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• Τα βιολογικά δείγματα (κύτταρα, βακτήρια, ζύμες, ιστοί, 
κ.λ.π.)  και τα συστατικά τους είναι σχεδόν διαφανή

• Για την παρατήρησή τους πρέπει να δημιουργήσουμε
κατάλληλες συνθήκες αντίθεσης

ΠαρατήρησηΠαρατήρηση βιολογικώνβιολογικών δειγμάτωνδειγμάτων



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία φωτεινούφωτεινού πεδίουπεδίου
((BrightfieldBrightfield microscopy)microscopy)

Δέσμη φωτός πέφτει στο
παρασκεύασμα, διέρχεται από αυτό και

μέσω της οπτικής οδού του
μικροσκοπίου η εικόνα φτάνει στο
όργανο παρατήρησης (μάτι, camera)



ΠαρατήρησηΠαρατήρηση δειγμάτωνδειγμάτων μεμε
μικροσκοπίαμικροσκοπία φωτεινούφωτεινού πεδίουπεδίου

• Η μικροσκοπία φωτεινού πεδίου χρησιμοποιείται ευρέως για
παρατήρηση ιστολογικών τομών (π.χ. βιοψίες)

• Για δημιουργία αντίθεσης και παρατήρηση, απαιτείται μονιμοποίηση
και χρώση των βιολογικών δειγμάτων (Ιστοχημική ή ανοσο-ιστοχημική)

Ιστολογική ανάλυση δείγματος πνεύμονα του
ανθρώπου με χρώση Αιματοξυλίνης-Ιωσίνης



Στην πράξη δεν μπορούμε πάντα να έχουμε βαμμένα
βιολογικά δείγματα ώστε να τα παρατηρούμε με
μικροσκοπία φωτεινού πεδίου:

• H χρώση συνήθως απαιτεί μονιμοποίηση του δείγματος
συνεπώς δεν είναι δυνατή η παρατήρηση ζωντανών
κυττάρων



• Μικροσκοπία φωτεινού πεδίου (Brightfield microscopy)

• Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου (Darkfield)

• Μικροσκοπία αντίθεσης φάσεως (Phase Contrast)

• Μικροσκοπία πολωμένου φωτός (Polarization Contrast)

• Differential Interference Contrast (DIC)

ΤεχνικέςΤεχνικές δημιουργίαςδημιουργίας αντίθεσηςαντίθεσης στοστο
οπτικόοπτικό μικροσκόπιομικροσκόπιο

Phase contrast



1. Σε φωτεινό υπόβαθρο το μάτι χρειάζεται
διαφορές στην ένταση του φωτός

τουλάχιστον 10-20% ώστε να μπορέσει να
διακρίνει τα αντικείμενα

2. Σε σκοτεινό υπόβαθρο και με πλάγιο
φωτισμό οι λεπτομέρειες των αντικειμένων

φαίνονται καθαρότερα

ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία σκοτεινούσκοτεινού πεδίουπεδίου



ΔιάθλασηΔιάθλαση τουτου φωτόςφωτός

Ακτίνα φωτός η οποία προσπίπτει σε
κάποιο υλικό, αλλάζει πορεία και διέρχεται

μέσα από αυτό.

Η γωνία διάθλασης εξαρτάται από το είδος
του υλικού (δείκτης διάθλασης, n).  

Τα συστατικά του κυττάρου διαθλούν τις ακτίνες
του διερχόμενου φωτός με διαφορετικό τρόπο

κύτταρο

προσπίπτουσες ακτίνες φωτός

διαθλώμενες ακτίνες φωτός

θ1 θ2

πυρήνας

κυτταρόπλασμα

υπόβαθρο

n = c/ u
c = η σχετική ταχύτητα του κύματος στο κενό και
u = η ταχύτητα του κύματος στο υλικό

Το γυαλί έχει n = 1.5, δηλαδή το φως ταξιδεύει στο γυαλί με
ταχύτητα 1/ 1.5 = 0.66 την ταχύτητα του φωτός στο κενό

Εάν ni < nr, τότε θi > θr



ΗΗ μικροσκοπίαμικροσκοπία σκοτεινούσκοτεινού πεδίουπεδίου αξιοποιείαξιοποιεί τοτο
φαινόμενοφαινόμενο τηςτης διάθλασηςδιάθλασης τουτου φωτόςφωτός τοτο οποίοοποίο

