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Canlı hücrelerde yapı ve fonksiyonun 
çağdaş optik yöntemler kullanılarak 
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18. Mayıs 2007 

Diyarbakır

Mikroskopi yöntemleri
• Işık

mikroskopisi
– Konvansiyonel 

• Parlak alan
• Karanlık alan
• Faz kontrast
• İnterferans kontrastı
• Modulasyon kontrastı

• Elektron
mikroskopisi
– Pozitif görüntüleme
– Negatif görüntüleme
– Tarama görüntülenmesi
– Dondurarak kırma

– Fluoresan
• Epifluoresan
• Konfokal
• Multi-foton
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1838 Brewster, 1852 Stokes

Fluoresan mikroskop

Lehman 1911 Heimstat 1913
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Kantitatif mikroskopi

• Fotometri

• Imaging

• Konfokal mikroskopi

• Multi-foton mikroskopisi
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Fotometri

• Zayıf sinyallerin hızlı takibine imkan verir
• Diğer sistemlere göre çok ucuzdur
• Her tür sisteme kolaylıkla uygulanabilir
• Sinyalin tümü tek bir okuma değerine 

entegre edildiğinden XY çözünürlüğü 
yoktur 
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Görüntüleme

• Günümüzdeki bilimsel kameralar video 
hızında görüntülemeye imkan 
sağlamaktadır.

• Çok küçük sinyal kırıntıları bile yüksek 
resolüsyonda kayıt edilebilmektedir

• Kullanılacak fluorofora ve gözlenecek 
preparata göre kamera seçilmelidir

• Üçüncü eksende resolüsyon yoktur.
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Hücre içi iyon aktivitesi ölçümü

Fluoresan İyon İndikatörleri 

Ca+2 Fura-2
Fluo-3
Indo-1
MagFura-2
Calcium Green
Calcium Orange
Rhodamine-2

pH SNARF
BCECF

Na+ SBFI
Sodium green
Crona red
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Fura-2 145 nM

Fluo-3 390 nM

Indo-1 230 nM

Ratiometrik Boyalar Kd

Rhodamine-2 570 nM

Non-Ratiometrik Boyalar Kd

Calcium Green 190 nM

Floresan Ca+2 İndikatörleri

MagFura-2 25 μM
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Line Scan modunda [Ca++]i Ölçülmesi
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İyontoforez

Elektroporasyon
• Membrandan geçmiyen

moleküllerin yüklenmesi 
için kullanılır

• Elektroporlar spesifik 
olmıyan büyük membran
delikleri olduğundan 
DNA, RNA gibi büyük 
moleküller bile 
yüklenebilir
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AM esterler

Mikroküre yöntemi
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Multi-photon tekniği
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Fluoresan (Konfokal) Mikroskopi

• Tıp ve biyoloji araştırmalarında temel bir yöntemdir
• Nükleik asit ve genlerle ilgili çalışmalar
• Enzim substrat ilişkileri
• Hücre iskeleti
• Organeller
• Lipid membranlar
• Hücre morfolojisi 
• Canlılık tespiti
• Endositoz
• İyon kanalları
• Sinyal transdüksiyonu
• Reaktif oksijen türleri
• Hücre içi iyonlar ve pH değişimi
• Membran potansiyeli ölçümü
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npurali@hacettepe.edu.tr
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Line Scan modunda [Ca++]i Ölçülmesi
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var4-5 renk3-4 renkPlan Apochromat

var2-4 renk3-4 renkPlan Fluorite

yok2-3 renk2-3 renkFluorite

var2 renk1 renkPlan Achromat

yok2 renk1 renkAchromat

alan 
kurvatürü

kromatik 
düzeltme

sferik
düzeltme

objektif tipi
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Puralı
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• Numerik açıklık NA
– NA=n*sinθ

• Çözünürlük r
rairy=0.61*(λ/NA)= 0.2 μm  
(550 nm)

