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Streszczenie: Techniki bioobrazowania in situ stanowią obecnie szeroką gamę narzędzi stosowanych 
w biologii komórki. W przeciwieństwie do metod biochemicznych, umożliwiają badanie lokalizac-
ji i poziomu molekuł w pojedynczych komórkach. Choć używane są od przeszło pół wieku to stale 
są udoskonalane tak, aby zwiększyć jakość i czułość uzyskiwanych wyników. Nowoczesne techni-
ki bioobrazowania pozwalają nie tylko na pokazanie przestrzennej dystrybucji białek czy kwasów 
nukleinowych, ale również na sprawdzenie czy dane molekuły współwystępują w kompartmentach 
komórkowych, a nawet czy oddziałują ze sobą. Wprowadzenie technik wzmacniania sygnału umożli-
wia wykrycie i zobrazowanie nawet niewielkiej ilości badanych antygenów, a opracowany w ostatnich 
latach wariant in situ hybrydyzacji pozwala na obserwację pojedynczych endogennych transkryptów. 
Niniejsza praca stanowi przegląd najczęściej stosowanych metod bioobrazowania na poziomie 
komórkowym.

Słowa kluczowe: immunocytochemia, hybrydyzacja in situ, FRET, TSA, inkorporacja nukleotydów

Summary: Bioimaging techniques in situ currently comprise a wide range of tools employed in cell 
biology. As opposed to biochemical methods, they enable to investigate localization and level of mole-
cules in single cells. Though applied for over 50 years now, in situ techniques are constantly being im-
proved for increased quality and sensitivity of obtained results. Modern bioimaging techniques allow 
not only to visualize spatial protein or nucleic acid distribution, but also to verify if these molecules 
colocalize in cellular compartments, and even if they actually interact with each other. Using of signal 
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amplification techniques enables detection and visualization of even small amount of investigated 
antigens, and the variant of in situ hybridization created lately makes it possible to observe single 
endogenous transcripts. This paper is a review of the most commonly used bioimaging methods on 
the cellular level.
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METODY IMMUNOCYTOCHEMICZNE

Metody immunocytochemiczne opierają się na wykorzystaniu specyficznych 
kompleksów antygen-przeciwciało, które dzięki obecności tzw. fragmentu Fab 
(ang. Fragment antigen binding) wiążą się z epitopem badanego antygenu. 

Przeciwciała są zdolne do wykrywania zarówno pojedynczych cząsteczek 
(białek, kwasów nukleinowych, lipidów, węglowodanów) jak i całych komponen-
tów komórkowych. Wysoka specyficzność reakcji przeciwciało-epitop antygenu 
umożliwia nawet detekcję molekuł niewiele różniących się od siebie, np. tylko 
w odmienny sposób ufosforylowanych. Zostało to wykorzystane m.in. w lokali-
zacji różnie ufosforylowanej domeny CTD polimerazy II RNA [104]. Znajdują 
zatem zastosowanie praktycznie w każdym kierunku badań związanych z meta-
bolizmem komórkowym. Dzięki użyciu przeciwciał można badać skład złożo-
nych kompleksów molekularnych, lokalizację kolejnych etapów procesów meta-
bolicznych, a także oddziaływania między cząsteczkami.

W sprzedaży dostępne są dwa rodzaje przeciwciał: poliklonalne oraz mo-
noklonalne. Przeciwciała monoklonalne otrzymuje się poprzez tworzenie hybryd 
limfocytów B immunizowanego zwierzęcia z nieśmiertelnymi komórkami szpi-
czaka. Powstałe hybrydy są selekcjonowane, a następnie hodowane w celu po-
zyskiwania przeciwciał [44, 59]. Produkowane są zatem przez klony tej samej 
komórki i w efekcie wykrywają tylko jeden wariant epitopu badanego antygenu.

W przypadku przeciwciał poliklonalnych, wprowadzony do zwierzęcia an-
tygen wywołuje reakcję immunologiczną prowadzącą do produkcji przeciwciał 
przez całą populację komórek B układu odpornościowego. Uzyskane tą drogą 
przeciwciała zawierają więc mieszaninę przeciwciał przeciwko różnym determi-
nantom tego samego antygenu [12]. 

Do produkcji przeciwciał poliklonalnych wykorzystuje się przede wszyst-
kim myszy oraz króliki, ale także szczury, kozy, konie, świnki morskie, chomiki, 
owce oraz kurczaki. Z kolei do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych naj-
powszechniej stosowane są komórki pochodzące od myszy, rzadziej od szczu-
rów. Wartym podkreślenia jest fakt, że większą specyficznością charakteryzują się 
monokonalne przeciwciała królicze, bowiem rozpoznają epitopy niewykrywalne 
przez przeciwciała pochodzące od myszy [12].
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Reakcję immunocytochemiczną można przeprowadzić jedno- lub dwuetapowo. 
Reakcja jednoetapowa ogranicza się do nałożenia przeciwciała pierwotnego. Z ko-
lei, kiedy po zakończeniu etapu z przeciwciałem pierwotnym stosujemy przeciwciało 
wtórne (antyglobuliny), wówczas mówimy o reakcji pośredniej [65].

Wizualizacja kompleksu antygen-przeciwciało zależy od sposobu detekcji pro-
duktu reakcji immunocytochemicznej. Fluorescencyjne znaczniki przeciwciał pozwa-
lają na oglądanie wyniku reakcji w mikroskopie fluorescencyjnym. W tym przypadku 
do przeciwciał dołączane są cząsteczki fluorochromów, które po wzbudzeniu świa-
tłem o odpowiedniej długości fali (np. 350, 488, 550, 680 nm) emitują sygnał określo-
nego koloru (tab. 1). Powszechnie stosowane są takie fluorochromy jak: fluoresceina, 
rodamina, czerwień teksańska, cyjanina (Cy2), indokarbocyjanina (Cy3), aminome-
tylokumaryna, a także barwniki fluorescencyjne Alexa Fluor, które emitować mogą 
światło różnej długości [58].

Na poziomie mikroskopu świetlnego używane są przede wszystkim znaczniki 
enzymatyczne, najczęściej jest to peroksydaza lub alkaliczna fosfataza. Tego typu re-
akcja immunocytochemiczna wymaga uprzedniego wyciszenia aktywności endogen-
nych enzymów. Wizualizację przeciwciał przeprowadza się w obecności substratu dla 
enzymu, tzw. chromogenu, dzięki czemu w miejscu występowania kompleksu poja-
wia się barwny produkt reakcji enzymatycznej [12]. Znaczniki przeciwciał w formie 
koloidalnego złota o średnicy 1-40 nm stosowane są powszechnie do bioobrazowania 

TABELA 1. Fale wzbudzania oraz emisji fluorochromów najczęściej wykorzystywanych 
w immunocytochemii
TABLE 1. Excitation/emission wavelengths of the most popular fluorochromes used in 
immunocytochemistry
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na poziomie mikroskopu elektronowego [95], lecz można ich używać także do badań 
w mikroskopie świetlnym. W tym przypadku przeciwciała znakowane są cząsteczka-
mi koloidalnego złota o średnicy 2 nm, a następnie opłaszczane warstwą srebra. 

Ten sposób wzmacniania sygnału można również stosować w mikroskopii elek-
tronowej [63] szczególnie, kiedy wykorzystywana jest tzw. przedzatopieniowa me-
toda lokalizacji antygenu (ang. preembedding). W tej technice reakcję immunocy-
tochemiczną przeprowadza się przed zatopieniem materiału (zawiesiny komórkowe, 
małe fragmenty tkanek, grube skrawki wibratomowe) w żywicy. W badaniach stoso-
wane są wtórne przeciwciała znakowane 0,8-1,4 nm ziarnami złota. Ponieważ ziaren 
złota tej wielkości nie można zobaczyć w mikroskopie elektronowym, są one opłasz-
czane srebrem [84]. Dopiero po ostatecznym utrwaleniu materiał jest odwadniany 
i zatapiany w żywicy. Immunozłotowo-srebrowa technika znakowania jest wykorzy-
stywana do lokalizacji antygenów w ich komórkowym środowisku [47].

