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DOEL VAN HET VAARDIGHEIDSONDERWIJS MIKROSKOPIE 

Met het lichtmikroskoop worden in het algemeen cellen en weefselcoupes met 

doorvallend licht bestudeerd. 

Het doel wat hierbij nagestreefd wordt is vergroting van het te bestuderen 

objekt (een stukje weefsel, een cel of celonderdelen) met behoud van zoveel 

mogelijk strukturele details. 

Dit kan men bereiken door voortdurend de vergroting (V), het oplossend 

vermogen (0) en het contrast (C) aan te passen aan datgene wat men wil 

waarnemen. 

Dat is wat de cytodiagnost doet wanneer hij/zij cellen in uitstrijkjes van het 

cervixepitheel beoordeelt op het al dan niet aanwezig zijn van morfologische 

veranderingen die kunnen wijien op maligne ontaarding. 

Door het bestuderen en uiteindelijk zelf diagnostiseren van menselijke 

cervixepitheelcellen zult u zichzelf in deze cursus de vaardigheden aanleren 

die nodig zijn voor het optimaal hanteren van uw lichtmikroskoop tijdens uw 

studie en daarna. 
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HET PROGRAMA  VAN DE CURSUS 

late practicum-
middag. 

Net gebruik van de mikroskoop als 
diagnostisch hulpmiddel : 
illustratie aan de hand van een 
videofilm. 

Net instellen van de mikroskoop : 
demonstratie en oefening. Vaststellen 
van de afmetingen van cellen en cel-
organellen. 

2 de practicum-
middag. 

Wat moet ik waarnemen ? 
Kijk-/insteloefening: 
met behulp van preparaten van in vitrc 
gekweekte cellen. 

3 de practicum-
middag. 

Wat neem ik waar ? 
Kijk-/instel-/interpretatieoefening: 
aan de hand van uitstrijkpreparaten 
van de cervix-uteri. 

Afsluiting door middel van een praatjE 
over het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker en de rol van de 
mikroskoop daarin. 
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HET CERVIXEPITHEEL. 

A.Het vrouwelijke genitaalstelsel. Dit bestaat uit beide ovaria, de twee 
tubae, de uterus, de vagina (zie tekening) en de uitwendige genitalia. 

De cervix uteri  is het vernauwde distale deel van de uterus, dat als een 
steel van een peer toeloopt en met het vrije uiteinde in de vagina 
uitsteekt. Aan het ostium uteri exsternum, de uitwendige opening van het 
nauwe cervixkanaal, eindigt het eenlagig cylinderepitheel  dat de uterus 
bekleedt en maakt plaats voor het meerlagig, plaveisel epitheel  van de 
portio vaginalis en de overige vagina wand, de transformatie zone (zie 
inzet in de figuur). Van dit epitheel worden bij het maken van een 
uitstrijkje de bovenste cellagen 'afgekrabd ?  en door middel van een 
mikroskoop cytologisch beoordeeld. 
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meerlagig pLaveiselepitheel 
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basale 
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Het epitheel als geheel wordt van het er onderliggend bindweefsel 
gescheiden door een basale membraan.  Hierop rust de onderste epitheellaag 
—ook wel basale epitheellaag genoemd— waarvan de cellen een cylindrische 
vorm hebben (met de lenge as loodrecht op de basale membraan). In deze laag 
vindt celdeling pleats. Nieuwgevormde cellen schuiven vervolgens op naar 
boven door de parabasale en intermediaire cellagen en slijten uiteindelijk 
aan de oppervlakte van het epitheel af. Tijdens deze reis naar boven 
veranderen de cellen in vorm (van cylindrisch  polygonaal plat), grootte 
(het naar het lumen gerichte celoppervlak wordt groter) en morfologie.Wat  
dit laatste betreft is van belang dat de celkern naar boven toe een steeds 
inaktiever uiterlijk krijgt (kern wordt heterochromatischer en kleiner) en 
dat de kern t.o.v. het cytoplasma een steeds kleiner oppervlak inneemt. In 
onderstaande figuur ziet u rechts een histologische doorsnede door het 
cervixepitheel met daaruit gelicht (rechts):cellen uit de verschillende 
lagen, zoals u ze kunt waarnemen in uitstrijkjes. 
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Ook in het cytoplasma van de epitheelcellen treden 
morfologische veranderingen op, zoals opslag van glycogeen en een 
specifiek soort verhoorning. Deze processen staan onder invloed van 
oestrogene stimulatie en zijn afhankelijk van het tijdstip in de 
cyclus dat het uitstrijkje gemaakt wordt wear te nemen aan het gehalte 
aan acidofiel reagerende cellen in het uitstrijkje (hoornstof reageert 
acidofiel). 

