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Samenvatting 

Sinds vele decennia zijn biologen en natuurkundigen geïnteresseerd in microscopie. Voor 

beeldvorming met behulp van microscopie, is fluorescentie een essentieel instrument om meer 

te begrijpen over fysiologische processen. Door eiwitten of structuren van cellen te merken 

met fluorescente labels, hebben we eiwit of structuur specifieke schijnwerpers. Bij het gebruik 

van adequate filters zijn we in staat emissie (fluorescentie) van de excitatie licht te scheiden, 

en zien we dus zaklantaarns in het donker.  

Één van die specifieke labels is de halfgeleider nanokristal (NC). Deze NC zijn klein balletjes 

(2 tot 10 nm), die superieure eigenschappen hebben. Hoewel ze niet oplosbaar in water zijn,  

kunnen we ze oplosbaar maken door ze te bedekken met een hydrofiele laag en kunnen we ze 

aan eiwitten van interesse binden. Op deze manier kunnen zij over de plasmamembraan gaan 

en specifieke intracellulaire doelen bereiken. Door bedekking met extra lagen kunnen de 

toxische reacties worden beperkt. NC zijn ongeveer een order van grootte lumineuzer zijn en 

ongeveer dertig maal meer photostabiel zijn dan algemeen gebruikte fluoroforen.(15,152) 

Wanneer er cellen bestudeerd worden, is het een voordeel om je te focussen op slechts een 

gereduceerd gebied. Met totale interne reflectie fluorescentiemicroscopie kan het excitatie-

volume effectief verminderd worden. Na reflectie ontstaat er een evanescente golf, die niet 

ver doordringt in het medium. Deze golf heeft een penetratiediepte van ongeveer 100 

nanometer vanaf het oppervlakte. Met TIRF kan het membraan worden bestudeerd met hoge 

resolutie en hoog contrast, te wijten aan een goede achtergrondsignaalverwerping. Een orde 

van grootte toename in axiale resolutie kan worden verkregen door TIRF in plaats van 

confocale microscopie te gebruiken.(15,181) 

TIRF is erg handig voor enkele-molekuul detectie. Wij labelden DNA-strengen met de 

kleurstof YOYO-1, dat bindt aan het DNA. Dan hechten we het DNA met linkers aan het 

dekglaasje. De evanescente golf zal alleen de gebonden molekulen aanslaan. Door middel van 

een hydrodynamische stroming zal het DNA zich uitrekken tot een lange heldere streng, en 

kan de lengte van een enkel DNA-molekuul gemeten worden, maar doordat er vele in het 

gezichtsveld zijn wordt er nog steeds relevante statistische informatie verkregen. We 

gebruikten hier vierkante capillairen, die de complexiteit van het systeem en de tijd voor de 

ontwikkeling van specifieke detectie kanalen vermindert, terwijl nog een groot aantal 

gegevens in korte tijd verkregen kan worden. Door het gebruik van 

beeldruisonderdrukkingstechnieken kan de precisie worden verzesvoudigd. 
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Fotonen die door een medium gaan kunnen in het lichtpad verstrooien. Dit effect is minimaal, 

maar het verstrooiingsgedrag kan worden gedetecteerd en kan het excitatievolume vergroten.  

Aangezien de richting van de verstrooiing parallel aan het oppervlak is in de richting van de 

laser reflectie, is de distributie relatief smal in de vorm van een vlam. Om dit probleem op te 

lossen voegen we een draaiing toe aan de laserrichting. Door het draaien van de richting van 

de laser op de plek van reflectie, wordt de richting van verstrooiing uniforme en dus verdeeld 

over het gezichtsveld. Dit vermindert de achtergrondsignaal op gelijke intensiteit en dus 

verhoogt het het contrast. Ik gebruikte akoesto-optische deflectoren die laserlicht kunnen 

afbuigen en moduleren in intensiteit. Met een programmeerbare lichtmachine wordt de 

aansturing vereenvoudigd., maar laat nog steeds toe de totale controle over het scannen van de 

laserstraal. Connectiviteit via de computer laat het toe om snel de lichtstraal te veranderen. Ik 

liet hier zien; het snel wisselen tussen verschillende objectieven met verschillende aperturen, 

het online veranderen van hoek van inval en de mogelijkheid om op hoge snelheid beelden te 

verkrijgen in spTIRF. 


