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Fluoreszcencia III.
FRET, FRAP, Áramlási citometria, 

A gerjesztett állapotú elektron lecsengési lehetőségei

Gerjesztés

Alap állapot
Gerjesztett állapot

Fluoreszcencia  

10-9 s

Foszforeszcencia

10-3 s

10-15 s

Relaxáció

Internal conversion   

(HŐ)
Kioltás vagy 

Energia transzfer

kic

kf

kq

kph

FRET
(Fluoreszcencia Rezonancia Energia Transzfer )

•Theodor Förster fedezte fel és írta le (1946).

• Förster féle energia transzfer: energia átadás a donor és az akceptor között

dipól-dipól kölcsönhatás révén. A gerjesztett donor relaxációja az akceptor

molekula emissziója révén valósul meg!

• Sugárzásmentes

• Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET): Fluorofórok közötti

energia transzfer.

A FRET molekuláris mechanizmusa
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Az energiatranszfer által új lecsengési út válik lehetővé    

Q= kf/(kf+kic+kt)              Q~F

FRET

Förster típusú energiatranszfer a gerjesztett állapotban lévő molekula

(donor), valamint egy megfelelő spektroszkópiai paraméterekkel

rendelkező molekula (akceptor) között, dipól-dipól kölcsönhatás révén,

sugárzás nélküli energiaátadás formájában jön létre.

Fluoreszcencia intenzitás lecsökken!

Förster típusú energiatranszfer feltételei

1. Dipól-dipól kölcsönhatás

2. Donor-akceptor távolság 2-10nm

3. Megfelelő orientáció

4. Donor emissziós és az akceptor 

abszorpciós spektrumának átfedése
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A donor emissziós és az akceptor abszorpciós 
spektrumának átfedése
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• J= átfedési integrál

• n= közeg törésmutatója

• R= donor-akceptor  távolság

• κ= orientációs faktor

Hullámhossz

E = 1 – (τDA / τD)

2. „steady-state” mérés:1. Idő-függő mérés (fluoreszcencia élettartam):

E = 1 – (FDA / FD)
τDA- donor+akceptor élettartam
τD- donor élettartam

FDA- donor+akceptor intenzitása
FD- donor intenzitása

Hogyan határozhatjuk a FRET hatásfokát? 

Akceptor emissziója 
nő!

Donor emissziója csökken!
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Energia transzfer hatásfok a donor-akceptor távolság 
függvényében

Förster féle kritikus távolság (R0):

Az a donor-akceptor távolság 

aminél a transzfer hatásfok 0.5
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Förster féle kritikus távolság
donor-akceptor pároknál

Energia transzfer típusai

• Heterotranszfer: különböző fluorofórok között jön létre

• Homotranszfer: azonos fluorofórok között jön létre,
melyeket kis Stokes eltolódás jellemez

Alkalmazás

• Távolság mérés (molekuláris 
mérőszalag)

• Fehérjék konformációs 
vizsgálat

• Fehérjék interakciója

• Makromolekulák 
asszociációs vizsgálata (pl. 
DNS)

Fehérjék interakciója

Fehérjék konformációs változása
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FRAP
„Fluorescence Recovery After Photobleaching”

cél: membrán-fehérjék laterális diffúziójának (DL) vizsgálata

• Fehérjék szelektív jelölése fluorofórral

• Fényforrás: lézer

• Mikroszkóp a fluoreszcencia detektálására

• „Photobleaching” = fotohalványodás (kifehéredés)

FRAP
„Fluorescence Recovery After Photobleaching”



F0

F0/2 DL ~ 1/

idő

Áramlási citometria:

http://www.biofizika.aok.pte.hu/tantargy/Biofizika_2

Dr. Beáta Bugyi előadása

Ajánlott:


