
MICROSCOPIA	OPTICĂ



OBIECTIVELE	LUCRĂRII	PRACTICE

• Să	înțelegem	de	ce	avem	nevoie	de	microscopul	optic	pentru	studiul	celulei

• Să	aflăm	care	sunt	limitările	microscopului	optic	și	cerințele	minime	necesare	pentru	
a	putea	vizualiza	un	preparat

• Să învățăm să recunoaștem tipul de microscopie folosit pentru obținerea unei
imagini

• Să	începem	să	identificăm	structuri	celulare	și	tisulare	cu	ajutorul	colorațiilor



DE	CE FOLOSIM MICROSCOPUL?

• Ochiul uman este un sistem optic, cu lentile (cornee, cristalin) și un detector
(retina)

• Performanța unui sistem optic poate fi măsurată prin două caracteristici:
• Putere de mărire – de câte ori mărește imaginea unui obiect
• Rezoluție – distanța minimă la care două puncte distincte pot fi văzute separat

• Limita de rezoluție a ochiului uman este 100 μm; dimensiunea celulelor este
sub această limită de rezoluție; studierea lor este posibilă utilizând tehnici de
microscopie

• Microscopia – tehnică de examinare a obiectelor mici cu instrumente care să
depășească, prin rezoluție și putere de mărire, posibilitățile ochiului uman



DIMENSIUNI	RELATIVE	ȘI	INSTRUMENTE	DE	DETECȚIE
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MICROSCOPUL	OPTIC (MO)

• Folosește o sursă de lumină artificială care
trece prin obiectul examinat, apoi străbate
un sistem de lentile optice (obiectiv, ocular)
pentru a obține imaginea mărită a
respectivului obiect

• Imaginea rezultată va fi mărită, răsturnată
și virtuală, la infinit (nu necesită efort de
acomodare)

http://symposcium.com/wp-content/uploads/2013/06/light-microscope.png

Obiect



COMPONENTELE	
MICROSCOPULUI	OPTIC

1	– oculare
2	– revolver	(pentru	schimbarea	obiectivului)
3	– obiectiv
4	– macroviză	(pentru	focalizarea	grosieră	a	
imaginii)
5	– microviză	(pentru	focalizarea	fină	a	imaginii)
6	– măsuța	microscopului	(port-lamă)
7	– sursa	de	lumină
8	– condensor	cu	diafragmă	(condesarea	și	
modularea	intensității	luminii	în	planul	focal)
9	– dispozitiv	de	deplasare	a	lamei

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Optical_microscope_nikon_alphaphot.jpg



Puterea de mărire a microscopului =
puterea de mărire a ocularului X puterea de mărire a obiectivului
(oc – 10 × ob – 100 = mărire de 1.000 de ori a obiectului analizat)
*puterea de mărire maximă în MO ~ 2.000 x (ocular cu putere de mărire 20× obiectiv cu putere de mărire 100)

Puteri de mărire şi denumirile obiectivelor:
• 4× – lupă – localizarea secțiunii/celulelor pe lamă
• 10× – obiectiv de orientare
• 20 x / 40× – obiectiv de diagnostic histologic
• 60×/100× – obiectiv de diagnostic citologic

PUTEREA	DE	MĂRIRE	A	MO



PUTEREA	DE	MĂRIRE	A	MO

Ob. 4x

Ob. 10x

Ob. 20x

Ob. 100x

Oc. 10x



REZOLUȚIA	MO

Rezoluția microscopului optic 
depinde de:
• Lungimea	de	undă	a	luminii	folosite	
pentru	examinare

• Caracteristicile	optice	ale	obiectivului	
utilizat

• Indicele	de	refracție	al	mediului	dintre	
preparat	și	obiectiv

Rezoluţia MO ~ 0,2 µm*
http://www2.optics.rochester.edu/workgroups/novotny/snom.html

Microscopie optică

*Această	barieră	a	fost	depășită	în	ultimii	ani	de	microscoapele	de	super	rezoluție



REZOLUȚIA	MO

rezoluție	
acceptabilă

rezoluție	
bună

rezoluție	scăzută

Rezoluția MO ~ 0,2 µm



OBSERVAREA	STRUCTURILOR	BIOLOGICE	LA	MO

• Se pot examina celule vii saumoarte (fixate)
• Chiar dacă mărim suficient și avem și o rezoluție bună a sistemului optic,
celulele și țesuturile umane nu au un contrast bun între componentele lor,
pentru a le putea studia în stare nativă

• Căutându-se metode de creștere a contrastului, s-au obținut diverse tipuri de
microscoape

Contrast	scăzut Contrast	puternic



TIPURI	DE	MICROSCOAPE	OPTICE

• Microscopul	cu	câmp	luminos

• Microscopul	cu	contrast	de	fază

• Microscopul	cu	fluorescență

câmp luminos contrast de fază imunofluorescență

Celule în cultură



MICROSCOPUL	CU	CÂMP	LUMINOS

• Preparatele sunt fixate și colorate, pentru a mări contrastul dintre
componentele celulare/tisulare

• În funcție de legarea colorantului/coloranților pe diferite componente
tisulare sau organite celulare, se obține o imagine mono-/policromă

• Culoarea unui colorant derivă din faptul că acesta absoarbe toate lungimile
de undă, cu excepția celei care îi dă culoarea (l). Lumina cu lungimea de
undă care nu este absorbită va străbate preparatul și va ajunge la ochiul
observatorului.