διέρχεταιδιέρχεται απόαπό τοτο παρασκεύασμαπαρασκεύασμα γιαγια τητη
δημιουργίαδημιουργία αντίθεσηςαντίθεσης



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία φωτεινούφωτεινού πεδίουπεδίου

Η φωτεινή δέσμη περνά από τη διάταξη του πυκνωτή, ο κώνος φωτός πέφτει στο
αντικείμενο παρατήρησης και όλες οι ακτίνες της φωτεινής δέσμης (διαθλώμενες και μη) 
δεσμεύονται από τον αντικειμενικό φακό για τη δημιουργία ειδώλου

Φωτεινή
δέσμη

Αντικείμενο

Πυκνωτής

Διάφραγμα
πυκνωτή

Φακός
πυκνωτή

Φωτεινή δέσμη

Αντικειμενικός
φακός



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία σκοτεινούσκοτεινού πεδίουπεδίου

• Δημιουργία σκοτεινού υποβάθρου με χρήση κυκλικού διαφράγματος στον πυκνωτή

• Ο φακός του πυκνωτή φωτίζει το αντικείμενο με «κούφιο» κώνο φωτός

• Μετά την πρόσπτωση στο αντικείμενο, το φως που δεν έχει εκτραπεί (διαθλαστεί) από το
αντικείμενο περνά έξω από τον αντικειμενικό φακό

• Μόνο φως από διάθλαση (φως που έχει εκτραπεί, πλάγιο) δεσμεύεται από τον αντικειμενικό
φακό για τη δημιουργία ειδώλου και το αντικείμενο γίνεται ορατό σε σκοτεινό (μαύρο) φόντο

Κυκλικό διάφραγμα πυκνωτή

φακός πυκνωτή

«Κούφιος» κώνος
φωτός

αντικείμενο

Αντικειμενικός φακός

Φως από διάθλαση
Φως που δεν έχει
εκτραπεί (διαθλαστεί)



ΣύγχρονηΣύγχρονη μικροσκοπίαμικροσκοπία σκοτεινούσκοτεινού πεδίουπεδίου

Κυκλικό διάφραγμα πυκνωτή

αντικείμενο

Φως από διάθλαση

Αντικειμενικός φακός

Μεταβλητό διάφραγμα
ίριδας

• Τα σύγχρονα μικροσκόπια σκοτεινού πεδίου χρησιμοποιούν μεταβλητό διάφραγμα ίριδας ώστε
να αποκλείουν τη διέλευση του φωτός το οποίο δεν έχει εκτραπεί από το αντικείμενο.  Ολόκληρος
ο κώνος φωτός δεσμεύεται από τον αντικειμενικό φακό αλλά μόνο το φως από διάθλαση
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ειδώλου

• Τέτοια μικροσκόπια σκοτεινού πεδίου επιτρέπουν τη χρήση αντικειμενικών φακών με μεγάλο
αριθμητικό άνοιγμα

Φως που δεν έχει
εκτραπεί (διαθλαστεί)

«Κούφιος» κώνος
φωτός



ΕφαρμογέςΕφαρμογές τηςτης μικροσκοπίαςμικροσκοπίας
σκοτεινούσκοτεινού πεδίουπεδίου

• Επιτρέπει την ανίχνευση μικρών δομικών λεπτομερειών του
παρασκευάσματος χωρίς να χρειάζεται μονιμοποίηση και χρώση αυτού

• Μικρά δείγματα όπως λυσοσώματα, μαστίγια βακτηρίων, διάτομα είναι
ευκρινώς ορατά με μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου

• Εύκολη και φτηνή σε σχέση με άλλα είδη μικροσκοπίας τα οποία
απαιτούν εξειδικευμένους αντικειμενικούς φακούς (π.χ. αντίθεσης φάσεως
και DIC)

Διάτομο με brightfield Διάτομο με darkfield



ΠεριορισμοίΠεριορισμοί τηςτης μικροσκοπίαςμικροσκοπίας
σκοτεινούσκοτεινού πεδίουπεδίου

• Κατά την παρατήρηση με darkfield, τα μεγαλύτερα αντικείμενα εκτρέπουν
το φως πιο έντονα από ό,τι τα μικρότερα και έτσι οι λεπτομέρειες των
τελευταίων «σκεπάζονται»