Zaletą techniki preembedding jest wysoka specyficzność wiązania antygenu 
z przeciwciałem przy utrzymaniu zadowalającej ultrastruktury badanego materia-
łu. Wykorzystywanie ultramałych ziaren złota gwarantuje lepszą penetrację tkan-
ki przez przeciwciała [19], nie występują też ograniczenia związane z wyborem 
żywicy i temperaturą zatapiania. Ponadto preembedding umożliwia bardziej pre-
cyzyjne określenie lokalizacji antygenu, a także ujawnia miejsca lokalizacji, które 
nie są wykrywane z wykorzystaniem techniki postembedding [22]. Oddzielone od 
siebie ziarna złota umożliwiają ilościowe określenie badanych antygenów i przy-
pisanie ich do różnych kompartmentów komórkowych. Jednak wśród licznych za-
let technika preembedding posiada również wiele ograniczeń. Największe z nich 
to możliwość zastosowania metody jedynie do komórek zwierzęcych, gdyż ściana 
komórkowa stanowi barierę uniemożliwiającą wniknięcie przeciwciała do komórki. 
Stosowane podczas reakcji odczynniki immunocytochemiczne mogą penetrować 
badany materiał jedynie na głębokość kilkunastu µm, dodatkowo używany wzmac-
niacz srebrowy jest wrażliwy na niektóre odczynniki, co może skutkować zakłó-
ceniem wiarygodności uzyskanych wyników. Ponadto istnieje możliwość wystą-
pienia wyników fałszywie pozytywnych, gdy pierwotne przeciwciało połączy się 
niespecyficznie z nieznanym białkiem, lub fałszywie negatywnych, które mogą być 
wynikiem ograniczonej penetracji tkanki.

Wykonanie reakcji immunocytochemicznej jest stosunkowo proste, ale w związ-
ku z ryzykiem niespecyficznego wiązania się przeciwciała, technika ta wymaga pra-
cochłonnego ustalenia warunków reakcji, a następnie ich precyzyjnego przestrze-
gania. W przypadku użycia przeciwciał znakowanych enzymatycznie konieczne 
jest wygaszenie endogennego sygnału, bowiem po podaniu substratu obserwowany 
sygnał może nie pokrywać się z lokalizacją antygenu. Z kolei stosując technikę im-
munofluorescencyjną należy dobrać fluorochrom, którego widmo nie nakłada się 
z autofluorescencją materiału [22]. 
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Obok klasycznych metod wizualizacji kompleksów antygen-przeciwciało obec-
nie stosuje się takie techniki jak reakcja z mostkiem immunoglobulinowym i reak-
cja biotyna – streptawidyna/awidyna. 

Reakcja z mostkiem immunoglobulinowym
W technice tej zarówno przeciwciało pierwotne jak i wtórne są nieznakowa-

ne (ryc. 1A). Do wizualizacji miejsca reakcji wykorzystuje się kompleks enzym
-przeciwciało do enzymu, które tworzy się u tego samego gatunku co przeciwciało 
pierwotne. Umożliwia to przyłączanie się tego kompleksu do przeciwciała wtór-
nego związanego z przeciwciałem pierwotnym, wykrywającym badany antygen. 
Dodanie substratu dla enzymu wizualizuje miejsce reakcji immunocytochemicznej. 
Metodę tę uważa się za jedną z najczulszych i wysoce specyficznych, zarówno ze 
względu na ilość elementów kompleksu jak i brak możliwości fizycznego zaburze-
nia powstałej struktury poprzez modyfikacje chemiczne [9]. 