MICROSCOPUL	CU	CÂMP	LUMINOS

http://www.histologyguide.com/slidebox/slidebox.htmlPreparate permanente



MICROSCOPUL	CU	CONTRAST	DE	FAZĂ

• Este folosit pentru examinarea celulelor și organismelor mici vii,
fără fixare și colorare

• Microscopul folosește un principiu de construcție care crește
micile diferențe de refracție existente între zone diferite ale
celulei. Această diferență este perceptibilă de ochiul uman,
apărând un contrast vizibil între diferite zone



MICROSCOPUL	CU	CONTRAST	DE	FAZĂ



Alberts B &Co.  Molecular biology of the cell. GS. 6th ed. 2015
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MICROSCOPUL	CU	FLUORESCENȚĂ

• Se folosește pentru examinarea celulelor vii sau fixate, în care diferite
componente celulare/tisulare sunt marcate cu fluorocromi/fluorofori
(substanțe fluorescente)

• Fluorocromii absorb lumină de o anumită lungime de undă (excitație)
și emit apoi lumină la o lungime de undă superioară (emisie)

• Lumina de excitație poate proveni de la un laser (monocrom) sau de la
o lampă (policromă) cu un filtru care lasă să treacă doar o anumită
lungime de undă

• Preparatele de fluorescență se studiază în întuneric, pentru a se
detecta mai ușor emisia luminoasă



MICROSCOPUL	CU	FLUORESCENȚĂ

http://condensatoarefizica.blogspot.com/2011/01/spectrul-electromagnetic.htmlExcitație Emisie



MICROSCOPUL	CU	FLUORESCENȚĂ

Albastru: ADN; roșu: filamente intermediare Albastru: ADN; verde: filamente intermediare



ETAPELE	OBȚINERII	PREPARATULUI
MICROSCOPIC	PERMANENT

•Pregătirea unui preparat permanent pentru microscopie
optică implică etapele de mai jos:
• Recoltare
• Fixare
• Includere
• Secționare
• Colorare
• Montare și etichetare

http://microscopist.net/
John James Hunter, 1858-after 1911



RECOLTAREA

• Biopsie – prelevare de țesut viu
• poate fi folosită și pentru inițierea de culturi celulare (metodă de menținere a celulelor în viață într-un
mediu artificial – „in vitro”)

• Necropsie – prelevare de țesut postmortem

• NB: Mediul de recoltare trebuie adaptat tehnicii utilizate:
• Fixator (conservă materialul biologic și raportul dintre
componente) pentru preparate permanente

• Mediu de cultură, tampon fosfat salin pentru studiul celulelor vii



RECOLTAREA

• În timpul intervenției chirurgicale (intraoperator)
• Piesele excizionale se recoltează în fixator
• Se trimit în întregime laboratorului de anatomie patologică
• Se menționează datele de identificare ale pacientului și piesei
• Din probele inițiale, anatomopatologul va decide care sunt zonele
de interes și le va decupa (1 x 1 cm)



RECOLTAREA

•Alte surse de material biologic
• Fragmente de țesut recoltate în urma procedurilor endoscopice
• Puncție – biopsie cu ace groase
• Puncție aspirativă cu ac subțire
• Excizie din piele



FIXAREA

• Metodă de păstrare a arhitecturii țesuturilor și celulelor în afara
organismului și de prevenire a descompunerii, putrefacției sau
autolizei tisulare

• Fixarea asigură conservarea rapidă, dar omoară celulele – inițierea de
culturi celulare nu mai este posibilă după această etapă

• Fixare:
• Fizică – prin înghețare
• Chimică – cu formaldehidă sau alți fixatori

• Aldehidele și agenții oxidanți (OsO4) acționează prin formarea de
legături covalente cu grupările funcționale ale macromoleculor din
celule/țesuturi



INCLUDEREA

• Includerea încorporează materialul biologic recoltat (fragment de
organ/țesut) într-o materie solidă, potrivită pentru secționare în
felii cât mai subțiri, care pot fi examinate la microscop

• La MO, includerea se face în parafină. Aceasta este o substanță
anhidră, de aceea includerea presupune mai multe etape:
• deshidratare (în soluții succesive de alcool de concentrații crescânde: 50-
100% care extrag apa),

• introducerea unor solvenți organici (xilen, toluen) în care parafina este
miscibilă



INCLUDEREA

Piesă	
biopsie

https://www.leicabiosystems.com/pathologyleaders/an-introduction-to-specimen-preparation/



SECȚIONAREA

• Blocul în care a fost inclus materialul biologic recoltat este
secționat în felii subțiri cu ajutorul unui dispozitiv special, numit
microtom

• Se obțin secțiuni de 5-10 µm, suficient de subțiri cât să permită
luminii să treacă prin ele, pentru a ajunge la sistemul de lentile al
microscopului și apoi la ochiul observatorului



