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Il·luminant l’estructura 

d’una cèl·lula 

A l’ICFO – Institut de Ciències 

Fotòniques – tenim com a objectiu 

fer avançar els límits del 

coneixement de la fotònica, la 

ciència i la tecnologia de la llum.  
 

En les últimes dècades, la fotònica s’ha 

desenvolupat fins a tal punt que està present 

en molts aspectes de la nostra vida diària. 

La Fotònica 

El làser, una font de llum versàtil amb múltiples aplicacions. 

El món en què vivim depèn de la fotònica 

La llum és una eina molt versàtil 

que podem fer servir per a moltes 

i variades aplicacions que estan 

relacionades amb diferents 

àmbits importants de la nostra 

vida, com la salut, l’energia i la 

informació.  
 

Molts dels objectes que ens envolten són 

el resultat de la recerca en fotònica i 

funcionen gràcies a les propietats de la 

llum, com per exemple les plaques solars 

que produeixen energia, les fibres òptiques 

que porten informació al voltant del món de 

manera ràpida i eficaç o els làsers. 

 



Una lent per veure-ho tot? 

Manipulant la llum amb 

lents, com amb els 

telescopis i microscopis, 

podem observar objectes 

que no podem veure 

utilitzant només els 

nostres ulls i entendre`ls 

millor. 

Des dels microscopis... 

Amb un microscopi òptic no podem veure 

coses massa petites: hi ha un límit físic (el 

límit de difracció) que ens impedeix distingir 

dos punts separats per una distància 

comparable a la longitud d’ona de la llum 

(menys de 0.2 μm). 

 

Així doncs, per observar l'interior d’una 

cèl·lula, hem de ser creatius per a poder 

esquivar el límit de difracció. Si mirem un punt molt petit amb una lent, el límit de difracció fa que el 

punt sembli més gran del que és en la realitat, així que veiem un disc 

en comptes d’un punt. Per això no podem veure l’estructura interna 

dels objectes petits. 

GRÀFIC O IMATGE 

...als “nanoscopis” 

En els últims anys, s'han desenvolupat 

diverses tècniques per a sobrepassar el límit 

de difracció.  

Els pioners d’aquests mètodes van obrir un 

nou camí per a la recerca i van guanyar el 

Premi Nobel de Química al 2014. 

El nucli d’una cèl·lula visualitzat amb una tècnica convencional 

(esquerra) i amb la tècnica de super-resolució STORM (a dalt). 
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Il·luminant l’estructura interna de les cèl·lules 

amb fluorescència 

A l'ICFO, el grup de la Prof. Melike 

Lakadamyali utilitza aquesta tècnica per 

veure amb més detalls dins les cèl·lules. 

Això ens ajuda a aclarir qüestions 

importants per la salut, com per exemple 

l’organització de l’ADN durant la 

transcripció i els mecanismes relacionats 

amb malalties neurodegeneratives com 

l'encefalitis autoimmune. 

Llum per a la salut 

Hi ha moltes coses 

dins una cèl·lula: 

com podem 

distingir-les quan 

les mirem amb un 

microscopi? 
 

Podem dissenyar molècules fluorescents 

que s’adhereixen específicament a les 

estructures cel·lulars que volem observar. 

Quan il·luminem les molècules 

fluorescents, emeten llum, per tant, 

il·luminant tota la cèl·lula, podem localitzar 

només els elements que ens interessen. 

STORM: STochastic Optical Reconstruction 

Microscopy  

1 Si encenem 

totes les molècules 

fluorescents 

alhora, veiem una 

imatge borrosa. 

3 Si sumem la posició de tots els centres 

dels discs, obtenim una imatge amb més 

resolució que la del principi.  

Neurones visualitzades amb la tècnica STORM. 

La imatge de cadascuna 

serà un disc més gros que 

la molècula per culpa de la 

difracció, però podem 

trobar el centre de cada 

disc.  

2 El truc és il·luminar per 

separat les molècules que 

no podem distingir si 

estan juntes.  
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STORM és una de les tècniques de microscòpia amb super-resolució que ens permeten veure 

estructures nanomètriques dins de les cèl·lules. 


