
Wykorzystanie technik obrazowania mikroskopowego znacząco wzbogaca 
naszą wiedzę o strukturze obiektów w skali mikro oraz pozwala dostrzec 
i scharakteryzować dużo mniejsze obiekty, należące już do świata nanostruktur.

Pojawienie się pierwszych urządzeń optycznych pozwoliło 
na  odkrycie obiektów wcześniej niedostrzegalnych ludz-
kim okiem. Dokładne ustalenie pochodzenia mikroskopu 

świetlnego nadal jest przedmiotem debaty. Obecnie za twórców 
pierwszych mikroskopów optycznych uznaje się Zachariasza 
i Hansa Janssenów [1], którzy ok. 1590 r.  skonstruowali prosty 
układ optyczny pozwalający uzyskać dziesięciokrotne powięk-
szenie. Robertowi Hooke’owi oraz Antoniemu von Leeuvenho-
ekowi zawdzięczmy natomiast pierwsze opisy preparatów oglą-
danych w  mikroskopie świetlnym [2]. Były to  preparaty: korka 
kory dębu, struktury kości i  mięśni, krwinek czerwonych oraz 
bakterii. Chęć poznania coraz to mniejszych składowych materii 
ożywionej przyczyniła się do powstania i rozwoju cytologii oraz 
mikrobiologii. Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju tech-
nik mikroskopowych było odkrycie pierwszego barwnika fluore-
scencyjnego – fluoresceiny – dokonane przez Adolfa von Bayera 
w 1871 r. [3]. Odkrycie to było impulsem do rozwoju mikroskopii 
fluorescencyjnej.

Wiek XIX charakteryzował się znaczącym rozwojem konstruk-
cji mikroskopów optycznych; dzięki temu możliwy był znaczny 
postęp w dziedzinie biologii komórki. Ubiegłe stulecie to dalszy 
intensywny rozwój tej gałęzi nauki – w mikroskopii optycznej 
wprowadzono kontrast fazowy, a w latach pięćdziesiątych – kon-
trast interferencyjny. Znaczącym przełomem w obszarze mikro-
skopii było wynalezienie mikroskopu elektronowego. Pierwszy 
mikroskop elektronowy skonstruowali Ernst Ruska i Maks Knoll 
w 1931 r. [4]. Trzy lata później E. Ruska uzyskał rozdzielczość 100 nm 
– dwa razy lepszą niż uzyskiwana klasycznym mikroskopem 
optycznym. W połowie lat 80. ubiegłego wieku wykonano pierw-
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Appearance of the first optical devices allowed objects previo-
usly unseen to the human eye to be discovered. The origin 
of  the light microscope is  still being discussed. Currently, 

Zacharias and Hans Janssen are considered to be the creators of the 
first microscopes [1]; in 1590, they built a simple optical system 
allowing ten-fold magnification; while we owe first descriptions 
of preparations seen in the light microscope to Robert Hooke and 
Antoni von Leeuvenhoek [2]. The preparations included: oak bark 
cork, structure of bones and muscles, red blood cells and bacteria. 
The will to get to know increasingly smaller components of living 
matter contributed to the creation and development of cytology 
and microbiology. Another milestone in the development of micro-
scopic techniques was the discovery of the first fluorescent dye – 
fluorescein – by Adolf von Bayer in 1871 [3]. This discovery became 
an impulse for the development of fluorescence microscopy.

The 19th century was characterized by the significant develop-
ment of optical microscope structures, and therefore significant 
progress within cell biology was possible. The 20th century bro-
ught further intense development of this scientific field – phase 
contrast was introduced in optical microscopy, and in the 1950s 
– interference contrast. The invention of  an  electron micro-
scope constituted a  significant breakthrough in  microscopy. 
The first electron microscope was built by Ernst Ruska and Max 
Knoll in 1931 [4]. Three years later, E. Ruska achieved a  resolu-
tion of 100 nm – twice as much as the resolution achieved with 
a classical optical microscope. In the middle of the 1980s, the first 
experiments using an atomic force microscope (AFM) were car-
ried out [5]. The first commercially available AFM microscope was 
launched in 1989. AFM allows to image, measure and manipulate 
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sze eksperymenty z zastosowaniem mikroskopu sił atomowych 
(AFM) [5]. Pierwszy komercyjnie dostępny mikroskop AFM został 
wprowadzony na rynek w 1989 r. Mikroskop AFM pozwala na obra-
zowanie, pomiar i manipulację materią w skali nanometrycznej. 
W rozważaniach nie można pominąć odkrycia przez Wilhelma 
Röntgena promieniowania X.  Odkrycie to  pozwoliło na  opra-
cowanie nieinwazyjnych metod badania wnętrza organizmów 
żywych, a także analizy składu chemicznego badanych obiektów 
czy poznania struktury krystalograficznej analizowanych prób. 
Dynamiczny rozwój technik mikroskopowych wspierany jest 
obecnie coraz szybszymi komputerami, pojawiają się możliwości 
łączenia poszczególnych technik mikroskopowych w jedną kom-
plementarną – daje to naukowcom nowe możliwości i poszerza 
horyzonty badawcze. W opracowaniu zaprezentowano możliwości 
wybranych technik mikroskopowych zastosowanych do obrazo-
wania obiektów biologicznych. Wszystkie prezentowane obrazy 
uzyskane zostały w laboratoriach łódzkiego BioNanoParku.

Granice detekcji w mikroskopii  
Na jakość obrazów uzyskiwanych w mikroskopach wpływa m.in. 
jakość soczewek. W początkowych etapach rozwoju mikroskopii 
było to podstawowym ograniczeniem. Obecnie potrafimy skory-
gować aberrację chromatyczną i aberrację sferyczną, natomiast 
problemem pozostają zjawiska dyfrakcji i  interferencji światła, 
które uniemożliwiają wyraźną obserwację obiektów mniejszych 
niż połowa długości fali wiązki padającej. Obiekty o  wielkości 
rzędu długości fali pojawiają się w  obrazie mikroskopowym 
w  formie zniekształconej, np. posiadają barwne i/lub zwielo-
krotnione krawędzie. Współcześnie produkowane mikroskopy 
optyczne w  świetle widzialnym osiągają powiększenia rzędu 
1500x, natomiast w zakresie ultrafioletu możliwe jest uzyskanie 
powiększenia ok. 3500x.