• Parlaklık
– B α NA2/Mag4
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KFM çözünürlük

• Lateral resolusyon parlak alan metoduna 
göre 1.4 kez daha iyidir

Δr = 0.37λ/NA

Δz = 1.28 nλ/NA2
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KFM’da ‘Zoom’
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A-D çevirim prensipleri

• Derinlik çözünürlüğü

• Frekans veya Zamanlama çözünürlüğü
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256 sayısı onluk tabanda, [0-9] aralığındaki tam sayılarla 
ifade edildiğinde açılımı aşağıdaki gibidir,

2x102x1022 + 5x10+ 5x1011 + 6x10+ 6x1000

Ancak digital ortamda veriler 2 tabanına göre,
[0-1] tam sayıları ile ifade edildiğinden aynı sayı

1x28 + 0x27 + 0x26 + 0x25 + 0x24 + 0x23 + 0x22 + 0x21 + 0x20

şeklinde ifade edilmektedir

İfade edilebilin en küçük birim 1 olduğundan; 
bu dizi ile en küçükten en büyüğe doğru 256 değer ifade 

edilebilir. 
Dolayısıyla bu dizininin bilgi kapsamı

256 veya, 28 veya,

8 bit olarak ifade edilir

• 8 bitlik konvertör 28 = 256

• 12 bitlik konvertör 212 = 4096

• 16 bitlik konvertör 216 =65536

Değer kaydeder
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• Eğer bir konvertör kardın tam giriş olçüsü
(FSR) girişi +/- 10 V ise

• 8 bitlik kart    20V / 256 = 78.4 mV
• 12 bitlik kart 20V / 4096 =4.88 mV
• 16 bitlik kart 20V /65356 =0.305 mV

– Dilimleri kayıt edebilmektedir
• FSR +/- 10.24 V olan 12 bitlik kartta 

– 5 mV tam dilimler kayıt edilebilir



58



59

Aliasing etkisi

• Bir AD kayıt işleminde iki örnek nokta arsındaki 
süre T “peryodu”; 1/T “önekleme frekansını” fs
belirler.

• AD kayıt teoremine göre; bir sinüs dalgasını 
tanımlamak için en az iki nokta gerektiğinden

• Kayıt edilen sinyaldeki frekanslar 0-fs/2 arasında 
kayıt edilecektir. fs/2 = fn olarak tanımlanır. 
“Nyquist frekansı” veya “katlanma frekansı” 
olarak adlandırılır. 

• Ancak kayıt edilen sinyal içinde fn’den daha 
yüksek frekanslı komponentler varsa bu sinyaller 
0-fn arasındaki daha düşük frekanstaki 
sinyallere katlanarak görüntü verirler alias
ederler

• Bu görüntü frekansı fa olarak gösterilir.
fa = I fx-k*fs I

• Ancak gürültünün PSD si artacaktır. Yüksek 
frekanstaki sinyallerin gürültüsü daha düşük 
frekanslara eklenecektir

• Bu nedenle uygun analog filtreler kullanılarak 
fn’den daha yüksek frekanslar elimine 
edilmelidir.
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İyi kayıt yapabilmek için
• Sinyal FSR aralığına iyi düşürülmelidir. 

Gerekiyorsa güçlendirilip dilim büyüklüğünden 
daha fazla hale getirilmeli tüm ölçek 
kullanılmalıdır

• Sinyalin frekans kısmı analiz edildiğinde en az 2 
nokta bir sinüsü tanımlayabilir prensibine göre 
sinyalin 2-2.5 katı daha hızlı örnekleme aralığı 
kullanılmalıdır

• Eğer sinyalin zaman kısmı analiz edilecekse 5 
kez daha hızlı örnekleme uygun, 10 kez iyi
ancak 20 kez gereksiz olarak değerlendirilir.
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Bir sinyalde olabilecek noise tipleri

