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Abiks õpetajale
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Dmitri Lubenets,  Toivo 
Maimets, Sulev Kuuse

Viimase 25 aasta jooksul on 
teaduse võimalused arene-
nud nii palju, et teoreetiliselt 

ja ka praktiliselt on võimalik ületada 
valgus- ja fluorestsentsmikroskoopia 
maksimaalse 200-nanomeetrise ehk 
0,2-mikromeetrise lahutuse piir. On 
loodud hulk erilisi mikroskoopiateh-
nikaid, millega saab vaadelda nii raku 
pinnal kui ka raku sees ultrastruk-
tuure suurusjärgus 10 nanomeetrit. 
Meetodeid on palju, anname ülevaate 
mõnest levinumast.

Üks moodus suurendada fluorest-
sentsmikroskoobi (sellest oli juttu 
eelmises ajakirjanumbris) lahutus-
võimet on leida tehniline lahendus 
ning valgustada preparaadis väikse-
mat piirkonda, kui seda saab teha 
tavalise objektiiviga. Tõepoolest, kui 
ergastatava ala läbimõõt oleks vaid 
10 nanomeetrit, oleks selle mikro-
skoobi lahutus teoreetilisest vähemalt 
20 korda suurem. Sedalaadi põhimõ-
tet kasutataksegi lähivälja skaneeriva 
optilise mikroskoopia (ingl near-field 
scanning optical microscopy, NSOM) 
puhul, kus uuritavat objekti valgusta-
takse peenikese valgussondiga (◊ 1). 

Enamasti varieerub NSOM-tehnika 
lahutusvõime 5 ja 20 nanomeetri 
vahel ning seda kasutatakse eri opti-
liste kontrastmeetodite puhul (neel-
dumine, peegeldumine, fluorestsents, 
polarisatsioon ja isegi spektroskoo-
pia), kuid alati vaadeldakse pinnapeal-
seid struktuure, sest õrna sondiga ei 
ole preparaadi sisse võimalik minna.

Hoolimata kõikidest piirangu-
test kasutatakse STED-mikroskoopia 
rakendusi bioloogias. Teoreetiliselt 
põhineb STED-meetod stimuleeri-
tud kiirguse fenomenil, mille korral 
ergastatud  elektron on vastasmõjus 
footoniga. Elektroni ergastus kaob 
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Superlahutusmikroskoopia:
vaatleme detaile raku sees

◊ 1. Lähivälja skaneerivas optilises mikroskoopias ehk superlahutusmikroskoopias
valgustatakse võrreldes tavalise fluorestsentsmikroskoobi objektiiviga hoopis väik-
semat preparaadi piirkonda. Selleks kasutatakse spetsiifilist valgussondi (vt A ja B 
eri suurendustega pildistatud valgusallikat ehk sondi) 
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◊ 2. STED-mikroskoobi ergastava valguse ja stimuleeritud kiirguse joondamine

◊ 3. Elusa raku
endoplasmavõrgus-
tiku ehk endoplas-
maretiikulumi (ER) 
võrdlevad fotod 
konfokaal- ja STED-
mikroskoobiga. ER 
on märgistatud 
kollaselt fluorest- 
seeruva valguga Citrine. Nooltega 
on tähistatud ER-i torujad struktuurid, mis on korrektselt näha üksnes STED-
mikroskoobi preparaadil. Mõõtjoon 1 μm
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ja tekib juurde veel üks esimesega 
identne footon. Teiste sõnadega, kui 
ergastatud olekus elektroni valgusta-
da väiksema energiaga (punase) val-
gusega, siis tavapärast fluorestsentsi 
ei teki üldse ning selle asemel kiirgab 
elektron punase footoni (◊ 2).

STED-mikroskoop on seadistatud 
nii, et ühe objektiivi kaudu valgus-
tatakse preparaati samal ajal kahe 
spektraalselt ja kujult erineva valgus-
kiirega. Esimene valguskiir on fluo-
rokroomi ergastava lainepikkusega ja 
punkti-kujuline. Teine valguskiir 
on punast värvi ning meenutab 
kujult sõõrikut. Mõlemad kiired on 
joonda-

tud üksteisega nii, et „sõõriku“ kesk-
mine osa langeb ergastava valguse 
keskpunktiga kokku. 

Fokaaltasandil tekib fluorestsents 
ainult ergastava kiire keskmises osas 
ning selle ümber kustutab oodata-
va fluorestsentsi stimuleeriva kiirgu-
se. Kusjuures keskmise osa läbimõõtu 
saab täpselt reguleerida ning saavu-
tada väga väikseid vahemaid. STED-
süsteemi külgmine lahutusvõime 
varieerub 30 ja 80 nanomeetri vahel 
(◊ 3), kuid erijuhtudel on võimalik 
isegi kuni 2,4-nanomeetrine lahutus. 
Vertikaalse z-telje suunaline lahutus 
jääb vahemikku 30 ja 100 nanomeetrit, 

mis muu hulgas võimaldab teha objek-
tist optilisi läbilõike ja esitada uuritava 
objekti kolmemõõtmelise struktuuri. 

