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1 Johdanto
Pyyhkäisyläpäisyröntgenmikroskopia eli scanning transmission x-ray microscopy (STXM)
on mikrospektroskooppinen tutkimusmenetelmä, jossa röntgenspektroskopia ja -mikroskopia
yhdistyvät. Tekniikassa mitataan yleisesti hyvin tiiviiksi keskitetyn röntgensäteilykeilan in-
tensiteetin muutoksia sen kulkiessa näytteen läpi. Säteilyn intensiteetin muutokset ener-
gian funktiona aiheutuvat vaihtelevasta absorptiosta eli vaimenemisesta, jonka voimakkuus
riippuu näytteen koostumuksesta. Tällöin voidaan kerätä absorptiospektrejä hyvin tarkalla
paikkaresoluutiolla ja saada kemiallista informaatiota näytteestä. Menetelmä tarjoaa mah-
dollisuuksia varsinkin biologisten näytteiden kemiallisessa analyysissä sen luonteenomaisten
piirteiden vuoksi. Näiden ominaisten etujen ansiosta on tilanteita, joissa STXM voi olla
hyödyllisempi kemiallisessa kartoituksessa verrattuna perinteisiin menetelmiin, kuten infra-
punaspektroskopiaan ja NMR-spektroskopiaan (nuclear magnetic resonance). [1]

Wilhelm Röntgen löysi röntgensäteilyn vuonna 1895, minkä seurauksena röntgenmikros-
kopia tekniikkana alkoi kehittyä seuraavina vuosikymmeninä. Se vaati uusien optisten osien
luomista säteilyn käsittelyä varten, sillä röntgensäteilyn taitekerroin suurimmassa osassa
materiaaleja on hieman alle 1:n, kuten Albert Einstein esitti jo 1918. Tämä hankaloitti
siihen asti kehitetyn taittumiseen perustuvan optiikan hyödyntämistä röntgensäteilyn suun-
taamisessa. Aluksi säteilyn kohdistamiseen käytettiin kaarevia peilejä, joihin röntgensäteily
saapui hyvin pienessä tulokulmassa. Paul Kirkpatrick ja Albert Baez kehittivät tähän ide-
aan perustuvan menetelmän 1940-luvulla, ja vuonna 1952 Baez ehdotti julkaisussaan vyö-
hykelevyjen käyttöä linsseinä röntgensäteilylle. Myöhemmin röntgenmikroskopiassa alettiin
hyödyntää vyöhykelevyjen lisäksi synkrotronisäteilyä. [2]

STXM on melko uusi tekniikka verrattaessa muihin vastaavaa informaatiota tuottaviin
menetelmiin, sillä ensimmäinen STXM-mikroskooppi kehitettiin vasta 1980-luvulla. Kirz,
Rarback ja Jacobsen kollegoineen SUNY Stony Brook -yliopistossa ja Brookhaven Na-
tional Laboratory -laboratoriossa aloittivat tämän kehitystyön ensin SSRL-synkrotronilla
ja jatkoivat NSLS-synkrotronilla. Aluksi he käyttivät tutkimuksissaan taivutusmagneetil-
la tuotettua röntgensäteilyä ja myöhemmin undulaattorista saatua säteilyä. Myöhemmin
STXM-menetelmää on käytetty monilla eri synkrotronisäteilylähteillä USA:n lisäksi esimer-
kiksi Japanissa (SPring-8), Kanadassa (CLS), Sveitsissä (SLS), Saksassa (BESSY), Isossa-
Britanniassa (DLS) ja Ruotsissa (MAX IV). [1–3]

LuK-tutkielmani tavoitteena kirjallisuuskatsauksena on selvittää STXM-menetelmän so-
veltamismahdollisuuksia kudosnäytteiden tutkimuksessa. Tämän vuoksi keskityn ensisijai-
sesti menetelmän käyttöön pehmeällä röntgensäteilyllä, jolla on monia etuja tutkittaessa
biologisia näytteitä. Tutkielma koostuu suurelta osin lopussa tarkastelemani tutkimuksen
alustamisesta sen vaatimilla pohjatiedoilla. Aluksi luvussa 2 käsittelen yleisesti atomin ra-
kennetta ja molekyyliorbitaaliteoriaa. Tämän jälkeen etenen tarkastelemaan röntgensätei-
lyn absorptioon liittyviä ilmiöitä, minkä avulla voidaan puolestaan ymmärtää luvussa 3 esi-
teltävät röntgenspektroskopian perusteet. Samassa luvussa myös vihdoin määrittelen tar-
kemmin STXM-menetelmän toimintaperiaatteet. Luvussa 4 keskityn STXM-menetelmän
tekniseen puoleen selvittäen siihen kuuluvan laitteiston olennaisimpia osia aloittaen synk-
rotronin toiminnasta ja edeten siitä STXM-mikroskoopin komponentteihin. Luvussa 5 esit-
telen esimerkkinä tutkimuksen, jossa STXM-tekniikkaa on hyödynnetty kudosnäytteiden
tutkimisessa. Lopuksi luvussa 6 pohdin näiden tietojen pohjalta tutkimuksen tuloksia ja
STXM-menetelmän tulevaisuudennäkymiä verraten sitä kilpaileviin menetelmiin.
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2 Aineen rakenne ja röntgensäteily

2.1 Kvanttimekaaninen atomimalli

Tämän tutkielman kannalta on aiheellista aluksi palauttaa mieleen perustavanlaatuisia kä-
sitteitä atomin rakenteesta. Atomia on pyritty kuvaamaan useilla eri malleilla historian aika-
na, mutta jo täysin kvanttimekaanista rakennemallia edeltävien mallien perusteella atomin
ajateltiin muodostuvan raskaasta ytimestä ja sitä kiertävistä huomattavasti kevyemmistä
hiukkasista. Tämä sähkövaraukseltaan positiivinen atomiydin koostuu positiivisista proto-
neista ja varauksettomista neutroneista, ja ydintä kiertävät varaukseltaan negatiiviset elekt-
ronit. Toisin kuin tutussa Bohrin atomimallissa elektronit eivät kuitenkaan varsinaisesti kier-
rä ydintä selkeillä ympyräradoilla klassisen fysiikan lakien mukaisesti. Elektroneja voidaan
sen sijaan kuvata kvanttimekaanisilla aaltofunktioilla, jotka saadaan ratkaistua Schrödin-
gerin yhtälöstä. Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen takia nämä aaltofunktiot eivät esitä
elektronien tarkkaa sijaintia atomia ympäröivässä elektronipilvessä, vaan aaltofunktioiden
perusteella voidaan määrittää todennäköisyys löytää elektroni avaruuden eri osista. Aalto-
funktio kuvaakin elektronin kvanttitilaa, joka riippuu kvanttiluvuista n, l, ml ja ms, joiden
avulla elektronin sijainti voidaan esittää. [4, 5]

Pääkvanttiluku n kertoo hiukkasen todennäköisyystiheyden eli karkeasti elektronin kes-
kimääräisen etäisyyden ytimestä ja siten myös määrää elektronin energiatilan, joka saadaan
vetyatomin tapauksessa yhtälöstä

En =
E1

n2
n = 1, 2, 3, . . . (1)

missä E1 on vetyatomin perustilan energia. Elektronin energia saa siis vain diskreettejä
negatiivisia arvoja, eli energiatasot ovat kvantittuneet, kun elektroni on sidottuna atomiin.
Lisäksi elektronien sidosenergia pienenee etäisyyden kasvaessa, eli mitä kauempana elektroni
on ytimestä, sitä helpompi se on irrottaa atomista. Pääkvanttiluvun arvoja n = 1, 2, 3, 4, . . .
vastaavia elektronikuoria voidaan merkitä kirjaimilla K, L, M, N jne. [5, 6]

Sivu- eli ratakvanttiluku l vaikuttaa elektronin rataliikemäärämomentin L suuruuteen

L =
√
l(l + 1)h̄ (2)

ja kertoo elektronin todennäköisyysjakauman eli atomiorbitaalin muodosta. Sen arvot ovat
kvantittuneet seuraavasti

l = 0, 1, 2, . . . , (n− 1) (3)

Ratakvanttiluvun perusteella elektronikuoret jakautuvat alikuoriin, joita myös voidaan mer-
kitä kirjaimilla s, p, d, f, g, . . . vastaten ratakvanttiluvun arvoja l = 0, 1, 2, 3, 4, . . . . Tällöin
elektronien kvanttitiloja eli atomiorbitaaleja voidaan kuvata pääkvanttiluvun ja ratakvantti-
luvun yhdistelminä, sillä esimerkiksi n = 2 ja l = 1 voidaan esittää muodossa 2p. Magneetti-
nen kvanttiluku ml puolestaan määrää rataliikemäärämomentin L suunnan vektorisuureena
aiheuttaen avaruuden kvantittumisena tunnetun ilmiön, kun elektroniin vaikuttaa ulkoinen
magneettikenttä. Se voi saada kvantittuneet arvot

ml = 0,±1,±2, . . . ,±l (4)
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jolloin ratakvanttiluvun l rataliikemäärämomenttivektori L voi suuntautua 2l+1 eri tavalla.
[5, 6]

Lisäksi elektroneilla on sisäinen rataliikemäärämomentti eli spinliikemäärämomentti S,
jonka suuruuden määrää elektronin spinkvanttiluku s = 1/2 seuraavasti

S =
√
s(s+ 1)h̄ =

√
3

2
h̄ (5)

Tämän ominaisuuden vuoksi niillä on negatiivisesti varautuneina hiukkasina myös spin-
magneettinen momentti µs, joka on spinliikemäärämomentin suhteen vastakkaissuuntainen.
Vastaavasti kuin rataliikemäärämomentilla L, myös spinliikemäärämomentin yhteydessä ta-
pahtuu avaruuden kvantittumista, sillä sen suunnan määrää spinmagneettinen kvanttiluku
ms = ±1/2. Siispä spinliikemäärämomenttivektori voi suuntautua 2s + 1 = 2 eri tavalla,
jolloin mahdollisia suuntia ovat ms = +1/2 "spin-ylös"ja ms = −1/2 "spin-alas". [4, 5]

