
ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία ΦθορισμούΦθορισμού
((Fluorescence Microscopy)Fluorescence Microscopy)



• Μικροσκοπία φωτεινού πεδίου (Brightfield microscopy)

• Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου (Darkfield)

• Μικροσκοπία αντίθεσης φάσεως (Phase Contrast)

• Μικροσκοπία πολωμένου φωτός (Polarization Contrast)

• Differential Interference Contrast (DIC) 

• Μικροσκοπία φθορισμού (Fluorescence Microscopy)

Η μικροσκοπία φθορισμού μπορεί να εφαρμοστεί σε ζωντανά ή
μονιμοποιημένα κύτταρα

ΤεχνικέςΤεχνικές δημιουργίαςδημιουργίας αντίθεσηςαντίθεσης ––
υπενθύμισηυπενθύμιση……



ΤεχνικέςΤεχνικές ΜικροσκοπίαςΜικροσκοπίας ΦθορισμούΦθορισμού

• Κλασσικές τεχνικές

» Wide-field fluorescence microscopy (Μικροσκοπία
φθορισμού ευρέως πεδίου)
»Confocal laser scanning microscopy, CLSM 
(Συνεστιακή Μικροσκοπία)
» 2-photon

• Εντοπισμός μακρομορίων (πρωτεΐνες, μεταβολίτες, κ.ά.) στο κύτταρο

• Παρατήρηση δομών όπως μεμβράνες, κυτταροσκελετός, χρωματίνη, 
λυσοσσώματα, κ.ά.

• Μελέτη της κίνησης μακρομορίων, κυστιδίων και κυττάρων

• Μελέτη κυτταρικών λειτουργιών όπως απόπτωση, κυτταρική διαίρεση, 
ενδοκύτωση, εξωκύτωση, κυτταρική διήθηση, μετάσταση, κ.ά.



• Εξειδικευμένες εφαρμογές

» FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching)
και Photoactivation

ΤεχνικέςΤεχνικές ΜικροσκοπίαςΜικροσκοπίας ΦθορισμούΦθορισμού

• Μελέτη πολύ δυναμικών διαδικασιών (διάχυση και κίνηση μακρομορίων)

» FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer)
» FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging)

• Μελέτη αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών

» TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence)

• Μελέτη δομών του κυτταροσκελετού με μεγάλη ευαισθησία



Μακρομόρια του κυττάρου (πρωτεΐνες, 
DNA) σημαίνονται με ειδικές φθορίζουσες

χρωστικές και παρατηρούνται ως
διαφορετικά χρώματα στο μικροσκόπιο

φθορισμού

Ανάλογα με το είδος του μικροσκόπιου
φθορισμού, μπορούμε να

παρατηρήσουμε ταυτόχρονα 1, 2 ή 3 
φθορίζουσες χρωστικές (χρώματα)!!

ΣτηΣτη μικροσκοπίαμικροσκοπία φθορισμούφθορισμού……



ΦθορισμόςΦθορισμός

• Άτομα ή μόρια διεγείρονται από ακτινοβολία κατάλληλου μήκους κύματος, 
δηλαδή απορροφούν ενέργεια με αποτέλεσμα ηλεκτρόνια αυτών να
μετακινούνται παροδικά σε υψηλότερη ενεργειακή στοιβάδα.  Κατά την
επαναφορά των ηλεκτρονίων αυτών στη βασική στοιβάδα εκπέμπεται
ακτινοβολία (φθορισμού) μεγαλύτερου μήκους κύματος (μικρότερης ενέργειας, 
Ε = hc/λ).  Ο χρόνος μεταξύ απορρόφησης και εκπομπής κατά το φθορισμό
είναι 10-9-10-12 seconds

Excited state

Ground state

excitation

shorter 
wavelength, 
higher energy

emission

longer 
wavelength, 
less energy



ΦάσματαΦάσματα απορρόφησηςαπορρόφησης καικαι
εκπομπήςεκπομπής φθοριζόντωνφθοριζόντων μορίωνμορίων

• Μόρια τα οποία μπορούν να φθορίζουν ονομάζονται φθορίζοντα μόρια/ ουσίες/ χρωστικές
(fluorescent molecules, fluorochromes, fluorescent dyes)

• Κάθε φθορίζουσα ουσία έχει χαρακτηριστικά φάσματα απορρόφησης/ εκπομπής
ακτινοβολίας τα οποία εξαρτώνται από τη δομή των ατόμων και των ηλεκτρονίων αυτής

• Παρατηρείται διαφορά μεταξύ των μέγιστων μηκών κύματος απορρόφησης και εκπομπής
(Stokes shift)

Fluorescein
(FITC)



ΕπικάλυψηΕπικάλυψη φασμάτωνφασμάτων απορρόφησηςαπορρόφησης
καικαι εκπομπήςεκπομπής φθοριζόντωνφθοριζόντων μορίωνμορίων
Απορρόφηση Εκπομπή

Όταν χρησιμοποιούμε περισσότερες
από μία φθορίζουσες χρωστικές για

να σημάνουμε μακρομόρια,  
προσπαθούμε να επιλέξουμε

συνδυασμούς χρωστικών που έχουν
όσο περισσότερο διακριτά φάσματα
εκπομπής/ απορρόφησης γίνεται

Ακτινοβολία συγκεκριμένου μήκους
κύματος δύναται να απορροφηθεί

από περισσότερες από μία
φθορίζουσες ουσίες και να τις

διεγείρει

Συχνά υπάρχει επικάλυψη μεταξύ
φασμάτων εκπομπής διαφορετικών

φθοριζόντων ουσιών



ΚοινέςΚοινές φθορίζουσεςφθορίζουσες χρωστικέςχρωστικές
DAPI

Abs

Em

TRITC

Abs
Em

FITC-IgG

Abs

Em

Για την απομόνωση ακτινοβολιών
συγκεκριμένων μηκών κύματος

χρησιμοποιούνται φίλτρα φθορισμού

Χρησιμοποιούνται φίλτρα για τις
ακτινοβολίες εκπομπής αλλά και

απορρόφησης



ΔιατάξειςΔιατάξεις φωτισμούφωτισμού καικαι φίλτρωνφίλτρων
στοστο μικροσκόπιομικροσκόπιο φθορισμούφθορισμού

a) Φωτεινή πηγή (light source)
b)   Exciter (excitation) filter  
c)  Dichroic mirror (beamsplitter)
d) Emission filter
e) Αντικειμενικός φακός υψηλής

ποιότητας και NA για μεγιστοποίηση
διακριτικού ορίου και αντίθεσης

f) Για αποτελεσματική μικροσκόπηση, η
φωτεινή πηγή και ο αντικειμενικός
φακός ευρίσκονται στην ίδια πλευρά
του παρασκευάσματος.  Αυτή η διάταξη
παροχής φωτός ονομάζεται epi-
illuminator (αντίθετο: transilluminator)

• Ο αντικειμενικός φακός λειτουργεί ως
πυκνωτής και διοχετεύει φως στο
παρασκεύασμα, αλλά και ως φακός
συλλέγοντας από το δείγμα τη
φθορίζουσα ακτινοβολία



ΦωτεινέςΦωτεινές πηγέςπηγές μικροσκοπίαςμικροσκοπίας
φθορισμούφθορισμού

• Χρησιμοποιούνται φωτεινές πηγές
μεγάλης έντασης διότι μόνο ένα στενό
φάσμα μηκών κύματος χρησιμοποιούνται
για να διεγείρουν το χρωμοφόρο

• Συνήθως χρησιμοποιούνται λάμπες
Υδραργύρου (Hg) ή Ξένου (Xe)



ΦάσματαΦάσματα φωτεινώνφωτεινών πηγώνπηγών
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ΦίλτραΦίλτρα
• Χρησιμοποιούνται για την απομόνωση ακτινοβολιών συγκεκριμένων μηκών
κύματος

• Προστασία του δείγματος από ακτινοβολία UV και υπέρυθρη από πηγή φωτισμού

• Όταν χρησιμοποιούμε περισσότερες της μιας φθορίζουσες χρωστικές μπορεί τα
φάσματα απορρόφησης και εκπομπής των χρωστικών να επικαλύπτονται με
αποτέλεσμα να πρέπει να τα διαχωρίσουμε



ΔιχροϊκόςΔιχροϊκός καθρέπτηςκαθρέπτης

• Είναι ένα ειδικό long-pass φίλτρο ειδικά σχεδιασμένο ώστε να
επιτρέπει τη διέλευση ακτινοβολιών συγκεκριμένων μηκών κύματος και
να ανακλά τις υπόλοιπες

• Τοποθετείται σε γωνία 450 ως προς τον οπτικό άξονα του δείγματος
και «βλέπει» τη φωτεινή πηγή

• Ανακλά το φως διέγερσης (μικρότερου
μήκους κύματος) σε γωνία 900 και το
κατευθύνει προς το δείγμα ενώ επιτρέπει
τη διέλευση της ακτινοβολίας φθορισμού
(μεγαλύτερου μήκους κύματος) η οποία
δεσμεύεται από τον αντικειμενικό φακό
για τη δημιουργία εικόνας



ΦίλτραΦίλτρα φωτόςφωτός γιαγια τητη φθορίζουσαφθορίζουσα
χρωστικήχρωστική FluoresceinFluorescein (FITC)(FITC)

FITC • Τα φίλτρα excitation και emission δεν
αντιστοιχούν υποχρεωτικά επακριβώς
στα excitation και emission μέγιστα της
χρωστικής

• Τα όρια της διερχόμενης από τα φίλτρα
ακτινοβολίας είναι πολύ απότομα

• Ο διχροϊκός καθρέπτης ανακλά το 100% 
της ακτινοβολίας η οποία διεγείρει την
FITC, διέλευση (Transmission, T) = 0%, και
επιτρέπει τη διέλευση του 80-90% της
ακτινοβολίας εκπομπής της FITC
(πράσινη)

Exciter 
filter

Barrier 
filter



SetSet φίλτρωνφίλτρων τιςτις φθορίζουσεςφθορίζουσες χρωστικέςχρωστικές
FITC, Texas redFITC, Texas red καικαι DAPIDAPI



ΤοΤο οπτικόοπτικό μονοπάτιμονοπάτι στοστο κλασσικόκλασσικό
μικροσκόπιομικροσκόπιο φθορισμούφθορισμού

(wide(wide--field)field)

transilluminator

epi-illuminator

dichroic mirror

Infinity optics

Olympus BX60

ocular

sample



ΤοΤο οπτικόοπτικό μονοπάτιμονοπάτι στοστο ανάστροφοανάστροφο
μικροσκόπιομικροσκόπιο φθορισμούφθορισμού (wide(wide--field)field)

transilluminator

epi-illuminator

Video/ camera

ocular

dichroic mirror

Zeiss Axiovert-135

sample



EEφαρμογέςφαρμογές τωντων τεχνικώντεχνικών
μικροσκοπίαςμικροσκοπίας φθορισμούφθορισμού



• Εντοπισμός μακρομορίων (πρωτεΐνες, DNA) στο κύτταρο

• Παρατήρηση κυτταρικών δομών όπως μεμβράνες, 
κυτταροσκελετός, χρωματίνη, λυσοσσώματα, κ.ά.

• Μελέτη κυτταρικών λειτουργιών όπως απόπτωση, κυτταρική
διαίρεση, ενδοκύτωση, εξωκύτωση, κυτταρική διήθηση, κ.ά.

ΚλασσικέςΚλασσικές εφαρμογέςεφαρμογές
μικροσκοπίαςμικροσκοπίας φθορισμούφθορισμού



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία φθορισμούφθορισμού ––
ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία ((II))

• Ανάλογα με τις δυνατότητες του μικροσκοπίου μας (αριθμός φίλτρων, 
είδος φωτεινής πηγής) μπορούμε να ανιχνεύσουμε ταυτόχρονα ένα, 
δύο ή τρία συστατικά του παρασκευάσματος, σημαίνοντας αυτά με
διαφορετικές φθορίζουσες χρωστικές οι οποίες έχουν διακριτά φάσματα
απορρόφησης και εκπομπής

• Παράδειγμα: Χρήση χρωστικών οι οποίες εκπέμπουν στο υπεριώδες, 
πράσινο και κόκκινο φάσμα φωτός, ή στο πράσινο, κόκκινο και
υπέρυθρο φάσμα, κ.ά.

• Για την ανίχνευση των συστατικών του δείγματος που θέλουμε να
μελετήσουμε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντισώματα έναντι αυτών
συνδεδεμένα ή σημασμένα με φθορίζοντα μόρια



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία φθορισμούφθορισμού ––
ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία ((IIII))

Anti-A Ab
(raised in 
Rabbit)

Anti-Rabbit 
FITC

Anti-B Ab
(raised in 
mouse)

Anti-mouse 
TRITC

“A” protein

“B” protein

Green 
fluorescence

Red 
fluorescence

Fluorescence 
microscopy



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία φθορισμούφθορισμού ––
ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία ((IIIIII))

Πέρα από αντισώματα - σημασμένα με φθορίζοντα μόρια, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και ορισμένες φθορίζουσες ουσίες οι οποίες
προσδένονται απευθείας σε συγκεκριμένα συστατικά του κυττάρου

Για παράδειγμα: 

• DAPI (4,6-diamidino-2-phenylindole). Προσδένεται και σημαίνει το
DNA.  Excitation max: 350 nm, Emission max: 470 nm (μπλε)

• PI (Propidium Iodide). Προσδένεται και σημαίνει το DNA. Excitation 
max: 536 nm, Emission max: 620-670 nm (κόκκινο)

• Phalloidin.  Τοξίνη η οποία προσδένεται και σημαίνει ινίδια
ακτίνης.  Υπάρχουν παραλλαγές αυτής στο εμπόριο για φθορισμό
στο πράσινο ή στο κόκκινο μήκος κύματος



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία φθορισμούφθορισμού ––
ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία ((IIIIII))

Anti-A (raised in 
Rabbit)

Anti-Rabbit 
FITC

Anti-B (raised 
in mouse)

Anti-mouse 
TRITC

“A” protein

“B” protein

Green 
fluorescence

Red 
fluorescence

DAPI

Blue 
fluorescence

Fluorescence 
microscopy

DNA



Green: tubulin (Abs)

Red: phalloidin

Blue: DAPI

Επιθηλιακό κύτταρο

ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία φθορισμούφθορισμού ευρέωςευρέως
πεδίουπεδίου (wide(wide--fieldfield))



Tubulin Propidium Iodide

Μιτωτική διαίρεση



ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία φθορισμούφθορισμού ––
ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία ((IVIV))

Ανίχνευση του επιτόπου που μας ενδιαφέρει με αντίσωμα απαιτεί
μονιμοποίηση του παρασκευάσματος (fixation) και αύξηση της
διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης (permeabilisation)

Συχνότερες μέθοδοι: 

1. Paraformaldehyde (PFA) fixation

• Fixation σε 3% PFA σε phosphate buffer saline (PBS)

• Permeabilisation σε 0.5% Triton σε PBS

• Χρώση με κατάλληλα πρωτογενή και δευτερογενή (χρωμοφόρα) 
αντισώματα



Συχνότερες μέθοδοι: 

2. Methanol fixation

• Fixation σε καθαρή (απόλυτη) Μεθανόλη

• Χρώση με κατάλληλα πρωτογενή και δευτερογενή (χρωμοφόρα) 
αντισώματα

ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία φθορισμούφθορισμού ––
ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία ((IVIV))

Πώς μπορούμε να παρατηρήσουμε ζωντανά κύτταρα
με μικροσκοπία φθορισμού;



Green Fluorescent Protein (GFP)Green Fluorescent Protein (GFP)

• Αποτελείται από 298 αμινοξέα (MW: 26.9 kDa) και φθορίζει πράσινη
όταν διεγερθεί από μπλε φως

• GFP «φυσικού τύπου»: Μέγιστο διέγερσης στα 395 nm και μέγιστο
εκπομπής στα 509 nm

• Δεν είναι τοξική για τα κύτταρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
παρατήρηση ζωντανών κυττάρων με μικροσκοπία φθορισμού!!

• Απομονώθηκε από τη μέδουσα Aequorea victoria

• Για την ανακάλυψη και ανάπτυξη των εφαρμογών της GFP στη
Βιολογία, οι M. Chalfie, O. Shimomura και R.Y. Chien μοιράστηκαν το
βραβείο Nobel Χημείας το 2008



ΔομικάΔομικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης GFPGFP

• Αποτελείται από 11 β-πτυχωτές επιφάνειες οι οποίες σχηματίζουν
δομή βαρελιού

• Το χρωμοφόρο μόριο ευρίσκεται εσωτερικά του βαρελιού και
προστατεύεται από αλλαγές του pH

• Κατά την εκπομπή φθορισμού έχουμε κυκλοποίηση και οξείδωση
των αμινοξέων Ser65-Tyr66-Gly67



Μεταλλαγμένα παράγωγα της GFP:

• EGFP (enhanced GFP): S56T μετάλλαξη της GFP, πιο διαρκής
φθορισμός και μέγιστο διέγερσης στα 488 nm το οποίο ταιριάζει με τα
φασματοσκοπικά χαρακτηριστικά των φίλτρων για FITC.  Μέγιστο
εκπομπής 509 nm

• EBFP (enhanced Blue Fluorescent Protein),

• ECFP (enhanced Cyan Fluorescent Protein),

• EYFP (enhanced Yellow Fluorescent Protein), προέρχονται όλες από
σημειακές μεταλλάξεις της EGFP

Ds-Red (RFP): Red Fluorescent Protein, απομονώθηκε από τη θαλάσσια
ανεμώνη Discosoma coral (Διαφορετική πρωτεΐνη από την GFP)

ΦθορίζουσεςΦθορίζουσες μημη τοξικέςτοξικές
πρωτεΐνεςπρωτεΐνες

Όλες οι παραπάνω πρωτεΐνες είναι μη τοξικές για τα κύτταρα και
χρησιμοποιούνται στη μικροσκοπία φθορισμού!!



ΦθορίζουσεςΦθορίζουσες μημη τοξικέςτοξικές πρωτεΐνεςπρωτεΐνες



Transfection
into cells

ΕφαρμογέςΕφαρμογές τηςτης πρωτεΐνηςπρωτεΐνης GFPGFP
Μια από τις κυριότερες εφαρμογές της GFP και των παραγώγων της
αφορά στην ανίχνευση της πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει χωρίς να
απαιτείται χρήση αντισώματος

Κατασκευάζουμε μια υβριδική πρωτεΐνη στην οποία η GFP έχει
κολληθεί (fused) στο Ν- ή στο C-τελικό άκρο της πρωτεΐνης που
μελετούμε