• Το περίγραμμα των αντικειμένων δεν είναι σαφές

• Στις μέρες μας η μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου έχει περιορισμένες
εφαρμογές και δεν χρησιμοποιείται ευρέως στην Κυτταρική Βιολογία
(συνήθως παρατηρούμε τα μη μονιμοποιημένα παρασκευάσματα με phase 
contrast ή DIC)

Brightfield Darkfield



• Μικροσκοπία φωτεινού πεδίου (Brightfield microscopy)

• Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου (Darkfield)

• Μικροσκοπία αντίθεσης φάσεως (Phase Contrast)

• Μικροσκοπία πολωμένου φωτός (Polarization Contrast)

• Differential Interference Contrast (DIC) 

ΤεχνικέςΤεχνικές δημιουργίαςδημιουργίας αντίθεσηςαντίθεσης στοστο
οπτικόοπτικό μικροσκόπιομικροσκόπιο

Brightfield Phase contrast



• Το κύμα β έχει διαφορά φάσης λ/4 από το κύμα α (Το κύμα β καθυστερεί από το
κύμα α κατά λ/4)

ΔιαφοράΔιαφορά φάσηςφάσης κυμάτωνκυμάτων φωτόςφωτός
λ

Α

Δ = λ/4

Δ = 90ο

κύμα α

κύμα β

Ε

x

• Δύο κύματα με ίδια συχνότητα έχουν διαφορά φάσης αν παρουσιάζουν
διαφορετικό πλάτος την ίδια χρονική στιγμή

Συχνότητα = ο αριθμός επαναλήψεων στη μονάδα του χρόνου

Πλάτος κύματος = η μέγιστη σε ύψος μετατόπιση ενός σημείου, από το σημείο
ισορροπίας του κατά τη διέλευση του κύματος



ΣυνέπειεςΣυνέπειες κατάκατά τητη διέλευσηδιέλευση κυμάτωνκυμάτων
φωτόςφωτός απόαπό αντικείμενααντικείμενα

Κύμα αναφοράς

Μείωση πλάτους
ταλάντωσης

Επιβράδυνση
κύματος

Αντικείμενο που
απορροφά φως

Διαφανές
αντικείμενο

Όταν το φως διέρχεται από μη βαμμένα βιολογικά παρασκευάσματα (π.χ κύτταρα) 
επέρχεται απορρόφηση μέρους αυτού αλλά και αλλαγή της φάσης (επιβράδυνση)

του φωτεινού κύματος

Όσο πιο παχύ είναι το διαφανές αντικείμενο ή όσο μεγαλύτερος ο δείκτης
διάθλασης αυτού, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβράδυνση του φωτεινού κύματος



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία αντίθεσηςαντίθεσης φάσεωςφάσεως

•Τα κύτταρα έχουν πάχος 5-10 μm πάνω από τον πυρήνα και μόλις 1 μm πάνω από το
κυτταρόπλασμα.  Συνεπώς ο πυρήνας απορροφά και επιβραδύνει το διερχόμενο φως
διαφορετικά από ό,τι το κυτταρόπλασμα

• Η απορρόφηση ορατού φωτός (μείωση του πλάτους της ταλάντωσης) δεν είναι από μόνη
της αρκετή ώστε να παρατηρήσουμε τα κύτταρα με ευκολία

• Επιπλέον, επέρχεται αλλαγή της φάσης (επιβράδυνση) του διερχόμενου φωτός.  Το μάτι δεν
αντιλαμβάνεται τη διαφορά φάσης αλλά η μικροσκοπία αντίθεσης φάσεως μετατρέπει τις
διαφορές φάσης σε διαφορές έντασης του φωτός οι οποίες γίνονται ορατές από το μάτι

• Ταυτόχρονα, το φως που αλληλεπιδρά με το παρασκεύασμα διαθλάται

υπόβαθρο



ΗΗ μικροσκοπίαμικροσκοπία αντίθεσηςαντίθεσης
φάσηςφάσης αξιοποιείαξιοποιεί τατα φαινόμεναφαινόμενα

τηςτης διάθλασηςδιάθλασης καικαι
επιβράδυνσηςεπιβράδυνσης τουτου διερχόμενουδιερχόμενου

φωτόςφωτός γιαγια τητη δημιουργίαδημιουργία
αντίθεσηςαντίθεσης



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία αντίθεσηςαντίθεσης φάσεωςφάσεως

