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Fluoreszcencia II.
Mérési alapelvek, optikai elemek, alkalmazások 

2.1. A mérés alapelvei

o Legfontosabb probléma: a gerjesztő fény és az általa okozott 
lumineszcenciafény elkülönítése

o I. Fluoreszcencia mérésénél:

o A gerjesztési és észlelési irányok célszerű megválasztása

o Három elrendezés

o 1. Az észlelés iránya merőleges a 
gerjesztés irányára

o 2. Az gerjesztés és az észlelés 
iránya „párhuzamos”

A minta elülső oldaláról kilépő 
fluoreszcenciát érzékeljük

o 3. A minta gerjesztéssel 
ellenkező irányú, hátsó oldaláról 
detektálunk

!! Fényszűrők, monokromátorok!!

o II. Foszforeszcencia mérésénél

o A gerjesztő fény a foszforeszcenciafénytől időben elkülönüljön

o Az intenzitás időbeli változása is mérhető legyen

o Foszforoszkóp alkalmazása:

o A mintát gerjesztés után optikai ernyővel eltakarjuk 

o Ekkor juthat a detektorhoz az emittált fény

o Az az idő, amely a gerjesztés befejezése és a megfigyelés 
kezdete között eltelik: 

o a forgási sebességtől

o a nyílások számától függ

o Gyakorlatilag elérhető legrövidebb idő: 10 -5 s nagyságrendű

o Mindig alacsony hőmérsékleten kell mérni
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o A forgó átlátszatlan henger résén 
a gerjesztő fény áthatol, de a 
foszforeszcencia a henger falán 
nem jut át

o Negyedfordulat után a gerjesztő 
fény útja záródik el, a 
foszforeszcencia a detektorhoz 
jut a henger másik részén

2.2. A minta
o Általában oldat (fehérje-, nukleinsav, pigment extraktum, 

sejtszuszpenzió)

o A küvetta anyaga ne fluoreszkáljon

o Kvarc: a fényt polarizálja-speciális típusok

o Üvegküvetta (látható tartomány)

o Speciális üvegküvetta (l > 300 nm) 

o Kvarcküvetta (abszorpció mérésre)

o Speciális kvarcküvetta (fluoreszcencia mérésre)

o Átfolyó küvetta

o Tartóberendezések:

o Temperálható

o Több (ált. 4) minta, forgatható

2.3. Gerjesztő fényforrások, optikai 
szűrők, monokromátorok

Gerjesztő fényforrások
A mesterséges fényforrások által kibocsátott fény lehet:

o Folytonos-, (magas 
hőmérsékletre hevített 
anyag) 

Halogéntöltésű izzószálas 
lámpák

Nagy nyomású gázokkal 
töltött lámpák

o Vonalas-, (atomok) 

Intenzív, monokromatikus 
fény állítható elő

Alacsony nyomású 
higanygőzzel töltött 
gázkisülési cső

o Sávos- színképű 
(molekulák)
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Optikai szűrők

o Szelektivitás bizonyos 
hullámhosszúságú fényre

o Abszorpciós filterek

o Általában üvegből készülnek

Szerves vagy szervetlen összetevőket 
tartalmaznak

Emiatt bizonyos hullámhosszúságú 
fénysugarakat átengednek, míg 
másokat nem

o Műanyag (olcsóbb, könnyebb)

o Reflexiós filterek
Bevonat típusától függ a hullámhosszra 

való szelektivitás

„Trikroikus” prizma elvi 
vázlata

F: különböző filter-bevonatok

Dikroikus tükrök o Ultraibolya (UV)-filterek:
Az ultraibolya-fényt nem engedik át, de hosszabb hullámhosszúakat 

igen

o Neutrális szűrők: 
Transzmissziójuk széles színképtartományban a hullámhosszúságtól 

független

A gerjesztő fény intenzitásától függő fotokémiai, fotobiológiai 
folyamatok tanulmányozhatók

o Interferencia-szűrők
Akkor használjuk, ha a folytonos színképű fényből viszonylag 

keskeny sávot akarunk kiválasztani

Vonalas színképű gerjesztő fényből meghatározott 
hullámhosszúságnál fellépő vonalat kell elkülönítenünk