Opgemerkt dient nog te worden dat in dit meerlagig epitheel, dat + 200 
um dik is, de cellen onderling zeer vast aan elkaar gehecht zijn door 
de aanwezigheid van talrijke desmosomen op het celoppervlak. Pas in de 
bovenste lagen lossen deze desmosomen op zodat afschilfering van cellen 
kan plaatsvinden. 
Hieruit kunt u begrijpen dat de losliggende cellen in een uitstrijkje 
voornamelijk uit de meest oppervlakkige lagen afkomstig zijn, terwijl 
groepjes cellen afkomstig zijn ui de daaronderliggende cellagen . 

CYTOLOGISCH ONDERZOEK AAN DEZE CELLEN, WAARBIJ GELET WORDT OP 
CELGROOTTE, KERNGROOTTE, RELATIEVE KERNGROOTTE EN KERNMORFOLOGIE 
LEVEREN GEGEVENS OVER EVENTUEEL AANWEZIGE ABNORMALE VERANDERINGEN IN 
HET EPITHEEL. 

Als inleiding voor onze cursus gaat u kijken naar de videofilm "Doel 
en techniek van de cervixuitstrijk". Deze film die handelt over 
cervixcarcinoom en de diagnostiek daarvan d.m.v. uitstrijkjes is 
gemaakt ten behoeve van de nascholing van huisartsen. De film 
behandelt: 

1. ontstaan en incidentie van cervixepitheelafwijkingen 

2. Instrumentarium 

3. Anamnese 

4. het maken van een uitstrijk 

5. cytologische diagnose 

6. herhalingsadvies 

In het vrouwelijke genitaalstelsel is vooral de zone waar het 
cylinderepitheel van het endocervixkanaal overgaat in het meerlagig 
plaveiselepitheel van de porti vaginales gevoelig voor veranderingen 
die uiteindelijk kunnen leiden tot kwaadaardige celgroei. 
Het plaveiselcelcarcinoom dat zich daar kan ontwikkelen is de meest 
frequent voorkomende kwaadaardige cervixtumor.Het ontwikkelt zich 
vooral uit plaveiselepitheel dat in de plaats is gekomen van 
cylindrisch epitheel (squameuze metaplasie). 
De veranderingen in het epitheel uiten zich al naar hun aard 
morfologisch in de verschillende cellagen. De belangrijkste zijn : 
een vergroting van de kern ten opzichte van het cytoplasma en 
onregelmatiger en grover worden van de chromatinestruktuur van de 
celkernen. 
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Deze kenmerken worden gebruikt voor de cytologische diagnose.  
Uit de film blijkt dat een door ogen, hersens en handen goed 
gebruikt lichtmikroskoop het belangrijkste diagnostisch gereedschap is 
voor de vroege detectie van cervixcarcinoom. 

Zonder een juiste aanpassing van vergroting, oplossend vermogen en 
contrast aan de celstrukturen die men wil en moet waarnemen is een 
juiste diagnostiek niet mogelijk. 
Kortom, essentieel zijn : 

Vergroting (kiezen van de optimale kombina- 
tie van okulair en objektief) 

Oplossend vermogen 

Contrast 

(met welk van de objektieven 
zijn strukturele details nog 
waar te nemen) 

(zijn condensor en diafragma 
die de lichtverdeling op het 
objekt bepalen optimaal 
ingesteld en zijn er in de 
cellen zelf voldoende con-
trastverschillen -kleuring-
aanwezig) 

DE GOEDE KOMBINATIE VAN Vx0xC KAN EEN LEVEN SPAREN !!! 
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oculair (lens) 

grove scherpstelschroef 

tubus 

fijne scherpstelschroef  
(mikroschroef) 

objectief(lens) 

preparaattafel 

condensor 
diafragma 
condensorschroef 
spiegel 

voet 



Instellen  van het mikroskoop. (zie tekening op de pg. hiernaast) 