RYCINA 1. Schemat reakcji immunocytochemicznej. A – reakcja z mostkiem immunoglobulinowym, 
B – metoda LSAB (ang. Labeled Streptavidin-Biotin), C – metoda ABC (ang. Avidin-Biotin-enzyme 
complex) (opis w tekście)
FIGURE 1. Schematic diagram of immunocytochemical reaction. A – immunoperoxidase bridge 
method, B – a LSAB method (Labeled Streptavidin-Biotin), C – ABC method (Avidin-Biotin-enzyme 
complex) (description in text)



556 K. DEŁEŃKO I WSP.

Reakcja biotyna-streptawidyna/awidyna
W reakcji wykorzystuje się przeciwciała wtórne opłaszczone cząsteczkami bioty-

ny, które są zdolne do wiązania wyznakowanych fluorescencyjnie lub enzymatycznie 
molekuł streptawidyny/awidyny (ryc. 1B, C). Występują dwa warianty tej metody. 
Metoda LSAB (ang. labeled Streptavidin-Biotin) polega na przyłączeniu do prze-
ciwciała wtórnego pojedynczej cząsteczki biotyny i znakowanej np. enzymatycznie 
streptawidyny (ryc. 1B). Z kolei w metodzie ABC (ang. Avidin-Biotin-Enzyme Com-
plex) biotynylowane przeciwciało wtórne jest łącznikiem między przeciwciałem pier-
wotnym a złożonymi kompleksami awidyna-biotyna-enzym (ryc. 1C) [8, 9]. 

Techniki te mogą być wykorzystywane do wzmacniania sygnału reakcji. Nie 
są jednak pozbawione ograniczeń, bowiem niektóre tkanki wymagają blokowania 
biotyną, a ponadto znaczne rozmiary kompleksu ABC niekiedy uniemożliwiają 
penetrację badanego materiału. 

WZMACNIANIE SYGNAŁU METODĄ TSA

Innym rozwiązaniem używanym do ujawnienia nawet śladowych ilości anty-
genów w komórce jest reakcja TSA (ang. Tyramide Signal Amplification), którą 
stosuje się w badaniach na poziomie mikroskopu świetlnego (ryc. 2). Technika 
ta opiera się na wykorzystaniu tyramidów, które są niskocząsteczkowymi po-
chodnymi fenolu. Związki te w obecności nadtlenku wodoru są przekształcane 
w reaktywne formy wiążące się z resztami tyrozynowymi pobliskich białek [12]. 
W reakcji immunocytochemicznej wykorzystuje się przeciwciała wtórne sprzę-
żone z peroksydazą, co wymaga inhibicji endogennego enzymu. Preparaty inku-
bowane są ze znakowanymi tyramidami (sprzężonymi z fluorochromem, biotyną 
lub grupami antygenowymi – np. digoksygeniną) w środowisku buforu amplifi-
kacyjnego zawierającego nadtlenek wodoru. Pod wpływem peroksydaz pochodne 
tyramidów są aktywowane i łączą się z resztami tyrozyny pobliskich białek [36]. 
Związane tyramidy wykrywane są za pośrednictwem zastosowanego znacznika, 
analogicznie jak w przypadku znakowanych przeciwciał [12]. Ogromną zaletą tej 
techniki jest minimalne zużycie przeciwciał, co jest szczególnie istotne w przy-
padku, gdy korzysta się z bardzo drogiego lub trudno dostępnego przeciwciała. 

IN SITU HYBRYDYZACJA (ISH)

Technika in situ hybrydyzacji oparta jest na komplementarności zasad kwasów 
nukleinowych i polega na połączeniu znakowanej nukleotydowej sondy z kom-
plementarną do niej sekwencją docelowego DNA bądź RNA. W celu wizualizacji 
sondy molekularne znakuje się biotyną [45], digoksygeniną [41] oraz fluore-
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scencyjnie (ang. Fluorescent In Situ Hybridization, FISH). Ich detekcja może 
odbywać się bezpośrednio lub pośrednio (ryc. 3). W pierwszej metodzie znacznik 
jest bezpośrednio przyłączony do sondy [3, 4], natomiast w metodzie pośredniej 
sonda zawiera znacznik chemiczny lub enzymatyczny (biotyna, digoksygenina), 
który wykrywany jest techniką immunocytochemiczną [45].