Edellä määriteltyjen elektronikuorten täyttymisjärjestyksen määräävät minimienergia-
periaate, Paulin kieltosääntö ja Hundin säännöt. Minimienergiaperiaatteen mukaan elektro-
nit täyttävät kvanttilukujen kuvaamat kvanttitilat eli asettuvat atomiorbitaaleille siten, että
niiden energia on mahdollisimman pieni. Paulin kieltosääntö puolestaan asettaa vaatimuk-
seksi, että kaksi atomiin sidottua elektronia ei voi olla samassa kvanttitilassa, eli jokaisella
elektronilla tulee olla erilainen kvanttilukujen n, l, ml ja ms yhdistelmä. Tällöin kullekin
eri kvanttilukujen n, l ja ml yhdistelmän muodostamalle orbitaalille mahtuu kaksi elekt-
ronia, joiden kvanttiluku ms on eri suuri. Tästä voidaan päätellä, että kullekin alikuorelle
mahtuu yhteensä 2(2l+ 1) elektronia, ja elektronikuorilla puolestaan on kokonaisuudessaan
2n2 elektronia. Hundin säännöt määrää samanenergisten orbitaalien täyttymisen siten, että
parittomien elektronien lukumäärä on mahdollisimman suuri. Parittomilla elektroneilla tar-
koitetaan elektroneja, joiden kvanttiluku ms on sama, jolloin elektronit miehittävät yksin
orbitaaliaan. [4, 5]

Esiteltyjen atomiorbitaalien täyttymisjärjestystä ohjaavien periaatteiden perusteella ato-
min elektronien sijoittuminen voidaan kuvata kirjoittamalla orbitaalit kasvavan energian
mukaisessa järjestyksessä elektronikonfiguraationa. Esimerkiksi hiilen, joka on tutkielmani
aiheen kannalta erittäin oleellinen alkuaine, elektronikonfiguraatio on

1s22s22p2

missä yläindeksit kertovat kyseisen alikuoren sisältämien elektronien lukumäärän. Eli kum-
pikin täysi alikuori 1s (n = 1, l = 0) ja 2s (n = 2, l = 0) sisältää kaksi elektronia, ja vajaata
alikuorta 2p (n = 2, l = 1) miehittää myös kaksi elektronia. [5]

Elektronien spinliikemäärämomentti S ja rataliikemäärämomentti L vuorovaikuttavat
keskenään, ja tämän spin-rata-vuorovaikutuksen vuoksi alikuoret jakautuvat eri energiata-
soihin. Tätä kytkeytymistä sanotaan siten LS-kytkennäksi, jolloin atomin kokonaisliikemää-
rämomentti J saadaan vektorisummana

J = L + S (6)

Tämän summavektorin suuruus saadaan yhtälöstä

J =
√
j(j + 1)h̄ j = l ± 1

2
(7)
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missä kokonaisliikemäärämomentin kvanttiluku j määräytyy ratakvanttiluvun ja spinkvant-
tiluvun perusteella. Kun kyseessä on monielektroninen atomi, yksittäisten elektronien rata-
liikemäärämomentit ja spinliikemäärämomentit kytketään summavektoreiksi

L =
∑

Li S =
∑

Si (8)

kokonaisliikemäärämomentin määrittämiseksi. Spin-rata-vuorovaikutuksen seurauksena ku-
kin alikuori pilkkoutuu toisistaan poikkeaviksi energiatiloiksi, joita merkitään kvanttiluvulla
j. Näihin mahtuvien elektronien lukumäärä on 2j + 1, sillä kokonaisliikemäärämomentti J
voi suuntautua 2j + 1 eri tavalla. [5]

Taulukossa 1 on esitettynä yhteys kvanttilukujen n, l ja j sekä niiden kuvaamien elekt-
ronikonfiguraatioiden välillä. Lisäksi siinä on nähtävissä erityisesti röntgenspektroskopiassa
käytetty tapa merkitä alikuoria pääkuorta vastaavalla kirjaimella, jolloin alikuori on mer-
kitty alaindeksiin. [1]

Taulukko 1: Alikuorien, kvanttilukujen n, l ja j ja elektronikonfiguraatioiden välinen yhteys.

Alikuori n l j Konfiguraatio Alikuori n l j Konfiguraatio

K 1 0 1/2 1s N1 4 0 1/2 4s
L1 2 0 1/2 2s N2 4 1 1/2 4p1/2
L2 2 1 1/2 2p1/2 N3 4 1 3/2 4p3/2
L3 2 1 3/2 2p3/2 N4 4 2 3/2 4d3/2
M1 3 0 1/2 3s N5 4 2 5/2 4d5/2
M2 3 1 1/2 3p1/2 N6 4 3 5/2 4f5/2
M3 3 1 3/2 3p3/2 N7 4 3 7/2 4f7/2
M4 3 2 3/2 3d3/2 O1 4 0 1/2 5s
M5 3 2 5/2 3d5/2 O2 4 1 1/2 5p1/2

2.2 Molekyyliorbitaaliteoria

Alkuaineista rakentuu keskenään kemiallisia yhdisteitä, kun atomit uloimman kuoren va-
lenssielektroniensa avulla muodostavat kemiallisia sidoksia, joita on useaa eri tyyppiä. Näis-
tä tutkielman kannalta olennaisimmat ovat kovalenttinen sidos ja ionisidos, joiden välityk-
sellä muodostuu molekyylejä. Kaikilla sidoksilla on sekä ioniluonnetta että kovalenttista
luonnetta, mutta sidokseen osallistuvien atomien elektronegatiivisuudet määräävät kumpi
näistä sidosluonteista on voimakkaampi. Kovalenttisissa sidoksissa atomit jakavat niiden vä-
lisen sidoselektroniparin tasaisesti verrattuna ionisidokseen, jossa elektropositiivisempi ato-
mi luovuttaa valenssielektroninsa elektronegatiivisemmalle atomille. Tämän siirtymän seu-
rauksena ionisidokseen osallistuvat atomit muuttuvat positiiviseksi ioniksi eli kationiksi ja
negatiiviseksi ioniksi eli anioniksi. [7, 8]

Molekyylien elektronirakenteen kuvaamiseksi on olemassa kaksi yleisimmin käytettyä
mallia, jotka ovat valenssisidosteoria ja molekyyliorbitaaliteoria. Tässä tutkielmassa keski-
tyn näistä matemaattisesti haastavampaan molekyyliorbitaaliteoriaan, sillä se usein kykenee
kuvaamaan monimutkaisten molekyylien rakennetta tarkemmin. Molekyyliorbitaaliteoriassa
hyödynnetään vastaavaa kvanttimekaanista ajattelutapaa kuin aiemmin luvussa 2.1 atomin
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elektronirakenteen yhteydessä. Vastaavasti kuin yksittäisen atomin elektronien voitiin aja-
tella sijaitsevan Schrödingerin yhtälöstä ratkaistavilla aaltofunktioilla eli atomiorbitaaleilla,
myös molekyylin elektronien sijaintia ja energiatilaa voidaan esittää molekyyliorbitaaleil-
la. Nämä molekyyliorbitaalit myös täyttyvät luvussa 2.1 käsiteltyjen minimienergiaperiaat-
teen, Paulin kieltosäännön ja Hundin sääntöjen mukaisesti. Malli perustuu oletukseen, että
atomien välisten kemiallisten sidosten seurauksena muodostuneita molekyyliorbitaaleja voi-
daan kuvata molekyylin muodostaneiden atomien atomiorbitaalien lineaarikombinaatioina
(LCAO, linear combination of atomic orbitals). Tällöin muodostuneita molekyyliorbitaaleja
on yhtä monta kuin sidokseen osallistuneilla atomeilla on atomiorbitaaleja kokonaisuudes-
saan. [7, 8]

Jotta atomiorbitaalit voivat muodostaa molekyyliorbitaaleja, täytyy orbitaalien välisen
etäisyyden olla sopiva. Lisäksi atomiorbitaalien tulee olla samanlaisia symmetrioiltaan si-
dosakselin suhteen, ja niiden energioiden täytyy olla lähellä toisiaan. Molekyyliorbitaalit
voidaan jakaa sitoviin, sitomattomiin ja hajottaviin elektronitiheyden keskittymisen perus-
teella. Sitovissa molekyyliorbitaaleissa elektronien todennäköisyystiheys painottuu atomien
väliseen tilaan, eli aaltofunktiot interferoivat konstruktiivisesti. Elektronin ollessa sitovalla
orbitaalilla sen energia on pienempi kuin atomiorbitaalilla. Vastaavasti hajottavissa mo-
lekyyliorbitaaleissa aaltofunktiot interferoivat destruktiivisesti, jolloin elektronitiheys kes-
kittyy atomien välisen tilan reunoille, ja molekyyliorbitaalilla olevan elektronin energia on
korkeampi kuin atomiorbitaalilla. Molekyyliorbitaaleja sanotaan sitomattomiksi, kun niiden
ei katsota vaikuttavan sidoksen muodostumiseen. Tällöin elektronien energia näillä orbitaa-
leilla on lähellä alkuperäistä energiaa atomiorbitaaleilla. [7, 8]

Atomiorbitaalien muodostamaa sidosta sanotaan sigmasidokseksi (σ-sidos), jos mole-
kyyliorbitaali on symmetrinen sidosakselin suhteen, ja se voi siis muodostua vain sidosakse-
lin suhteen symmetristen atomiorbitaalien lineaarikombinaationa. Tällöin σ-sidoksen voivat
muodostaa keskenään kaksi s-orbitaalia, kaksi pz-orbitaalia tai s− ja pz-orbitaalit oletettaes-
sa sidosakselin olevan z-akseli. Piisidos (π-sidos) voi muodostua kahden p-orbitaalin välille
siten, että elektronitiheyden arvo on nolla sidosakselin tasossa. Tämä onnistuu kahden px-
orbitaalin tai kahden py-orbitaalin lineaarikombinaationa, kun oletetaan sidosakselin olevan
edelleen z-akseli. Tällöin elektronitiheys on nolla vastaavasti yz- tai xz-tasossa. Hajottavia
molekyyliorbitaaleja merkitään asteriskilla yläindeksissä, eli esimerkiksi σ∗. [7, 8]

