
14. Fluorescenční mikroskopie



Fluorescenční mikroskop



Rozlišení



vysoká NA nebo kratší λ nízká NA nebo delší λ

Abbého podmínka



Proč mají olejové imerzní objektivy 
větší rozlišení ?

Slabý, NA~ 0.25 D~ 8 µm

Silný, suchý, NA~0.5 D~ 2 µm

Olejová imerze, NA~ 1.3 D~0.4 µm



Epifluorescenční
mikroskop



Vícebarevná mikroskopie
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Optical setup of the multicolor sample-scanning confocal
microscope. (a) Excitation arm. Laser excitation guided 
through a single-mode fiber is reflected by a dichroic mirror 
(DC1) and focused through an infinity-corrected objective 
lens (OL) onto the sample (S), which is mounted on a 3D 
piezo-scanner (PS). A real image of the fluorescence 
response of this focal spot is formed in the plane of an 
adjustable pinhole (PH, 630 µm in diameter) used for 
background rejection. (b) Detection arm of the Axioskop
(dual-color). Fluorescence light originating from PH is split 
by a dichroic mirror (DC2), filtered by a bandpass (BP) or a 
longpass (LP1), also rejecting the excitation wavelength. A 
lens (L1) in a 2f-2f configuration is used to focus the light 
onto two independently adjustable APDs. Their small 
sensitive areas (200 µm in diameter) function as confocal
pinholes. (c) Detection arm of the Axiovert (multicolor). The 
fluorescence light originating from the pinhole plane is 
collimated by a lens (L2), long-pass filtered (LP2), dispersed 
by a prism, and imaged through another lens (L3) onto an 
ICCD camera. A full emission spectrum is acquired for each 
scanned pixel.

Vyžaduje sérii dichroických zrcadel a 
více nezávislých detektorů

→ vyšší cena



Vícebarevná 
mikroskopie

Lidský chromozóm 8 je 
žlutozelený (FITC), všechny 
ostatní chromozómy jsou 
obarveny červeně 
(propidium iodide)



Vícebarevná mikroskopie

http://www.meade.com/dsi/images/molecular_probes.jpg

Fluorescenční mikroskopie  
endoteliálních buněk za 
použití tří fluoroforů. 
Červeně jsou označeny 
mitochondrie, zeleně F-aktin
cytoskeletu a modře jádro. 



Konfokální mikroskop

http://fb6www.uni-paderborn.de/ag/ag-
sol/fgruppe/mainframe/images/microscope1.jpg

Vzorek proměřujeme bod po bodu, 
celkový obraz je poté vytvořen v 
počítači.

Výhody
- lepší poměr signál/šum
- signál je snímán z menšího a lépe 
definovaného objemu (především v 
ose z)
- snazší možnost dělat řezy
- rozlišení v rovině xy je dáno 
velikostí otvorů vymezující 
detekovaný objem, a teoreticky může 
být i větší než v klasickém 
mikroskopu, ale v praxi je potřeba 
tyto otvory otevřít poněkud více, 
abychom detekovali dostatečné 
množství fotonů, takže výsledné 
rozlišení bývá zhruba stejné jako v 
klasickém mikroskopu.



Fura-2 detection of Ca2+ in HeLa cells

www.pco.de/data/CalciumOverlay_GalleryXL.jpg

Funkční fluorescenční mikroskopie
využívá sledování parametrů nezávislých na koncentraci fluoroforu
- excitační a emisní spektra - poměrové měření
- kinetika dohasínání fluorescence



FRET

Využití poměrového měření 
k detekci kolokalizace
proteinů

Kardash et al., Nature Protocols  6, 1835–1846 (2011)



Fluorescenční videomikroskopie

Šíření mezibun ěčné vlny Ca2+ z 
astrocytu do endoteliálních bun ěk. 
Intercelulární vlna Ca2+ je vyvolána 
mechanickou stimulací (šipka) 
gliové bu ňky, která se ší ří gliovou
buňkou a poté do sousedních 
endoteliálních bun ěk. Bílá linie 
označuje rozhraní mezi gliovými a 
endoteliálními bu ňkami. Figure 1; 
Leybaert et al., (1998), Glia, 24, 398 -
407. Čas mezi snímky = 0,3 s. 

http://users.umassmed.edu/michael.sanderson/mjslab/MOVIE.HTM



FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy)

Měření dříve prováděné z časových důvodů převážně ve fázové doméně, dnes 
už běžně i v časové doméně. Problémem je nízký počet detekovaných fotonů z 
jednoho pixelu (~1000) a často je problém rozlišit 1- a 2-exponenciální 
dohasínání. Náročné je i vyhodnocování dat.