1. Kantel het mikroskoop horizontaal, zodat u de condensor en het 
irisdiafragma'kunt bekijken. 

2. Ga na hoe het diafragma geopend en gesloten kan worden. Open het 
vervolgens geheel. 

3. De condensor kan op en neer bewogen worden langs een tandrad. 
Draai hem in de hoogste stand. 

4. Zet het mikroskoop in de verticale stand. 

5. Pleats preparaat 05 (Hep-cellen) op de preparaattafel. Kies het 
10x objektief en stel met de grove scherpstelknop het preparaat 
ongeveer scherp. Het lampje zet u ongeveer 20 cm van de vlakke 
kant van de spiegel. 

6. Shift het irisdiafragma en richt het lampje dusdanig dat het 
gezichtsveld gelijkmatig wordt belicht. Verwijder het okulair. 
Als u nu door de tubus kijkt ziet u in het centrum een heldere 
lichtpunt. Open nu het diafragma langzaam; de lichtpunt wordt 
groter en vult geleidelijk het gezichtsveld. (Als de lichtpunt 
niet centraal in beeld is dient de condensorlens opnieuw ge-
steld te worden in het condensorhuis). 

7. Open het irisdiafragma en richt het lampje opnieuw dusdanig dat 
het hele veld gelijkmatig belicht wordt. 
Pleats het okulair weer in de tubus. 

8. Houdt de punt van een potlood tegen het midden van het lampje, 
kijk door het okulair en beweeg de condensor naar beneden tot dat 
u de potloodpunt scherp ziet. De condensor staat nu in de juiste 
stand. 

9. Ga na of de cellen in uw preparaat nog steeds scherp in beeld 
zijn. Verwijder nu het okulair en kijk in de tubus van het 
mikroskoop. Open en sluit het irisdiafragma langzaam en zet hem 
in een stand waarin + 2/3 van de objektieflens is verlicht. 
Het diafragma is nu juist ingesteld voor het gebruikte 10x objek-
tief. Pleats het okulair weer in de tubus. 
Het mikroskoop is nu korrekt ingesteld. 

10. Draai nu het 40x objektief voor en stel m.b.v. de fijnstelschroef 
het preparaat scherp. Verwijder het okulair. U zult zien dat nu 
niet langer 2/3 van het veld is verlicht. Pas daarom de stand van 
het diafragma aan. NB. Deze aanpassing moet u steeds herhalen als 
u van objektief wisselt. Leg vervolgens m.b.v. de kruistafel 
enkele cellen centraal in beeld. 

11. De olie immersie lens. 
Verplaats de preparaattafel iets naar beneden en draai de 
objektiefring dusdanig dat er zich geen lens bevindt boven het 
preparaat. Druppel nu een klein druppeltje immersieolie op het 

7 



preparaat en draai de 100x lens voor. Beweeg nu voorzichtig met 
de grove instelschroef het preparaat naar boven totdat het objektief 
de druppel olie raakt. Beweeg kijkend door het mikroskoop het 
preparaat met de fijnstelschroef verder naar boven totdat u de cellen 
scherp ziet. Herhaal punt 8 en 9. 



VERGROTING.  

Bij het mikroskopisch bestuderen van cellen en weefselcoupes is het 
essentieel dat u feeling krijgt voor de werkelijke afmetingen van 
cellen, celorganellen en weefselstrukturen. Hiervoor is het handig om 
in uw mikroskoop een geijkte moat te hebben waarmee u de te bestuderen 
histologische strukturen rechtstreeks kunt vergelijken. U krijgt 
daartoe van ons een aanwijzer in uw okulair die de verlangde 
meeteenheid bevat. 

-"I fr. Meeteenheid 

De aanwijzers zijn op een ringetje bevestigd. 

Deze aanwijzer moet in het zwakke okulair aangebracht worden. 