 Stohhastiline optiline rekonst-
ruktsioonmikroskoopia (ingl stochas-
tic optical reconstruction microscopy, 
STORM) põhineb fotolülituvatel 
fluorokroomidel. Täpsemalt tähen-
dab see seda, et leidub hulk fluoro-
kroome, mille fluorestsentsi saab lüli-
tada sisse või välja neid fluorokroo-
me lihtsalt kiiritades ühe või teise lai-
nepikkusega valgusega. Sisselülitatud 
olekus käituvad sellised värvid tavali-
selt: nad neelavad ergastavat valgust 
ja kiirgavad fluorestsentsi. 
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◊ 4. Preparaadi korduv märgistamine fotolülituvate fluorokroomidega
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Väljalülitatud ehk pimeseisundis 
on olukord vastupidine ja ergastava 
valguse korral värvid kas kiirgavad 
footoneid mitu korda vähem või ei 
fluorestseeri üldse. Seega tuleb super-
lahutusega pildi saamiseks kõigepealt 
märgistada uuritav proov fotolülitu-
vate fluorokroomidega. Seejärel val-
gustatakse proovi väljalülitava val-
gusega nii, et kõik värvimolekulid 
vaateväljas jäävad pimeseisundisse. 
Niimoodi saavutatakse olukord, kusi 
ergastava valguse käes jääb fluorest-
seeruva objekti taust mustaks. 

Seejärel valgustatakse proovi sisse-
lülitava valgusimpulsiga. Impulss on 
piisavalt lühike, et selle aja jooksul 
aktiveeruks vaid väike osa fluorokroo-
me, mis juhuslikult asuvad üksteisest 
kaugemal kui mikroskoobi lahutuspiir. 

Siis ergastatakse aktiivseid fluorokroo-
me ja egistreeritakse erilise kaamera 
abil r nende fluorestsents. 

Ergastamine peab vältama piisa-
valt kaua, et kõik aktiivsed fluoro-
kroomid saaksid valgusest pöördu-
matult mõjutatud. Niisiis, esimese 
aktiveerimis/ergastamistsükli lõpus 
on vaateväljas enamik fluorokroome 
endiselt välja lülitatud seisundis ning 
on mingi osa fluorokroome, mis ise 
on pleegitatud (nad ei fluorestseeru 
enam) ja mille signaal on salvestatud.

Seejärel valgustatakse proovi jälle 
sisselülitava valgusimpulsiga, ergas-
tatakse uuesti juhuslikult aktiveeritud 
fluorokroome, tabatakse ning loen-
datakse uuesti välja kiirgavaid foo-
toneid. Seda tehakse seni, kuni kõik 
vaateväljas olevad fluorokroomid 

muutuvad aktiivseks ning kustuvad 
ergastava valguse mõjul (◊ 4). 

Selle tulemusena saadakse hulk 
pilte, kus iga aktiivne värvimolekul 
näeb välja nagu suur (läbimõõt üle 
200 nm) täpp. Liites kõik need pildid 
kokku, näeks kogu pilt välja samasu-
gune nagu tavalise fluorestsentsmik-
roskoobiga tehtud pilt, mille puhul ei 
saa lähestikku asuvaid punkte erista-
da. Selleks et saavutada superlahutus, 
töödeldakse pilte erilise arvutiprog-
rammiga nii, et iga saadud täpp on 
kujutatud kolmemõõtmelise tulpdia-
grammina, kus x- ja y-teljel on kaugus 
nanomeetrites ja z-teljel kaameraga 
loendatud footonite arv 

Tänapäevaseid mikroskoopia-
tehnikaid kasutatakse bioloogiliste 
struktuuride vaatamiseks, kuid nende 
abil ei ole alati lihtne uurida bio-
loogilisi protsesse. Põhjusi on mitu. 
Kõigepealt, paljud tehnikad on aeg-
lased ja eeldavad objekti punkthaaval 
skaneerimist, mis ilmselgelt ei suuda 
tabada väga kiiresti toimuvaid bioloo-
gilisi protsesse. 

Teiseks, fookustatud laserikiir kan-
nab nii palju energiat, et fluorest-
sentsvärvid ning ka preparaat ise saa-
vad pikaajalise skaneerimise jooksul 
kahjustada. Seega ei sobi nende mik-
roskoopiatehnikatega uurida elusor-
ganismis toimuvaid või kaua kestvaid 
protsesse. 

Kõigi nende piirangute ületami-
seks on vaja meetodit, millega saaks 
preparaati lühikest aega valgustada 
kitsa lainepikkusega valguskiirega. 
Selline moodus leiutati juba 1902. 
aastal ning see sai nime ergastava 
valguskiire profiili järgi – valguski-
hi fluorestsentsmikroskoopia, VKFM 
(ingl light-sheet microscopy, single-
plane illumination microscopy).