FLIM-FRET

Donor -
lipid/calcium-
dependent protein 
kinase C značená 
GFP

Akceptor - IgG
specifický pro 
fosforylovanou
formu PKC 
značený Cy3 
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Praktické problémy

Vybělování (photobleaching)
- molekula fluoresceinu vyzáří 30 000 - 40 000 fotonů a poté dojde k její fotodegradaci
(QYbleach ~3.10-5)
- při nižších intenzitách osvětlení k vybělování také dochází, ale pomaleji
- vybělování je často fotodynamický proces - vyžaduje světlo a kyslík



Jak dosáhnout maximální citlivosti
- používáme objektiv s velkou NA a nejmenší zvětšení
Ifl ~ Iil NAobj

4 / Mtot
2

- je dobré koupit nejnovější objektiv a vybrat ten s největší transmitancí
- používáme filtry s maximální propustností
- používáme co nejméně optických elementů
- je potřeba naladit zvětšení podle maximálního rozlišení kamery
MMax= 3*Velikost pixelu na detektoru/Optické rozlišení
např.: 3*7 µm/[0.6 *520nm/1.4] = 91X
- minimalizujeme vybělování
- používáme kameru s maximální kvantovou účinností detektoru

Živé bu ňky
- používáním závěrek minimalizujeme poškození světlem
- používáme tepelné filtry 
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S.W. Hell & J. Wichmann (1994), Opt. Lett. 19, 780.

The stronger the STED beam the narrower the fluores cent spot!

Nanoskopie (STED)



-250 -150 -50 50 150 250

x [nm]

Focal spot ... probed with 1 molecule

254 nm

200nm48 nm

λλλλSTED= 770 nm

STED

Confocal

20II sat ≅

0 3 6 9
ISTED

1.0

0.5

0.0

F
lu

o
re

sc
en

ce
20II sat ≅

V. Westphal & S.W. Hell (2005), Phys. Rev. Lett. 94, 143903. 



10           counts/0,3ms        204 5           counts/0,3ms           89 1µm X
Y

Confocal STED

Imaging 40 nm fluorescence beads:

... just physics !... just physics !... just physics !... just physics !



...just physics !...just physics !...just physics !...just physics !

Confocal: STED:

Imaging protein distribution on cell
membrane: SNAP 25



Heavy subunit of neurofilaments in neuroblastoma

Confocal STED

G. Donnert, et al. (2006), PNAS 103, 11440.



Max Planck
Society
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STED Microscopy: Sometimes only resolution …

Pores in a porous membrane 
marked with a fluorescent dye

Fluorescence dye marked 
nanostructures produced by 
electron beam lithography in 
a polymer

…makes subdiffraction images !

V. Westphal, S.W. Hell (2005), Phys. Rev. Lett. 94, 143903.
V. Westphal, J. Seeger, T. Salditt, S. W. Hell (2005) , J. Phys. B 38, S695.



STED microscopy

- Resolution is not limited by the wavelength of light!

- Resolution just depends on the level of fluorescence depletion.

- Resolution at the molecular scale is possible with visible light and regular lenses!

- Resolution follows a new law; a modification of Abbe’s law:
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S.W. Hell (2003), Nature Biotech. 21, 1347.
S.W. Hell (2004), Phys. Lett. A 326, 140.

V. Westphal & S.W. Hell (2005), Phys. Rev. Lett. 94, 143903.
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V. Westphal, S.W. Hell (2005), Phys. Rev. Lett. 94, 143903.
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Sharpest focal spot

Validation of square-root resolution law



Shrnutí
Fluorescenční mikroskopie - klasická, konfokální
Rozlišení je limitováno difrakcí - Abbého podmínka, Rayleighovo kritérium
Využití monochromatických zdrojů světla (lasery) a filtrů (kostky)
Vícebarevná mikroskopie
Selektivní zobrazování
Funkční zobrazování - poměrové měření, měření dob života (FLIM)
Praktické problémy - autofluorescence, vybělování, degradace biomolekul
Nanoskopie - STED (stimulated emission depletion), možnost měření s 
rozlišením větším, než dovoluje Abbého podmínka


