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Abiks õpetajale

Elektronmikroskoobi kasutuselevõtt tekitas rakubioloogias 
omamoodi revolutsiooni. Esimest korda oli võimalik 
vaadelda raku  sisestruktuure, loodud uus moodus 
kirjeldada ning uurida rakkude ehitust ja talitlust.

Artjom Stepanjuk, Toivo Maimets, 
Sulev Kuuse

Elektronmikroskoopia ajalugu 
ulatub 90 aasta taha. Esimese 
elektronmikroskoobi konst-

rueerisid 1931.  aastal saksa teadla-
sed füüsik Ernst August Friedrich 

Ruska (1906–1988, Nobeli füüsika-
auhind 1986) ja elektriinsener Max 
Knoll (1897–1969). 

Ruska suutis ehitada lühikese foo-
kusega magnetläätse ning mõistis, 
et mikroskoobis saab nähtava val-
guse asemel kasutada valgusallikana 
elektronide voogu. Tal õnnestus koos 

Knolliga välja töötada esimene elekt-
ronmikroskoobi prototüüp. Esimest 
kord näitasid nad, et suurendatud 
kujutist on põhimõtteliselt võimalik 
saada mitte ainult valguskiirguse ja 
klaasist läätsede, vaid ka magnetväl-
jade abil suunatud elektronkiirtega.

Elektronmikroskoobi tööpõhimõte 
on üldjoontes sama mis valgusmikro-
skoobil (◊ 1), kuid valguskiirt asendab 
elektronkiir ja seetõttu on tegu märksa 
keerulisema ja kallima aparatuuriga. 

Teoreetiliselt võib elektronmikro-

◊ 1. Elektronmikroskoopia sarnaneb valgusmikroskoopiaga, kuid valgusallika asemel on elektroniallikas ja optiliste läätsede
asemel magnetläätsed
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Elektronmikroskoopia 
lubab näha rakkude siseehituse pisiasju
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skoobi lahutusvõime olla kuni 0,005 
nanomeetrit, mis on umbes 40  000 
korda suurem kui valgusmikroskoo-
bil ja umbes kaks miljonit korda 
parem kui inimese silmal. 
Elektronide hajumise, bioproovide 
terviklikkuse ja nende 
ettevalmistusega seotud tehniliste 
piirangute tõttu jääb 
elektronmikroskoobi lahutusvõime 
umbes 0,1– 0,05 nanomeetri piirides-
se. See võimaldab saada valgusmikro-
skoobist umbes 2000 korda parema 
lahutuse. Ajakohased 
elektronmikroskoobid lubavad näha 
kudede, üksiku raku, organellide, 
viiruste ja suurema-te 
valgukomplekside detailset ehitust.

Läbivalgustuselektron mikros
koobis ehk transmissioonelekt
ronmikroskoobis tekib kujutis, kui 
elektronid läbivad üliõhukese proovi-
lõigu. Osa elektrone hajub, kuna tekib 
vastasmõju elektrontihedamate ala-
dega, teine osa aga läbib proovi kõr-
vale kaldumata. Nii moodustub kuju-
tis samamoodi kui valgusmikroskoo-
bis (vt ◊ 1).
Bioproovid tuleb elektronmik-
roskoopias eriliselt ette valmistada. 
Et elektronid ei hajuks oma 
liikumisteekonnal, tekitatakse 
elektronmikroskoobis vaakum. 
Proovid ei tohi sisal-dada vett, kuna 
vaakumis keeb vesi juba madalal 
temperatuuril, hävitades biostruk-

tuure. Kuna elusorganismid koosne-
vadki     suurel määral veest, on vaja 
vaadeldavast materjalist veemo-
lekulid eemaldada.