SECȚIONAREA

Histology:	a	text	and	atlas:	with	correlated	cell	and	molecular	biology. Ross MH,	
Pawlina W.	6th ed.	2011

https://www.leicabiosystems.com/pathologyleaders/an-introduction-to-specimen-preparation/

Piesă	
biopsie

Microtom



SECȚIONAREA

Secţiune	necolorată	la	microscop
https://www.leicabiosystems.com/pathologyleaders/an-introduction-to-specimen-preparation/

Piesă	
biopsie

https://fankhauserblog.wordpress.com/1993/09/25/cells-the-functional-units-of-organisms/

Microtom



CREȘTEREA	CONTRASTULUI	PRIN	COLORARE

https://fankhauserblog.wordpress.com/1993/09/25/cells-the-functional-units-of-organisms/

Preparat	necolorat Preparat	colorat



COLORAREA	

• Etapă	prin	care	se	urmărește	creșterea	
contrastului	între	diferite	componente		
celulare	/	tisulare	prin	capacitatea		
macromoleculelor	din	structura	celulelor/	
țesuturilor	de	a	lega	diferențiat	coloranți

• Coloranții	sunt	de	obicei	acizi	sau	baze
• Coloranții	acizi se	leagă	de	un	substrat	acidofil (cu	afinitate	pentru	o	substanță	
acidă;	deci	substratul	va	fi	de	natură	bazică – are	sarcini	pozitive)

• Coloranții	bazici se	leagă	de	un	substrat	bazofil (cu	afinitate	pentru	o	
substanță	bazică;	deci	substratul	va	fi	de	natură	acidă – are	sarcini	negative)



COLORAȚIA	HEMALAUN-EOZINĂ	(HE)

• Este cea mai frecvent utilizată colorație histologică; oferă informații
despre organizarea tisulară și morfologia celulelor, dar nu evidențiază
componente biochimice specifice

• Hemalaunul este un colorant bazic, deci se va lega de un substrat
bazofil, de natură acidă – ex. acizi nucleici; nucleul celular va fi colorat
în violet, datorită legării hemalaunului de ADN;

• Eozina este un colorant acid, deci se va lega de un substrat acidofil, de
natură bazică; citoplasma conține o proporție mare de proteine bazice
(au resturi de aminoacizi cu grupări funcționale bazice – ex. Lys), deci se
va colora de regulă în roz-roșu, prin legarea eozinei la aceste proteine



COLORAȚIA	HE	– OBSERVAȚII

• În cărțile/publicațiile în limba engleză, veți întâlni denumirea „colorație
hematoxilină-eozină”; aceasta denotă aceeași colorație și este folosită
aceeași abreviere (HE sau H&E);
• hematoxilina este precursorul care trece printr-o serie de reacții chimice în urma
cărora rezultă hemalaunul

• N.B. acid≠acidofil, bazic≠bazofil



COLORAȚIA	HE	– COLORANȚII

Hemalaun Eozină



Histology:	a	text	and	atlas:	with	correlated	cell	and	molecular	biology	/Michael	H.	Ross,	Wojciech Pawlina.	6th ed.	2011

HEMALAUN - EOZINA

Celule epiteliale
din tubii renali

Corpi meuronali
si cellule satelite

Celule musculare netede
intestin



COLORAȚIA	HE

Nucleu bazofil Citoplasmă	acidofilăNucleu bazofil Citoplasmă acidofilă

Celule	musculare	striate	scheleticeCelule	reticulare	(de	formă	stelată)	şi	celule	sangvine



MONTAREA

• Presupune acoperirea secțiunii
colorate cu mediu de montare și
apoi aplicarea lamelei de sticlă

Lamă

Lamelă



REZUMAT

• Un microscop optic este caracterizat prin putere de mărire și
putere de rezoluție

• Un preparat microscopic permanent este obținut printr-o
succesiune de etape: fixare, includere, secționare și colorare

• Colorarea unui preparat de MO crește contrastul dintre
componentele celulare.

• Structurile pot fi acidofile (cu afinitate pentru coloranți acizi) și
bazofile (cu afinitate pentru coloranți bazici)



PRACTIC	– REGULI	DE	FOLOSIRE	A	MO

• Selectați un obiectiv cu putere de mărire mică (4x, 10x)
• Lama se așază pe masa microscopului cu lamela în sus, înspre lentila
obiectivului și, cu ajutorul dispozitivului de deplasare a lamei, se aduce în
câmpul optic porțiunea din lamă care conține preparatul

• Se focalizează imaginea cu ajutorul macrovizei și, ulterior, al microvizei
• Când se dorește examinarea preparatului cu un obiectiv de mărire mai
mare, după schimbarea obiectivului ajustarea focalizării poate fi făcută doar
din microviză, dacă imaginea este clară la examinarea cu obiectivul cu
putere de mărire mai mică

• La obiectivul 40x și cele superioare, focalizarea nu se face niciodată cu
macroviza, pentru a nu risca spargerea lamelei și deteriorarea preparatului