Ga daartoe als volgt te werk : 

- schroef de bovenste lens (de ooglens) uit het okulair 

- ga na of de binnendiameter van het okulair en de buitendiameter 
van de aanwijzerring veel verschillen 

- is dit zo, knip de ring dan door of knip een stukje uit de ring 

- druk de aanwijzerring voorzichtig (bijvoorbeeld met de achter-
kant van een potlood) tot op het diafragma, dat in het okulair 
zit 

- zorg ervoor, dat de ring niet "gedraaid" zit 

- schroef de ooglens weer op het okulair. 

Kontroleer nu, door "door" het okulair te kijken, of de aanwijzer 
cherp zichtbaar is. 

HET IJKEN VAN DE MEETEENHEID 

Leg een objektglas met opgeplakte mikroschaal op de objekttafel en 
stel, met het zwakste objektief en okulair, scherp in op de 
mikroschaal. Teken het beeld van de mikroschaal en de meeteenheid. De 
afstand tussen twee streepjes op de mikroschaal is 100um. 

Hoe groot is een objekt, dat nu even groot lijkt als de meeteenheid ? 
Herhaal dit voor het 10x, het 40x en het 100x objektief. 
Noteer deze grootten in onderstaande tabel. 
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OV 10x 40x olie-imm. 

grootte in um 

Noteer de ijktafel van de meeteenheid op een zelfklevend etiket en 
plak deze op de voet van uw mikroskoop. 

METING VAN DE GROOTTE VAN Hep-cellen (PREPARAAT 05). 

Zoek in preparaat 05 een stuk dat dunbevolkt is met cellen. Teken het 
beeld van de meeteenheid en enkele er vlakbij liggende Hep-cellen 
(inklusief kernen en nucleoli), voor de objektieven 10x, 40x en 100x. 

Schat nu de grootte van : 1. de Hep-cellen 

2. de kernen 

3. de nucleoli 

4. kleine stipjes in 
de kern 
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OPLOSSEND VERMOGEN.  

Naast inzicht in de werkelijke grootte van histologische strukturen is 
het van groot belang dat u beseft hoe klein strukturen kunnen zijn om 
nog als zodanig, dus eopgelose gezien te worden. Het gaat daarbij om 
de kleinste afstand r welke twee punten in het objekt mogen hebben 
zodat ze nog gescheiden gezien worden. 
Zoals u in de theorie achterin deze syllabus kunt lezen is r 
afhankelijk van de golflengte  van het licht en de numerieke apertuur 
NA van de gebruikte objektief-lenzen. De waarde van de NA staat, naast 
de vergrotingsfaktor vermeld op uw objektieven. Zet ze in onderstaande 
tabel: 

Tabel: 

obj. NA r cellen 
waar te nemen zijn : 

kernen nucleoli stipjes 

overzicht 

10x 

40x 

100x 

Reken vervolgens r uit voor de verschillende objektieven en vermeld de 
waarden in de tabel. Zult u Hep-cellen, celkernen, nucleoli en stipjes 
in de nucleoli kunnen waarnemen met uw objektieven ? 
Geef dit aan door een + of - in de tabel. Controleer nu of datgene wat 
u in bovenstaande tabel van - voorzien heeft inderdaad niet te zien is 
in preparaat 05. 
Let ook op zogeheten loze vergrotingen. Ziet u bijvoorbeeld nucleoli 
beter met het 100x dan met het 40x objektief ? Zie ter informatie de 
foto in het theoriedeel achterin de syllabus. 
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CONTRAST 

Cellen en weefselcoupes kunnen slechts dan bestudeerd worden met het 
mikroskoop wanneer ze voldoende contrasteren met hun omgeving. 
Om dit te bereiken zijn twee zaken van belang 

1. De belichting van het preparaat in het mikroskoop moet 
optimaal ingesteld zijn. 

2. In het preparaat zelf moet voldoende contrastverschillen 
aanwezig zijn of aangebracht worden d.m.v. kleuring. 

ad 1. 
Door een goed gebruik van condensor en irisdiafragma kan meer bij het 
bestuderen van gekleurde preparaten een optimaal contrast bereiken. 
Van belang hierbij is dat men de condensor een lichtconus laat 
produceren die juist de hoekapertuur van de objectieflens vult (zie 
theorie achterin deze syllabus). Met het irisdiafragma kan men de hoek 
die deze lichtconus maakt beperken. 

INVLOED KONDENSORSTAND OP HET CONTRAST. 