Et säilitada proovide ehitust nende 
ettevalmsitamisel elektron-
mikroskoopia jaoks, tuleb nad 
fikseerida. Sel otstarbel kasutatak-
se esimese fiksaatorina glutaaralde-
hüüdi ja teisena osmiumtetraoksiidi 
(OsO4), mis seostub lipiidsete kaksik-
membraanidega ja stabiliseerib need. 
OsO4 aitab hoida ka valkude struk-
tuuri ja asendit, mis on eriti oluline 
membraanvalke uurides. 

Kuna osmium on suure aatomarvu-
ga, on selle tetraoksiid oluline värv, mis 
muudab preparaadi kontrastsemaks. 
Bioloogilised objektid koosnevad ena-
masti väikese aatomarvuga aatomi-
test, nagu süsinik, hapnik, lämmastik 
ja vesinik. Selle omaduse tõttu on need 

objektid liialt elektronhõredad, et saada 
neist elektronmikroskoobis vaatami-
seks hea kontrastiga kujutist. 

Parandamaks bioloogiliste mole-
kulide nähtavust elektronide jaoks, 
suurendatakse uuritavate objek-
tide elektrontihedust, küllasta-
des neid raskmetallide sooladega. 
Selleks kasutatakse nii osmiumtet-
raoksiidi kui ka uraani ja plii soo-
lasid. Elektrontihedad osmiumiaato-
mid kogunevad näiteks lipiidsetes-
se membraanidesse ja teistesse suure 

lipiidisisaldusega rakuosistesse, muu-
tes need paremini nähtavaks.

Negatiivne värvimine. Kõige liht-
sam on TEM-i abil vaadata suuri 
üksikuid makromolekule, suuremaid 
valke, suuri puhastatud valgu- või 
ensüümkomplekse ja viiruseosakesi. 
Just seda tüüpi objekte hakati esmalt 
elektronmikroskoobiga uurima, sest 
juba 1950. aastate algul võeti kasutu-
sele suhteliselt lihtne negatiivse värvi-
mise metoodika.

◊ 2. Transmissioonelektronmikroskoop FEI TecnaiTM G2 Spirit BioTWIN Tartu ülikooli
Vanemuise 46 õppehoones, kus elektronmikroskoopia laborit juhatab Raivo Raid.
Üliõhukese lõigu (alla 200 nm) ülim suurendus on kuni 700 000 korda, pilt salves-
tatakse digitaalselt

◊ 3. Nüüdisaegne skaneeriv elektronmikroskoop EVO LS15 (Zeiss, Saksamaa) Eesti
maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi laboris. Labori hing on Märt Rahi
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Valgusmikroskoopias pannakse 
proov klaasplaadile, ent TEM-is kan-
takse proovid väikestele metallvõrku-
dele, mis tavaliselt koosnevad vasest. 
Võrk ei sega preparaadi vaatlemist, 
samas ta toestab proove ja elektron-
kiir suudab võrgu suuremas osas ilma 
takistuseta läbida. 

Elektrontihe metall, näiteks vask, 
on hästi nähtav. Peale selle aitab see 
orienteeruda preparaadi vaatlemise 
ajal, sest väga suurel suurendusel on 
keeruline objekte otsida ja neid foo-
kustada. Võrgule kantud proove 
töödeldakse mõne raskmetalli 
soolalahusega. Hiljem lahusejäägid 
eemaldatakse ja proovid 
kuivatatakse. 

Raskmetalli soolad katavad võrgu 
pinna ühtlase kihina, välja arvatud 
uuritava materjali piirkonnad. Need 
kohad, kuhu raskmetalli soolad pole 
kinnitunud (bioloogilised osakesed / 
uuritav materjal), näevad välja hele-
damad ehk need on negatiivselt vär-
vitud. Sellise meetodiga on võimalik 
saada osakeste ehitus est suure 
lahutusvõimega kujutisi (vt ◊ 4). 