Zmniejszenie długości fali wiązki padającej i  zastosowanie 
wiązki elektronów daje możliwość zaobserwowania obiektów 
mniejszych niż 200 nm (0,2 μm). Tym samym możliwe jest obra-
zowanie wielu ważnych organelli komórkowych, np. rybosomów 
niewidocznych w mikroskopie optycznym. Dalsze zmniejszanie 
długości fali wiązki w  kierunku promieniowania X  napotyka 
barierę techniczną. Obecnie brak jest materiałów, z których można 
wykonać soczewki i zwierciadła dla tego typu mikroskopii. Sto-
sując jednak wiązkę odpowiednio szybkich elektronów, można 
uzyskać obraz o rozdzielczości poniżej 1 nm.

Mikroskopy stosowane w biologii  
Mikroskop optyczny 
Za pomocą mikroskopu optycznego o odwróconej optyce można 
obrazować próbki w świetle zarówno przechodzącym (dla prepa-
ratów przejrzystych), jak i odbitym (preparaty nieprzezroczyste). 
Dodatkowo można wybrać opcję obrazowania w  jasnym lub 
ciemnym polu – w zależności od potrzeby uwidocznienia detali 
w badanym materiale poprzez zwiększenie ich kontrastu. Pod-
czas obserwacji możliwe jest umieszczenie na drodze optycznej 
polaryzatora wraz z analizatorem. Obserwacje w świetle spola-
ryzowanym pozwalają na uwidacznianie detali w obiektach ani-
zotropowych niewidocznych w świetle niespolaryzowanym. Aby 
wzmocnić kontrast i wrażenie trójwymiarowości preparatów biolo-

the matter at a nanometer scale. The discovery of X-radiation 
by Wilhelm Röntgen cannot be omitted in our considerations. This 
discovery allowed to develop non-invasive methods of studying 
the interior of living organisms, as well as to analyse the chemi-
cal composition of studied objects, or to know the crystallogra-
phic structure of analyzed samples. The dynamic development 
of microscopic techniques is currently supported by increasingly 
fast computers; it is possible to combine particular microscopic 
techniques into one complementary technique, which provides 
scientists with new possibilities and broadens research horizons. 
In the paper, the possibilities of selected microscopic techniques 
used for the imaging of biological objects have been presented. 
All the images included have been obtained in the BioNanoPark 
laboratories in Łódź. 

Detection limits in microscopy 
The quality of images obtained in microscopes is affected among 
others by the quality of lenses – this was the fundamental limita-
tion at the initial stages of the microscopy development. Currently, 
we are able to adjust chromatic aberration and spherical aberra-
tion, however light difraction and interference remain problematic 
as they prevent clear observation of objects smaller than half the 
wavelength of the incident beam. Objects in the size of a wave-
length appear distorted in the microscopic image, e.g. they have 
colorful and/or multiplied edges. Currently manufactured optical 
microscopes achieve magnification of 1,500x in visible light, while 
in  the ultraviolet scope it  is possible to achieve magnification 
of approximately 3,500x. 

Decreasing the wavelength of a passing beam and the use 
of an electron beam allows to observe objects smaller than 200 
nm (0.2 μm). Therefore, it  is possible to obtain images of many 
important cell organelles, e.g.  ribosomes invisible in an optical 
microscope. A  further decrease of beam wavelength towards 
X-radiation comes across a technical barrier. Currently, there are 
no materials available to produce lenses and mirrors for this type 
of microscopy. However, by applying the beam of appropriately 
fast electrons, it is possible to obtain an image with a resolution 
below 1 nm. 

Microscopes used in biology 
Optical microscope
Using an  inverted optical microscope, it  is possible to obtain 
images of a sample in the transmitted light (for transparent spe-
cimens) and in the reflected light (for opaque specimens). Addi-
tionally, it  is possible to  select an option of  imaging in a  light 
or dark field depending on the need to make visible details in the 
studied material by increasing their contrast. During observations, 
it is possible to place a polarizer with an analyzer on the optical 
path. Observations in the polarized light allow us to see details 
in anisotropic objects not visible in unpolarized light. In order 
to strengthen the contrast and the impression of three-dimen-
sionality of biological preparations, a DIC (Differential Interference 
Contrast) filter is applied, which uses the Wollaston prism with the 
Nomarski modification.

A variety of light microscopy is fluorescence microscopy which 
constitutes one of the most wide-spread techniques used in cell 
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gicznych, stosuje się filtr DIC (ang. Differential Interference Contrast) 
wykorzystujący pryzmat Wollastona z modyfikacją Nomarskiego.

