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ΤεχνικέςΤεχνικές ΜικροσκοπίαςΜικροσκοπίας ΦθορισμούΦθορισμού

• Κλασσικές τεχνικές

» Wide-field fluorescence microscopy 
(Μικροσκοπία φθορισμού ευρέως πεδίου)

» Confocal laser scanning microscopy, CLSM 
(Συνεστιακή Μικροσκοπία)

» 2-photon microscopy



• Εξειδικευμένες εφαρμογές

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

» FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching)
» Photoactivation (PA)

» TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence)

ΤεχνικέςΤεχνικές ΜικροσκοπίαςΜικροσκοπίας ΦθορισμούΦθορισμού



Μετρούν την ικανότητα βιομορίων (συνήθως
πρωτεϊνών) να αλληλεπιδρούν κάτω από διάφορες
συνθήκες

FRETFRET καικαι FLIMFLIM



Έστω πρωτεΐνες Α και Β.  Αλληλεπιδρούν οι
πρωτεΐνες αυτές;

Ο συνεντοπισμός (colocalisation) δύο πρωτεϊνών είναι μια
καλή ένδειξη για αλληλεπίδραση αυτών

Μελέτη συνεντοπισμού πρωτεϊνών με συνεστιακή
μικροσκοπία:

• Σήμανση των πρωτεϊνών με φθορίζουσες χρωστικές

• Παρατήρηση

Βιοχημικές μέθοδοι (ανοσοκατακρήμνιση)



ΣυνεστιακήΣυνεστιακή ΜικροσκοπίαΜικροσκοπία

protein-A:FITC (πράσινο)

protein-B:TRITC (κόκκινο)

Οι πρωτεΐνες A και B συνεντοπίζονται
(κίτρινο) (εγγύτητα 50-100 nm)

Αυτή είναι μια καλή ένδειξη για
αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών

Excited state

Ground state

488 nm 
(400-520)

520 nm 
(500-560)

FITC
Excited state

Ground state

550 nm 
(480-600)

620 nm 
(550-650)

TRITC

488 nm
520 nm

550 nm

620 nm



Human carcinoma cells

Aurora-B INCENP
DNA

INCENP DNA

Aurora-B INCENP

Aurora-B DNA

Συνεντοπισμός των μιτωτικών
πρωτεϊνών Aurora-B και INCENP με

συνεστιακή μικροσκοπία



• Μέθοδος για περαιτέρω διερεύνηση μοριακών
αλληλεπιδράσεων φθοριζόντων μορίων (συνήθως
πρωτεϊνών)

• Ανιχνεύει εγγύτητα μορίων περίπου 1-10 nm
(Εκπέμπεται φθορισμός από μεταφορά ενέργειας
μεταξύ φθοριζόντων μορίων - FRET)

FRETFRET (Fluorescence Resonance Energy (Fluorescence Resonance Energy 
Transfer)Transfer)



FRETFRET

• Αρχή της μεθόδου: Ο χρήστης διεγείρει το μόριο δότη ενέργειας το
οποίο εκπέμπει φθορισμό μικρότερου μήκους κύματος (π.χ πράσινο) 
και ανιχνεύει φθορισμό από το μόριο δέκτη ενέργειας, το οποίο
εκπέμπει σε μεγαλύτερο μήκος κύματος (π.χ. κόκκινο)

• Εάν τα φθορίζοντα μόρια είναι πολύ κοντά μεταξύ τους ώστε να
αλληλεπιδρούν, μέρος της ενέργειας εκπομπής του δότη απορροφάται
από το μόριο-δέκτη και προκαλεί φθορισμό του τελευταίου



FRETFRET (Fluorescence Resonance Energy (Fluorescence Resonance Energy 
Transfer)Transfer)

FRET
488 nm

620 nm

520 nm

Κατάσταση FRET: Διέγερση του
δότη (FITC) αλλά ανίχνευση
εκπομπής μόνο του δέκτη (TRITC)

Excited state

Ground state

Excited state

Ground state

Part of 
energy 

transfers

FITC
TRITC

Protein-A:FITC

Protein-B:TRITC



FRETFRET (Fluorescence Resonance Energy (Fluorescence Resonance Energy 
Transfer)Transfer)

Excited state

Ground state

ΝΟ FRET
Δεν ανιχνεύεται

φθορισμός στα 620 nm

(κόκκινο)

NO FRET situation
488 nm 520 nm

FITC

Protein-A:FITC

Protein-B:TRITC



Απαιτείται:

Κατάλληλο ζευγάρι φθοριζουσών
χρωστικών για FRET 

• Επικάλυψη μεταξύ φάσματος
εκπομπής δότη (Donor) και φάσματος
απορρόφησης δέκτη (Acceptor)

• Διακριτά φάσματα εκπομπής δότη και
δέκτη

FRETFRET
• Μελέτες FRET πραγματοποιούνται σε μικροσκόπιο
confocal με το κατάλληλο software

• Εφαρμογή σε ζωντανά ή μονιμοποιημένα κύτταρα



FRETFRET
Συνηθισμένα Προβλήματα:

• Η ένταση του σήματος FRET εξαρτάται όχι μόνο από την αλληλεπίδραση
μεταξύ δότη και δέκτη, αλλά και τη συγκέντρωση των μορίων του δέκτη

• Εάν χρησιμοποιείται ως δέκτης φθορίζον αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης, 
η ένταση του σήματος FRET εξαρτάται από τη συγκέντρωση του
αντισώματος και την ικανότητα αυτού να αναγνωρίζει τον αντίστοιχο
επίτοπο της πρωτεΐνης



∆t=lifetime

FLIMFLIM (Fluorescence Lifetime Imaging (Fluorescence Lifetime Imaging 
Microscopy)Microscopy)

• Μετράει το χρόνο ζωής (lifetime) της
διεγερμένης κατάστασης του φθορίζοντος
μορίου δότη

• Κάθε μόριο έχει ιδιαίτερο χρόνο ζωής της
διεγερμένης κατάστασης

• Αυτός ο χρόνος μπορεί να μεταβληθεί από το
τοπικό περιβάλλον:

Συγκεντρώσεις ιόντων
Συγκέντρωση οξυγόνου
pH 
Αλληλεπιδράσεις (FRET) με άλλα
φθορίζοντα μόρια

FITC



ΜετρήσειςΜετρήσεις FLIMFLIM--FRETFRET

protein-A:FITC (Green)

protein-B:TRITC (Red)

FRET measurement

520 nm

620 nm
488 nm

Aνιχνεύεται εκπομπή φθορισμού στα 520 nm και
προσδιορίζεται ο χρόνος ζωής της διεγερμένης
κατάστασης του FITC (Δt) σε συγκεκριμένη

περιοχή του δείγματος

FLIM-FRET measurement
488 nm

520 nm 620 nm



ΜετρήσειςΜετρήσεις FLIMFLIM--FRETFRET
NO FRET situation

488 nm 520 nm

Excited state

Ground state

NO FRET Δt1

FITC

FRET situation
488 nm 520 nm

620 nm

Excited state

Ground state

Excited state

Ground state

Part of 
energy 

transfers

FITC
TRITC

Δt2

FRET

Δt2< Δt1



FLIMFLIM

FITC 
Lifetime 

histogram

Ταυτόχρονη διέγερση πολλών
ηλεκτρονίων και
προσδιορισμός του χρόνου
που απαιτείται για το καθένα να
επανέλθει στη βασική στοιβάδα
(να εκπέμψει φωτόνιο)

Time (nsec)



ΠαράδειγμαΠαράδειγμα μετρήσεωνμετρήσεων FLIMFLIM

Control:

Protein-A:FITC

Protein-A:FITC

Protein–B:TRITC

FITC 
histogram

FITC 
histogram

FRET !

(protein A 
interacts with 

protein B!)



ΣύνοψηΣύνοψη FLIMFLIM

Εξακολουθεί να απαιτείται:

Κατάλληλο ζευγάρι φθοριζόντων χρωστικών για FRET

Όμως:

• Δεν επηρεάζεται η μέτρηση από τη συγκέντρωση των φθοριζόντων
μορίων του δέκτη ή την ποιότητα του αντισώματος έναντι του δέκτη

Χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση μοριακών αλληλεπιδράσεων
πρωτεϊνών (1-10 nm) σε ζωντανά ή μονιμοποιημένα κύτταρα

• Μελέτες FLIM πραγματοποιούνται σε μικροσκόπιο confocal με το
κατάλληλο software

• Εφαρμογή σε ζωντανά ή μονιμοποιημένα κύτταρα



Εξειδικευμένες εφαρμογές

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

» FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching)
» Photoactivation (PA)

» TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence)

ΤεχνικέςΤεχνικές ΜικροσκοπίαςΜικροσκοπίας ΦθορισμούΦθορισμού



• Μετρούν την ικανότητα βιομορίων (πρωτεΐνες, λιπίδια, υδατάνθρακες) 
να μετακινούνται κάτω από διάφορες συνθήκες

• Μελέτη δυναμικών κυτταρικών διεργασιών όπως μεταφορά μορίων από
μεμβράνες, αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού, κυτταρική κίνηση, κ.ά.

• Ζωντανά κύτταρα

• Ομοιοπολική πρόσδεση ή υβρίδια (fusion) των βιομορίων που θέλουμε
να μελετήσουμε με φθορίζοντα μόρια

• Χρησιμοποιείται point-detection/scanning μικροσκόπιο confocal

FRAPFRAP καικαι PhotoactivationPhotoactivation



FRAPFRAP (Fluorescence Recovery After (Fluorescence Recovery After 
PhotobleachingPhotobleaching))

Οι φθορίζουσες χρωστικές διεγείρονται από φως κατάλληλης
συχνότητας και εκπέμπουν ακτινοβολία φθορισμού

Εάν η ακτινοβολία διέγερσης είναι μεγάλης έντασης, η
φθορίζουσα χρωστική θα «ξεβάψει» πολύ γρήγορα
(photobleaching) και δεν θα μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία
φθορισμού από εκεί και πέρα

Στην FRAP μετράμε πόσο γρήγορα αυτή η περιοχή με τα
«ξεβαμμένα» μόρια θα αρχίσει να φθορίζει και πάλι λόγω
κίνησης φθοριζόντων μορίων από γειτονικές περιοχές



before 0.65 s 0.78 s

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα FRAP: FRAP: κίνησηκίνηση μορίωνμορίων
ακτίνηςακτίνης

actin:GFP

• Ρίχνουμε σε μικρή περιοχή φθοριζόντων μορίων πολύ έντονη ακτινοβολία και
“ξεβάφουμε” τα φθορίζοντα μόρια (μαύρη περιοχή)

• Εάν τα μόρια μπορούν να κινηθούν, φθορίζοντα μόρια από τη γύρω περιοχή θα
αρχίσουν να αναμιγνύονται με τα “ξεβαμμένα” και η μαύρη περιοχή σταδιακά θα
αρχίσει και πάλι να φθορίζει

• Μετράμε τα επίπεδα φθορισμού της περιοχής αυτής πριν και μετά το
photobleaching



FRAPFRAP

1. Φθορισμός πριν το photobleaching

2. Photobleaching

3. Φθορίζοντα μόρια επανέρχονται στη
photobleached περιοχή

4. Σταθεροποίηση

Καθώς ο φθορισμός επανέρχεται
στη φθορίζουσα περιοχή
προσδιορίζονται δύο παράμετροι:

• Πόσος φθορισμός επανακτάται
μετά το photobleaching

(Recovery = Υ/ Χ 100%)

B. Πόσο γρήγορα γίνεται η
επανάκτηση

(κλίση της καμπύλης 3)

Όσο πιο ταχεία και πλήρης η
επανάκτηση του φθορισμού τόσο
πιο γρήγορη και ελεύθερη η
κίνηση των μορίων

Καμπύλη έντασης φθορισμού
μετά από photobleaching

flu
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ΠαράδειγμαΠαράδειγμα FRAPFRAP

Σήμανση των λιπιδίων της
κυτταρικής μεμβράνης με
φθορίζουσα στο κόκκινο ουσία
και διερεύνηση του μοντέλου
«υγρού μωσαϊκού» της
κυτταρικής μεμβράνης με FRAP



PhotoactivationPhotoactivation (PA)(PA)
• Όπως και η FRAP, μετράει την ικανότητα βιομορίων (πρωτεΐνες, 
λιπίδια, υδατάνθρακες) να μετακινούνται κάτω από διάφορες συνθήκες

• Εφαρμόζεται σε ζωντανά κύτταρα

• Τα βιομόρια που μελετούμε σημαίνονται με φθορίζουσες ουσίες-
παράγωγα της GFP (photoactivated GFP, PA-GFP) τα οποία εκπέμπουν
έως 100 φορές πιο έντονα από την «απλή» GFP

• Χρησιμοποιείται point-detection/scanning μικροσκόπιο confocal



Εικόνες από ταινία photoactivation

Ενεργοποίηση γραμμής F-actin:PA-GFP σε lamellipodia

Η ενεργοποιημένη πρωτεΐνη κινείται γρήγορα (msec)

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα PA: PA: κίνησηκίνηση μορίωνμορίων ακτίνηςακτίνης
κατάκατά τοτο σχηματισμόσχηματισμό προεκβολώνπροεκβολών κατάκατά