Kudede ja rakkude ultra- 
ehitust uurides ei piisa tavalisest 
üksnes negatiivsest värvimisest. 
Elektronid on võimelised läbima 
preparaati üksnes väikeses ulatuses. 
Valgusmikroskoopias kasutatava 
lõigu paksus võib ulatuda poolest 
mikromeetrist kuni mõnekümne 

mikromeetrini. TEM-i puhul tuleb 
saavutada aga üliõhuke lõik: paksus 
25–100 nanomeetrit (umbes 1/200 
päristuumse raku diameetrist).

Selleks tuleb preparaat esmalt fik-
seerida (glutaaraldehüüdi ja osmium-
tetraoksiidiga). Seejärel proov vee-
tustatakse ja sisestatakse sünteetilis-
se vaiku. Vaigu kõvastumisel tekib 
pehme biomaterjali ümber ülitugev 
ja kõva toestav maatriks, mis lubab 
ettevalmistatud proovist teha nano-
meetrilises skaalas lõike. Üliõhukeste 
lõikude (25–100 nm) saamiseks kasu-
tatakse teemantlõiketeraga ultramik-
rotoomi (◊ 5).

Immunoelektronmikroskoopia. 
Kuigi elektronmikroskoopia arengu 
alguses saavutati suurt edu organelli-
de ja rakustruktuuride täppiskirjelda-
mises, polnud see siiski piisav. Kiiresti 
tekkis vajadus kasutada immunoloo-
gilisi meetodeid, et kindlaks teha eri 
struktuuride ja valkude paiknemist, 
mõistmaks eri rakuosade 
funktsioone. 
Fluorestsentsmikroskoopia 
(valgusmikroskoopia eriliik, millest 
saab täpsemalt lugeda Eesti Looduse 
augustinumbrist) puhul kasutatavate 
märgiste elektrontihedus pole ümb-
ritsevast biomaterjalist piisavalt eri-
nev ja neid ei saa eristada elektron-
mikroskoopia tavameetoditega.

Seepärast on põhimärgiseks 
kulla nanoosakesed. Kullaaatomite 

elektrontihedus on väga suur, 
ühtlasi moodustavad vees 
lahustunud kulla nanoosakesed 
stabiilse kolloidlahuse, mis on väga 
mugav vahend, töötlemaks 
bioproove. Nanokulla osakeste 
pinnale saab siduda biomolekule ja 
kasutada neid rakuliste antigeenide 
märgistena.

Selliseid nanoosakesi on hakatud 
nimetama immunokullaks 
(reaktsiooni võimendatakse 
hõbedasooladega) . Need paistavad 
immunomärgis-tatud struktuuride 
pinnal hästi välja mustade täppidena 
(◊ 6).  Selleks et muuta nähtavaks
mitme antigeeni ja antikeha
komplekse,  kasutatakse eri
suurusega kullaosakesi.
Krüoelektronmikroskoopia. Ehkki
vaiku sisestatud proovide puhul on
võimalik saada väga õhukesi lõike
ultramikrotoomi abil ja need säilivad
väga hästi, võib see tekitada artefakte,
mida elusates rakkudes või värskelt
eraldatud koes pole.

Karmi keemilise töötluse tõttu või-
vad valgud denatureeruda või teki-
vad ebatavalised moodustised. Vee-
tustamine sunnib membraanid ja 
organellid kokku tõmbuma ja muu-
dab nende kuju. Ent üliõhukeste lõiku-
de saamiseks peab proov siiski olema 
toestatud mingit tüüpi jäiga maatrik-
siga. Kui proov õigel viisil külmutada, 
võib selle rolli mängida ka jää.