Stel uw mikroskoop in volgens het protocol t/m punt 9. 
Draai nu de kondersor al kijkend in het mikroskoop langzaam in de 
hoogste stand. Beschrijf wat u waarneemt kort hieronder. 

obj. 10x obj. 40x obj. 100x 

Zet vervolgens de condensor weer in de juiste stand (punt 8 van het 
protocol). Draai nu de condensor langzaam omlaag en beschrijf wat u 
waarneemt hieronder. 

obj. 10x obj. 40x obj. 100x 

Herhaal dit voor de objectieven 40x en 100x. 

WERKING IRISDIAFRAGMA. 

Zet de condensor weer in de juiste stand. Kontroleer of het 
irisdiafragma nog steeds korrekt is ingesteld (punt 9 van het 
protocol). U heeft nu setting C van de tekening op de pagina 
hiernaast. Open en sluit het diafragma zodat u achtereenvolgens 
setting D, B eb A bereikt. Kontroleer of u de beschreven 
contrastveranderingen waarneemt, met de verschillende objektieven. 
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lensselectie 2 3 verlichting 

ad 2. 
BESTUDEREN VAN WANGEPITHEEL, ONGEKLEURD EN GEKLEURD. 
Stel met het 10x objektief uw mikroskoop in volgens het protocol t/m 
punt 9. Wrijf met u tong stevig tegen de binnenkant van uw wang en 
breng de op deze wijze losgewreven wangepitheelcellen met uw tongpunt 
over op een voorwerpglaasje. Druppel daarbij een beetje water en bedek 
de cellen met een dekglaasje. Bekijk het preparaat onder het 
mikroskoop en zoek al kijkend de stand van condensor en diafragma 
waarmee u het meeste contrast bereikt. 
Leg vervolgens een of enkele cellen centraal in beeld en bekijk ze met 
het 40x objektief. Stel het contrast weer optimaal in en teken een eel 
hieronder in detail. 

ongekleurd gekleurd   

Kleur nu uw cellen met een druppeltje methyleenblauw. 
Bekijk nu het gekleurde preparaat met objektief 10x en 40x en stel 
hierbij wederom de condensor en het diafragma optimaal in. Teken een 
eel in detail. Geef duidelijk de verschillen aan met de ongekleurde 
eel. 
vraag: waardoor zijn de verschillen te verklaren ? 
vraag: verschilde de optimale stand van condensor en diafragma bij de 

twee preparaten ? Zo- ja, waarom ? 

HET CERVIXUITSTRIJKJE. 

Het zal u duidelijk geworden zijn dat u om fijne strukturele details 
waar te kunnen nemen in cellen uw mikroskoop optimaal moet instellen 
en daarbij moet letten op : 

0 

In de cytodiagnostiek houdt dit, naast een goede kleuring van het 
celpreparaat, in dat u de juiste combinatie van objektief en okulair 
kiest en dat u het preparaat korrekt belicht met condensor en 
irisdiafragma. 

0 

13 



kleuring 

Als u aan deze kondities heeft voldaan zult u in staat zijn waar te 
nemen wat u moet waarnemen, vooropgesteld dat u zich getraind heeft in 
het interpreteren van het celbeeld van cervixepitheelcellen in 
uitstrijkjes. 

0 

Daarom volgt nu eerst wat nadere informatie over dit celbeeld, 
opgesteld door Julia woudt van het Laboratorium Cyt-U-Universitair 
Tevens zullen wij enkele karakteristieke celbeelden van normale en 
atypische epitheelcellen via de telivisiemonitoren demonstreren. 

14 



INFORMATIE 

In de uitstrijkpreparaten van de cervix—uteri kunnen we verschillende 
typen epitheelcellen vinden : 1. plaveiselepitheelcellen 

2. cylinderepitheelcellen(uterusepitheel 
3. squameus metaplastische cellen 

Be plaveiselepitheelcellen die we in deze preparaten zien, zijn : 
I.  cellen uit de intermediaire cellagen 
2. oppervlakkige cellen 

Intermediaire  cellen: de vorm van de cel is polygonaal. Het cytoplasma 
kan blauw of roze gekleurd zijn. Be kernvorm is vesiculair en vertoont 
een fijne chromatinestruktuur. Veel cytoplasma, kleine kern. Be cellen 
komen solitair voor of in dichte groepen. 

