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STARTUP E SHUTDOWN INSTRUCTIONS ZEISS 510 META MICROSCÓPIO CONFOCAL
1) Ao chegar na sala do microscópio confocal
1.1 – Se o sistema estiver totalmente desligado, passe para o item 2.
1.2 – Se o sistema foi utilizado por outros usuários e já se encontra ligado, passe para o item 3.4.
1.3 Nota importante: Após o término do uso do sistema, não o desligue imediatamente.
PRIMEIRO cheque se algum outro usuário possui reserva. Se positivo, ligue para o usuário
para verificar se ele virá utilizar o sistema em breve.
- caso ele venha a iniciar seus experimentos nos próximos 60 minutos, deixe o sistema e a
lâmpada de UV ligados e o laser em Standby Mode (laser de argônio – 488) e os demais
lasers ligados.
- caso o próximo usuário não vá iniciar os experimentos nos próximos 60 minutos, desligue a
lâmpada de UV e os lasers, mas deixe ligado o computador e o programa ZEN.
- Se ninguém está agendado após você, o sistema deve ser totalmente desligado. Veja item 9.
Perigo! Quando a lâmpada de UV é desligada, esta deverá permanecer desligada por
no mínimo 15 minutos antes de ser religada.
2) Ligando o microscópio:
2.1 ligar o disjuntor (C9) do estabilizador na caixa de distribuição de energia
(parede)
2.2 ligar a chave “Remote Control” (ao lado do microscópio) - ON
2.3 ligar o computador – Na caixa de logon do Windows clique em “ENTER”
Não desligue os monitores!
Não desligue o microscópio (Luz verde ao lado do microscópio)!
Não desligue nenhuma chave da caixa de força dos lasers!
3) Utilizando o software ZEN - LSM 510
3.1 Iniciar o programa ZEN 2009 localizado no desktop
3.2 Em Login “ZEN 2009”, clique em Start System
- esta opção permite o uso do microscópio e a captação
de novas imagens. O software irá fazer uma varredura
do microscópio, checando os lasers, a luz de
fluorescência e as objetivas.
3.2a Selecionar Image Processing para trabalhar com
fotos já adquiridas sem utilizar o microscópio
3.3 – Ligue a Lâmpada de UV –
Obs. - somente após o início do programa é que a lâmpada de UV ligará
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3.4 Selecionar Workspace Configuration a ser
utilizado:
O workspace “Greg” abrirá a configuração como
demonstrada abaixo. Você poderá utilizar os
controles para visualizar as amostras com
microscópio de fluorescência.

escolher a objetiva

e refletor (filtros)

Jogo de filtros 01: ex BP 365/12, em LP 397 (DAPI)
Jogo de filtros 09: ex BP 450-490, em LP 515 (FITC)
Jogo de filtros 15: ex BP 546/12, em LP 590 (Rodamina)

Nota: A objetiva que está sendo utilizada é mostrada na tela do
computador e também no painel digital do microscópio.
Nota: As objetivas e filtros podem ser trocadas pelo programa
ou utilizando os botões do lado direito do microscópio.
Nota: Ajustar manualmente o condensador (Ph2, DIC III) de acordo com a objetiva em uso.
Nota: A objetiva Plan-Neofluar 40x/1.3 Oil DIC não está funcionando, portanto a única
objetiva a óleo é a de 63x.
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Nota: Para a captura de imagens selecionar Modo Offline. Para visualização no
microscópio, o Modo Online deve estar ativado.

4) Capturando imagens com DAPI
Ao lado segue um modelo de configuração para
captura de DAPI.
- escolher os dicróicos primários e secundários
(Mirror, HFT etc) e os filtros (LP etc) de acordo
com o comprimento de onda de emissão do DAPI.
Em Scan Control ajuste o Pinhole, Detector Gain
e Amplifier Offset para a quantidade desejada.
Nota: Deixar o pinhole todo aberto
Ainda em Scan Control, na opção Mode, reduza a
Scan Speed (velocidade de escaneamento) para
obter uma melhor qualidade de imagem.
Obs: como a aquisição de DAPI é feita a partir
fluorescência do microscópio (lâmpada UV),
detalhes não são tão definidos quanto ao uso
outros marcadores de DNA (por exemplo: Iodeto
propídio e To-Pro-3 etc usados com os lasers).
==========================================
Para usar o sistema confocal, clicar em Acquisition.
- em Laser: selecionar o laser a ser utilizado
- Laser Argon/2 - flourescência (488 etc):
clicar em Standby (o laser irá aquecer),
somente depois de aquecido clique em ON.
Abrir aba Laser properties: na opção Output (%) ajustar o “slider” até o Tube Current ficar
entre 5.0-6.0 A (<50% Output)
- Laser HeNe1 – flourescência (543): clicar em ON
- Laser HeNe2 – flourescência (633): clicar em ON