Κυκλικό διάφραγμα
πυκνωτή

αντικείμενο

Φως από
διάθλαση

Phase ring

tube lens

Μη διαθλώμενο
φως

• Τόσο το διαθλώμενο όσο και το μη
διαθλώμενο από το παρασκεύασμα φως
δεσμεύονται από τον αντικειμενικό φακό

• Το μη διαθλώμενο φως περνά από
ημιδιαφανές phase ring όπου και
επιβραδύνεται ενώ ταυτόχρονα
απορροφάται περίπου 70% της έντασής
του

• Το φως από διάθλαση δεν περνά από το
phase ring, συνεπώς δεν επιβραδύνεται
περεταίρω ούτε μειώνεται περισσότερο η
έντασή του

Phase rings



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία αντίθεσηςαντίθεσης φάσεωςφάσεως ((ΙΙ))
• Κατά τη διέλευση από το phase ring,  το κύμα υποβάθρου μειώνεται σε ένταση και
τροποποιείται η φάση αυτού ώστε να είναι σύγχρονο με το κύμα από το αντικείμενο

• Η διαφορά στο πλάτος ταλάντωσης (Α)  μεταξύ τελικού (σύνθετου) κύματος, το οποίο
προκύπτει από τη συμβολή (σύνθεση) διαθλώμενου και μη διαθλώμενου φωτός, και υποβάθρου
είναι μεγαλύτερη με χρήση phase ring από ό,τι χωρίς αυτό

• Η διαφορά στην ένταση (I) μεταξύ τελικού (σύνθετου) κύματος και υποβάθρου είναι μεγαλύτερη
με χρήση phase ring από ό,τι χωρίς αυτό

• Καλύτερη αντίθεση (C) και παρατήρηση αντικειμένου με phase ring 

1. Χωρίς phase ring

Φως που διαθλάται
από το αντικείμενο

(object, obj)

Μη διαθλώμενο φως
(background 1, b1)

Τελικό κύμα 1

λ

x

Δ

Ε

ΔΑ1 = Αobj- Ab1
Ι ανάλογο Α2

C = (Ιobj – Ib) / Ib

2. Με phase ring

Μη διαθλώμενο φως
(background 2, b2)

Φως που διαθλάται
από το αντικείμενο

(object, obj)

x

λ

Ε
Τελικό κύμα 2

ΔΑ2 = Αobj- Ab2



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία αντίθεσηςαντίθεσης φάσεωςφάσεως ((ΙΙΙΙ))

2a. Με phase ring 
Δ=0

Μη διαθλώμενο φως
(background)

Φως που διαθλάται
από το αντικείμενο

x

λ

Ε
Τελικό κύμα

2a

Κύτταρα φωτεινότερα
από το υπόβαθρο

Κύτταρα πιο σκοτεινά
από το υπόβαθρο

2b. Με phase ring
Δ= 1800

Μη διαθλώμενο φως
(background)

Φως που διαθλάται
από το αντικείμενο

x

λ

Ε

Τελικό
κύμα 2b



ΕφαρμογέςΕφαρμογές τηςτης μικροσκοπίαςμικροσκοπίας
αντίθεσηςαντίθεσης φάσεωςφάσεως

• Χρησιμοποιείται για παρατήρηση ζωντανών κυττάρων διεσπαρμένων σε
λεπτό υπόστρωμα

• Πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια από τη μικροσκοπία darkfield

Εικόνα αντίθεσης φάσεως ζωντανού ηπατικού
κυττάρου ποντικού σε κυτταροκαλλιέργεια.  
Σκούρα αντικείμενα περιλαμβάνουν μιτοχόνδρια, 
τον πυρηνίσκο και τμήματα της χρωματίνης.  
Φωτεινά αντικείμενα περιλαμβάνουν μικρά
κυτταροπλασματικά κυστίδια. 