Tarkastellaan nyt esimerkiksi hiilimonoksidiin eli CO-molekyyliin muodostuneita mole-
kyyliorbitaaleja. Hiilellä ja hapella on atomiorbitaalit 1s, 2s, 2px, 2py ja 2pz, jotka muo-
dostavat molekyyliorbitaalit kuvassa 1 esitettyyn tapaan. Molekyyliorbitaalien edessä ole-
vat kokonaisluvut kertovat niiden suhteellisen energiajärjestyksen. Tässä tapauksessa 1s-
orbitaalit eivät muodosta keskenään molekyyliorbitaaleja niiden välisen suuren energiaeron
vuoksi. Tämän vuoksi energioiltaan matalimmat molekyyliorbitaalit ovat 2s-orbitaalien vä-
lille muodostuvat 2σ- ja 2σ∗-orbitaalit. Lisäksi 2p-orbitaalien kombinaatioina syntyvät or-
bitaalit 1π, 1π∗, 3σ ja 3σ∗. Näin ollen hiilimonoksidin elektronikonfiguraatio on kokonai-
suudessaan 1σ(O1s)2 1σ(C1s)2 2σ2 2σ∗2 1π4 3σ2, ja havaitaan 3σ-orbitaalin olevan 10:stä
muodostuneesta orbitaalista korkein miehitetty molekyyliorbitaali (HOMO, highest occu-
pied molecular orbital). [8]
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Kuva 1: Hiilimonoksidissa muodostuneet molekyyliorbitaalit. Chemistry LibreTexts, Kath-
ryn Haas. (CC BY-NC-SA). [Viitattu 17.8.2022].
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic_Chemistry/Map%3A_
Inorganic_Chemistry_(Miessler_Fischer_Tarr)/05%3A_Molecular_Orbitals/5.
03%3A_Heteronuclear_Diatomic_Molecules/5.3.02%3A_Polar_bonds

2.3 Röntgensäteilyn vuorovaikutustavat

Sähkömagneettinen säteily voi vuorovaikuttaa atomien kanssa eri tavoilla, joita ovat esi-
merkiksi valokvantin eli fotonin absorptio, Thomsonin sironta, Comptonin sironta ja pa-
rinmuodostus. Fotoabsorptiossa fotoni katoaa luovuttaen kaiken energiansa atomille, mistä
voi seurata valosähköinen ilmiö. Thomsonin sironnassa fotoni siroaa elastisesti sen energian
muuttumatta, ja jos siroaminen tapahtuu epäelastisesti eli fotoni luovuttaa osan energias-

https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic_Chemistry/Map%3A_Inorganic_Chemistry_(Miessler_Fischer_Tarr)/05%3A_Molecular_Orbitals/5.03%3A_Heteronuclear_Diatomic_Molecules/5.3.02%3A_Polar_bonds
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic_Chemistry/Map%3A_Inorganic_Chemistry_(Miessler_Fischer_Tarr)/05%3A_Molecular_Orbitals/5.03%3A_Heteronuclear_Diatomic_Molecules/5.3.02%3A_Polar_bonds
https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic_Chemistry/Map%3A_Inorganic_Chemistry_(Miessler_Fischer_Tarr)/05%3A_Molecular_Orbitals/5.03%3A_Heteronuclear_Diatomic_Molecules/5.3.02%3A_Polar_bonds


Pehmeän röntgenalueen pyyhkäisyläpäisymikroskopia ja sen soveltaminen kudosnäytteisiin 9

taan atomille törmäyksen yhteydessä, niin kyseessä on puolestaan Comptonin ilmiö. Pa-
rinmuodostukseksi kutsutaan ilmiötä, jossa fotonin vuorovaikutuksessa atomin kanssa muo-
dostuu elektroni ja positroni. Näiden vuorovaikutustapahtumien todennäköisyydet riippuvat
atomin järjestysluvusta ja sähkömagneettisen säteilyn energiasta eli aallonpituudesta, sillä
yksittäisen fotonin energia saadaan tunnetusti yhtälöstä

E = hν =
hc

λ
(9)

missä h on Planckin vakio, ν on säteilyn taajuus, c valonnopeus ja λ on säteilyn aallon-
pituus. Säteilyn energian vaikutus vuorovaikutustapahtumien todennäköisyyteen nähdään
hiilelle kuvassa 2. Tässä tutkielmassa käsittelen ensisijaisesti kuvassa 3 esitetyn sähkömag-
neettisen spektrin pehmeätä röntgenaluetta, joka on energialtaan noin 0,1− 2 keV. Tällöin
fotoabsorptio on säteilyn todennäköisin vuorovaikutustapahtuma atomien kanssa. [1, 5]

Kuva 2: Valosähköisen ilmiön, Comptonin sironnan sekä parinmuodostuksen suhteelliset
todennäköisyydet hiilelle säteilyn energian funktiona. Beiser A. Concepts of Modern Physics.
6. painos. New York: McGraw-Hill; 2003. Used with permission of McGraw-Hill; permission
conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.

Kuva 3: Sähkömagneettinen spektri, josta nähdään myös pehmeä röntgenalue. (CC0 1.0).
[Viitattu 23.8.2022]. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_range.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_range.svg
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Röntgenfotonin absorboituessa kokonaisuudessaan atomiin se voi ionisoida sisäkuoren
elektronin valosähköisessä ilmiössä. Näin irronnut niin sanottu fotoelektroni poistuu atomin
sähkökentästä kokonaan, ja sen paikalle elektronikuorella jää aukkotila. Fotoelektronin liike-
energia saadaan yhtälöstä

Ek = hν − Eb (10)

missä hν on absorboituneen fotonin energia (9) ja Eb on elektronin kvanttitilan sidose-
nergia. Jos absorboituneen fotonin energia ei riitä ionisaatioon, se voi silti virittää atomin
sisäkuoren elektronin ylemmälle avoimelle orbitaalille energian ollessa oikeansuuruinen. Mo-
lemmissa tapauksissa atomi kuitenkin virittyy perustilaa korkeampaan energiatilaan, josta
atomi pyrkii palautumaan perustilaansa. [1, 5]

Atomin viritystila voi purkautua eri tavoin elektronien uudelleenjärjestäytymisen kautta,
jolloin virittyneen tai ionisoituneen atomin ylemmän kuoren elektroni siirtyy täyttämään
sisäkuorelle jääneen aukon. Koska orbitaalien välillä on energiaero, siirtymässä vapautuu
energiaa, joka suuruudeltaan vastaa alkutilan energian Ei ja lopputilan energian Ef välistä
erotusta

E = Ei − Ef (11)

Vapautunut energia voi poistua joko fluoresenssi-ilmiön tai Auger-ilmiön välityksellä. Fluo-
resenssissa viritystilasta purkautuvasta atomista emittoituu röntgenkvantti, jonka aallon-
pituus vastaa vapautunutta energiaa. Koska atomien energiatilat ovat kullekin alkuaineelle
ominaisia, niin siirtymässä syntynyttä sähkömagneettista säteilyä sanotaan karakteristiseksi
röntgensäteilyksi. Fluoresenssin kanssa kilpailevassa Auger-ilmiössä puolestaan vapautuva
energia siirtyy ylemmän kuoren elektronille, joka emittoituu atomista Auger-elektronina.
Tällöin viritystilan purkautumisessa vapautunut energia muuttuu Auger-elektronin liike-
energiaksi. Ilmiöiden todennäköisyydet riippuvat atomin järjestysluvusta ja alkutilan aukon
sijainnista. [1, 5]

2.4 Röntgensäteilyn absorptio

Röntgensäteilyn lineaarista absorptiota voidaan kuvata Beer-Lambertin lailla

I = I0e
−µd (12)

missä I0 on saapuvan säteilyn alkuperäinen intensiteetti, d on säteilyn läpikulkeman materi-
aalin paksuus, ja µ on absorption voimakkuutta kuvaava kerroin. Lain mukaan väliaineessa
kulkevan röntgensäteilyn intensiteetti pienenee eksponentiaalisesti alkuperäisestä. Lineaa-
rinen absorptiokerroin on riippuvainen alkuaineen järjestysluvusta Z, säteilyn energiasta
E ja aineen tiheydestä ρ. Yleisesti käytetään kuitenkin tiheydestä riippumatonta massa-
absorptiokerrointa

µm =
µ

ρ
, [µm] =

m2

kg
(13)

Kuvassa 4a esitetään absorptiokertoimen ja siten säteilyn absorboitumisen muutokset ener-
gian funktiona. Havaitaan, että röntgensäteilyn absorptio kasvaa voimakkaasti absorptiora-
joilla eli fotonien energian lähestyessä kunkin alikuoren elektronin ionisaatioenergiaa. Täl-
löin säteilyn energia riittää jo virittämään kyseisen sisemmän kuoren elektronit alimmille
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vapaille orbitaaleille, mikä näkyy absorption lisääntymisenä. Absorptiorajan eli ionisaatio-
energian jälkeen absorptio vähenee merkittävästi, kunnes se vastaavasti lähestyy seuraavan
kuoren absorptiorajaa. Nämä absorption äkilliset muutokset hyppäyksinä havaitaan kuvan
4 kuvaajissa piikkeinä. [1, 9]

Kuva 4: a) Berylliumin (Be) (punainen), piin (Si) (keltainen) ja lyijyn (Pb) (sininen) ab-
sorptiokertoimet säteilyn energian funktiona. b) Absorption terävät muutokset kuvaajissa
on selitettävissä elektronien irtoamisena atomiorbitaaleilta, kun säteilyn energia on juuri oi-
keansuuruinen. Kuvassa on nähtävissä röntgenspektroskopiassa käytetyt merkintätavat ali-
kuorille vasemmalla ja atomiorbitaaleille oikealla. Willmot P. An Introduction to Synchrot-
ron Radiation: Techniques and Applications. 2. painos. John Wiley & Sons Ltd; 2019. Used
with permission of John Wiley & Sons; permission conveyed through Copyright Clearance
Center, Inc.

Mittaamalla absorption muutoksia absorptiokertoimessa saadaan tietoa säteilyä absor-
boivan materiaalin kemiallisesta koostumuksesta, sillä viritys- ja ionisaatioenergiat ovat al-
kuaineille ominaisia. Nämä energiat riippuvat myös atomin kemiallisesta ympäristöstä eli
sen muodostamista sidoksista muihin atomeihin. Seuraavissa luvuissa esiteltävä röntgen-
absorptiospektroskopia ja edelleen siihen pohjautuvat tutkimusmenetelmät, kuten tässä tut-
kielmassa keskiössä oleva pyyhkäisyläpäisyröntgenmikroskopia, perustuvat näiden ominais-
ten energia-alueiden tutkimiseen. Lisäksi myöhemmin voidaan havaita pyyhkäisyläpäisy-
röntgenmikroskopialla tutkittavien näytteiden mahdollisen paksuuden määräytyvän Beer-
Lambertin lain perusteella. [1, 9]
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3 Röntgenspektroskopia
Röntgenspektroskopia on tutkimusala, joka tutkii materiaalien ominaisuuksia perustuen
röntgenalueen sähkömagneettisen säteilyn ja aineen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus riip-
puu käytetyn säteilyn energiasta, joten usein mitattava spektri esitetään joko alkuperäisen
röntgensäteilyn tai näytteestä lähteneen säteilyn aallonpituuden tai taajuuden eli energian
funktiona. Kyseisessä menetelmässä käytetään sähkömagneettista säteilyä, jolloin se koos-
tuu fotoneista, mutta on olemassa myös esimerkiksi elektroni- tai neutronisäteilyyn perus-
tuvia spektroskooppisia menetelmiä. Mittauksen kohteena voi olla alkuperäinen käytetty
säteily, jolloin seurataan vuorovaikutuksen siihen aiheuttamia muutoksia. Vaihtoehtoises-
ti voidaan mitata vuorovaikutuksessa aineesta irronneita hiukkasia, kuten muun muassa
fluoresenssi-ilmiön seurauksena syntyneitä fotoneita, valosähköisen ilmiön fotoelektroneja
tai Auger-elekroneja. [1, 9]

Spektroskooppisia tutkimusmenetelmiä on useita, mutta tässä keskityn tutkielmalleni
oleellisimpaan röntgenabsorptiospektroskopiaan eli englanniksi x-ray absorption spectrosco-
py (XAS), jonka eri osa-alueet on esitetty kuvassa 5. Nämä alueet ovat XANES eli x-ray ab-
sorption near edge structure ja EXAFS eli extended x-ray absorption fine structure. Nimen-
sä mukaisesti röntgenabsorptiospektroskopia on menetelmä, jossa mitataan säteilylähteestä
saadun röntgensäteilyn absorboitumista näytteeseen energian funktiona. Tällöin lopputu-
loksena saadaan absorptiospektri, josta voidaan nähdä vuorovaikuttaneen säteilyn inten-
siteetin vaihtelut. Röntgenabsorptiospektroskopiassa säteilylähteenä käytetään yleisimmin
synkrotronia, jolla saadaan tuotettua monokromaattista röntgensäteilyä, jonka aallonpituut-
ta voidaan säätää mittauksen aikana. Röntgenfotonin absorboitumisesta atomiin seuraa jo-
ko sisäkuoren elektronin virittyminen ylemmälle avoimelle orbitaalille valenssielektroniksi
tai sen irtoaminen fotoelektronina. Vastaavasti muodostunut viritystila voi purkautua joko
fluoresenssi- tai Auger-ilmiön kautta. [1, 9]

Kuva 5: Röntgenabsorptiospektrin tärkeimmät alueet sisäkuoren elektronin absorptiorajalla.
Energian mittakaava on suhteutettu ensimmäiseen käännepisteeseen absorptiorajalla. Will-
mot P. An Introduction to Synchrotron Radiation: Techniques and Applications. 2. painos.
John Wiley & Sons Ltd; 2019. Used with permission of John Wiley & Sons; permission
conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.
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3.1 NEXAFS

Röntgenabsorptiospektroskopian XANES-alue tunnetaan myös nimellä NEXAFS (near edge
x-ray absorption fine structure), jota tulen jatkossa käyttämään. NEXAFS-osa-alue keskit-
tyy röntgensäteilyn absorptioon absorptiorajojen läheisyydessä, kuten kuvasta 5 nähdään.
Sen alueen voidaan ajatella alkavan noin 10 eV ennen absorptiorajaa ja loppuvan noin 40 eV
rajan jälkeen, jolloin puolestaan voidaan katsoa alkavan EXAFS. EXAFS-alue alkaa siis noin
50 eV:a absorptiorajasta eteenpäin ja jatkuu parhaimmillaan jopa 1000 eV:iin saakka. Alku-
puolella NEXAFS-spektriä ennen absorptiorajaa nähdään elektronien virittymistä alimmil-
le vapaille atomi- tai molekyyliorbitaaleille (LUMO, lowest unoccupied molecular orbital).
NEXAFS-spektri voidaan tuottaa mittaamalla vuorovaikutuksessa emittoituvaa fluoresens-
sisäteilyä, aineesta irtoavien elektronien lukumäärää tai absorboituvan säteilyn intensiteetin
vaimenemista. [1, 9]

3.2 STXM

STXM (scanning transmission x-ray microscopy) eli pyyhkäisyläpäisyröntgenmikroskopia on
mikrospektroskooppinen menetelmä, joka perustuu NEXAFS-spektrien mittaamiseen mik-
roskooppisista näytteistä. Käytetyllä optiikalla, johon perehdytään tarkemmin luvussa 4.2
muun laitteiston ohella, kohdistettu röntgensäteily kulkee polttopisteeseen asetetun näyt-
teen lävitse. Tällöin näytteen taakse asetettu ilmaisin mittaa vain läpimenneen säteilyn
intensiteetin, ja mittauksessa havaitaan muutokset absorptiossa. Koko näyte rasteriskanna-
taan tutkitun energia-alueen, jolle tunnetut absorptiorajat sijoittuvat, läpi liikuttaen joko
näytettä tai vyöhykelevyä. Mittaustuloksena saadaan absorptiospektri jokaiselle pikselille,
ja dataa käsittelemällä saadaan muodostettua kemiallinen kartta näytteestä. [3, 9]

Kuva 6: Väliaineen läpikulkeneen sähkömagneettisen säteilyn osuus alkuperäisestä säteilystä
säteilyn energian funktiona. Väliaineina on käytetty erilaisia biologisia materiaaleja, jotka
ovat olleet paksuudeltaan 1µm. Willmot P. An Introduction to Synchrotron Radiation:
Techniques and Applications. 2. painos. John Wiley & Sons Ltd; 2019. Used with permission
of John Wiley & Sons; permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.

STXM-menetelmällä voidaan kartoittaa alle mikrometrin tarkkuudella näytteiden ke-
miallista koostumusta. Menetelmän hyödyt ovat merkittäviä mitattaessa niin sanotun vesi-
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ikkunan energia-alueella (kuva 6) eli välillä, joka alkaa hiilen K-absorptiorajasta (284 eV) ja
päättyy hapen K-absorptiorajaan (543 eV). Tällöin niiden väliin jää myös esimerkiksi typen
K-absorptioraja, joka kuuluu hiilen ja hapen ohella biologisten materiaalien yleisimpiin al-
kuaineisiin. K-absorptiorajoilla säteilyn energia on riittävä virittämään kyseisen alkuaineen
sisimmän (n = 1) elektronikuoren elektroneja alimmille avoimille kuorille, jolloin säteilyn
absorptio lisääntyy voimakkaasti näkyen piikkeinä kuvaajassa. Lisäksi vesi-ikkunan alueella
on muidenkin biologisille materiaaleille oleellisten alkuaineiden absorptiorajoja, kuten ka-
liumin ja kalsiumin L-absorptiorajat. Pehmeän röntgensäteilyn alueella ovat myös fosforin,
rikin ja kloorin L-absorptiorajat, mutta nämä ovat hiilen K-absorptiorajaa matalammalla.
Energia-alueen pehmeä röntgensäteily ei absorboidu juurikaan veteen verrattuna biologisten
näytteiden muuhun sisältöön, jolloin mittaukset voidaan suorittaa ilman näytettä voimak-
kaasti muokkaavaa käsittelyä. Yleisesti menetelmässä mitataan intensiteetin vaimenemista,
vaikkakin myös fotoelektronien ja fluoresenssisäteilyn mittaaminen on mahdollista. [1, 9]

Röntgenmikroskopian STXM-tekniikalla voidaan saavuttaa parempi paikkaresoluutio
kuin optisella mikroskopialla, jota rajoittaa ensisijaisesti käytetyn näkyvän valon aallon-
pituusalue (400 nm− 800 nm). Se saavuttaa resoluutiossa rajansa Abbén lain mukaisesti

d =
λ

2n sin θ
(14)

missä λ on säteilyn aallonpituus, n säteilyn läpikulkeman aineen taitekerroin ja θ yhtene-
vän säteilyn puolikulma. Raja on siis lain perusteella noin 200 nm. Röntgenmikroskopias-
sa olisi tällöin mahdollista lyhyemmän aallonpituuden vuoksi saavuttaa alle nanometrin
paikkaresoluutio, mutta käytännössä esimerkiksi STXM-menetelmässä resoluutio on taval-
lisesti kymmenien nanometrien suuruusluokkaa optisten laitteiden asettamien rajoitteiden
vuoksi. Resoluution parantamiseksi kehitetyt optisen mikroskopian tekniikat, kuten STED-
mikroskopia (stimulated emission depletion microscopy) ja PALM (photoactivated localized
microscopy), vaativat näytteen esikäsittelyä kuten värjäystä. Tämän seurauksena näyte ei
kuitenkaan enää ole luontaisessa tilassaan, ja värjäämättömien osien kuvantaminen vaatii
edelleen muita menetelmiä. [1, 3, 9]

Elektronimikroskopialla on mahdollista kuvantaa vielä merkittävästi paremmalla paik-
karesoluutiolla verrattuna STXM-menetelmään, mutta se vaatii myös voimakasta näytteen
esikäsittelyä. Näytteet esimerkiksi tulee pedata petausaineeseen ja leikata erittäin ohuiksi
siivuiksi, koska elektronit eivät pysty tunkeutumaan kovinkaan syvälle näytteeseen. Täs-
tä näytteiden valmistelusta voi aiheutua suuria rakennemuutoksia näytteisiin. STXM ei
periaatteessa vaatisi niin paljon näytteiden esikäsittelyä. Käytännössä näytteiden paksuus
kuitenkin rajoittaa myös STXM-menetelmää Beer-Lambertin lain (yhtälö 12) mukaan, ja
usein isommat näytteet joudutaan petaamaan ja leikkaamaan ohuiksi siivuiksi. Toisaalta
STXM-menetelmässä kontrasti muodostuu luonnostaan absorptiokertoimen µ muutoksista,
eikä vaadi värjäystä, sillä alkuainekoostumuksen ja tiheyden vaihtelut näytteessä vaikutta-
vat absorptiokertoimeen. Elektronimikroskopian luonnollinen kontrasti on puolestaan melko
heikko. [1, 9]
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4 Röntgenmikroskopia: STXM-laitteisto