de
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Em Excitation selecione:
- 10-30% de potência para o laser de argônio (488)
- 70-80% para o laser HeNe 543
- 60-70% para o laser HeNe 633
- escolher os dicróicos primários e secundários (Mirror,
HFT etc) e os filtros (LP etc) de acordo com o
comprimento de onda de excitação e emissão.
Selecione o canal (Ch2, Ch3 ou ChS) a ser utilizado.
Ex.: com 488 ao lado:

5) Seleção e captura de imagens
Pinhole
Detector Gain
Amplifier Offset
Amplifier Gain
Obs: Na opção de ajuste do pinhole, não esquecer
de clicar em 1AU.
Se o experimento for quantitativo ou de colocalização, o Pinhole deve ser ajustado para que as
amostras analisadas tenham a mesma espessura
(ex, 1 um).
Observação: você deve utilizar a ferramenta Palette,
opção Range Indicator, para ajustar Detector Gain
e Amplifier Offset. No Detector Gain, evite deixar
áreas muito avermelhadas – saturação.
Após a escolha correta das configurações da
imagem, ajustar os parâmetros que afetam
a resolução da imagem:
- Frame Size - Ex. 512x512, 1024x1024,
etc
- Scan Speed - velocidade de
escaneamento
- Bit Depth: 8 bit ou 12 bit (256 e 4096
valores de cinza, respectivamente)
- 12 bit é recomendado para imagens de
a serem publicadas ou em trabalhos de
qualificação.
- Scan Direction:

6
Averaging
- Mode Line
- Method Mean
- Number - média de vezes escaneadas (comece com 4)
Averaging melhora a imagem ao diminuir o ruído. Pode ser feito line-by-line ou frame-byframe. Frame averaging ajuda a reduzir o photo-bleaching, mas não atenua a imagem como
o Line.
Após o ajuste das configurações, clique em Snap para a aquisição da imagem.

6) Capturando imagem DIC (differential interference contrast)
6.1 Configurações no microscópio
a. Selecione uma das objetivas para uso do DIC (40X óleo ou 63X óleo).
b. Posicione o polarizador (1) e o condensador (2) de acordo com a objetiva (ex. DICIII –
63X oil).
c. Deslize o analisador (3) da posição 1 (Fig. 3a) para a posição 2 (Fig. 3b). Observe
orientação da seta pontilhada).
d. No programa Zen, abrir a aba Acquisition, selecionar um laser e marcar canal ChD.
Clicar Live para ajustar imagem de campo claro, mexendo no pinhole e ganho. Em
seguida, Snap para captura.
e. Para captura do campo claro junto com outro canal (ex. 488), configurar caminho do
laser (pág. 5) e marcar um detector (Ch2, Ch3 ou ChS) junto com ChD. Visualizar
separadamente as imagens na aba Split.
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7) Capturando imagem com detector espectral
a. Selecionar o laser e o dicróico a serem
utilizados.
b. Ajustar caminho da luz para o detector ChS,
substituindo o espelho por placa (plate ou
none)
c. No detector, selecionar fluóroforo (dye) e cor.
Marcar box à esquerda.
d. Aparecerá no espectro a curva de emissão
do fluoróforo e uma linha que representa
laser de excitação.
e. Ajustar o intervalo de detecção com a barra
abaixo do espectro. Atenção: não incluir no
intervalo o comprimento de onda do laser
(ex. excitação com laser 488, detector acima
de 500nm).
f. Clicar em Live e ajustar imagem mexendo
no gain e intensidade do laser.

