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Spis treści:

• Co w konfokalu piszczy? - budowa i działanie mikroskopu 
konfokalnego.

• Mikroskop dwufotonowy, czyli co dwa fotony to nie jeden.
• Jaki mamy sprzęt? - podstawowe parametry Leica TCS SP2.
• F – techniki (FRET, FRAP, FLIP, FLIM) – pomiarów ciąg 

dalszy.



  

Budowa i działanie mikroskopu konfokalnego.

Źródło światła

Zwierciadło 
dichroiczne

Detekcja światła

Pinhole



  

Źródło światła.

Laser:
• Bardzo mała szerokość wiązki emisyjnej.

• Duża moc wiązki w wybranym obszarze widma.

• Punktowe źródło światła.

AOTF (Acousto Optical Tunable 
Filter):

• Płynna regulacja mocy wiązki 
lasera.

• Wybór potrzebnego nam światła 
wzbudzającego.



  

Zwierciadło dichroiczne  AOBS

AOBS (Acousto Optical 
Beam Splitter):

• Obsługuje wiele linii 
wzbudzeń i emisji.

• Programowalny 
elektronicznie.

• Nie zmniejsza 
intensywności światła 
przechodzącego.



  

Detekcja emitowanego światła.

Fotopowielacz:

• Wzmocnienie słabego sygnału emisji.

• Ochrona preparatu przed wyświecaniem.

Detektor:

• Płynna regulacja zakresu odbieranych fal.

• Zapobiega nakładaniu się barwników na 
obrazie (crosstalk).

• Brak filtrów barierowych podwyższa jakość 
obrazu.
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• Emitowane jest światło o fali 2 razy dłuższej, niż wynosi 
maksimum wzbudzenia barwnika.
• Cząsteczka fluorochromu absorbuje jednocześnie 2 fotony 
światła.

Mikroskopia multifotonowa

 Koncepcja Marii Göppert-Mayer (z 1931 roku).

Diagram Jabłońskiego Dwufotonowe wzbudzenie fluoroforów



  

Zalety:
• Dłuższe fale wzbudzające nie wyświecają barwników przechodząc 

przez próbkę – zdarzenia dwufotonowe zachodzą tylko w 
płaszczyźnie fokalnej preparatu.

• Możliwa analiza grubszych skrawków.
• Mniejsza fototoksyczność światła lasera (możliwe obserwacje 

żywych komórek).

Wady:
• Mała liczba barwników wzbudzanych multifotonem.
• Jeśli barwniki absorbują światło podczerwone mogą wystąpić w 

preparacie uszkodzenia cieplne.
• Cena urządzenia.

Mikroskopia multifotonowa
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Parametry mikroskopu Leica TCS SP2
• Dostępne lasery (wzbudzenia):

Ar 458, 476, 488, 514; GeNe 543; HeNe 633 [nm]

+ Mai Tai (780-920 nm) femto.

• Zakres odbioru emisji: 350 – 850 nm (dokładność ustawień ± 1nm).



  

Parametry mikroskopu Leica TCS SP2
Rozdzielczość obrazu:
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λ - długość fali świetlnej; α - kąt aperturowy obiektywu (NA = n×sin α); n – współczynnik załamania środowiska 
znajdującego się między obiektywem, a preparatem (n=1 – dla powietrznych, n=1,518 dla immersyjnych).



  

Parametry mikroskopu Leica TCS SP2
Rozdzielczość obrazu:

W zależności od obiektywu rozdzielczość w osi Z wynosi:

• 240 nm dla PL APO 100x/1.40 NA

• 330 nm dla HCX PL APO 40x/1.25 NA tabela
( 2630 nm dla „suchego” obiektywu PL APO 10x/0,4 NA)



  

Parametry mikroskopu Leica TCS SP2
Rozdzielczość obrazu:

W zależności od obiektywu rozdzielczość w osi XY wynosi:

• 140 nm dla PL APO 100x/1.40 NA

• 160 nm dla HCX PL APO 40x/1.25 NA
( 490 nm dla „suchego”obiektywu PL APO 10x/0,4 NA)



  

Parametry mikroskopu Leica TCS SP2
Możliwe jest robienie powiększeń elektronicznych bez utraty 
rozdzielczości obrazu.

Preparat 
K.Szydłowskiej



  

Parametry mikroskopu Leica TCS SP2
Obraz powiększony elektronicznie 6 razy.

Preparat 
K.Szydłowskiej
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F – techniki  – FRET.

FRET (Fluorescence/Forster resonance energy transfer)
• Bada mechanizm wymiany energii między dwoma wybarwionymi 
cząsteczkami (donor i akceptor)

• Przekazanie energii następuje bez emisji światła.

• Dystans między donorem a akceptorem: < 10 nm (prawdziwa 
kolokalizacja).

Diagram Jabłońskiego Zasada oddziaływania FRET



  

F – techniki  – FRET.

CFP  ex: 436nm, em: 488nm

     Odległość < 10nm

YFP  ex: 517nm, em: 527nm 

www.cytographica.com/animations/FRET.html

Jak zbadać czy między cząsteczkami występuje FRET?

www.cytographica.com/animations/FRETBleach.html

http://www.cytographica.com/animations/FRET.html
http://www.cytographica.com/animations/FRETBleach.html


  

F – techniki  – FRAP.

FRAP (Fluorescence recovery after photobleaching).

• Technika pozwalająca wykryć wielkość frakcji mobilnej 
cząsteczek w przyżyciowo barwionej komórce.



  

F – techniki  – FRAP.
Eksperyment FRAP przeprowadzony na 
koniugacie FITC-dekstran.

…i przeprowadzony na mysich 
fibroblastach transfekowanych EGFP.

FRAP:  MF [%] = 103

Teoria: MF [%] = 100

FRAP:  MF [%] =  91

Teoria: MF [%] = ~90

Źródło: Kappel C., Eils R. „FRAP with the Leica TCS SP2”



  

F – techniki  – FLIP.

FLIP (Fluorescence loss in photobleaching).
• Technika badająca mobilne cząsteczki w komórce (podobnie jak 
FRAP).



  

F – techniki  – FLIP.
• FLIP znajduje zastosowanie przy badaniu ciągłości błon komórkowych.

• Możliwość analizy słabszych barwień w komórce.

- Proteasomy komórek wybarwione GFP.

- Naświetlanie oddzielnie obszaru jądra (1) i cytoplazmy (2) przez 180 min.

- Wystąpiły różnice w intensywności fluorescencji pomiędzy jądrem a cytoplazmą.

- Wniosek: Błona jądrowa jest nieprzepuszczalna dla proteasomów.

Źródło: Lippincott-Schwartz J, et al., Photobleaching and photoactivation: following protein dynamics in living cells, 
Nat Cell Biol. 2003 Sep; pp:S7-14.



  

F – techniki  – FLIM.
Fluorescencję cząsteczek charakteryzuje:

•  intensywność emisji

•  spektrum emisji

•  czas trwania emisji (fluorescence lifetime).

Czas trwania emisji fluorescencji (czerwony) po wzbudzeniu krótkim 
pikiem lasera (niebieski). 



  

F – techniki  – FLIM.

Czas fluorescencji zmienia się w zależności od:

• użytych barwników (również dla autofluorescencji jest inny)

• zmian parametrów środowiska (pH, stężenie jonów)

• występowania interakcji pomiędzy cząsteczkami (FRET)

Badając czas fluorescencji można m.in. wykryć interakcje pomiędzy molekułami 
w komórce (Fluorescence resonance energy transfer).



  

Dziękuję za uwagę!


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26