• Termal gürültü (veya dark noise)
• Shot noise
• Dialektirik gürültü
• Digital gürültü
• Alising
• Laser gürültüsü
• Emisyon gürültüsü
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• KFM’de çözünürlük için daha fazla piksel 
gerekir

• Her pikselden sadece bir kesit alınır
• Bu nedenle KFM’de gürültü diğer tip 

görüntüleme tekniklerinden daha fazladır
• Bu yüzden filtreleme teknikleri kullanılır

• Yumuşatma; her piksel gurubu taranarak 
ortadaki ortalama ile değiştirilir. Bu sayede 
etrafından parlak olan pikel sönükleşirken, 
karanlık olan daha parlak olacaktır

• Median filtre; Bu da benzer bir filtredir ancak 
gürültüyü azaltırken daha az veri kaybına yol 
açar. 3X3, 7X7, 9x9 pikselden oluşan kerneller
sıraya dizilir ortanca sayı merkez piksele 
yerleştirilir. 

• Keskinleştirme; kontürlerin belirginleştirilmesi 
için kullanılır

En çok kullanılan filtreler
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Görüntüleme ilgili diğer bir 
sorun biriken bilgi dağlarıdır

Dağları etkin bir şekilde 
bilgisayara sıkıştırma gerçekten 

mümkün müdür?

Data sıkıştırma

• Görüntüleme tekniklerinde çözünürlük arttıkça 
data miktarı artar.

• Görüntünün derinliği (8 bit X 12 bit) arttıkça 
data/resim artar

• İyi çözünürlüklü 3 boyutlu görüntü elde etmek 
için görüntü kesitlerinin sayısı arttıkça data artar.

• Konfokal mikroskopi tüm bu nedenlerden dolayı 
başa çıkılması gereken data yığınları üretir.
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Belli başlı veri sıkıştırma yöntemleri

• Run-length encoding (RLE); data 
matrikslerinde tekrarlayan dizileri bir kopya 
ve çarpımla kodlar

• Lempel-Ziv-Welch (LZW) tekrarlıyan diziler 
için bir işaret verir ve bu dizileri işaretlerle 
değiştirir.

• Bu sistemlerin kazancı iyi ihtimalle %10-20 
civarındadır. 

• Daha fazla sıkıştırma ancak data kaybı göze 
alındığında gerçekleşir

• Bugün en çok kullanılan sıkıştırma sistemi JPEG 
sistemidir

• Görüntü 8x8 piksele bölünür ve her blok kosinüs 
transformuna tabi tutularak en düşük frekans 
komponenti bulunur ve atılır. Bu sayede görüntü 
bloklarındaki minimal bilgi frekansı 
uzaklaştırılmış olur

• Parlaklık ve renk ayrı ayrı değerlendirilir. JPEG 
ya gray scale yada RGB modunda çalışır.
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• Alternatif olarak Itarative system Inc. 
İterative olarak çalıştırıldığında matematik 
ifadeler kullanarak örneğin görüntüsünü 
oluştururlar.

• Bu sistemle önemli derecede şıkıştırma
sağlanırsa da bilgi kaybı fazladır.

Sonuç olarak

• Kayıt esnasında tüm data kayıt edilmeli, 
ortalama, uygun çözünürlük ve derinlik 
imkanları iktisatlı kullanılarak maksimum 
güvenirlilikte görüntüler alınmalı

• Data transferi yapılırken JPEG tercih 
edilebilir

• Kısa masif sunumlar için daha fazla 
sıkıştırma yöntemleri kullanılmalıdır 
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II. Optofizyoloji ve Konfokal
Mikroskopi Kursuna katkılarından dolayı

• Dr Hamdi Öğüş
• Dr Mehmet Uğur
• Dr Petek Korkusuz
• Dr Ebru Bodur
• Sayın Ayşe Kaptan
• Zeiss ve Optronik firmasına

Teşekkür ederiz
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