d
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-Para capturar imagem de fluorescência com detector espectral (ex: DAPI)
g. Desmarcar todos os lasers
h. Selecionar o jogo de filtro (excitação/
emissão)
i. Ajustar caminho de luz para ChS,
selecionando os dicroicos (none,
NT80/20)

j

j. Selecionar fluoróforo e cor. Ajustar
intervalo de detecção.
k. Abrir todo o pinhole (max)
l. Clicar em Live e ajustar imagem
mexendo no gain

i

g
h
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8) Z-STACK
a. Para formar imagem 3D, marcar opção Z-stack e ajustar imagem em Live.
b. Definir a imagem inicial, mexendo no foco até alcançar menor intensidade de
fluorescência. Clicar set first.
c. Visualizando em Live, mexer no foco até outra extremidade da imagem. Clicar set last.
d. Ajustes da imagem:
- Slices: definir quantas imagens serão capturadas
- Interval: definir o intervalo (um) entre cada imagem
- Optimal: define valor para slices e interval para capturar imagem de melhor
qualidade. (porém é demorado e forma imagem pesada)
e. Clicar em Start Experiment
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9) Online Fingerprinting, Lambda Mode, Spectral Imaging e Linear Unmixing
Online Fingerprinting is an innovative method for the recording, analysis and separation of
emission signals in multifluorescence imaging. Consisting of a 3-step-procedure, it permits to
separate even fluorochomes with widely overlapping emission spectra such as the fluorescent
proteins CFP, GFP and YFP. Thus, emission Fingerprinting greatly enhances the number and
choice of fluorescent dyes that may be used in a multi-fluorescence experiment. Dyes that
were so far impossible to identify in multi-fluorescence experiments are now separated with
the click of a button.
Step 1: Acquire Complete Fluorescence Emission with Lambda Mode
First, acquire a Lambda Stack to record the spectral signature of your specimen.
As these spectrally resolved images are recorded simultaneously, this step is completed in
minimum time, which not only is friendly to your delicate specimens but also reliably captures
fast dynamic processes.
Step 2: Determine Reference Spectra with Mean-of-ROI
Next, open the Unmixing View of the image to determine the reference spectra either with
drawing tools or using the Automatic Component Extraction (ACE) function. The resulting
spectra then can be stored for further experiments in the Spectra Database of the 510 Meta.
Step 3: Perform Linear Unmixing
Finally, the Linear Unmixing function separates the mixed signals pixel by pixel by means of
intelligent algorithms, using the entire emission spectrum of each of the fluorescent markers
in your specimen. As a result, even greatly overlapping emission spectra, as e.g. those of
GFP and FITC, are safely separated; broadband autofluorescence can be reliably
eliminated. New experimental approches become possible, strongly auto-fluorescent
samples can now also be used for fluorescent labelling.

9.1 Configurações no programa Zen:
a. Em Imaging Setup, selecionar Lambda Mode
b. Selecionar intervalo de espectro de emissão.
c. Selecionar filtro, lasers e ajustar intensidade, gain e pinhole.
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d. Clicar em Live, visualizar em Gallery cada comprimento de onda e ajustar para que
não tenha saturação (range indicator). Capturar imagem (snap).
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e. Na aba lateral Unmixing, clicar auto find/ACE e inserir quantos fluoróforos presentes
na amostra. O gráfico mostrará uma curva para cada componente detectado
automaticamente.
f. Clicar em linear unmixing para
visualizar a imagem após
separar o espectro de onda.
Abrirá uma nova imagem.
g. Para salvar espectro para
outros experimentos, clicar em
save to espectra database.
Salvar cada espectro de acordo
com comprimento de onda
detectado (gráfico).

ef

g

h. Para usar espectro já salvo, selecionar online

fingerprinting, marcar RS e selecionar espectro
de interesse.

f
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10) Salvando a imagem:
Após escanear, salve a imagem (clicar no
link do disquete) ou exporte suas imagens
(File > Export).
Obs: O HD do computador foi dividido,
salve suas imagens sempre no D (possui
maior capacidade de armazenagem), em
hipótese alguma salve suas imagens em C,
pois serão apagadas sem aviso.
Em D: crie uma pasta com o nome do chefe do laboratório para o qual você trabalhe, e
dentro da pasta dele, crie sua própria pasta.
Nota: para salvar canais separados é necessário exportar a imagem

- Salvar como .lsm para abrir
imagem no programa Zen e
reutilizar
os
ajustes
de
configurações.
(na aba Dimensions abaixo da
imagem, clicar em Reuse)
- Escolher formato da imagem (tiff,
jpeg, etc). Exportar como raw data
para salvar dados brutos.
- Exportar como full resolution ou
window
content para
salvar
imagem editada, como visualizada
na tela.