Odmianą mikroskopii świetlnej jest mikroskopia fluorescen-
cyjna, która stanowi jedną z  najbardziej rozpowszechnionych 
technik wykorzystywanych w  biologii komórki. Zastosowanie 
szerokiego wachlarza fluorochromów, wybiórczo wiążących się 
z badaną strukturą komórki lub sprzęganych ze specyficznymi 
przeciwciałami lub sondami molekularnymi, pozwala na lokalizację 
poszczególnych struktur w komórce oraz obserwację wybranych 
procesów fizjologicznych. Obecnie większość oferowanych i sto-
sowanych mikroskopów fluorescencyjnych to tzw. mikroskopy 
epifluorescencyjne wyposażone w cyfrowe kamery CCD, które 
pozwalają na bezpośrednie zapisanie obrazu w postaci cyfrowej. 
Coraz powszechniej w praktyce laboratoryjnej wykorzystuje się 
mikroskopy fluorescencyjne charakteryzujące się automatyzacją 
wszystkich podstawowych funkcji. Ciekawym przykładem jest 
automatyczny mikroskop fluorescencyjny przeznaczony do obra-
zowania żywych i utrwalonych komórek, wycinków tkanek i małych 
organizmów, umożliwiający obrazowanie w  różnych trybach: 
od trybu 2D przeznaczonego do wysokoprzepustowych badań 
przesiewowych (HCA, ang. High-Content Analysis) do trybu 3D, tzw. 
„z-stack” z techniką dekonwolucji plików graficznych realizowaną 
komputerowo. Niewątpliwą zaletą automatycznego mikroskopu 
jest moduł kontroli warunków środowiska, który utrzymuje stałą, 
zadaną temperaturę i stężenie CO2 oraz wilgotność. Moduł ten 
pozwala na jednoczesną hodowlę komórek w komorze mikro-
skopu oraz ich obrazowanie bez zmian warunków środowiska. 
Ze względu na możliwość akwizycji wielu tysięcy obrazów w jed-
nym badaniu urządzenie wyposażone jest w oprogramowanie 
do ich analizy pozwalające na segmentowanie i pomiary dowol-
nych obiektów dwu- lub trójwymiarowych (określenie położenia 
obiektu, jego powierzchni, kształtu, a także parametrów fotome-
trycznych obiektu). Automatyczne pozyskiwanie wielu tysięcy 
obrazów wraz z ich analizą pozwala na znaczące skrócenie czasu 
badań, a zastosowanie kilku fluorochromów umożliwia jednocze-
sny pomiar wielu parametrów, co prowadzi do wykrycia nawet 
niewielkich zmian zachodzących w komórkach.

Transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM) 
W  transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM) wiązka 
elektronów o  dużej energii przechodzi przez cienką próbkę 
o grubości od kilkudziesięciu do kilkuset nanometrów. Strumień 
elektronów wytwarzany jest w dziale elektronowym, a następnie 
przechodzi przez system soczewek elektromagnetycznych, gdzie 
jest odpowiednio kształtowany. Elektrony, padając na  próbkę, 
mogą zostać odbite, pochłonięte lub przeniknąć przez preparat. 
W trybie transmisyjnym wykorzystywane są elektrony przecho-
dzące, które tworzą obraz struktury badanej próbki na ekranie 
umieszczonym pod preparatem. Uzyskany obraz zależy od typu 
badanego materiału, czyli składu chemicznego, gęstości, rodzaju 
struktury oraz grubości próbki. Elektrony odbite wykorzystywane 
są w trybie skaningowym STEM, w którym wiązka jest skupiana 
na powierzchni próbki i skanuje ją punkt po punkcie. Następnie 
elektrony odbite rejestrowane są w detektorach umieszczonych 
wokół próbki. Wiele mikroskopów TEM posiada również możliwość 
identyfikacji pierwiastków. Analiza składu chemicznego odbywa 

biology. The application of a wide range of fluorochromes, selec-
tively bound to the studied cell structure or coupled with spe-
cific antibodies or molecular probes, allows to locate individual 
structures in a cell and observe selected physiological proces-
ses. Currently, the majority of the offered and used fluorescence 
microscopes are the so-called epi-fluorescent microscopes equ-
ipped with digital CCD cameras which allow to record the image 
directly in a digital form. 

Fluorescence microscopes characterized by  the automa-
tion of all basic functions are more and more frequently used 
in  laboratory practice. An  interesting example is an automatic 
fluorescence microscope for the imaging of  living and fixed 
cells, sections of tissues and small organisms, allowing the ima-
ging in various modes: from 2D mode intended for high-content 
analysis (HCA) to 3D mode, the so-called „z-stack” with compu-
ter-assisted deconvolution of  graphic files. The environment 
control module, which maintains constant, preset temperature, 
CO2 concentration and humidity, is  an  undoubted advantage 
of an automated microscope. This module allows to simultane-
ous culture cells in the microscope chamber and their imaging 
without any changes in environmental conditions. Due to the 
possibility to acquire thousands of images in one examination, 
the device is equipped with software to analyze them, enabling 
the segmentation and measurement of any two- or three-dimen-
sional objects (determination of the object location, its surface, 
shape, as well as of photometric parameters of the object). The 
automatic acquisition of thousands of images together with their 
analysis allows the examination time to be significantly shortened, 
and the use of several fluorochromes enables the simultaneous 
measurement of multiple parameters, which leads to the detec-
tion of even small changes in cells.

Transmission electron microscope (TEM) 
In a transmission electron microscope (TEM) a beam of electrons 
with high energy passes through a thin sample which is several 
dozen to several hundred nanometers thick. The electron stream 
is  produced in  the electron gun, and then it  passes through 
a system of electromagnetic lenses, where it is properly shaped. 
The incident electrons may be reflected, absorbed or they may 
penetrate through the specimen. In  the transmission mode, 
transmitted electrons are used as they create the image of the 
sample structure being examined on a screen placed below the 
specimen. The image obtained depends on the type of material 
examined, i.e. its chemical composition, density, structure type 
and sample thickness. Reflected electrons are used in the STEM 
scanning mode, in which the beam is focused on the sample sur-
face and it scans it point by point. Then, reflected electrons are 
registered in detectors placed around the sample. Numerous TEM 
microscopes also have the possibility to identify elements. The 
analysis of the chemical composition takes place by measuring 
the characteristic X-radiation emitted from the sample affected 
by the beam of electrons. This radiation is registered using an EDX 
energy-dispersive X-ray spectrometer, and then transformed 
into X-ray spectra. The analysis of  the elemental composition 
can take place in a point manner, in line or from a 2D area. The 
latest transmission electron microscopes allow high-resolution 
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się poprzez pomiar charakterystycznego promieniowania rent-
genowskiego emitowanego z  próbki pod wpływem działania 
wiązki elektronów. Promieniowanie to jest rejestrowane z wyko-
rzystaniem energodyspersyjnego spektrometru rentgenowskiego 
EDX, a następnie przekształcane w widmo rentgenowskie. Analiza 
składu pierwiastkowego może odbywać się punktowo, w linii lub 
z obszaru 2D. Najnowsze transmisyjne mikroskopy elektronowe 
pozwalają na uzyskiwanie wysokorozdzielczych obrazów, limit 
informacyjny wynosi około 0,1 nm, co umożliwia obserwowanie 
ułożenia atomów w  badanym materiale. Transmisyjna mikro-
skopia elektronowa wykorzystywana jest w wielu dziedzinach 
nauki, takich jak: fizyka, inżynieria materiałowa, chemia oraz 
nauki biomedyczne. Umożliwia badanie nanostruktury mate-
riałów i stopów metali oraz identyfikację faz i defektów, składu 
pierwiastkowego oraz materiałów biologicznych (np. komórek, 
tkanek, mikroorganizmów).