Oppervlakkige  cellen: de vorm van de cel is polygonaal, iets grater 
dan de intermediaire cel. Be kern is klein en pyknotisch. Het 
cytoplasma kleurt altijd roze. Be cellen liggen altijd los. 

Be cylindercellen  hebben van bovenaf gezien ronde kernen; van opzij 
gezien zijn de kernen ovaal of eivormig. De kernen liggen meestal 
eindstandig aan de basis. Dechromatinestruktuur is fijn. Kleine 
nucleoli komen soms voor. Het cytoplasma van de cylinderepitheelcellen 
heeft meestal een bleekblauwe kleur; soms zijn er trilharen zichtbaar. 
Het cytoplasma kan fijn of grof gevacuoliseerd zijn. Ze liggen meestal 
in groepen met een honingraatrangschikking of in rijtjes met een 
pallisade rangschikking. Er kan enige variatie in kerngrootte 
optreden. 

Under atypie  verstaat men een abnormale groei van het epitheel, die 
wordt gekenmerkt door een verstoorde differentiatie. 

Be cytologische kenmerken van een matige atypie zijn : 
1. dysplasie voornamelijk in de intermediaire cellen 
2. de kern/cytoplasma verhouding is verstoord: de kern is relatief 

grater 
3. de vorm van de kern is vaak onregelmatig 
4. de kern is hyperchromatisch (donkerder van kleur) 
5. onregelmatige chromatinestruktuur maar nog niet grof 

Atypische veranderingen komen ook vaak voor in metaplastische cellen. 
Metaplasie is een proces waarbij cellen van het ene type epitheel 
differentieren in het andere type. In dit geval differentieert 
cylinderepitheel in de richting van plaveiselepitheel. 
Be vorm is rand tot ovaal, soms ook polygonaal. Be cellen zijn kleiner 
dan intermediaire cellen en het cytoplasma is donkerder. 

Julia Woudt 18-01-1985. 
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BESTUDEREN VAN DE CERVIXUITSTRIJKJES. 

U ontvangt twee preparaten met uitstrijkjes van : 
1. een normaal cervixepitheel 
2. een cervixepitheel met matig atypische cellen 

Bestudeer de preparaten eerst met het 10x objektief. In beide zult u 
tegenkomen : oppervlakkige epitheelcellen, cellen uit de intermediaire 
lagen, cylindrische cellen, bloedcellen en soms spermatozoen. In een 
van beide preparaten komen naast normale cellen tevens atypische 
cellen voor. Of een cel atypisch is of niet kunt u zelf afleiden aan 
de hand van de u nu bekende morfologische criteria. 

STEL NU UW DIAGNOSE : WELK VAN BEIDE PREPARATEN BEVAT DE ATYPISCHE 
CELLEN ? 
OP WELKE CRITERIA BERUST UW DIAGNOSE ? 

Teken vervolgens met het 40x of 100x objektief een exemplaar van de 
volgende vier celtypen : 

1. een normale oppervlakkige epitheelcel 
2. een atypische oppervlakkige epitheelcel 
3. een normale intermediaire epitheelcel 
4. een atypische intermediaire epitheelcel 

1 2 3 4 

Meet van drie cellen van elk van bovenstaande typen de diameters van 
kern en cytoplasma. Vul de gemiddelden hieronder in de tabel in : 

Celtype 1 2 3 4 

diameter kern 

diameter cytoplasma 

ratio kern/cytoplasma 

CHECK OF DE DOOR U GEVONDEN RATIO'S kloppen met wat u VERWACHT. 
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NABESPREKING. 

U heeft tijdens deze cursus de mikroskopische vaardigheden geleerd die 
de cytodiagnost dagelijks toepast in het screnen van 
cervixuitstrijkjes. Ads afsluiting van de cursus laten we daarover een 
cytodiagnost zelf aan het woord, en wel Mw. woudt van Cyt—U- 
Universiteit. Zij zal u vertellen wat haar werk inhoudt. 
Er is tevens gelegenheid tot het stellen van vragen aan haar en de 
cursusleiding. 
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THE MICROSCOPE 

MAGNIFICATION AND RESOLUTION 

In their most basic essentials all microscopes aim: (a) to magnify the 
object, and (b) to display the object in greater detail. These aims are 
interdependent and it is important to realize that to increase magnifica-
tion without a commensurate improvement in the degree of discernible 
detail is of little advantage. 