Faça o backup das suas imagens em um CD.

Atenção: verificar se Auto-save não está
acionado, para que não salve todas as imagens
capturadas em outras pastas.
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Você pode fazer o download do programa ZEN:
http://www.zeiss.com/microscopy/en_de/products/microscope-software/zen-lite.html#downloads

ou acesse o link no site do CAPI.

11) Desligando o Sistema: PRIMEIRO, volte a nota 1.3 acima.
a) Fazer anotações com relação ao microscópio na agenda – espaço de observações –
caso seja necessário.
b) desligar a luz de UV.
c) Vá até a opção Laser e os desligue.
d) Observação importante: o laser de argônio 488 precisa de 3-5 minutos para resfriar.
e) Não desligue o sistema durante esse tempo.
f) Sair do programa ZEN.
g) Limpar as objetivas com papel apropriado (localizado na mesa ao lado do microscópio)
caso tenha utilizado óleo de imersão.
h) Desligar o computado, não é necessário desligar os monitores.
i) Desligar a chave Remote Control – SOMENTE APÓS O RESFRIAMENTO DO LASER!!
j) Desligar o disjuntor localizado na caixa de distribuição de energia localizada na parede –
chave C9.
k) Cobrir o microscópio e os módulos do confocal.
Nota: O computador e o monitor estão conectados a um NO-BREAK contendo baterias que
permitirão a continuação do seu trabalho por 10-15 minutos em caso de falta elétrica no ICB.
Caso isso ocorra, salve seus arquivos e desligue imediatamente todo o sistema (computador
e monitor) até que a energia se restabeleça.
Nota: O ar-condicionado deverá permanecer ligado todo o tempo e suas configurações não
podem ser alteradas (temperatura). Uma vez que o sistema e os lasers são ligados a sala vai
aquecendo, além disso todo o sistema funciona melhor em uma sala perfeitamente
refrigerada e com baixa umidade.
Nota: Periodicamente, as pastas contendo as imagens com os experimentos são apagadas.
Um aviso prévio será realizado via notificação impressa colocada na sala do confocal ou
via email. Todos os outros tipos de arquivos (ex: ppt, documentos do Word, etc) serão
apagados a qualquer momento sem notificação.
ABSOLUTAMENTE NENHUM PROGRAMA PODERÁ SER INSTALADO NO COMPUTADOR sem
a obtenção prévia de permissão do Prof. Greg. O COMPUTADOR NÃO PODE SER
CONECTADO À INTERNET devido a infecções anteriores com vírus, Trojans, etc.
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Abaixo estão listados vários programas de análise de imagens.
Zeiss LSM Image Browser
http://www.zeiss.com/C12567BE0045ACF1/Contents-Frame/CAA2EF638EC5F0D3C1256ADF0050E2F1

Confocal Assistant
http://www.cyto.purdue.edu/flowcyt/software/cas402.htm
Scion Image - MS Windows version of the NIH Image
http://www.scioncorp.com/frames/fr_download_now.htm
NIH Image - Apple program
http://rsb.info.nih.gov/nih-image/ ou ftp://zippy.nimh.nih.gov/pub/nih-image/

Mais informações sobre Online Fingerprinting:
Introduction to Spectral Imaging and Linear Unmixing
http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/spectralimaging/introduction.html
Emission Fingerprinting with Lambda Stacks
http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/spectralimaging/lambdastack/indexflash.html
Practical Considerations for Spectral Imaging
http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/spectralimaging/considerations.html

As informações contidas nesse manual foram desenvolvidas por:
Prof. Greg Kitten (kitten@icb.ufmg.br)
Seus alunos, especiamente:
Lorenza Machado de Souza Carvalhaes D.Ds., M.Sc., PhD.
Laser Antônio Machado Oliveira D.Ds., M.Sc.
e técnicas do CAPI (capi@icb.ufmg.br):
Teane Silva
Nayara Moreira
Gabriella Borges
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