◊ 4. Negatiivset värvingumeetodit rakendatakse näiteks selleks, et teha kindlaks viiruskapsiide või rakusiseseid virione. A.
TEM-i digitaalfoto SARC-CoV virionidest (valge nool on üksikvirion); B. TEM-i fotol on näha negatiivselt värvitud ekstratsel-
lulaarsed inimese tsütomegaloviiruse (ingl HCMV) Towne’i tüve virionid: D – viiruse DNA, C – valkudest koosnev kest ehk
nukleokapsiid (ingl capsid), T – viiruse piirkond nukleokapsiidi ja ümbrise vahel (ingl tegument), E – viirust ümbritsev lipiid-
kest ehk ümbris (ingl envelope). Mõõtjoone pikkus 40 nm
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Peab arvestama, et jää ruumala on 
alati suurem kui vedelas olekus vee 
ruumala, pealegi on jääkristallid väga 
teravad. Kui koe- või rakuproove kül-
mutada lihtsalt külmikus, siis suure 
veesisalduse tõttu hävib proovi struk-
tuur täielikult. Teravad jääkristallid 
purustavad kasvades ja paisudes orga-
nellide ja rakkude membraane, tsütop-
lasma voolab rakkudest välja, valgu-
komplekside ja struktuuride paikne-
mine ja terviklikkus rikutakse. 

1970. aastate alguses töötas jaa-
pani päritolu teadlane Kiyoteru T. 
Tokuyasu (1925–2015) USA-s välja 
krüolõikude valmistamise meetodi. 

Kiire külmutamise käigus jäävad 
veemolekulid jääs kindlasse asen-
disse ja moodustavad mittekristal-
lilise struktuuri, mida nimetatakse  
amorfseks jääks. See tekib väga 
madalal temperatuuril (–137  °C) 
ning juhul, kui proov külmub väga 
kiiresti. Selleks hoitakse proove 
sahharoosilahuses, suurendades 
järkjärgult suhkru kontsentratsiooni. 
Sahharoos asendab osmoosi tõttu 
vee ja kaitseb rakke.

Proovid külmutatakse veeldatud 
lämmastikus või heeliumis ja lõigatakse 
eeljahutatud krüo-ultramikrotoomiga. 
Nii saadud lõigud on paksemad (tava-
liselt 100‒150 nm) kui lõigud, mis saa-
dakse siis, kui epoksüvaiku sisestatud 
proovi lõigatakse tavalise ultramikro-
toomiga (lõigu paksus 25–70 nm).

Seejärel lõigud sulatatakse ja hoi-
takse niiskena. Proovid märgis-
tatakse nanokullaga, fikseeritakse, 
muudetakse kontrastseks ja kaetakse 
lõpuks metüültselluloosi kihiga. 
Neid saab vaadelda tavalise 
transmissioonelektronmikroskoobi
-ga. Krüo-elektronmikroskoopia
suurim eelis seisneb selles, et
proovi antigeensed ja 
mikroanatoomilised omadused säi-
livad väga hästi. Miinus on ülikeeruli-
ne krüolõikude valmistamise viis, mis 
nõuab palju aega ja oskusi.

Skaneeriv elektronmikroskoopia 
(SEM) on välja töötatud selleks, et 
saada detailne ruumiline kujutis proo-
vi reljeefist. Võrreldes TEM-iga, kus 
elektronkiir peab kujutise saamiseks 
proovi läbima, on SEM-is oluline 
elektron-

kiire vastastikmõju proovi 
pinnaga. Kuna SEM-i puhul 
uuritakse ainult proovide pinna 
reljeefi, pole enam vaja valmistada 
proovidest väga õhukesi lõike ja 
proovid ise võivad olla suhteliselt 
suured. Näiteks saab uurida 
korraga terve putuka kesta. 
Selleks et pilti saada, detekteeritak-

se sekundaarseid ja tagasipeegel-
dunud elektrone. Need põhjustavad 
detektorisse sattumisel valgusesähva-
tusi, mis muundatakse elektrisignaa-
liks ja see võimendatakse fotokordis-
tite abil. Edasi töötleb arvuti seda sig-
naali ja paneb kokku pildi.

