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Işığın girişimi ve bunun sonucu olarak elde edilebilen rezonans bir çok önemli uygulamayı olası kılmıştır. Bu
konuşmada ışık girişiminin moleküler seviyede görüntüleme ve etiketsiz algılama yöntemlerine uygulamalarını
işliyoruz.
Bioloyik alanda en yaygın mikroskopi yöntemlerinden birisi florisil kullanılarak yapılan görüntülemedir. Işık
mikroskopisinde çözünürlülük temel nedenlere dayalı olarak ışığın dalga boyu ile orantılı olarak kısıtlıdır.
Çözünürlülükteki bu sınır Rayleigh ya da Abbe limiti olarak bilinir. Florisil moleküllerin ışımasında yakında
bulunan bir yüzeye bağlı girişim etkisini kullanarak moleküllerin göreceli konumlarını temel çözünürlülüğün
çok ötesinde belirlemenin olası olduğunu gösterdik. Yansıtıcı bir yüzeye bağlanmış olan bir florisil
molekülünün düşey konumu, yüzeyin
birçok dalga boyu üstünde, direk ve
yüzeyden yansıdıktan sonra gelen
yayılımlardan
kaynaklanan
spektral
dalgalanmaların incelenmesi ile bir
nanometre
sınırları
içinde
bulunabilmektedir. Biz DNA katmanı
içindeki yüzeye bağlı florasan etiketinin
ortalama yerinin kesin ölçülmesinde bu
girişimsel teknikleri kullandık ve böylece
yüzeye bağlı DNA moleküllerinin yapısıyla
ilgili ölçümler yapabildik
[1]. Ayrıca
polimer yüzeylerin konformasyonunda
olan
değişiklikleri
ve
DNA-protein
komplekslerinin yapısal değişikliklerini bu
yöntemle inceliyoruz.
Işığın katmanlı bir yüzeyden yansıması
sonucu optik girişime baglı olarak spektral
dalgalanmalar gözlenir. Biz bu özelliği
kullanarak çoklu protein algılayıcılar
geliştirdik [2]. Anlatacağımız yüzlerce
değişik protein etkileşimini dinamik olarak
gözleyebildigimiz ve çalışma prensibi son
derece basit olan bir teknik olup,
günümüzde tek tek yapılan bir çok
biyolojik
testi
bir
araya
getirme
potansiyeline sahiptir.

Biyolojik yapıların ve moleküllerin analizi için kullanılan
birbirini tamamlayıcı iki girişim metodunun şemasal gösterimi.
Beyaz ışık yansımasının spektral salınımlarının analizi
biyolojik film üzerinde ortalama bir optik yoğunluk/kalınlık
ölçümü sağlar. Bu ölçüm moleküller ışığın dalga boyundan
çok küçük olduğu icin moleküllerin yüzeydeki şeklinden
bağımsızdır. Öte taraftan, ışınım spektroskopisi, florisil
işaretleyicilerinin materyal yüzeyinden ortalama uzaklığının
doğru belirlenmesini sağlar.
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