SONDY DNA I RNA

Do tej grupy wchodzą: dwuniciowe sondy DNA (dsDNA), jednoniciowe sondy 
DNA (ssDNA), jednoniciowe sondy RNA oraz chemicznie syntetyzowane sondy 
oligonukleotydowe [55, 43]. 

Dwuniciowe sondy DNA (dsDNA) są to fragmenty genomowego DNA namna-
żane w plazmidach z wykorzystaniem kultur bakteryjnych. Najczęściej są długie 
>300 nt, co zapewnia im dużą specyficzność, lecz umożliwia też krzyżowe wiązanie 
się z sekwencją nie w pełni komplementarną i wymaga przeprowadzenia denatu-
racji DNA. W efekcie tego typu sondy charakteryzują się mniejszą czułością ze 
względu na możliwość ponownej wzajemnej rehybrydyzacji i obecnie są rzadko 

RYCINA 2. Schemat reakcji wzmacniania sygnału metodą TSA (ang. Tyramide Signal Amplification) 
(opis w tekście)
FIGURE 2. Reaction model of Tyramide Signal Amplification (TSA) (description in text)
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stosowane. Jednoniciowe sondy DNA częściowo omijają wady dsDNA takie jak 
rehybrydyzacja, jednak jeśli są odpowiednio długie istnieje możliwość hybrydy-
zacji sekwencji komplementarnych w obrębie sondy. Podobnie jak dsDNA, długa 
sonda ssDNA może łączyć się krzyżowo z sekwencjami o zbliżonej sekwencji, nie 
w pełni komplementarnymi. 

W badaniach in situ częściej wykorzystuje się jednoniciowe sondy RNA, przede 
wszystkim ze względu na większą stabilność dupleksów RNA/RNA aniżeli DNA/
RNA [55, 43]. Lepsza stabilność dupleksów RNA/RNA umożliwia wydajniejsze 
odpłukanie niezwiązanej sondy i zwiększenie stosunku sygnału do tła. Poziom tła 
może być dodatkowo zmniejszony zastosowaniem RNAzy A, która trawi jedynie nie-
związane sondy, nie naruszając zhybrydyzowanego RNA [43]. Wadą sond RNA jest 
możliwość niespecyficznego wiązania się z różnymi składnikami tkanki, co zwiększa 
poziom tła i zmniejsza penetrację tkanki [43, 55]. Stosowanie sond RNA wymaga 
dużej ostrożności ze względu na ryzyko kontaminacji RNAzami. Stąd konieczność 
używania sprzętu laboratoryjnego i roztworów wolnych od RNAz.

RYCINA 3. Schemat detekcji sond znakowanych nieizotopowo: reakcja bezpośrednia (A) i reakcja 
pośrednia (B)
FIGURE 3. Detection of nonisotopic labeled probes: direct (A) and indirect (B) reaction
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Obecnie najczęściej stosowane są sondy oligonukleotydowe. Są to wytwarzane 
chemicznie jednoniciowe oligonukleotydy DNA lub RNA o długości od 15 do 50 
nt. Sondy te są stabilne i dobrze penetrują tkanki, jednak ze względu na małe roz-
miary mogą być znakowanie jedynie na końcach, przez co są mniej czułe aniżeli 
sondy dłuższe [43, 55]. Mniejsza długość sond oligonukleotydowych powoduje, 
że niezwiązane sondy łatwiej ulegają usunięciu z badanego materiału podczas pro-
cedury odpłukiwania. Uważa się, że sondy o długości 30-50 nukleotydów tworzą 
termicznie stabilne hybrydy i w praktyce dają dobre wyniki [43].

W technikach hybrydyzacji in situ omówione typy sond stosowane są od daw-
na, a ich dokładny opis można znaleźć w literaturze przedmiotu [11, 18, 35, 43, 55, 
57]. Do nowo wprowadzonych sond należą sondy PNA oraz LNA.

SONDY PNA

Sondy PNA (ang. Peptide Nucleic Acid) są analogami kwasów nukleinowych, 
w których szkielet cukrowo-fosforanowy zastąpiono szkieletem pseudo-peptydo-
wym zbudowanym z powtarzających się reszt 2-aminoetyloglicyny połączonych 
z zasadami azotowymi mostkiem metylenowym (ryc. 4) [81]. PNA mogą hybrydy-
zować do DNA oraz RNA i zgodnie z sekwencją tworzyć pary zasad typu Watso-
na-Cricka PNA/DNA i PNA/RNA, tworząc struktury helikalne. Możliwe jest także 
wiązanie sond PNA z dwuniciowym DNA. W tym przypadku następuje hybrydy-
zacja sondy PNA do sekwencji komplementarnej na nici DNA, natomiast antysen-
sowna nić DNA tworzy pojedynczy niesparowany obszar tzw. D-loop (ryc. 5A). 
Gdy PNA wiążą się do regionów homopurynowych/homopirimidynowych możli-
we jest utworzenie helikalnego tripleksu PNA/DNA/PNA, gdzie jedna z sond PNA 
przyłącza się wiązaniami wodorowymi typu Watsona-Cricka, natomiast druga (wią-
żąca się do już istniejącego dupleksu DNA/PNA) wiązaniami wodorowymi typu 
Hoogsteena (ryc. 5B) [99].

Pseudo-peptydowy rdzeń cząsteczek PNA nie posiada ładunku, w związku 
z czym podczas hybrydyzacji nie mają miejsca żadne odpychania elektrostatyczne 
pomiędzy sondą a komplementarną sekwencją DNA. Zapewnia to dużą stabilność 
powstających kompleksów, co przejawia się w wyższej temperaturze ich topnie-
nia Tm (ang. melting Temperature). I tak Tm dla dupleksu DNA dA10-dT10 wynosi 
23°C, natomiast dla dupleksu PNA/DNA dA10-dT10 Tm wynosi aż 86°C. Sondy PNA 
cechuje bardzo wysokie powinowactwo do RNA/DNA, bardzo duża szybkość hy-
brydyzacji oraz czułość na niedopasowanie sekwencji. Nawet pojedyncze niedopa-
sowanie może znacząco zmniejszać ich powinowactwo do nici docelowej [17, 66, 
99]. Z tego powodu sondy PNA mogą być wykorzystywane w badaniach mutacji 
lub polimorfizmu pojedynczego nukleotydu – SNP (ang. Single Nucleotide Poly-
morphism) [26, 37, 80].
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Sondy PNA są odporne na działanie nukleaz i enzymów proteolitycznych, dzię-
ki czemu w komórce są stabilne przez co najmniej 48 h, co w porównaniu do ok. 
15 min połowicznego rozpadu dla niezmodyfikowanych cząsteczek DNA czy RNA 
jest wynikiem imponującym [99]. Dlatego też sondy PNA byłyby świetnym narzę-
dziem do badań in vivo. Niestety, obojętny ładunek cząsteczki PNA powoduje ich 
słabą przenikalność przez błonę żywej komórki oraz możliwość uwięzienia w en-
dosomach [81]. W celu zwiększenia efektywności penetracji sond PNA do komó-
rek obecnie stosuje się różnego typu modyfikacje, np. dołączanie liganda w postaci 
dodatnio naładowanego peptydu połączonego z łańcuchem lipidowym [42], koniu-
gację PNA z polietylenoiminą przez mostki disiarczkowe [6] oraz kowalencyjne 
przyłączenie łańcucha bocznego argininy do węgla γ szkieletu N-(2-aminoetylo) 
glicynowego [82]. 

W technice FISH sondy PNA stosuje się głównie do wykrywania obecności mi-
kroorganizmów patogennych w materiale medycznym [14, 30] i żywności [2], do 
identyfikacji gatunków [85] oraz do badań przestrzennej dystrybucji i oddziaływań 
międzygatunkowych pomiędzy mikroorganizmami tworzącymi biofilmy [2]. W ba-
daniach u bakterii i drożdży sond PNA używa się ze względu na ich zwiększoną w po-
równaniu do DNA stabilność, a także na możliwość zastosowania krótszych (ok. 15 
nt PNA) aniżeli DNA (20-24 nt DNA) cząsteczek, co zapewnia wyższą specyficzność 
i czułość hybrydyzacji. U bakterii sondy PNA-FISH konstruowane są głównie do 

RYCINA 4. DNA i RNA oraz ich analogi wykorzystywane jako sondy hybrydyzacyjne. Z – zasada 
azotowa
FIGURE 4. DNA, RNA and their analogues used as hybridization probes. Z- nitrogenous base

RYCINA 5. Wiązanie sond PNA do dwuniciowego DNA z wytworzeniem D-loop (A) lub helikalnego 
tripleksu (B)
FIGURE 5. PNA probes binding to double-stranded DNA with formation of D-loop (A) or triple helix 
structure (B)
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rRNA, które występuje w dużej liczbie kopii, dzięki czemu uzyskany sygnał jest od-
powiednio wysoki. Hybrydyzacja z udziałem sond PNA może odbywać się w roztwo-
rach o niskiej zawartości soli, a takie warunki sprzyjają destabilizacji drugorzędowej 
struktury rRNA, ułatwiając dostęp do sekwencji docelowej [13]. 

Znakowane fluorescencyjnie sondy PNA zastosowano do analizy długości telo-
merów [89]. W technice tej każda sonda rozpoznawała trzy powtórzenia sekwencji 
telomerowej (T2AG3). W efekcie intensywność sygnału była proporcjonalna do dłu-
gości telomeru, co umożliwiło pomiary ilościowe. Jednakże nie wszystkie znaczniki 
fluorescencyjne nadają się do znakowania sond PNA wykorzystywanych w tej meto-
dzie. Ze względu na rygorystyczne warunki procedury niektóre z nich mogą okazać 
się niestabilne. Do znakowania cząsteczek PNA skierowanych do sekwencji telome-
rowych można użyć fluoroforów takich jak Cy3, FITC i TAMRA [97].

SONDY LNA

Cząsteczki LNA (ang. Locked Nucleic Acid) są analogami RNA, w których 
pierścień furanozowy rybozy jest zmodyfikowany i posiada 2’-O,4’-C-metylenowy 
mostek (ryc. 5). Połączenie to sprawia, że pierścień furanozowy zostaje „zamknięty” 
(ang. locked) w konformacji nazywanej C3’-endo, która jest typowa dla formy 
A helikalnych dupleksów RNA [20, 29, 96]. Monomery LNA znajdujące się 
w oligonukleotydach mieszanych (zawierających DNA i LNA) mają wpływ na 
sąsiadujące z nimi po stronie 3’ nukleotydy, powodując zmianę konformacji ich 
reszt rybozy na 3’-endo. 

Sondy LNA charakteryzują się bardzo wysokim powinowactwem zarówno do 
komplementarnych sekwencji RNA jak i DNA. Dodanie pojedynczego monomeru 
LNA do nici DNA dupleksu DNA/RNA zwiększa temperaturę topnienia od 1°C 
do 8°C w porównaniu do niezmodyfikowanego dupleksu, natomiast dla nici 
RNA od 2°C do 10°C [20, 96]. Ze względu na duże powinowactwo do kwasów 
nukleinowych sondy LNA mogą być krótsze niż w przypadku sond RNA czy 
DNA [96]. Ponadto są wrażliwe na niedopasowanie w sekwencji docelowej 
[64]. Cząsteczki LNA są odporne na działanie nukleaz, dzięki czemu wykazują 
dużą stabilność w układach biologicznych, a ich okres połowicznego rozpadu 
zależy od umiejscowienia i ilości monomerów LNA w oligomerze [20]. Sondy 
LNA, w przeciwieństwie do niezmodyfikowanych cząsteczek PNA, mają lepszą 
zdolność przenikania przez błony komórkowe ze względu na obecność dodatnio 
naładowanego rdzenia fosforanowego [101]. 