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) 
W  skaningowym mikroskopie elektronowym, podobnie jak 
w STEM, powierzchnia próbki skanowana jest skolimowaną wiązką 
elektronów. Strumień elektronów jest formowany i odpowiednio 
odchylany przez system soczewek elektronowych z  wykorzy-
staniem cewek – co  daje możliwość skanowania powierzchni 
próbki linia po linii. W wyniku oddziaływania wiązki elektronów 
z powierzchnią badanego obiektu uzyskuje się sygnały elektro-
nowe, które zbierane są przez odpowiednie detektory. Sygnały 
te przekształcane są w obrazy na ekranie monitora. W mikroskopii 
SEM część elektronów wiązki skanującej ulega rozpraszaniu sprę-
żystemu przez atomy próbki znajdujące się blisko jej powierzchni 
– sygnał ten nazywany jest sygnałem elektronów odbitych (BSE). 
Wraz ze  wzrostem liczby atomowej (Z)  pierwiastków, wzrasta 
zdolność odbijania elektronów. Pozostała część elektronów wiązki 
skanującej ulega absorpcji lub rozproszeniu niesprężystemu 
na warstwach powierzchniowych atomów tracąc jednocześnie 
swoją energię. Elektrony te stanowią podstawowy sygnał w mikro-
skopach SEM – są to tzw. niskoenergetyczne elektrony wtórne 
(SE). Elektrony SE  są  szczególnie czułe na  topografię badanej 
powierzchni. Efektem tego zjawiska jest tzw. kontrast topogra-
ficzny. Współczesne skaningowe mikroskopy elektronowe mogą 
pracować w różnych trybach. Do najpopularniejszych należą: tryb 
wysokiej próżni (HV), tryb niskiej próżni (LV) oraz tryb środowi-
skowy (ESEM), w którym możliwe jest kontrolowanie warunków 
pomiarowych (temperatura, ciśnienie, wilgotność). Tryb wysokiej 
próżni jest podstawowym trybem pracy każdego skaningowego 
mikroskopu elektronowego. Pozwala on  na  uzyskanie obra-
zów próbek przy powiększeniach do 1 000 000x. Zastosowanie 
niskiej próżni (tryb LV) przeciwdziała akumulowaniu ładunku 
na powierzchni badanej próbki, co pozwala uzyskać dobrej jakości 
obrazy dla próbek nieprzewodzących. Tryb środowiskowy pozwala 
na obrazowanie próbek ciał stałych, zawiesin i nieodwodnionych 
preparatów biologicznych oraz prowadzenie eksperymentów 
w warunkach dynamicznych zmian.

Mikroskop sił atomowych (AFM) 
Mikroskopy sił atomowych wykorzystują sondę skanującą (can-
tilever) do badań powierzchni, rejestrując działającą na nią siłę 

images to be obtained; the information limit is approximately 
0.1 nm, which allows the arrangement of atoms in the examined 
material to be observed. Transmission electron microscopy is used 
in numerous fields of science, such as physics, materials engine-
ering, chemistry and biomedical sciences. It allows to examine 
the nanostructure of materials and metal alloys, and to identify 
phases and defects, elemental composition and biological mate-
rials (e.g. cells, tissues, microorganisms). 

Scanning electron microscope (SEM) 
In a scanning electron microscope, similarly to STEM, the sam-
ple surface is  scanned with a  collimated electron beam. The 
electron stream is formed and deflected accordingly by a sys-
tem of electron lenses using coils – which allows to scan the 
sample surface line by line. As a result of the interaction of the 
electron beam with the surface of the examined object electron 
signals are obtained which are collected by appropriate detec-
tors. The signals are transformed into images on  the monitor 
screen. In the SEM microscopy, some electrons of the scanning 
beam undergo elastic scattering by atoms of the sample which 
are near its surface – this signal is called the BSE signal. With 
an increase of the atomic number (Z) of elements, the capacity 
to reflect electrons increases. Other electrons of the scanning 
beam are absorbed or they undergo inelastic scattering on the 
atom surface layers, losing their energy at the same time. Such 
electrons constitute the basic signal in SEM microscopes – they 
are the so-called low-energy secondary electrons (SE). SEs are 
particularly sensitive to the topography of the examined surface. 
This phenomenon results in the so-called topographic contrast. 
Modern scanning electron microscopes can work in a variety 
of  modes. The most popular modes are: high vacuum mode 
(HV), low vacuum mode (LV) and environmental mode (ESEM), 
in which it is possible to control measurement conditions (tem-
perature, pressure, humidity).

The high vacuum mode is  the fundamental mode of work 
of  each scanning electron microscope. It  also allows images 
of samples magnified by up to 1,000,000x to be obtained. The use 
of low vacuum (LV mode) prevents the accumulation of charge 
on the surface of the examined sample which allows good quality 
images for non-conductive samples to be obtained. The environ-
mental mode enables the imaging of samples of solids, suspen-
sions and non-dehydrated biological preparations and carrying 
out experiments under dynamic change conditions.