τηντην κυτταρικήκυτταρική κίνησηκίνηση



PhotoactivationPhotoactivation (PA)(PA)

Όσο πιο ταχεία και πλήρης η
μείωση του φθορισμού τόσο
πιο γρήγορη και ελεύθερη η
κίνηση των μορίων

R
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Time (sec)

T1/2 = 2.90 ± 0.16

Καμπύλη έντασης φθορισμού μετά
από photoactivation



Εξειδικευμένες εφαρμογές

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

» FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching)
» Photoactivation

» TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence)

ΤεχνικέςΤεχνικές ΜικροσκοπίαςΜικροσκοπίας ΦθορισμούΦθορισμού



TIRFTIRF (Total Internal Reflection (Total Internal Reflection 
Fluorescence)Fluorescence)

• Τεχνική η οποία επιτρέπει εξαιρετικά λεπτές οπτικές τομές στην
επιφάνεια επαφής των κυττάρων με το γυάλινο υπόστρωμα πάνω στο
οποίο μεγαλώνουν

• Χρησιμοποιείται κυρίως σε ζωντανά κύτταρα για μελέτη λειτουργιών
της κυτταρικής μεμβράνης, παρατήρηση της δυναμικής του
κυτταροσκελετού, μελέτη της διακίνησης πρωτεϊνών και κυστιδίων, της
κυτταρικής πρόσδεσης και κίνησης, κ.ά.

• Πρωτεΐνες προς παρατήρηση υβριδικές (fused) με παράγωγα της GFP

• H TIRF ονομάζεται έτσι διότι απαιτεί ολική ανάκλαση της ακτινοβολίας
διέγερσης



TIRFTIRF

excitation 
beam

emission beam

evanescent 
wave range

cell 
membrane

glass slide

• Η ακτινοβολία διέγερσης πρέπει να πέσει στη διαχωριστική επιφάνεια
γυαλιού-υδάτινου μέσου με συγκεκριμένη γωνία ώστε να ανακλαστεί ολόκληρη

• Στην επιφάνεια αυτή δημιουργείται λεπτή ζώνη (~100 nm) παροδικής
φθορίζουσας ακτινοβολίας (evanescent wave region)

• To παροδικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
εικόνας φθορισμού

aqueous 
cytoplasm

objective



TIRFTIRF

• Επειδή η παροδική ακτινοβολία
προέρχεται από λεπτή περιοχή του
κυττάρου (~100 nm), το background είναι
πολύ μικρότερο σε σχέση π.χ. με τη
μικροσκοπία confocal (πάχος οπτικής
τομής ~500 nm) και ασθενικά φθορίζοντα
σήματα γίνονται ορατά με μεγαλύτερη
ευκρίνεια

excitation 
beam

evanescent 
wave range

cell 
membrane

glass slide

aqueous 
cytoplasm

emission beam

• Επειδή η παροδική ακτινοβολία δημιουργείται στην οριακή ζώνη κυττάρου-
γυάλινου slide, είναι κατάλληλη για μελέτη της κυτταρικής μεμβράνης (πάχους ~
15 nm) και της κοντινής σε αυτήν περιοχής του κυτταροπλάσματος

• Για TIRF απαιτείται ειδικό μικροσκόπιο φθορισμού wide-field με αντικειμενικούς
φακούς μεγάλου ΝΑ και πυκνωτή με ρυθμιζόμενη γωνία πρόσπτωσης του φωτός

objective



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα TIRFTIRF

Cell focal adhesions

Wide-field fluorescence TIRF

Integrin:GFP



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα TIRFTIRF

Focal adhesions, Lasp (wide-field fluorescence)

Focal adhesions, Lasp (TIRF)



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα TIRFTIRF

Lasp in TIRF mode

Lasp in confocal sectioning



ΣύνοψηΣύνοψη τεχνικώντεχνικών μικροσκοπίαςμικροσκοπίας
φθορισμούφθορισμού

Membrane 
dynamics10-50μm~100nmOnly bottom 

planeTIRF

Dynamics/mobility10-50μmPoint 
detection

Point 
detection

FRAP +
photoactivation

Protein interactions10-50μm~500nmOne z-planeFLIM/FRET

Deep tissue 
imaging, optical 
sectioning

up to 1mm~700nmOne z-plane2-Photon

High contrast 
images, optical 
sectioning

10-50μm~500nmOne z-planeConfocal

Simple fluorescence 
samples10-50μmNo sectioningWhole sampleWide-field

UseSample 
thicknessSectioningDetectionMethod