Áteresztőképességük a beeső fény beesési szögétől függ
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o Longpass-filterek (Felüláteresztő szűrők)
Magasabb hullámhosszú fénysugarakat enged át
Általában éles csúcs
Fluoreszcens mikroszkópiában:
Dikroikus tükrök
Emissziós filterek-ként használatosak

o Shortpass filterek (Aluláteresztő szűrők)
o Optikai interferencia vagy színezett üveg filterek
o Rövidebb hullámhosszú fénysugarakat enged át
Dikroikus tükrök
Excitációs filterek-ként használatosak

o Bandpass filterek (Sáv szűrők)
o Előző kettő kombinációja
o Általában alacsonyabb transzmittancia-érték mint az előzőeknél
o A kiválasztott intervallumon kívül teljesen blokkol minden más 

hullámhosszú fényt

Argon lézer

515 30 BP filter             650 LP filter
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o Polarizációs filterek (Polarizátor)
o A beeső fény polarizációja alapján szűrnek

o Monokromátorok
o A: fényforrás

o B: Emissziós rés
o C: Kollimátor

o D: Prizma vagy rács

o E: Tükör

o F: Excitációs rés

A detektor

Fotoelektron-
sokszorozó cső 
(Photomultiplier 
tube)

Nagyon szenzitív 
érzékelők az 
ultraibolyától a 
közeli infravörös 
tartományig

3. Molekuláris biológiai alkalmazások
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Intrinsic (belső) fluorofórok

aromás aminosavak: triptofán, tirozin, fenilalanin

Szentjánosbogár 
luciferáz

Luciferin-luciferáz 
reakció

 A luciferáz katalizálja a luciferin oxidációját.

 Inaktiv oxyluciferin és fény (h) keletkezik.

 A további luciferin a táplálékból vagy belső 
szintézisből pótlódik.

 Ca2+ kötés nélkül a „fotoprotein” inaktiv.
 Ca2+ kötés hatására a „fotoprotein” 

aktiválja a luciferin oxidációját.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Firefly_Luciferase_Crystal_Structure.rsh.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Firefly_Luciferase_Crystal_Structure.rsh.png
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Green fluorescent protein (GFP)
Aequorea victoria

 Green fluorescent protein

27 kDa 

Shimomura, Johnson, Saiga (1962)

 Aequorin 

22 kDa 

GFP

Extrinsic (külső) fluorofórok

o Fehérjék fluoreszcens jelölése

o A jelölők tervezhetőek

o Specifikusan kapcsolhatók

o Aktivitásváltozás??

o Direkt jelölés festékekkel

 IAEDANS

 IAF

 FITC

o Fluoreszcensen jelölt toxinokkal

 Falloidin

 B-skorpiótoxin

 A-bungarotoxin

Makrofágok

Aktin jelölve falloidin-Alexa 568-cal (Piros)

Magok: DAPI (Kék)

Streptococcus aureus (Zöld)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7b/FPbeachTsien.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7b/FPbeachTsien.jpg
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o Jelölés specifikus 
antitestekkel

(immunfluoreszcens, 
immunhisztokémiai jelölés)

o Az antitest nagy affinitással és 
specifitással kötődik az általa 
felismert molekula felszínéhez 
(epitóp)

o Monoklonális- és poliklonális 
antitestek

o Direkt jelölés: az antitesthez 
fluoreszcens festék van kötve

o Indirekt jelölés: az elődleges 
antitest jelöletlen, a másodlagos 
antitest van megjelölve

• Egér embrionális fibroblaszt sejt, 
interfázisban

• Tubulin: poliklonális antitesttel 
jelölve

• DNS : kék

Metafázis       Anafázis              Telofázis

• Tubulin: poliklonális antitesttel jelölve (zöld)

• Gamma-tubulin: TU-30 antitest (piros)

• DNS: kék