Atomic force microscope (AFM) 
Atomic force microscopes use a scanning probe (cantilever) to exa-
mine surfaces, registering the force affecting it in the function of its 
position. The force between the cantilever tip and the sample cau-
ses deflection of the measuring lever, which leads to the imaging 
of the topography of the examined material. Changes in the lever 
position are caused by several types of forces, of which the Van 
der Waals forces have the greates share. The surface topography 
image created line by line is the result of registering the deflection 
of the scanning probe. AFM microscopes have three basic modes 
of work: contact mode, non-contact mode and tapping mode. 
One of the most frequently used mode of AFM imaging is tapping 

9 - 1 0 / 2 0 1 7 15

T E M A T  N U M E R U



w funkcji położenia. Siła oddziaływania pomiędzy ostrzem sondy 
skanującej a próbką powoduje odchylenie dźwigni pomiarowej, 
co prowadzi do zobrazowania topografii badanego materiału. 
Zmiany położenia dźwigni spowodowane są oddziaływaniami 
kilku rodzajów sił, z których największy udział mają siły van der 
Waalsa. Obraz topografii powierzchni, powstający linia po linii, 
jest wynikiem zarejestrowania ugięcia sondy skanującej. Mikro-
skopy AFM mają trzy podstawowe tryby pracy: tryb kontaktowy, 
bezkontaktowy i oscylacyjny. Jednym z najczęściej stosowanych 
trybów obrazowania AFM jest tryb oscylacyjny, w którym dźwignia 
z ostrzem wprowadzona jest w drgania o określonej częstotliwości 
(rezonansowej) i stałej amplitudzie za pomocą elementu piezo-
elektrycznego. W trybie oscylacyjnym ostrze znajduje się w kon-
takcie z podłożem przez krótki czas, dlatego jest on dedykowany 
do obrazowania próbek miękkich i delikatnych, takich jak poli-
mery czy próbki biologiczne. W mikroskopach AFM możliwe jest 
takie dobranie amplitudy drgań, które nie powoduje uszkodzenia 
badanej powierzchni, przez co nie wpływa na jakość uzyskanych 
obrazów. Ciekawym i  zarazem przydatnym rozwiązaniem jest 
połączenie mikroskopii AFM ze spektrometrem Ramana. Umoż-
liwia to wykorzystanie obu technik równocześnie i tym samym 
otrzymanie kompletnego obrazu właściwości próbki podczas 
jednego skanu. Kolejnym użytecznym rozwiązaniem jest zinte-
growanie mikroskopu AFM z  mikroskopem fluorescencyjnym. 
Pozwala to na jednoczesne wykonanie pomiaru AFM oraz obra-
zów optycznych/fluorescencyjnych dla próbek transparentnych. 

Wybrane obiekty biologiczne w obiektywie  
Bakterie 
Jednymi z pierwszych organizmów, które zaobserwowano pod 
mikroskopem, były bakterie. Bakterie zostały po  raz pierwszy 
zauważone w 1686 r. przez Antoniego van Leeuwenhoeka z wyko-
rzystaniem własnoręcznie wykonanego mikroskopu jednoobiek-
tywowego. Bakterie mają najczęściej kształt kulisty, formę pałeczki 
lub skręconej nitki. Ich typowe wielkości mieszczą się w zakresie 
od 0,5 µm do 5 µm. Do oglądania bakterii najlepiej nadają się 
mikroskopy o powiększeniu 1000x i więcej.

Poza mikroskopią optyczną ciekawe możliwości obrazowania 
preparatów bakteryjnych daje mikroskop elektronowy. Obrazy 
bakterii uzyskane detektorem elektronów SE  i  BSE różnią się 
między sobą. Obrazy z detektora SE (fot. 1A) dobrze odzwiercie-
dlają topografię powierzchni próbek i  charakteryzują się dużą 
głębią ostrości. Natomiast obraz z detektora BSE (fot. 1B) charak-
teryzują się mniejszą głębią ostrości i nie przedstawiają dobrze 
ukształtowania powierzchni próbki (obraz jest „płaski”). Obrazy 
z tego detektora pokazują jakościowe zróżnicowanie chemiczne 
powierzchni próbki dzięki kontrastowi wynikającemu z wartości 
liczby atomowej obecnych tam pierwiastków. Obszary próbek 
zawierające atomy pierwiastków o  wysokiej liczbie atomowej 
są odwzorowane na obrazach BSE jako jaśniejsze. Możliwe jest 
nałożenie obrazów z  obu detektorów (fot. 1C) umożliwiające 
przedstawienie sumarycznej informacji w postaci jednego zdjęcia.

Komplementarną techniką do skaningowej mikroskopii elek-
tronowej (SEM) jest mikroskopia sił atomowych (AFM). Znajduje 
ona zastosowanie do próbek nieprzewodzących oraz wrażliwych 
na wiązkę elektronów. Obraz otrzymany za pomocą mikrosko-

mode in which the cantilever tip is driven to oscillate at a certain 
frequency (its resonance frequency) and a constant amplitude 
by a piezoelectric element. In tapping mode, the tip is in contact 
with the saple surface for a short time, therefore it is dedicated for 
the imaging of soft and delicate samples, such as polymers or bio-
logical samples. In AFM microscopes, it is possible to select the 
oscillation amplitude in such a manner that it does not damage 
the examined surface, and therefore it does not affect the quality 
of the obtained images. An interesting and useful solution is the 
combination of  the AFM microscopy with the Raman spectro-
meter. It allows both techniques to be used at  the same time 
and therefore a complete image of the sample properties during 
one scan can be obtained. Another useful solution is integrating 
an AFM microscope with a fluorescence microscope. It allows for 
simultaneous AFM measurement and optical/fluorescent imaging 
for transparent samales. 