4.1 Synkrotronisäteily

Synkrotronisäteily on synkrotronissa tuotettua sähkömagneettista säteilyä, jota käytetään
erilaisiin tutkimustarkoituksiin monilla eri tieteenaloilla sen hyödyllisten ominaisuuksien
vuoksi. Se on esimerkiksi erittäin kirkasta eli voimakasta ja kohdennettua, koherenttia se-
kä kollimoitua, ja sen aallonpituusalue kattaa suuren osan sähkömagneettisesta spektristä.
Tästä syystä se soveltuu hyvin hyödynnettäväksi myös STXM-menetelmässä, joka vaatii mo-
nokromaattista röntgensäteilyä, jonka aallonpituutta voidaan kuitenkin säätää. Synkrotroni
on tietynlainen rengasmainen hiukkaskiihdytin, jossa sähkömagneettisen säteilyn tuotanto
perustuu kiihtyvässä liikkeessä olevien varattujen hiukkasten, kuten elektronien tai posit-
ronien, lähettämään synkrotronisäteilyyn. Ilmiössä osa kiihtyvän hiukkasen liike-energiasta
muuttuu sähkömagneettiseksi säteilyksi, jonka spektri on jatkuva ja kykenee ulottumaan
aina infrapuna-alueesta erittäin suurienergiseen röntgensäteilyyn. Synkrotronin periaatteel-
linen rakenne on esitetty kuvassa 7. [1, 9]

Synkrotronissa elektronisuihku ensin tuotetaan elektronitykillä, minkä jälkeen elektro-
nit kiihdytetään edelleen lineaarikiihdyttimellä. Seuraavaksi elektronit siirtyvät kiihdytin-
renkaaseen, jossa ne kiihdytetään lopulliseen energiaansa ennen siirtymistä varastorenkaa-
seen. Uusia elektroneja syötetään kiihdytinrenkaasta yhdensuuntaiselle kiertoradalle siellä
jo olevien elektronien kanssa, jolloin ne ajan kanssa yhdistyvät alkuperäiseen sädekimppuun.
Elektroneja lisätään varastorenkaaseen halutun varastorenkaan virran ylläpitämiseksi, kun
virran suuruus laskee valitun rajan alle elektronien törmäyksien seurauksena. Elektronit kul-
kevat varastorenkaassa relativistisilla eli valon nopeutta tyhjiössä lähestyvillä nopeuksilla.
Ne pidetään suljetulla kaarevalla radallaan taittamalla niiden kulkureittiä erilaisten mag-
neettien avulla, jolloin niiden kiihtyvyys muuttuu synnyttäen samalla synkrotronisäteilyä.
Radan muuttaminen magneeteilla perustuu tuttuun Lorentzin voimaan

F = qE + qv×B (15)

missä q on hiukkasen varaus, v on hiukkasen nopeus, ja E on hiukkaseen vaikuttavan säh-
kökentän voimakkuus ja vastaavasti B on magneettivuon tiheys. Tästä johdettuna saadaan

γm
dv
dt

= −ev×B γ =
1√

1− v2

c2

(16)

missä e on elektronin varaus, m on elektronin massa. B on edelleen poikkeuttava magneet-
tikenttä, ja γ on Lorentzin tekijä. [1, 9]

Varastorenkaan mutkakohtiin on sijoitettu taivutusmagneetit ja suorille osuuksille asete-
taan joko undulaattorit tai wigglerit, joissa peräkkäiset magneettiset napaparit luovat jak-
sollisia magneettikenttiä. Tällöin läpikulkevat elektronit joutuvat oskilloivalle liikeradalle, ja
näin tuotettu synkrotronisäteily on huomattavasti kirkkaampaa verrattuna taivutusmagnee-
teilla saatuun. Synkrotronin säteilylinjat kulkevat tangentiaalisesti varastorenkaaseen näh-
den, jolloin emittoituva sähkömagneettinen säteily ohjataan ulos säteilylähteeltä tutkimusa-
semalle. Matkalla säteilyn ominaisuuksia voidaan säädellä halutunlaisiksi erilaisten optisten
laitteiden avulla. Elektronit menettävät energiaansa emittoidessaan synkrotronisäteilyä, jol-
loin ne voivat hidastuessaan poiketa kiertoradaltaan ja törmätä varastorenkaan seiniin, jos
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niitä ei kiihdytetä takaisin oikeaan nopeuteen. Tämä tapahtuu varastorenkaaseen sijoitetuis-
sa radiotaajuuskammioissa, jonka läpi kulkiessaan elektronit saavat menetettyä energiaansa
sopivasti takaisin. [1]

Kuva 7: Synkrotronin tärkeimmät osat. Elektronit lähtevät liikkeelle elektronitykiltä (e-gun)
lineaarikiihdyttimeen (LINAC), jossa ne kiihdytetään kiihdytinrenkaaseen (booster ring).
Kun elektroneja on kiihdytetty entisestään kiihdytinrenkaalla, ne siirretään vihdoin varas-
torenkaaseen (storage ring). Ne pidetään varastorenkaassa suljetulla radallaan taivutusmag-
neettien avulla (bend achromat, bending magnet, BM). Suorille osille asetetaan wigglerit tai
undulaattorit (insertion device, ID), joissa syntynyttä synkrotronisäteilyä, kuten taivutus-
magneeteiltakin saatua, käytetään säteilylinjoilla (beamline). Elektronit menettävät energi-
aa emittoidessaan synkrotronisäteilyä, ja tämä energiavaje täydennetään radiotaajuuskam-
miossa (RF-cavity). Willmot P. An Introduction to Synchrotron Radiation: Techniques and
Applications. 2. painos. John Wiley & Sons Ltd; 2019. Used with permission of John Wiley
& Sons; permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.

Esitellään nyt lyhyenä esimerkkinä Diamond Light Source -synkrotronin (DLS) teknisiä
tietoja. DLS on Ison-Britannian Oxfordshiressä sijaitseva synkrotroni, jonka säteilylinjoilla
myöhemmin luvussa 5 käsiteltävän tutkimuksen mittaukset on suoritettu. Synkrotronissa
elektronitykiltä saatavien elektronien lähtöenergia on 90 keV, ja lineaarikiihdytin kiihdyt-
tää ne 100 MeV:n energiaan. Kiihdytinrenkaalla, jonka kehän pituus on 158 m, ne saavat
lopullisen 3 GeV:n energiansa ennen siirtymistä varastorenkaalle. DLS-synkrotronin varas-
torenkaan piiri on 561,6 m, ja varastorenkaalta säteilyä voidaan ohjata tutkimusasemille 33:n
eri säteilylinjan kautta. Näistä juuri I08-SXM-säteilylinjaa (scanning x-ray microscopy) on
käytetty tutkimuksen säteilylähteenä. Kyseisen säteilylinjan säteilykeila on kooltaan 20 nm,
ja säteilyn energia on säädettävissä välillä 0,25− 4,2 keV. [10–13]
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4.2 Fresnelin vyöhykelevy ja monokromaattori

Pyyhkäisyläpäisyröntgenmikroskopia vaatii monenlaisia optisia laitteita, joista tälle mene-
telmälle keskeisimpänä voidaan pitää kuvassa 8 nähtävää Fresnelin vyöhykelevyä. Sen avulla
säteilylähteestä saatu röntgensäteily saadaan koottua ja keskitettyä halutunlaisesti. Vyöhy-
kelevyn toiminta perustuu diffraktioon eikä taittumiseen kuten linssillä. Se toimii rengasmai-
sena diffraktiohilana, jossa vyöhykkeet vuorottelevat läpinäkymättömän ja läpinäkyvään vä-
lillä. Hila aiheuttaa diffraktoituneiden säteiden konstruktiivisen eli vahvistavan interferens-
sin tietyssä kulmassa, kun niiden matkaero d on aallonpituuden monikerta. Tämä nähdään
yhtälöstä

sinα =
mλ

d
(17)

missä α on säteiden kulma vyöhykelevyn keskikohtaan nähden, m on kertaluku ja λ on
säteilyn aallonpituus. [3, 9]

Kuva 8: Fresnelin vyöhykelevyn (zone plate) ja ns. central stop -levyn hahmotelma, johon
on merkitty 1. ja 3. kertaluvun diffraktio. Sedlmair J. Soft X-Ray Spectromicroscopy of
Environmental and Biological Samples. Göttingen Series in X-Ray Physics. 7. painos. 2011.
(CC BY-ND 3.0).

Levyn vyöhykkeiden leveys pienenee niiden välimatkan kasvaessa levyn keskiöön, jotta en-
simmäisen kertaluvun diffraktio saadaan keskitettyä. Tämän saavuttamiseksi läpinäkyvien
vyöhykkeiden n = 0, 1, 2, . . . säteiden tulee olla

rn ≈
√
fnλ (18)

missä f on polttoväli. Nollannen kertaluvun säteily saadaan poistettua vyöhykelevyn keskelle
sijoitetun ns. central stop -levyn avulla. Loput korkeammat kertaluvut karsitaan OSA:a
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(order sorting aperture) hyödyntäen. Vyöhykelevyllä saavutetun resoluution raja Rayleigh-
kriteerin perusteella on

δR = 1,22∆rn (19)

missä ∆rn on uloimman vyöhykkeen leveys. [3, 9]