Από: Fundamentals on light microscopy, D.B. 
Murphy, Wiley-Liss (ed), 2001



ΠεριορισμοίΠεριορισμοί τηςτης μικροσκοπίαςμικροσκοπίας
αντίθεσηςαντίθεσης φάσεωςφάσεως

• Αν και πολύ καλής ποιότητας, η εικόνα με phase contrast δεν είναι τέλεια

• Διαταραχές εικόνας (phase artifacts):

Στεφάνι (phase halos).  Οφείλεται στο ότι στην πράξη, περίπου 25% των
διαθλώμενων ακτινών περνά από το phase ring

Για αντικείμενα φωτεινότερα του υποβάθρου το στεφάνι είναι σκούρο ενώ για
αντικείμενα σκοτεινότερα του υποβάθρου το στεφάνι είναι φωτεινό

Phase contrast Phase contrast



• Μικροσκοπία φωτεινού πεδίου (Brightfield microscopy)

• Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου (Darkfield)

• Μικροσκοπία αντίθεσης φάσεως (Phase Contrast)

• Μικροσκοπία πολωμένου φωτός (Polarization Contrast)

• Differential Interference Contrast (DIC)

ΤεχνικέςΤεχνικές δημιουργίαςδημιουργίας αντίθεσηςαντίθεσης στοστο
οπτικόοπτικό μικροσκόπιομικροσκόπιο



• Μη πολωμένο φως: αποτελείται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα των οποίων
οι φορείς ηλεκτρικού πεδίου (Ε) ταλαντώνονται σε όλες τις δυνατές γωνίες ως
προς τον άξονα διάδοσης του κύματος.  Τέτοιο φως δημιουργείται από τις
κοινές λάμπες των οπτικών μικροσκοπίων

• Πολωμένο φως: οι φορείς ηλεκτρικού πεδίου ταλαντώνονται σε επίπεδα
παράλληλα μεταξύ τους.  Η διάταξη που παράγει πολωμένο φως ονομάζεται
πολωτής (polarizer), αποτελείται από διαφανείς κρυστάλλους ανθρακικού
ασβεστίου (CaCO3) και χρησιμοποιείται στη μικροσκοπία πολωμένου φωτός

ΠόλωσηΠόλωση τουτου φωτόςφωτός

Πολωμένο φως

Ε

Μη πολωμένο
φως

Ε



ΠόλωσηΠόλωση τουτου φωτόςφωτός
Ο αναλυτής (analyzer) είναι φίλτρο το οποίο επιτρέπει τη διέλευση
κυμάτων πολωμένου φωτός τα οποία ταλαντώνονται κατά το
επίπεδο που αυτός ορίζει και απορροφά αυτά τα οποία
ταλαντώνονται σε διαφορετικά επίπεδα

Αναλυτής

Φως που πέφτει στον αναλυτή

Φως που διέρχεται από τον αναλυτή

Φως που αποκλείεται από τον αναλυτή

Διέρχεται όλο Διέρχεται
αρκετό

Διέρχεται λίγο Αποκλείεται
όλο



Πολωμένο φως

κρύσταλλος

ΑλλαγήΑλλαγή τηςτης διεύθυνσηςδιεύθυνσης ταλάντωσηςταλάντωσης τουτου
πολωμένουπολωμένου φωτόςφωτός

Οι κρύσταλλοι είναι στερεά υλικά των οποίων τα δομικά στοιχεία
(άτομα, μόρια ή ιόντα) διατάσσονται με κανονικά επαναλαμβανόμενο
τρόπο (συμμετρικά) και στις τρεις διαστάσεις.  Ασύμμετρα υλικά = 
άμορφα

Όταν πολωμένο φως διέρχεται από κρυστάλλους ή υλικά με συμμετρία
των συστατικών τους μορίων η διεύθυνση ταλάντωσης (το επίπεδο
πόλωσης) αυτού αλλάζει

διάθλαση

Αλλαγή της διεύθυνσης
ταλάντωσης

Πολωμένο φως

Άμορφο
υλικό

διάθλαση Όχι αλλαγή
επιπέδου
πόλωσης



ΗΗ μικροσκοπίαμικροσκοπία πολωμένουπολωμένου φωτόςφωτός
δημιουργείδημιουργεί αντίθεσηαντίθεση αξιοποιώνταςαξιοποιώντας τοτο
φαινόμενοφαινόμενο τηςτης αλλαγήςαλλαγής τηςτης διεύθυνσηςδιεύθυνσης
ταλάντωσηςταλάντωσης τουτου πολωμένουπολωμένου φωτόςφωτός

κατάκατά τητη διέλευσηδιέλευση αυτούαυτού απόαπό
παρασκευάσματαπαρασκευάσματα μεμε εσωτερικήεσωτερική

