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De microscoop is een onmisbaar instru-
ment om cellen te bestuderen en met name 
processen die zich in cellen afspelen. Zo is 

-
delen (organellen) die in cellen aanwezig 

-

-

Alleen de membranen verstrooien het licht 
enigszins. Om deze cellen toch zichtbaar te 

-
-
-

omgeving resulteert in een intensiteit in 
het beeld van die component die hoger of 

wordt fase-contrast microscopie genoemd 

bestudeerd en daarmee dus de dynamische 
processen die in deze cellen plaatsvinden. 

-

worden van cellen zonder aantoonbare 
schade.

daarmee gedetailleerde structuren in leven-
-

-

processen in de cel verstoren.
 Waar fase-contrast microscopie onscha-

-

in de levende cel (fototoxiciteit). De cel zal 
proberen deze schade te repareren, waar-
door andere processen in de cel verstoord 

te groot is gaat de cel dood door gecontro-
leerde zelfdoding (apoptose) of accidentele 
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-

-

-

dan in te brengen in het genoom van leven-
-

het cytoplasma.

-

-

-

intensiteit van het gemeten signaal wordt 
dan lager en de ruis in het beeld wordt hoger. 

-

van nieuwe technologie genaamd “gecon-
-

-

 In  wordt het basisprincipe 

-

-

vindt dus alleen daar plaats waar het voor 

de wieg gestaan. De confocale microscoop 

beeldpunt) en meet alleen de intensiteit 
van deze belichte pixel. Het implemente-
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die deze sluiter controleert. In onze opstel-
-

-
pelsysteem meet de intensiteit in een pixel 

gemeten of 2) een hele hoge intensiteit 
-

-

uit de gemeten intensiteit in een pixel en de 
-

-
gen. Dit omdat naast de gemeten intensiteit 

-

-

met hoge intensiteit) resulteert in een lage-

verminderd in die delen waar geen hoge 

-

met een factor 2-10 verminderd ten opzich-

 In  
maat voor het reduceren van fototoxici-

-
sche eigenschappen van de microscoop en 
de parameters die de drempelinstellingen 

-
teem bepalen. We hebben gevonden dat de 

-
-

-

biologische experimenten waarin de foto-
-

-

achtergrondstrategie. Deze drempelinstel-
-

of een pixel tot achtergrond of voorgrond 
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-
duceert extra ruis (zoals wordt uitgelegd in 

-

-

 In  -

momenten worden verzonden worden er na 

door een lichtdetector. Dit fenomeen zorgt 
voor ruis in het opgenomen beeld. Om foto-

-

-

is dan de ingestelde achtergronddrempel, 
-

beoordeeld als achtergrond en niet meer 

Figuur 1 (1) (2) (3) Ribosoom, (4) (5) Ruw endoplasma-
(6) (7) (8) (9) Mitochondr-

ien, (10) (11) Cytosol, (12) (13) Centriool.
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-

pixel  resulteert dit in een incorrecte achter-

-
-

beschreven. In plaats van het monitoren van 

-

-

-

voor fotonenruis en wordt het optreden van 

 In 
een biologische toepassing, waarin de ruim-

(uiteinden van chromosomen) in levende 
-

-

-

het enzym telomerase. Hiermee werd een 
fundamenteel probleem in de celbiologie 
opgelost en werd er meer inzicht in het 

-

Celmembraan

Kernlichaampje

Celkern

Mitochondriën

Celmembraan

A

B

C

Figuur 2 -
(A)

 (B)

-
(C) -
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-

-

-

waarin de cellen werden afgebeeld gedu-

rende een lange periode liet zien dat de 

de telomeren gedurende het delen van de 

cel (mitose).

om de levende cellen maximaal 60 minuten 

-

-

fototoxiciteit van de cellen waar te nemen 

-

ren gedurende een hele celcyclus inclusief 

celdeling te bestuderen. Deze experimenten 

voor het bestuderen van levende cellen met 

 Tot slot worden in de discussie (

levende cellen bediscussieerd.