Magnification 

The magnification of any optical system is dependent upon the focal 
length of the lenses in the system and their mutual arrangement. It is 
usually expressed as the ratio of the length of the final image to that 
of the object, and for the ordinary class microscope it is usually between 
x25 and x1500. 

Resolution 

The resolving power of a lens indicates the fineness of detail that it allows 
to be seen. Thus, if one examines two small objects with a microscope 
lens, provided the objects are well separated, they will be resolved as 
separate entities. If, however, they are then gradually moved closer 
together, a situation will eventually arise in which the two objects, 
though still separate, can no longer be seen to be distinct from each 
other. In this situation, only by improving the resolution (i.e. by using 
a lens with better resolving power) will it again be possible to render 
the two objects as separate entities (see Figure 1). 
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(a) (b) (c) 

Figure 1. Resolution and magnification. A leucocyte in a blood smear photographed at increasing magnifications 
with the same objective lens (x100; NA=1.32). Thus, although in Figures (a) to (c) the final magnification 
is increased, the resolving power remains the same. 

In (b), at a magnification of x1150, two granules (arrowed) within the leucocyte are resolved and seen as separate 
entitles, while in (a), at a lower magnification of x650, although the lens resolves the granules, they are not 
seen to be separate. In (c), where the magnification is increased to x2250, the granules are larger than in (b) 
but there is no more detail to be seen. 

Increasing the magnification over .(b) without increasing the resolution is thus of no advantage (i.e. it produces 
'empty magnification). 

Courtesy of J. James, Histologisch Laboratorium Amsterdam, University of Amsterdam. 

Factors that determine resolution 

1. Numerical aperture 

When light rays pass through a specimen containing fine detail they 
interfere with each other and they are variously diffracted; increasingly - 
fine detail increases their angles of diffraction. Since the resolving power 
of a lens depends upon its ability to collect these diffracted rays, the 
wider the angle of rays collected the better is the resolution. 

The capacity of a lens to collect rays emerging from an object is 
defined by its numerical aperture (NA), and this depends upon both 
its angular aperture (u in Figure 2) and the refractive index (n) of the 
medium through which the rays pass. 

The relationship is expressed as: 

NA = n . sin u 

In any given lens, the NA (and thus the resolution) is at its best when 
the cone of rays emerging from the object just fills the angular aperture. 
When setting up a microscope this optimum requirement is only obtained 
by careful focusing of the illumination system (see section below relating 
to the substage condenser). 

In the conventional light microscope the medium between the low-
power (less than x40) objective lenses and the specimen is air (i.e. 
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Figure 2. The angular aperture of an objective lens. 

Figure 3. Oil immersion. Light rays emerging from the coverglass into an' (Le. from a dense 
to a less dense medium) will be bent by refraction towards the glass. Immersion oils (such 
as cedar wood oil) have the same refractive index as glass and thus refraction is much 
reduced. ' 

the refractive index, n = 1). However, for lenses of higher power, where 
maximum resolution is required, the refractive index may be increased 
by filling this space with a special 'immersion' oil. The refractive index 
of the immersion oils used with glass-covered microscope slides is 
optimally about 1.55. As indicated in the equation above and as shown 
in Figure 3, this arrangement increases the NA and results in fewer light-
rays being lost due to refraction. Resolution is thus improved. 

2. Wavelength 

Resolution also depends upon the wavelength of the transmitted wave 
form; the smaller the wavelength the better is the resolution. It is pri-
marily for this reason that the electromagnetic lenses of the electron 
microscope, which depend upon the extremely short wavelength of the 
electron (0.005 nm at a 60 kV accelerating voltage), can resolve details 
that are orders of magnitude smaller than those resolved by the light 
microscope (see below). 