συμμετρίασυμμετρία

• Κρύσταλλοι

• Βιολογικά παρασκευάσματα τα οποία
περιέχουν πολυμερή βιομορίων (ινίδια ακτίνης, 
κυτταρίνη, κ.ά)



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία πολωμένουπολωμένου φωτόςφωτός

Αρχή της μεθόδου. Πολωμένο φως (μέσω του
πολωτή) χρησιμοποιείται για φωτισμό του
παρασκευάσματος

Μόνο όταν η διεύθυνση ταλάντωσης του
πολωμένου φωτός αλλάξει (μετά από διάθλαση σε
παρασκεύασμα με εσωτερική συμμετρία) μπορεί
φως να περάσει από τον αναλυτή

Το δείγμα φαίνεται φωτεινό και το υπόβαθρο μαύρο

polarizer

analyzer

condenser

specimen

objective

Tube lens

Πολωμένο φως

κρύσταλλος

υπόβαθρο

άμορφο υλικό



ΕφαρμογέςΕφαρμογές τηςτης μικροσκοπίαςμικροσκοπίας
πολωμένουπολωμένου φωτόςφωτός

• Χρησιμοποιείται για παρατήρηση κρυστάλλων και πολυμερών

• Τα βιολογικά παρασκευάσματα περιέχουν πολυμερή ασύμμετρων βιομορίων
(ινίδια ακτίνης, κυτταρίνη, κ.ά)

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελέτη δομών σε ζωντανά κύτταρα όπως:

Ινιδίων κυτταρίνης στο κυτταρικό τοίχωμα φυτικών κυττάρων και ιικών
καψιδίων

Brightfield Polarization 
contrast

Παρατήρηση ίνας
πολυμερούς με
Polarization contrast



• Μικροσκοπία φωτεινού πεδίου (Brightfield microscopy)

• Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου (Darkfield)

• Μικροσκοπία αντίθεσης φάσεως (Phase Contrast)

• Μικροσκοπία πολωμένου φωτός (Polarization Contrast)

• Differential Interference Contrast (DIC) 

ΤεχνικέςΤεχνικές δημιουργίαςδημιουργίας αντίθεσηςαντίθεσης στοστο
οπτικόοπτικό μικροσκόπιομικροσκόπιο

Brightfield DIC



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία διαφορικήςδιαφορικής συμβολήςσυμβολής
D(ifferentialD(ifferential) ) I(nterferenceI(nterference) ) C(ontrastC(ontrast))

• Είναι το πιο τεχνικά περίπλοκο είδος οπτικής
μικροσκοπίας αλλά και το καλύτερο για παρατήρηση
μη μονιμοποιημένων δειγμάτων

• Χρησιμοποιεί πολωμένο φως για το φωτισμό του
παρασκευάσματος και αξιοποιείαξιοποιεί τοτο φαινόμενοφαινόμενο τηςτης
επιβράδυνσηςεπιβράδυνσης τουτου διερχόμενουδιερχόμενου φωτόςφωτός γιαγια τητη
δημιουργίαδημιουργία αντίθεσηςαντίθεσης



Differential Interference ContrastDifferential Interference Contrast ((ΙΙ))

A B
CΔ > 0

ΔX ΔX ΔX

n1 
n2 
n3 

Δ
~Δn/Δx

X

1. Για το φωτισμό του δείγματος χρησιμοποιείται
πολωμένο φως.

2.  Το φως περνά από ένα διπλοθλαστικό πρίσμα του
πυκνωτή και χωρίζεται σε δυο ακτίνες που μεταδίδονται
παράλληλα με πολύ μικρό διαχωρισμό (συνήθως 0.2 μm) 
και επίπεδα πόλωσης 00 και 900. 

3. Οι ακτίνες αυτές περνούν από γειτονικά σημεία του
δείγματος.  Εάν τα σημεία αυτά έχουν διαφορετικό πάχος
ή δείκτη διάθλασης τότε αλλάζει η φάση τους (το πιο
οπτικά πυκνό υλικό επιβραδύνει περισσότερο την ακτίνα
φωτός. 

4. Τα ζεύγη ακτίνων έχουν τώρα πληροφορία από ζεύγη
γειτονικών σημείων με τη μορφή διαφορών φάσης
(αόρατες στο μάτι). Τα διαφορετικά επίπεδα πόλωσης
εμποδίζουν τη συμβολή (σύνθεση) των δύο κυμάτων τη
στιγμή αυτή.