Kuva 9: Periaatekuva STXM-järjestelystä Saksassa sijaitsevan BESSY-synkrotronin (Berli-
ner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung) säteilylinjalla. Synkrot-
ronisäteily saapuu undulaattorilta raon lävitse tasopeilille, joka heijastaa sen hilamonok-
romaattorille. Kuljettuaan monokromaattorin läpi säteily saapuu vyöhykelevylle, joka koh-
distaa sen OSA:n kautta näytteelle. Tämän jälkeen säteily kulkee näytteen takana olevalle
ilmaisimelle. OSA:n halkaisija on 80µm, OSA:n ja näytteen välinen matka dOSA on 600µm,
ja matka dobj näytteeltä ilmaisimelle on 1,6 mm. Sedlmair J. Soft X-Ray Spectromicrosco-
py of Environmental and Biological Samples. Göttingen Series in X-Ray Physics. 7. painos.
2011. (CC BY-ND 3.0).
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Monokromaattori on toinen STXM-tekniikalle oleellinen optinen komponentti, sillä ku-
ten aiemmin on mainittu, menetelmä vaatii fotonien energian tarkkaa rajaamista ja muutta-
mista mittausten aikana. Undulaattorin tai wigglerin tuottama synkrotronisäteily ei kuiten-
kaan ole sellaisenaan kyllin monokromaattista tutkimuskäyttöön, jolloin sitä joudutaan kä-
sittelemään monokromaattorilla energiaresoluution optimoimiseksi. Monokromatisointi pe-
rustuu tavallisesti säteilyn diffraktioon, ja monokromaattoreita on muutamaa eri tyyppiä.
Hilamonokromaattoria käytetään tyypillisesti pehmeän röntgensäteilyn aallonpituusalueel-
la, jolloin rakoväli on muutamasta mikrometristä noin 100 nm:iin. Kuvassa 9 nähdään esi-
merkki STXM-asetelmasta, jossa tasopeili heijastaa undulaattorilta saapuvan synkrotro-
nisäteilyn eräänlaiselle hilamonokromaattorille (focused spherical grating monochromator,
FSGM). Muutamaa nanometriä lyhyemmillä säteilyn aallonpituuksilla käytetään puoles-
taan kidemonokromaattoria, joka hyödyntää kidetasojen luonnollista hilarakennetta. Kovan
röntgensäteilyn monokromatisointiin voidaan kidemonokromaattorin lisäksi käyttää moni-
kerroksista monokromaattoria, jonka kerroksia voidaan ajatella keinotekoisena kiteenä. Ker-
rokset luodaan kasvattamalla kahdesta eri materiaalista jaksollisia ohutkalvoja. [1]

STXM-menetelmässä ilmaisimena toimii CCD-kenno (charge-coupled device) tai yksin-
kertainen fotoneja laskeva detektori (photon counter). CCD-kamera tallentaa kuvia muut-
tamalla saapuvan säteilyn fotoneja elektroneiksi, jotka varastoidaan väliaikaisesti pikseleiksi
puolijohdesirulle. Kertyneet varaukset luetaan sirulta ja muutetaan digitaalisten numeroi-
den taulukoksi, jossa numerot ovat verrannollisia kuhunkin pikseliin kertyneeseen varauk-
seen. Fotoni-ilmaisin puolestaan laskee jokaisen ilmaisimelle saapuvan fotonin, jonka energia
ylittää asetetun rajaenergian. Edellä kuvaillut STXM-mikroskoopin osat ja niiden toiminta
on esitetty kuvassa 9. [1, 9]
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5 Tutkimuksen esittely
Tässä luvussa käsittelen J. Brooks et al. vuonna 2020 julkaisemaa tutkimusta "Label-Free
Nanoimaging of Neuromelanin in the Brain by Soft X-ray Spectromicroscopy" [14], jossa he
pyrkivät osoittamaan, että pyyhkäisyläpäisyröntgenmikroskopiaa voidaan hyödyntää aivo-
jen neuromelaniinin (NM) kuvantamisessa ja tutkimisessa. Neuromelaniinin pigmentoimien
hermosolujen rappeutuminen on Parkinsonin taudin (Parkinson disease, PD) tunnusomai-
nen oire, mutta neuromelaniinin merkitys hermosoluille on vielä epäselvä. [14]

Neuromelaniini on biologinen polymeeri, jota muodostuu dopamiinia ja noradrenaliinia
syntetisoivissa hermosoluissa dopamiinin ja kysteiinin hapettumisen kautta. Nämä neuro-
melaniinin esiasteet esitetään kuvassa 10. Ihmisen ikääntyessä neuromelaniinin kertyminen
aiheuttaa hermosolujen pigmentoitumisen, jolloin Parkinsonin taudin eteneminen voidaan
havaita pigmentaation katoamisena hermosolujen tuhoutuessa. Neuromelaniinia esiintyy ai-
voissa 0,5 − 3µm:n kokoisten soluelimien sisällä sidottujen metalli-ionien, lipidipisaroiden
ja proteiinien ohella. Halkaisijaltaan 30 nm:n NM-jyväset muodostavat klustereita, joiden
koko vaihtelee 200 − 600 nm:n välillä. Jyväset koostuvat kuvassa 10 osittain nähtävistä ra-
kenneosista, joista feomelaniini muodostaa NM-jyväsen ydinosan ja eumelaniini puolestaan
pintaosat. [14]

Kuva 10: Neuromelaniinin lähtöaineina toimivien dopamiinin ja L-kysteiinin rakenteet, ja
eumelaniinin sekä feomelaniinin osittaiset rakenteet. Dihydroksi-indoli on merkitty kuvaan
vihreällä ja bentsotiatsiini punaisella. Brooks J, Everett J, Lermyte F, Tjhin VT, Banerjee
S, O’Connor PB, et al. Label-free nanoimaging of neuromelanin in the brain by soft x-ray
spectromicroscopy. Angew. Chem. Int. Ed. 2020; 59: 11984-11991. (CC BY 4.0).

Neuromelaniini on myös merkittävä raudan kelatoiva tekijä mustatumakkeissa, joissa voi-
daan havaita 50-kertaisia rautapitoisuuksia ympäröivään kudokseen verrattuna. Se eristää
Fe2+-ioneja ja sitoo ne Fe3+-ioneina muodostaen rautaoksidiklustereita. Rautaoksidikluste-
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rit muodostavat noin 10−20% mustatumakkeiden sisältämästä kokonaismäärästä, ja suurin
osa loppumäärästä on sidottuna hermotukisolujen ferritiini-proteiineihin. Näiden rautaa va-
rastoivien yhdisteiden merkityksen selvittäminen on tärkeää, koska Parkinsonin tautiin on
havaittu liittyvän rautapitoisuuksien voimakasta kasvua mustatumakkeissa. [14]

Neuromelaniinin kuvantaminen on ollut riippuvainen näkyvästä pigmentaatiosta, eikä
sen määrää ole pystytty suoraan mittamaan. Optisella mikroskopialla ei kuitenkaan voi-
da havaita liian himmeitä klustereita. Ajan saatossa ei ole onnistuttu kehittämään NM-
kohtaisia merkkiaineita, vaan elektronimikroskopia ja optinen mikroskopia ovat edelleen
riippuvaisia näkyvän pigmentin tuottamasta luonnollisesta kontrastista. Tämä on rajoitta-
nut mahdollisuuksia tutkia neuromelaniinia lääketieteessä. [14]

5.1 Näytteet ja mittaukset

Tutkimusnäytteinä käytettiin aivoista eristettyjä ja jäädytettyjä mustatumakkeita, jotka
ensin leikattiin noin 8 mm3:n suuruisiksi kuutioiksi ja seuraavaksi pedattiin resiiniin. Tä-
män jälkeen pedatut näytteet leikattiin mittauksia varten 100 nm:n ja 200 nm:n paksuisiksi
siivuiksi. Optisella mikroskopialla tutkittavat näytteet kuivattiin aluslaseihin ja värjättiin
hopeanitraatilla. STXM-tekniikalla analysoitavat näytteet puolestaan kuivattiin kuparisiin
TEM-hiloihin. Biologiset kudosnäytteet olivat peräisin viidestä eri lähteestä, joista kaksi
olivat Parkinsonin taudin eri tapauksia PD1 ja PD2. Lisäksi näytteitä oli Alzheimerin tau-
dista (AD) ja eräästä toisesta hermostorappeumasairaudesta (neurodegeneration with brain
iron accumulation, NBIA). Lopuksi mittaukset tehtiin myös kontrollitapauksesta (Control),
jossa ei ollut todettuja hermostorappeumasairauksia, saaduille näytteille. [14]

Vertailua varten mittaukset haluttiin suorittaa myös puhtaalle neuromelaniinille. Neuro-
melaniinin eristäminen mustatumakekudoksista on kuitenkin haastavaa, minkä vuoksi syn-
teettisten vastineiden luominen on tarpeellista. Vastineiden valmistamiseksi dopamiinia ja L-
kysteiinia liuotettiin fosfaattia sisältävään pH-puskuriliuokseen. Tähän tapaan valmistettiin
kaksi erää, joista toiseen oli lisätty rautaa. Jatkokäsittelyjen jälkeen syntetisoitu melaniini
pedattiin resiiniin ja leikattiin ohuiksi siivuiksi vastaavasti kuin aivoista eristetyt biologiset
näytteet. Vastineiden valmistuksessa pyrittiin syntetisoimaan vain metallia sitova melaa-
ninen osuus neuromelaniinista, kun taas biologiseen melaniiniin kuuluu myös esimerkiksi
proteiini- ja lipidikomponentteja. [14]

Optinen kuvantaminen hopeanitraatilla värjätyille näytteille tehtiin käänteisellä mikros-
koopilla (Olympus IX51) käyttäen objektiivilinssiä 40-kertaisella suurennoksella, jolloin ku-
vat saatiin tallennettua Monochrome digital CCD -kameralla. STXM-mittaukset suoritettiin
Isossa-Britanniassa Diamond Light Source -synkrotronin I08-säteilylinjalla. Kuvantaminen
toteutettiin kokonaisille soluille 200 nm:n paikkaresoluutiolla ja 100 nm:n resoluutiolla so-
lunsisäisille osille mahdollistaen soluelimien kemiallisen analyysin. [14]

5.2 Mittaus- ja tutkimustulokset

Kuvantamisessa keskityttiin mustatumakkeista eristettyjen kudosnäytteiden NM-rikkaisiin
alueisiin dopaminenergisissä hermosoluissa ja hermosolujen läheiseen neuropiilikudokseen.
Näistä mittausalueista muodostettiin kemialliset kartat ja kerättiin röntgenabsorptiospekt-
rit hiilen K-absorptiorajalla. Vastaavat absorptiospektrit mitattiin myös alfasynukleiinista,
ferritiinistä, bentsotiatsiinista ja molemmista syntetisoiduista NM-vastineista, jotta voitiin
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arvioida niiden vaikutuksia kudoksesta kerättyyn spektriin. Mittaukset suoritettiin ensin
tapauksesta PD1 saaduille kudosnäytteille. [14]