Selected biological objects in focus 
Bacteria
Bacteria were among the first microorganisms observed under 
a microscope. Bacteria were noticed for the first time in 1686 
by  Antoni van Leeuwenhoek who used a  hand-made single-
-lens microscope. Bacteria most often have a spherical shape, the 
form of a rod or a twisted thread. Their typical size ranges from 
0.5 µm to 5 µm. Microscopes with magnification of 1,000x and 
more are best to observe bacteria. Apart from optical microscopy, 
also an electron microscope provides interesting possibilities for 
the imaging of bacteria preparations. Bacteria images obtained 
using a SE and BSE electron detector are different from one ano-
ther. Images from a SE detector (fig. 1A) reflect the topography 
of  sample surfaces well and they are characterized by  a  high 
depth of  field, while images from a  BSE detector (fig. 1B) are 
characterized by a lower depth of field and they do not present 
the topography of the sample surface well (the image is „flat”). 
Images from this detector show qualitative chemical differentia-
tion of the sample surface thanks to contrast resulting from the 
atomic number value of elements present there. Sample areas 
containing atoms of elements with a high atomic number are 
reflected on BSE images as lighter areas. It is possible to overlap 
images from both detectors (fig. 1C) which allows to present total 
information in a single image.

Atomic-force microscopy (AFM) constitutes a complementary 
technique for scanning electron microscopy (SEM). It is used for non-
-conductive samples and samples sensitive to a beam of electrons. 
The image obtained using the AFM microscopy (fig. 2) provides 
similar information as the SEM microscopy, but moreover, if needed, 
it is also possible to measure the height of the imaged objects. 

Animal cell
A typical size of an animal cell is 10-20 µm, i.e. approximately one 
fifth of the size of the smallest object visible to the naked eye. Due 
to the progress in the construction of microscopes, at the begin-
ning of the 19th century it was discovered that all plant and animal 
tissues are aggregates/clusters of  separate cells. This discovery 
took place in 1838 and it is known as the cellular doctrine, i.e. the 
official establishment of cell biology.
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pii AFM (fot. 2) daje podobną informację co mikroskopia SEM, 
a dodatkowo, jeśli istnieje taka potrzeba, możliwy jest pomiar 
wysokości obrazowanych obiektów.

Komórka zwierzęca 
Typowy rozmiar komórki zwierzęcej wynosi 10-20 µm, czyli około 
jednej piątej wielkości najmniejszego obiektu widocznego gołym 
okiem. Dzięki postępowi w budowie mikroskopów z początkiem 
XIX w. odkryto, że wszystkie tkanki roślinne i zwierzęce są agrega-
tami/skupiskami osobnych komórek. Odkrycie to miało miejsce 
w 1838 r. i jest znane jako doktryna komórkowa, czyli oficjalne 
powstanie biologii komórkowej. 

Do obrazowania komórek hodowanych in vitro w świetle bia-
łym przechodzącym często stosuje się kontrast fazowy, aby uła-
twić obserwację przedmiotów fazowych, tzn. nie wykazujących 
naturalnego kontrastu, lub filtr DIC pozwalający uzyskać wrażenie 
trójwymiarowości badanego preparatu (fot. 3A, B, C). Zastosowanie 
fluorochromów pozwala na obrazowanie poszczególnych struk-
tur komórkowych oraz procesów fizjologicznych zachodzących 
w żywych komórkach (fot. 3D).

Skaningowy mikroskop elektronowy pozwala na obrazowa-
nie morfologii komórek w  skali nanometrycznej. Przykładem 
wykorzystania tej techniki jest obrazowanie interakcji pomiędzy 
błoną komórkową a  nanocząstkami srebra, które ze  względu 
na nanometryczne rozmiary wymagają odpowiednich powięk-
szeń (fot. 4B, C). Z  kolei za  pomocą transmisyjnej mikroskopii 
elektronowej można obserwować przekroje komórek pocię-
tych z wykorzystaniem ultramikrotomu na  skrawki o grubości 
kilkuset nanometrów. Zastosowanie odpowiednich barwników 
pozwala na zwiększenie kontrastu i obserwację poszczególnych 
struktur wewnątrzkomórkowych (fot. 4D, E, F). W przeciwieństwie 
do skaningowej mikroskopii elektronowej technika ta umożliwia 
obserwację wchłaniania nanocząstek srebra w komórkach. Można 
oszacować liczbę nanocząstek wychwytywanych przez komórkę 
oraz ich lokalizację w strukturach komórki (fot. 4E).

Wykorzystując mikroskopię AFM, można uzyskać informację 
o topografii powierzchni komórki, zmierzyć siłę oddziaływania 
sondy z powierzchnią komórki, a także – w przypadku układu 
zintegrowanego ze spektrometrem Ramana – uzyskać mapę 
widm Ramana. 

Płytki krwi 
Trombocyty, u ssaków zwane też płytkami krwi, są morfotycznym 
składnikiem krwi o dyskoidalnym kształcie i rozmiarach 1-2 μm. 
Odgrywają istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi. Płytki krwi 
można łatwo obserwować w mikroskopie optycznym (fot. 7A, 
B), jednak dzięki możliwości stosowania większych powiększeń 
– np. w mikroskopii SEM – można dokładniej obserwować ich 
strukturę i precyzyjnie oceniać stopień ich aktywacji (fot. 7C, D).

Nicienie 
Jednym z modelowych organizmów wielokomórkowych stoso-
wanych w badaniach biologicznych jest nicień Caenorhabditis 
elegans. Nicienie te osiągają ok. 1 mm długości oraz charakteryzują 
się stosunkowo prostymi strukturami organizmu. Ciało nicienia 
C. elegans jest przezroczyste przez cały cykl życia, a dzięki mikro-

For the imaging of in vitro cultured cells in white transmitted 
light, phase contrast is often used to facilitate observation of phase 
objects, i.e. objects which do not demonstrate natural contrast, 
or a DIC filter allowing the three-dimensionality of a preparation 
to be obtained (fig. 3A, B, C). The application of  fluorochromes 
enables the imaging of particular cellular structures and physio-
logical processes taking place in living cells (fig. 3D). 