The resolution limit (r) 

The resolution limit of a lens (which is the converse of its resolving 
power) can be defined as the minimum separation between two points 
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at which they can still be observed as two distinct entities. With reference 
to the numerical aperture (NA) and wavelength ( it is expressed as: 

0.61 A 
r = NA 

In practice, the maximum numerical aperture available for light micro-
scope objective lenses is about 1.4. The component of white light to 
which the eye is most sensitive is green light (wavelength 560 nm); 
therefore this equation indicates that the best resolution limit obtainable 
when using white light is about 240 nm (or 0.24 pm). (For reference: 
it is useful to remember that a red blood cell has a diameter of about 
7 pm.) 

The numerical aperture and general performance of electromagnetic 
lenses is, by comparison with their light microscope counterparts, rela-
tively poor (their NA is about 0.008) and for this reason the potential 
increase in the resolution limit derived from the short wavelength of the 
electron is much reduced. In practice it is about 0.25 nm. (For reference: 
the plasma membrane of the cell is about 7.5 nm thick.) 

THE BASIC PLAN OF THE LIGHT MICROSCOPE 

In the conventional light microscope the lens systems are arranged to 
provide: (a) two stages of magnification, and (b) an adequate and con-
trolled illumination. 

Magnification—the image-forming lenses 

As shown in Figure 4, the two-stage magnification is accomplished by 
the objective lens forming a real, enlarged image (within the barrel of 
the microscope), which, in turn, provides the object for the ocular (eye-
piece) lens. The ocular provides the final (virtual) image focused on 
the retina of the observer's eye. The purpose of the ocular lens is thus 
to enlarge the image produced by the objective lens and allow the 
observer to discern the detail contained within it. This lens cannot 
improve upon the resolution provided by the objective lens. 

The illumination system (refer to Figure 5) 

The illumination system of a microscope is designed to provide an 
adequate and even light intensity. As shown in Figure 5, it usually con-
sists of a light source (the filament of an electric lamp) and a series 
of 'field' lenses and diaphragms (or 'stops') arranged between the com-
ponents of the imaging system. Field lenses are placed close to the image 
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Figure 4. The arrangement of lenses and two-stage 
magnifications in the conventional light microscope. 
fo— focal length of objective lens; fe— focal length of 
ocular lens. 
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positions of the image-forming lenses io that they focus the light source 
near the image-forming lenses themselves. In this way the image of the 
source is out of focus in the focal plane of the image-forming lens and 
even illumination is provided. 

Field diaphragms are positioned close to the image plane and, if they 
are adjustable, they can be focused along with the image. Their purpose 
is to eliminate stray light by controlling the size of the illuminated field. 

Aperture diaphragms restrict the angles made with the optical axis 
by the image-forming rays and thus they serve to reduce glare. They 
may be fixed (in the rear focal plane of the objective, for example) or, 
as in the case of the substage condenser diaphragm, they may be adjust-
able. 
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Figure 6. The substage condenser system. The adjustable iris diaphragm controls the angle 
of the cone of light available to the objective lens. The setting shown (B) fully illuminates 
the angular aperture of the objective lens, but (as discussed in the text) to eliminate glare, 
this aperture is normally reduced even further (C). 

The substage condenser 

The primary purpose of the substage condenser lens is to enable the 
objective to achieve its maximum NA (and thus maximum resolution) 
by providing an angular cone of light that just fills its angular aperture. 
The NA of the condenser lens must therefore match closely the NA of 
the objective. 

Below the lens of the substage condenser there is an adjustable dia-
phragm that, as shown in Figure 6, limits the angle of the cone of light 
emerging from the condenser. For each objective lens the adjustment 
of this aperture is crucial, because it requires a balanced compromise 
between optimum resolution and optimum illumination. Thus if the 
aperture of this diaphragm is not opened enough, the full NA of the 
objective lens will not be used and its maximum resolution will not be 
obtained. If, on the other hand, the aperture is opened to the full extent 
required to fill the angular aperture of the objective (and provide its maxi-
mum NA), glare arising from imperfections in the lens will be introduced. 
Setting this diaphragm to allow the condenser lens to illuminate two-
thirds of the objective lens is the compromise most usually adopted (see 
the appendix at the end of this chapter). 

Clearly the iris diaphragm of the substage condenser should never 
be used alone to control the light intensity (i.e. as an aperture dia-
phragm). For this purpose the brightness of the lamp filament must be 
altered — preferably by neutral density filters. 
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