Kuigi sakslased Richard Zsigmondy 
ja Henry Siedentopf lähtusid sellest 
ideest üle saja aasta tagasi ultramik-
roskoopia loomisel, et vaadata kol-
loidseid osakesi lahustes, rakendas 
seda bioloogias esimest korda Francis 
Spelman alles 1993. aastal. Pärast seda 
läks veel 11 aastat, kuni Ernst Stelzer 
vaatles 2004.  aastal VKFM-meetodil 
jaapani riisikala ehk medaka (Oryzias 
latipes) elusembrüo struktuure. 
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◊ 5. Preparaati valgustatakse risti preparaadi vaatlemise suunaga

Lähiväljamikroskoopi kasutatakse objektide 
uurimiseks nanoskaalas

1nanomeeter (nm) on  
millimeetrist miljon korda 
väiksem e 10-9 meetrit.

las saab vaadelda näiteks raku-
tuuma DNA kaksikheeliksit (läbi-
mõõt 2  nm) ja rakumembraani, 
mille keskmine läbimõõt on umbes 
10  nm. Gripiviiruse ogavalgu pik-
kus on 10 kuni 14 nm, AIDS-i teki-
tava HI-viiruse läbimõõt on kuni 
120 nm ja koroonaviiruse SARS-

CoV-2 läbimõõt 50–200 nm.
Selleks et vaadelda elusate rak-

kude sisemisi ultrastruktuure, 
rakendatakse laserammendusmik-
roskoopia meetodit (ingl stimula-
ted emission depletion microscopy, 
STED). See on tehniliselt keeru-
line, vajab mitut tugevat laserit, 
erilist valguse muundamise filtrit 
ning väga fotostabiilseid fluoro-
kroome.  
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VKFM-i põhierinevus teistest mik-
roskoopiatehnikatest seisneb selles, 
et preparaati valgustatakse valguski-
higa võrreldes vaatlemissuunaga risti 
(vt ◊ 5). 

Et saavutada valguslehe õige kuju, 
kasutatakse erilisi silindrilisi läätsi 
ning kohas, kus valguskiir läbib pre-
paraadi, on valguskiire paksus tava-
liselt 2–6  µm. See metoodika lubab 
vältida kogu preparaadi üheaeg-
set valgustamist. Korraga valgusta-
takse üksnes preparaadi kitsast piir-
konda, saavutades sellega konfokaal-
mikroskoopiaga sarnase efekti (kon-
fokaalmikroskoopiast oli juttu Eesti 
Looduse tänavuses juulinumbris).

Tänu sellele, et VKFM-i puhul 
kasutatakse laia vaateväljaga objek-
tiive ning fluorestsentsi tabatak-
se kiire sCMOS-kaameraga, mis on 
metalloksiidpooljuhtide tehnoloogia 
edasiarendus, on preparaadi valgus-
tamise aeg väga lühike. Tegelikkuses 
kulub ühe pildi saamiseks vaid mõni 
millisekund. 

Samamoodi nagu konfokaalmik-
roskoobiga, kus preparaati liiguta-
takse üles-alla või paremale-vasakule, 
saab VKFM-i abil tekitada hulga pilte, 
millest kokkupandult tekib ruumiline 
objekti kujutis. Egastusmikroskoopia 
puhul on fototoksilisus valguslehega 
tunduvalt väiksem kui teistel mikro-

skoopiatehnikatel. Nüüdisajal on see 
üks parimaid viise, millega vaadel-
da elusorganismis kiiresti kulgevaid 
protsesse.

Valguskihi fluorestsentsmikro-
skoopiat kui meetodit rakenda-
takse bioloogia eri valdkondades. 
Embrüoloogias saab jälgida näiteks 
äädikakärbse (Drosophila) või seb-
rakala (Danio rerio) elusa embrüo 
rakkude geeniaktiivsust ja rakkude 
arengulist liikumist pikema aja väl-
tel, kasutades fluorestseeruvaid mär-

giseid. Näiteks neurobioloogias saab 
selle meetodi abil elusates kudedes 
tasalülitada kahjustunud neuroneid 
(vt ◊ 6) , kasvajabioloogias jälgitakse 
tuumorite suurenemist ja taimetea-
duses taimede pikkuskasvu või juurte 
gravitatsioonist olenevat kasvu.

Meetodi eelis on kiirus, hea lahu-
tusvõime ja vaadeldava objekti suu-
rem sügavusteravus. Ja loomulikult 
see, et uuritavat protsessi saab vaa-
delda elusates rakkudes, kudedes ja 
organismides. 
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◊ 6. Hiire aju-lõike visualisatsioon 
valguskihi fluorestsentsmikroskoo-pia 
(VKFK) meetodil. Thy-1 GFP-M 
transgeensete hiirte neuroneid saab 
spetsiifilise rohelise fluorestsentsi tõttu 
kergesti kindlaks teha mitmesugustes 
aju-uuringutes 
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