A scanning electron microscope allows to image cell morpho-
logy at a nanometer scale. An example of using this technique 
is  the imaging of  the interaction between cell membrane and 
silver nanoparticles which, due to their nanometric size, require 
appropriate magnification (fig. 4B, C). In turn, using transmission 
electron microscopy it is possible to observe cross-sections of cells 
cut using an ultramicrotome into scraps which are several hun-
dred nanometers thick. The use of appropriate dyes allows contrast 
to be increased and particular intracellular structures to be obse-
rved (fig. 4D, E, F). As opposed to scanning electron microscopy, 
this technique allows the uptake of  silver nanoparticles in cells 
to be observed. It is possible to estimate the number of nanoparticles 
captured by a cell and their location in the cell structures (fig. 4E). 

Using the AFM microscopy, it is possible to obtain extended 
information about the cell surface topography and assess the force 
of interaction between the probe and the cell surface; moreover 
using AFM combined with  Raman spectrometer, it is possible to 
obtain a map of the Raman spectra.

Fot. 1. Obraz SEM bakterii produkujących celulozę uzyskany z wykorzystaniem detektora SE (A), 
BSE (B) oraz poprzez nałożeniu obrazów z obu detektorów (C). Zdjęcia wykonane za pomocą mi-
kroskopu SEM Quanta FEG 250, FEI; Fot. 2. Zdjęcie bakterii produkujących celulozę wykonane 
za pomocą mikroskopii sił atomowych, AFM Raman NTEGRA SPECTRA, NT-MDT; Fot. 3. Zdjęcia 
komórek zwierzęcych otrzymane za pomocą automatycznego mikroskopu InCell Analyzer 2000, 
obiektyw 40x, w świetle białym przechodzącym (A), po zastosowaniu kontrastu fazowego (B), 
po zastosowaniu filtru DIC (C), po wybarwieniu jąder komórkowych oraz cytoplazmy (D) 

Fig. 1. The SEM image of bacteria producing cellulose obtained using a SE detector (A), 
a BSE detector (B) and through overlapping the images from both detectors (C). The images 
taken using a SEM Quanta FEG 250, FEI microscope; Fig. 2. The image of bacteria producing 
cellulose taken by the atomic force microscopy, AFM Raman NTEGRA SPECTRA, NT-MDT; 
Fig. 3. The images of animal cells obtained using an automatic InCell Analyzer 2000 microsco-
pe, lens 40x, in white transmission light (A), after the application of phase contract (B), after 
the application of a DIC filter (C), after the staining of cell nuclei and cytoplasm (D)
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skopii można obserwować jego budowę i śledzić wiele procesów 
biologicznych zachodzących w kolejnych stadiach jego rozwoju. 

Metody mikroskopowe pozwalają na wizualną ocenę i okre-
ślenie stadium rozwojowego nicieni w prowadzonej hodowli (fot. 
8A, B). Zastosowanie mikroskopu InCell Analyzer 2000 pozwala 
ponadto na prowadzenie badań behawioralnych nicieni – obser-
wację ich potencjału reprodukcyjnego (składanie jaj), wigoru 
(amplitudy wyginania ciała) oraz tempa migracji w  kierunku 
atraktanta wprowadzonego do podłoża agarowego (fot. 8C, D).

Mikroskopia elektronowa dzięki możliwości uzyskania dużych 
powiększeń pozwala na dokładniejszą analizę np. powierzchni 
nicienia (fot. 9), jaj oraz larw. Zastosowanie mikroskopii AFM 
pozwala na uzyskanie obrazu topografii powierzchni oraz na okre-
ślenie dodatkowych parametrów, takich jak chropowatość, rozmiar 
badanego obiektu, a także zbadanie właściwości mechanicznych 
(krzywe siła – odległość), co pozwala na poznanie sprężystości 
ciała (fot. 10).

Podsumowanie  
Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu przykłady obrazowa-
nia obiektów biologicznych nie wyczerpują wszystkich możliwości 
tych technik ani w odniesieniu do obiektów biologicznych, ani tym 
bardziej w zastosowaniach do analizy próbek z obszaru inżynierii 
materiałowej. Niemniej na ich podstawie można stwierdzić, że wyko-

Blood platelets
Thrombocytes, in mammals also called blood platelets, are mor-
photic discoid-shaped elements of blood of the size of 1-2 μm. 
They play an important role in the blood coagulation proces-
ses. Blood platelets can be easily observed in an optical micro-
scope (fig. 7A, B), however, due to the possibility to use larger 
magnifications, e.g. in the SEM microscopy, their structure can 
be observed more specifically and the degree of their activation 
can be assessed with greater precision (fig. 7C, D). 

Nematodes
One of  the model multicellular organisms used in  biological 
research is the Caenorhabditis elegans nematode. These nema-
todes reach up to approximately 1 mm in length and they are 
characterized by relatively simple organism structures. The body 
of a C. elegans nematode is transparent throughout its entire life 
cycle, and due to microscopy it is possible to observe its struc-
ture and follow numerous biological processes occurring in the 
subsequent stages of  its development. Microscopic methods 
allow to visually assess and determine the developmental stage 
of nematodes being cultured (fig. 8A, B). Furthermore, the use 
of  the InCell Analyzer 2000 microscope allows the behavioral 
studies of nematodes to be conducted – to observe their repro-
ductive potential (laying eggs), vigor (amplitude of body bending) 

Fot. 4. Zdjęcia komórek zwierzęcych otrzymane za pomocą 
skaningowego mikroskopu elektronowego Quanta FEG 
250, FEI (A-C), w tym z nanocząstkami srebra (B, C). Poniżej 
komórki zobrazowane za pomocą transmisyjnego mikroskopu 
elektronowego Talos F200x, FEI (D-F), czerwonymi strzałkami 
oznaczono miejsca, w których zaobserwowano nanocząstki 
we wnętrzu komórki (E, F)

Fig. 4. The images of animal cells obtained using a Quanta 
FEG 250 scanning electron microscope, FEI (A-C), including 
the nanoparticles of silver (B, C). Underneath, the images 
of cells taken using a Talos F200x) transmission electron 
microscope, FEI (D-F); red arrows indicate where the nanopar-
ticles were seen inside the cell (E, F)
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Fot. 5. Zestawienie obrazu optycznego komórki zwierzęcej (A) wraz z mapą widm Ramana (B) 
i topografią AFM (C) oraz projekcja 3D (D). Zdjęcia wykonane mikroskopem NTEGRA SPECTRA 
SOLAR, NT-MDT; Fot. 6. Zestawienie obrazów optycznego oraz AFM uzyskanych dla komórek 
zwierzęcych (A), oraz zmierzone kanały AFM: topografia powierzchni, amplituda oraz przesunięcie 
fazowe (B). Zdjęcia wykonane mikroskopem BioScope Resolve, Bruker

Fig. 5. The comparison of the optical image of an animal cell (A) with the map of the Raman 
spectra (B) and the AFM topography (C), as well as 3D projection (D). The images taken using 
a NTEGRA SPECTRA SOLAR, NT-MDT microscope; Fig. 6. The comparison of the optical image and 
AFM image obtained for animal cells (A), and the measured AFM channels: surface topography, 
amplitude and phase shift (B). The images taken using a BioScope Resolve, Bruker microscope
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rzystanie technik obrazowania mikroskopowego znacząco wzbo-
gaca naszą wiedzę o strukturze obiektów w skali mikro oraz pozwala 
dostrzec i scharakteryzować dużo mniejsze obiekty, należące już 
do świata nanostruktur. Wszystko dzięki dużej różnorodności tych 
technik. Można także zaryzykować stwierdzenie, że wykorzystując 
w sposób właściwy techniki mikroskopowe, docieramy do wielu 
tajemnic natury, co jest zwykle inspiracją do podejmowania dal-
szych badań i wyjaśniania kolejnych tajemnic. 

Artykuł opracowany przy współpracy naukowców z Laboratoriów 
BioNanoParku w Łodzi1, Instytutu Inżynierii Materiałowej 
Politechniki Łódzkiej2, Zakładu Diagnostyki i Terapii Radiologicznej 
i Izotopowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi3:
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and the migration rate towards the attractant introduced into the 
agar medium (fig. 8C, D). 

Due to possibility to obtain large magnifications, electron micro-
scopy allows a more precise analysis e.g. the surface of nematode 
(fig. 9), eggs and larvae. The use of the AFM microscopy allows 
an image of the surface topography to be obtained and additional 
parameters, such as roughness, the size of the examined object 
to be determined, as well as mechanical properties (force–distance 
curves) to be examined, which allows researchers to know the 
elasticity of the body (fig. 10). 

Summary 
The examples of the imaging of biological objects presented in the 
paper do not exhaust all the possibilities of the above techniques 
in reference to biological objects or all the more in applications 
aimed to analyze samples from the area of materials engine-
ering. Nonetheless, based on them, it can be concluded that use 
of microscopic imaging techniques significantly enriches our know-
ledge about the structure of objects at a microscale and it allows 
much smaller objects, belonging to the world of nanostructures, 
to be characterized. And all this thanks to a great variety of these 
techniques. One can also dare to say that using microscopic tech-
niques in an appropriate manner, we discover numerous secrets 
of nature, which is usually an inspiration for further research and 
explanation of more secrets.  

Fot. 7. Utrwalone aldehydem glutarowym 
płytki krwi w różnych stadiach adhezji 
i aktywacji na powierzchni polimeru. 
Zdjęcia z mikroskopów: Olympus GX71 – 
obraz w świetle widzialnym (A) i obraz flu-
orescencyjny (B), SEM Quanta FEG 250 
(C-D). Na fotografii C zaznaczono płytki 
w różnych fazach aktywacji: pojedyncze 
płytki krwi (I), płytki krwi dendrytyczne (II), 
dendrytyczne-rozpostarte (III), całkowicie 
rozpostarte z rozlaną hialoplazmą (IV), 
agregaty płytkowe (A); Fot. 8. Zdjęcia 
różnych faz życiowych nicienia C. elegans 
wykonane z zastosowaniem mikroskopu 
świetlnego Olympus CKX41(A-B) oraz 
za pomocą mikroskopu InCell Analyzer 
2000, GE (C-D); Fot. 9. Zdjęcia C. elegans 
uzyskane za pomocą skaningowego 
mikroskopu elektronowego Phenom 
ProX (A-B) oraz zdjęcie nicieni wraz 
z jajami (C); Fot. 10. Topografia powierzch-
ni (A) oraz amplituda (B) fragmentu nicienia 
(80 µm x 80 µm) zmierzone za pomocą 
mikroskopu sił atomowych BioScope 
Resolve, Bruker, w trybie oscylacyjnym

Fig. 7. The blood platelets at various stages of adhesion and activation on the surface of a polymer, fixed using glutaraldehyde. The images from the microscopes: Olympus GX71 – image in visible 
light (A) and a fluorescent image (B), SEM Quanta FEG 250 (C-D). In fig. C the platelets at various activation stages were marked: single blood platelets (I), dendritic blood platelets (II), dendritic spre-
ad blood platelets (III), completely spread platelets with spilled hyaloplasm (IV), aggregates of platelets (A); Fig. 8. The images of various life stages of a C. elegans nematode taken using an Olympus 
CKX41 light microscope (A-B) and an InCell Analyzer 2000 microscope, GE (C-D); Fig. 9. The images of C. elegans obtained using a Phenom ProX scanning electron microscope (A-B) and the image 
of nematodes with eggs (C); Fig. 10. The surface topography (A) and amplitude (B) of a nematode fragment (80 µm x 80 µm) measured using a BioScope Resolve, atomic force microscope, Bruker,  
in the oscillating mode
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