πολωτής

διπλοθλαστικό
πρίσμα

παρασκεύασμα

Αντικειμ. φακός

διπλοθλαστικό
πρίσμα

αναλυτής
Tube lens



Differential Interference ContrastDifferential Interference Contrast ((ΙΙΙΙ))

A B
CΔ > 0

ΔX ΔX ΔX

n1 
n2 
n3 

Δ
~Δn/Δx

X

5. Το φως περνά από τον αντικειμενικό φακό και διέρχεται
από ένα δεύτερο πρίσμα με αποτέλεσμα οι δύο ακτίνες
φωτός να ενώνονται σε μία με επίπεδο πόλωσης 1350.

6. Αυτό οδηγεί σε συμβολή (σύνθεση) των κυμάτων, 
μείωση ή αύξηση του πλάτους ταλάντωσης του σύνθετου
κύματος στο σημείο εκείνο ανάλογα με τη φάση των επί
μέρους κυμάτων και συνεπώς σε σκοτεινότερη ή
φωτεινότερη εικόνα.

Η σύνθεση είναι όχι μεταξύ δύο ακτίνων που περνούν
από το ίδιο σημείο (μικροσκοπία αντίθεσης φάσης) αλλά
μεταξύ ακτίνων που περνούν από γειτονικά σημεία.

7. Τέλος το φως περνά από αναλυτή πόλωσης ώστε να
αποκλείονται οι μη διαθλασμένες ακτίνες και να έχουμε
καλή αντίθεση (μαύρο φόντο)

πολωτής

διπλοθλαστικό
πρίσμα

παρασκεύασμα

Αντικειμ. φακός

διπλοθλαστικό
πρίσμα

αναλυτής
Tube lens



DIC: DIC: ΕφαρμογέςΕφαρμογές καικαι περιορισμοίπεριορισμοί
• Παρατήρηση ζωντανών και μη βαμμένων κυττάρων

• Εξαιρετική ευκρίνεια και καθαρότητα εικόνας απαλλαγμένη από οπτικά
σφάλματα όπως “στεφάνια” (halos)

• Απαιτεί διαφανή δείγματα συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τομές
ιστών

• Χρησιμοποιείται για βιολογικά δείγματα και όχι για παρατήρηση κρυστάλλων
ή βιοπολυμερών τα οποία δύνανται να τροποποιήσουν τα επίπεδα πόλωσης
των γειτονικών ακτίνων φωτός

Ωοκύτταρα με μικροσκοπία DIC.  Διακρίνεται
ο πυρήνας και ο πυρηνίσκος

Από: Fundamentals on light microscopy, D.B. 
Murphy, Wiley-Liss (ed), 2001



ΒασικέςΒασικές εφαρμογέςεφαρμογές τεχνικώντεχνικών
οπτικήςοπτικής μικροσκοπίαςμικροσκοπίας ((ΙΙ))

1. Μικροσκοπία φωτεινού πεδίου (brightfield microscopy)

Παρατήρηση κυττάρων και ιστολογικών τομών μετά από
μονιμοποίηση και ιστοχημική/ ανοσοϊστοχημική χρώση

2. Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου (darkfield microscopy)

Παρατήρηση ζωντανών (όχι μονιμοποιημένων) κυττάρων, όχι
όμως με τόσο καλή αντίθεση και ανάλυση όσο άλλες τεχνικές
μικροσκοπίας

3.  Μικροσκοπία αντίθεσης φάσεως (phase contrast microscopy)

Παρατήρηση ζωντανών κυττάρων και οργανιδίων με πολύ καλή
αντίθεση και ανάλυση



ΒασικέςΒασικές εφαρμογέςεφαρμογές τεχνικώντεχνικών
οπτικήςοπτικής μικροσκοπίαςμικροσκοπίας ((ΙΙΙΙ))

4.  Differential Interference Contrast (DIC)

Παρατήρηση ζωντανών κυττάρων και οργανιδίων με εξαιρετική
αντίθεση και ανάλυση

5. Μικροσκοπία πολωμένου φωτός (polarization contrast microscopy)

Χρησιμοποιείται κυρίως για παρατήρηση κρυστάλλων και
(βιο)πολυμερών