Promoter

Antibiotic 
Resistance

Poly-A

Protein 

GFP In-Frame GFP 
N-fusion

Expression of fluorescent-tagged 
fusion protein

plasmid



• Μπορούμε να ανιχνεύσουμε τη GFP-fusion πρωτεΐνη χωρίς να
απαιτείται χρήση αντισώματος, ακόμα και σε μη μονιμοποιημένα
κύτταρα

• Δεν εξαρτώμαστε από τη διαθεσιμότητα ή ειδικότητα αντισώματος
έναντι της πρωτεΐνης μας

• Προσοχή!  Είναι σημαντικό να ελέγξουμε ότι η υβριδική πρωτεΐνη
συμπεριφέρεται όμοια με τη πρωτεΐνη που μας ενδιαφέρει

GFPGFP--fusion proteinsfusion proteins



Chk1:GFP DAPI

Anaphase/ Telophase

Chk1:GFP DAPI

Telophase

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα:: ΕντοπισμόςΕντοπισμός τηςτης κινάσηςκινάσης
Chk1Chk1 κατάκατά τηντην κυτταροκίνησηκυτταροκίνηση

Telophase

Late Cytokinesis

confocal
microscopy

confocal
microscopy



ΕφαρμογέςΕφαρμογές τηςτης πρωτεΐνηςπρωτεΐνης GFPGFP
Μπορούμε να σημάνουμε τη χρωματίνη του κυττάρου ώστε να
παρατηρούμε αλλαγές στη μορφολογία του DNA σε ζωντανά κύτταρα
με την τεχνική της βιντεομικροσκοπίας

Παράδειγμα: Κατασκευάζουμε και εκφράζουμε στα κύτταρα μια
υβριδική μορφή Ιστόνης με GFP (histone H2B:GFP)

Η2Α Η2Β:GFP

Η3 Η4
146nt DNA

octameric
histone core

Green Fluorescent 
chromatin



ΒιντεομικροσκοπίαΒιντεομικροσκοπία ((VideomicroscopyVideomicroscopy))

Video

• Inverted μικροσκόπιο φθορισμού
(για ζωντανά κύτταρα)

• Videocamera φωτογραφίζει το
ζωντανό παρασκεύασμα κάθε 1-2 
min επί όσες ώρες απαιτείται
(Φθορισμός ή/ και DIC/ phase)

• Μελέτη κυτταρικών λειτουργιών
σε ζωντανά κύτταρα (όπως
κυτταρική διαίρεση, απόπτωση, 
κ.ά.)



ΠαρατήρησηΠαρατήρηση κυτταρικήςκυτταρικής διαίρεσηςδιαίρεσης μεμε
βιντεομικροσκοπίαβιντεομικροσκοπία ((II))

H2B:GFP DIC

Photo 1

H2B:GFP DIC

Photo 2

H2B:GFP DIC

Photo 3

H2B:GFP DIC

Photo 4



H2B:GFP DIC

Photo 5

H2B:GFP DIC

Photo 6

H2B:GFP DIC

Photo 7

H2B:GFP DIC

Photo 8

ΠαρατήρησηΠαρατήρηση κυτταρικήςκυτταρικής διαίρεσηςδιαίρεσης μεμε
βιντεομικροσκοπίαβιντεομικροσκοπία ((IIII))



ΒιντεομικροσκοπίαΒιντεομικροσκοπία ((VideomicroscopyVideomicroscopy))

Video

• Software μπορεί να συμπιέσει
τις φωτογραφίες σε video-

ταινία



DNA DIC

ΗΗ κυτταρικήκυτταρική διαίρεσηδιαίρεση μεμε
βιντεοβιντεο--μικροσκοπίαμικροσκοπία



Green: DNA (H2B:GFP)

phase

Apoptosis after 
mitotic failureElectron microscopy

Living 
cells

Apoptotic 
cells

ΠαρατήρησηΠαρατήρηση απόπτωσηςαπόπτωσης μεμε
βιντεομικροσκοπίαβιντεομικροσκοπία