Näytteistä etsittiin aluksi näkyvän pigmentin perusteella mustatumakekudoksen dopa-
minenergiset hermosolut. Nämä optisella mikroskopialla saadut kuvat nähdään kuvassa 11a
ja 11b. STXM-kuvantamisessa solun NM-rikas alue saatiin valikoitua värjätystä näytteestä
saadun optisen mikrovalokuvan 11b ohjaamana, jolloin kyseinen alue skannattiin 287 eV:n
energialla. Neuropiilialue valikoitiin muodostamalla ensin proteiinin erottelukartta ottamal-
la kuvaparit eri energioilla. Ensimmäinen kuvista otettiin piirteen tuottavalla energialla
288,6 eV, ja toinen kuva tuotettiin tästä eroavalla energialla 290,5 eV. Energialla 288,6 eV
havaittava piikki aiheutuu amidiryhmän 1s → π∗ siirtymästä. Vähentämällä nämä kuvat
toisistaan pystyttiin luomaan erotuskuva 11c, josta nähdään vain muutokset eristettynä.
Lisäksi tästä poistettiin vielä tausta, joka määriteltiin pikselien keskiarvointensiteetiksi tyh-
jästä resiinialueesta. [14]

Kuva 11: Tapauksen PD1 200 nm:n paksuisen mustatumakekudoksen dopaminenergisestä
hermosolusta optisella mikroskopialla saadut kuvat. Lisäksi STXM-kartoituksella saadut
kuvat samasta solusta hiilen K-absorptiorajalta ja raudan L-absorptiorajalta. a) Värjäämä-
tön solu, b) hopeanitraatilla värjätty solu, nuoli merkitsee värjätessä syntynyttä laskosta,
c) proteiinin erottelukartta, d) NM-erottelukartta, e) raudan erottelukartta, f) komposiitti-
kartta proteiinista (sininen), neuromelaniinista (vihreä) ja raudasta (punainen). Brooks J,
Everett J, Lermyte F, Tjhin VT, Banerjee S, O’Connor PB, et al. Label-free nanoimaging
of neuromelanin in the brain by soft x-ray spectromicroscopy. Angew. Chem. Int. Ed. 2020;
59: 11984-11991. (CC BY 4.0).
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Röntgenabsorptiospektrit kerättiin ottamalla valikoiduista NM-rikkaista alueista ja neu-
ropiilialueista kuvasarjat ("stack") hiilen K-absorptiorajan sisältävällä energiavälillä 280 −
320 eV. Tällöin kuvista saatiin absorptiospektri jokaiselle kuvan pikselille, ja kerättyjä ab-
sorptiospektrejä pystyttiin vertaamaan. Näytteen läpikulkeneen röntgensäteilyn absorptio
normalisoitiin säteilyn lähtöintensiteettiin I0 ja muutettiin optiseksi tiheydeksi. Lisäksi tuo-
tetuista spektreistä vähennettiin tyhjästä resiinialueesta mitattu spektri. Niiden erotuksen
avulla saatiin spektreistä näkyviin vain tutkittavasta näytteestä riippuvat kiinnostavat piir-
teet vastaavaan tapaan kuin kemiallisten erottelukarttojen kohdalla. Lopputuloksena saa-
dut absorptiospektrit on nähtävissä kuvassa 12. Neuropiilialueesta saatiin esiin kolme piik-
kiä energioilla 285,5 eV, 290 eV ja 288,6 eV, joka aiheutui amidiryhmästä. Intrasellulaarises-
ta neuromelaniinista kerätystä spektrissä amidipiikki (288,6 eV) oli merkittävästi heikom-
pi, mutta sen lisäksi havaittiin piikki energialla 287,4 eV. Piikit todettiin samalla energial-
la myös synteettisten NM-vastineiden absorptiospektreissä, mutta ei havaittu neuropiilin
spektrissä. [14]

Kuva 12: Hiilen K-absorptiorajalla kerätyt spektrit biologisesta NM-näytteestä, molemmis-
ta synteettisistä NM-vastineista ja neuropiilialueesta. Neuromelaniinille karakteristista ab-
sorptiopiikkiä vastaavaa energiaa 287,4 eV merkitään pystysuoralla pisteviivalla. Sen avulla
neuromelaniinin signaali voidaan eristää ympäröivästä kudoksesta. Lisäksi on nähtävissä
intrasellulaariseen NM-spektriin sovitetusta lineearikombinaatiosta saatu käyrä katkoviival-
la. Sovituksesta nähdään synteettisten NM-vastineiden ja kudoksesta eristetyn proteiinin
vaikutusten osuudet spektristä. Brooks J, Everett J, Lermyte F, Tjhin VT, Banerjee S,
O’Connor PB, et al. Label-free nanoimaging of neuromelanin in the brain by soft x-ray
spectromicroscopy. Angew. Chem. Int. Ed. 2020; 59: 11984-11991. (CC BY 4.0).
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Kemiallinen erottelukartta 11d luotiin myös neuromelaniinille vastaavasti vähentämäl-
lä kaksi eri energioilla otettua kuvaa toisistaan. Kuvat otettiin 287,4 eV:n energialla, jolla
neuromelaniinin karakteristinen absorptiopiikki havaittiin, ja tästä poikkeavalla energialla
290,5 eV. Tämän STXM-menetelmällä valmistetun erottelukartan 11d ja optisella mikros-
kopialla värjätystä näytteestä tuotetun kuvan 11b kesken suoritettiin korrelaatioanalyysi,
joka vahvisti niiden välillä olevan paikkakorrelaation solun NM-jakaumassa. Samaa hermo-
solua (PD1) analysoimalla raudan L3-absorptiorajalla saatiin selvitettyä raudan jakauma
NM-jyväsissä (kuva 11e), ja tulos vastasi tarkkaan neuromelaniinin jakaumaa. Siispä synk-
rotronilla tehtyjen mittauksien kautta saatujen neuromelaniinin ja raudan erottelukarttojen
havaittiin myös korreloivan vahvasti keskenään. [14]

Kuva 13: Hiilen K-absorptiorajan spektrit alfasynukleiinille, ferritiinille, bentsotiatsiinille,
L-kysteiinille, dopamiinille ja intrasellulaariselle neuromelaniinille. Merkittynä on neurome-
laniinin erottava piikki (287,4 eV) pystysuoralla pisteviivalla ja amidipiikki (288,6 eV) puo-
lestaan katkoviivalla. Brooks J, Everett J, Lermyte F, Tjhin VT, Banerjee S, O’Connor PB,
et al. Label-free nanoimaging of neuromelanin in the brain by soft x-ray spectromicroscopy.
Angew. Chem. Int. Ed. 2020; 59: 11984-11991. (CC BY 4.0).

Kuvassa 13 nähdään hiilen K-absorptiorajalla kerätyt spektrit NM-esiasteista eli dopa-
miinista ja L-kysteiinistä sekä aiempi intrasellulaarisen neuromelaniinin spektri kuvasta 12.
Lisäksi kuvassa on esitettynä vastaavat spektrit ferritiini- ja alfasynukleiini-proteiineille se-
kä bentsotiatsiinille, joka on feomelaniinin funktionaalinen ryhmä (kuva 10). Alfasynukleii-
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ni on puolestaan tärkein rakenneosa Lewyn kappaleissa, joita esiintyy Parkinsonin taudin
yhteydessä. NM-esiasteiden spektreissä havaittiin absorptiopiirteitä neuromelaniinin karak-
teristisen absorptiopiikin energialla 287,4 eV, vaikka spektrit muuten poikkesivatkin toisis-
taan huomattavasti. Bentsotiatsiinin spektrissä tällä energialla näkyvät piirteet olivat vielä
huomattavasti voimakkaampia verrattuna L-kysteiiniin. [14]

Tapauksen PD1 näytteille tehtyjen mittausten kautta löydettiin siis neuromelaniinin
erottelun mahdollistava karakteristinen absorptiopiikki (287,4 eV), jonka varmistettiin seu-
raavaksi löytyvän myös PD2-tapauksen näytteistä. Tämän jälkeen havaintoa hyödynnettiin
myös vielä muista tapauksista (AD, NBIA, Control) saatujen näytteiden kuvantamisessa.
Kuvasta 14 nähdään, kuinka erottelulla saavutettu NM-kontrasti havaittiin johdonmukai-
sesti kaikissa tapauksissa. [14]

Kuva 14: Tapauksesta PD2 saadun näytteen samalle hermosolulle STXM-analyysillä tuote-
tut erottelukartat. a) NM-erottelukartta, b) proteiinin erottelukartta, c) komposiittikartta
neuromelaniinista (vihreä) ja proteiinista (sininen). PD2-näytteestä kerättiin myös hiilen
K-absorptiorajan spektrit d) intrasellulaariselle neuromelaniinille ja e) neuropiilille, jotta
voitiin verrata tuloksia tapauksesta PD1 saatuihin spektreihin (kuva 12) ja näin arvioida
absorptiopiirteiden toistettavuutta mittauksissa. NM-kartoitukset loppujen tapausten mus-
tatumakekudoksista valmistelluille näytteille: f) AD g) Control ja h) NBIA. Brooks J, Eve-
rett J, Lermyte F, Tjhin VT, Banerjee S, O’Connor PB, et al. Label-free nanoimaging of
neuromelanin in the brain by soft x-ray spectromicroscopy. Angew. Chem. Int. Ed. 2020;
59: 11984-11991. (CC BY 4.0).
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Tutkimuksessaan J. Brooks ym. osoittavat vertaamalla eri tekniikoilla ja näytteillä saa-
tuja mittaustuloksia, että STXM-menetelmällä hermosolujen neuromelaniinia pystytään ku-
vantamaan ilman merkkiaineita. Heidän mukaansa neuromelaniinin kuvantaminen STXM-
tekniikalla perustuu hiilen K-absorptiorajalla havaittavaan karakteristiseen piikkiin. Ab-
sorptiospektreissä energialla 287,4 eV havaitun piikin esitetään aiheutuvan neuromelaniinin
feomelaniini-osan sisältämän bentsotiatsiinin rikki-hiili-sidoksen (C-S) 1s→ σ∗ siirtymäs-
tä. Eumelaniinissa ei havaittu absorptiopiirteitä energioiden 285,5 eV ja 288,6 eV välillä, ja
niiden piikit aiheutuvat 1s → π∗ siirtymistä aromaattisissa yhdisteissä ja karboksyyliryh-
missä. J. Brooks työryhmineen arvioivat, että NM-esiasteet dopamiini ja L-kysteiini eivät
voi kuitenkaan yksin aiheuttaa neuromelaniinin karakteristista piikkiä, vaikka L-kysteiinin
havaittiinkin siihen todennäköisesti vaikuttavan (kuva 13). Tästä seuraten heidän mukaan-
sa menetelmää voitaisiin hyödyntää laajasti feomelaniinia sisältävien biologisten näytteiden
kuvantamisessa. [14]

Neuromelaniinia pystyttiin kuvantamaan myös hyödyntämällä absorptiopiirteitä, jotka
havaitaan raudan L3-absorptiorajalla, kuten tutkimuksessa tehdyllä korrelaatioanalyysillä
varmistettiin. Tällöin kuitenkin havainnot on sekoitettavissa muihin rautaa sisältäviin pro-
teiineihin, kuten ferritiiniin ja alfasynukleiiniin. Kuvassa 13 näkyvien mittaustulosten pe-
rustella J. Brooks ym. arvioivat, että hiilen K-absorptiorajan karakteristisen piikin avulla
neuromelaniini saadaan erotettua muista solun rautapitoisista rakenneosista. [14]

J. Brooks et al. esittävät, että menetelmällä on muutamia etuja verrattuna aiemmin
käytettyihin menetelmiin, kuten elektronimikroskopiaan ja optiseen mikroskopiaan: 1) Neu-
romelaniinin kuvantaminen ei riipu näkyvästä pigmentaatiosta, 2) menetelmässä ei käyte-
tä näytteisiin voimakkaasti vaikuttavia kemikaaleja, 3) neuromelaniinin jakauma saadaan
erotettua muista kudoskomponenteista, 4) kudoksen artefaktit poistuvat erotuskuvassa, 5)
elektronitiheät alueet eivät vaikuta paikkaresoluutioon ja 6) aiheutuneet kudosvauriot ovat
vähäisiä. Lisäksi kyky vaihtaa helposti kevyiden ja raskaiden alkuaineiden karakterististen
absorptiorajojen välillä luo mahdollisuuksia muille tutkimuksille. Neuromelaniinin jakaumaa
voitaisiin verrata Parkinsonin taudille ja muille hermostorappeumasairauksille tyypillisten
metallien kerääntymiin, kuten he tekivät raudalle. Heidän mukaansa tutkimus toimii myös
esimerkkinä STXM-menetelmän laajemmista mahdollisuuksista spektromikroskooppisena
menetelmänä, jota voidaan hyödyntää sekä orgaanisten että epäorgaanisten materiaalien
tutkimiseen ilman niiden merkitsemistä esimerkiksi värjäten. [14]
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6 Pohdinta
Pyyhkäisyläpäisyröntgenmikroskopia, kuten röntgenmikroskopia alana yleensäkin, on kehit-
tynyt valtavasti sen synnystä viimeisten vuosikymmenien aikana. Ensimmäisen vuoteen 1983
mennessä kehitetyn Fresnelin vyöhykelevyä hyödyntäneen STXM-mikroskoopin paikkareso-
luutio oli noin 300 nm [2, 15]. Sen energiaresoluutio oli puolestaan noin 1,5 eV, ja mikros-
koopilla otetuissa 100x100 pikselisissä kuvissa kesti kussakin noin tunnin. Tämän jälkeen
resoluutiossa on saavutettu yleisesti kymmenien nanometrien suuruusluokka, ja energiare-
soluutio on suurimmassa osassa STXM-laitteistoja alle 0,1 eV [19]. Lisäksi saatavan synk-
rotronisäteilyn ominaisuudet ovat parantuneet merkittävästi synkrotronien kehityttyä ajan
saatossa, mistä myös STXM-menetelmä on hyötynyt, koska säteilyn kirkkaus on sille tärkein
ominaisuus.

Historiallisesti paikkaresoluutiota on rajoittanut kyky valmistaa vyöhykelevyjä, joiden
vyöhykkeet olisivat tarpeeksi kapeita. Tämä johtuu yhtälössä 19 esitetystä Rayleighin kri-
teeristä, jonka mukaan uloimman vyöhykkeen leveys ja paikkaresoluutio ovat suoraan ver-
rannollisia toisiinsa. Resoluution parantaminen on siis vaatinut myös vyöhykelevyjen kehit-
tämistä, ja vuonna 2020 B. Rösner et al. saavuttivat jo 7 nm:n paikkaresoluution tutkimuk-
sessaan [16] "Soft x-ray microscopy with 7 nm resolution". Tässä he onnistuivat yhdistä-
mällä kehittämänsä uuden vyöhykelevyn parantuneeseen hallintaan skannauksessa. Paikka-
resoluution parantuessa kuitenkin myös säteilyvauriot kasvavat voimakkaasti, mikä tuottaa
ongelmia varsinkin tutkittaessa biologisia näytteitä. Kuvan muodostamiseksi vaaditun sä-
teilyannoksen on havaittu olevan käänteisesti verrannollinen resoluution neljänteen potens-
siin [15].

Esittelemässäni tutkimuksessa [14] J. Brooks et al. arvioivat tulostensa pohjalta STXM-
menetelmää hyväksi vaihtoehdoksi aivokudoksen neuromelaniinin tutkimisessa. He totesi-
vat, että sillä monia etuja verrattuna perinteisiin menetelmiin, kuten elektronimikroskoop-
pisiin tekniikoihin ja optiseen mikroskopiaan. He myös arvelivat STXM-tekniikalla olevan
laajempia soveltamismahdollisuuksia sekä orgaanisten että epäorgaanisten materiaalien tut-
kimuksessa. Lähes saman tutkimusryhmän vuosina 2020 ja 2021 julkaistuissa jatkotutkimuk-
sissa [17, 18] STXM-menetelmää onkin hyödynnetty aivokudoksen metallijakaumien selvi-
tyksessä Parkinsonin ja Alzheimerin taudeissa. He havaitsivat tekniikan soveltuvan hyvin
myös kudoksen sisältämien metallien hapettumisasteiden tarkempaan erittelyyn. Tätä omi-
naisuutta he käyttivät hyväkseen myös viimeisimmässä tutkimuksessaan [18] löytäen mah-
dollisesti ensimmäistä kertaa ihmiskudoksesta kuparia alkuainemuodossaan (Cu0). STXM-
tekniikka soveltui siis hyvin heidän tarkoitusperiinsä, mutta kuinka se suoriutuu kilpaileviin
menetelmiin verrattuna muissa tilanteissa?

Luvun 4 perusteella optisen mikroskopian paikkaresoluutio ei usein ole riittävä tutkit-
taessa soluja, joiden koko on tyypillisesti välillä 1 − 50µm [9]. Vastaavasti perinteisillä
kemiallisen kartoituksen menetelmillä, NMR- ja infrapunaspektroskopialla, paikkaresoluu-
tio on tavallisesti rajoittunut millimetrien tarkkuuteen [1]. Yhdistettäessä läpäisyelektro-
nimikroskopiaan (TEM, transmission electron microscopy) elektronispektroskopiaa (EELS,
electron energy loss spectroscopy) saadaan TEM-EELS-tekniikalla tuotettua vastaavanlais-
ta informaatiota tutkittavan näytteen rakenteesta kuin STXM-menetelmällä. Saavutettu
paikkaresoluutio on usein jopa kaksi suuruusluokkaa parempi kuin STXM-tekniikalla, joten
elektronimikroskopialla voidaan tutkia merkittävästi pienempiä rakenteita. Näytteeseen ai-
heutuvat säteilyvauriot ovat tosin paljon suurempia verrattuna STXM-menetelmään, sillä
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STXM-tekniikalla on arvioitu olevan tyypillisesti jopa 100-1000 kertaa pienemmät säteily-
vauriot tuotettua analyyttisen informaation yksikköä kohti. Tämä voi rajata mahdollisuuk-
sia käyttää TEM-EELS-tekniikkaa tai muita elektronimikroskopiaan perustuvia menetelmiä
erityisesti kudosnäytteiden ja muiden biologisten näytteiden tutkimuksessa. Lisäksi STXM-
menetelmän energiaresoluutio on usein huomattavasti parempi, ja sillä voidaan tutkia myös
märkänäytteitä, kun taas elektronimikroskopia vaatii näytteiden kuivausta. [19]

Suurimman haasteen STXM-tekniikan hyödyntämiselle laajasti muodostaa kuitenkin
sen hankala saatavuus. Koska synkrotronisäteily on ominaisuuksiltaan menetelmälle erit-
täin suotuisaa, se on keskittynyt pääasiassa synkrotronien yhteyteen. Synkrotroneja ei kui-
tenkaan ole rajattomasti, ja niiden säteilylinjoille on paljon kysyntää, sillä monet erilaiset
menetelmät hyötyvät synkrotronisäteilyn ominaisuuksista. Tässä suhteessa monet STXM-
tekniikan kanssa kilpailevat menetelmät ovat etulyöntiasemassa.

Kaiken kaikkiaan pehmeän röntgenalueen STXM-menetelmällä on omat etunsa eri tilan-
teissa, mikä tekee siitä tärkeän työkalun esimerkiksi biologisten näytteiden analysoinnissa.
Tekniikalla voidaan kuitenkin myös kuvantaa sekä orgaanisia että epäorgaanisia materiaa-
leja, joten sillä on paljon soveltamismahdollisuuksia biologiassa, ympäristötieteissä, poly-
meeritieteessä, lääketieteessä ja monilla muilla tieteenaloilla. Sitä voidaan hyödyntää myös
3D-kuvantamisessa [20]. STXM-tekniikka tulee todennäköisesti myös tarjoamaan uusia mah-
dollisuuksia tulevaisuudessa esimerkiksi synkrotronien ja Fresnelin vyöhykelevyjen jatkuvan
kehityksen myötä. Lisäksi laboratoriopohjaisten pehmeän röntgenalueen säteilylähteiden ke-
hittäminen parantaisi menetelmän käyttömahdollisuuksia, koska sen saatavuus ei rajoittuisi
enää synkrotronien perusteella. Laserilla tuotettuun plasmaan perustuvien säteilylähteiden
mahdollisuutta onkin tutkittu aikaisemmin [21].
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