Skaneerivas elektronmikroskoobis 

|955| 

◊ 5. Saksa firma Leica ultramikrotoom EM UC7 Tartu ülikooli molekulaar- ja raku-
bioloogia instituudi elektronmikroskoopia laboris. See on mõeldud üliõhukeste
lõikude valmistamiseks

◊ 6. Kolloidkulla meetodil töödeldud TEM-preparaat on seejärel kontrasti
tarbeks hõbetatud. Fotol on näha nanokulla seostumist rakusiseste vesiikulitega
ja tsütoplasma membraansete struktuuridega. 10-nano-meetrise läbimõõduga
kullaosakestega märgitud Tet-peptiid on koondunud raku plasmamembraani
teatud piirkondadesse, kus hakkavad moodustuma klatrii-niga kaetud lohukesed
(mustad nooled), millest kujunevad transportvesiikulid. Mõõtjoon fotol 500 nm
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on samuti kõrgvaakum, mis eeldab 
bioproovide täielikku veetustamist. 
Kui tegu on kuivatamisele vastupidava 
materjaliga, näiteks putukakestade või 
õietolmuga, siis proovid lihtsalt kuiva-
tatakse korralikult õhu käes (vt ◊ 7).

Märksa keerulisem on mikroskoo-
pia jaoks ette valmistada 
kuivatamise suhtes tundlikke 
materjale, näiteks koeproove või 
rakke. Proovid fikseeritakse 
(tavaliselt glutaaraldehüüdiga) ja 
veetustatakse lahustite abil. Lõpuks 
on vaja lahti saada ka lahus-

tist ja selleks kuivatatakse proov üle-
kriitilise süsinikdioksiidiga, millel on 
kindla rõhu all ja temperatuuril gaasi 
ja vedeliku vahepealsed omadused.

Bioproovid ei juhi elektrit, mis on 
SEM-i puhul halb omadus, sest elekt-
ronkiir tekitab proovi pinnal suure 
elektrostaatilise laengu, mis 
segab proovist kujutise saamist. 
Seepärast kaetakse proovid väga õhu-
kese (5–10  nm paksuse) metallikihi-
ga. Tavaliselt kasutatakse kulda, plaa-
tina või kulla ja pallaadiumi sulamit. 

Metallikiht suurendab ka elektronide 
väljapaiskumist proovist ehk sekun-
daarsete elektronide emissiooni, mis 
märkimisväärselt parandab piltide 
kuvakvaliteeti (vt ◊ 8). 

Artjom Stepanjuk (1991) on Tartu 
Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia 
instiuudi doktorant, töötab Tervise-
tehnoloogiate Arenduskeskuses. 
Toivo Maimets (1957) on Tartu ülikooli 
molekulaar- ja rakubioloogia instiuudi 
rakubioloogia professor. 
Sulev Kuuse (1962) on rakubioloog, 
Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloo-
gia instituudi vivaariumi juhataja.
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◊ 7. Lest (A) ja võilille tolmutera (B) SEM-i kuval. A. – mõõtjoon 100 µm, B. – mõõtjoon 2 µm. Pildistatud skaneeriva elektron-
mikroskoobiga EVO LS15 (Zeiss, Saksamaa)

◊ 8. Inimese emaka limaskesta epiteel, pildistatud tsükli eri etappidel. A. Vastuvõtliku (retseptiivse) endomeetriumi pind
on sekretoorses faasis ehk viljastunud munaraku ootuses väga mitmekesine, rohkesti leidub membraanide väljasopistisi
ehk pinopoode. B. Võrreldes sellega on mitteretseptiivse endomeetriumi pind sekretoorse faasi lõpus suhteliselt sile. SEMi-
preparaadid on ette valmistatud Tartu ülikooli füüsika instituudis (materjalitehnoloogia töörühm, juht Martin Järvekülg). Pilt
on tehtud skaneeriva elektronmikroskoobiga FEI Helios NanoLab 600 (Thermo Fischer Scientific, USA)
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