Sondy LNA używane są w wielu technikach biologii molekularnej i biotechnologii. 
Wykorzystuje się je jako nici antysensowne, DNAzymy (LNAzymy), aptamery czy 
jako cząsteczki siLNA mające naśladować siRNA [96]. Sondy LNA znalazły także 



562 K. DEŁEŃKO I WSP.

zastosowanie w technice fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ. FISH z użyciem sond 
LNA wykorzystuje się głównie do lokalizacji wszelkiego typu cząsteczek microRNA 
(miRNA) zarówno w komórkach zwierzęcych [32], [51] jak i roślinnych. miRNA 
to krótkie cząsteczki (18-24 nt), których funkcją jest potranskrypcyjne hamowanie 
ekspresji genów docelowych. Pierwotny transkrypt transkrybowany przez polimerazę 
RNA II (pri-miRNA) przyjmuje charakterystyczną postać spinki do włosów, z której 
w dalszych etapach biogenezy wycinane są dojrzałe sekwencje miRNA [91]. Ze 
względu na duże powinowactwo do RNA możliwe jest stosowanie krótkich sond, 
dlatego też cząsteczki LNA sprawdzają się znakomicie w wykrywaniu miRNA 
techniką FISH. Większość sond LNA projektowana jest do dojrzałej cząsteczki 
miRNA. Należy jednakże pamiętać, że uniemożliwia to rozróżnienie dwóch 
identycznych sekwencji miRNA, które powstają z różnych prekursorów pri-miRNA, 
jak np. miR-196a1 i miR-196a2 u Danio rerio [32]. 

Cząsteczki LNA używane są także w metodzie LNA flow-FISH, która jest 
połączeniem techniki FISH z użyciem sond LNA i cytometrii przepływowej. Dzięki 
temu możliwy jest zautomatyzowany pomiar sygnału fluorescencji pochodzący 
z pojedynczej komórki. Technikę LNA flow-FISH zastosowano do detekcji m.in. 
mRNA β-aktyny w linii komórkowej A549 (komórki ludzkiego nabłonkopodobnego 
raka płuc) [77], wirusowego RNA i śledzenia pierwszych etapów infekcji wirusowej 
w komórkach linii BHK-21 (wyprowadzonych z fibroblastów nerki chomika; ang. 
Baby Hamster Kidney cells) [78]) oraz małych niekodujących RNA (ncRNA) 
bakterii Vibrio campbellii [79]. 

WYKORZYSTANIE TECHNIKI HYBRYDYZACJI IN SITU 
 DO ANALIZY CHROMOSOMÓW

Hybrydyzacja in situ pozwala nie tylko na lokalizację pojedynczych genów 
czy transkryptów mRNA w komórce, ale także na identyfikację i analizę całych 
chromosomów. Konstrukcja specyficznych sond molekularnych hybrydyzujących 
z określonymi genami znajdującymi się w określonym miejscu chromosomu po-
zwala na tzw. mapowanie chromosomów i tworzenie ich fizycznych map. Ułożenie 
poszczególnych genów (np. genów rRNA) w chromosomie jest specyficzne dla każ-
dego gatunku i może zostać wykorzystane w analizie przemian chromosomowych 
podczas ewolucji gatunków blisko spokrewnionych [53]. Inną techniką powszech-
nie stosowaną obecnie jest tzw. malowanie chromosomów (ang. Chromosome Pa-
inting, CP). Technika ta wykorzystuje specyficzne sondy DNA otrzymane przez 
izolację chromosomów i późniejszą ich amplifikację oraz znakowanie fluorochro-
mem. Zastosowanie takich sond pozwala na „malowanie” całych chromosomów. 
Równoczesna hybrydyzacja wielu sond umożliwia wybarwienie wszystkich chro-
mosomów w jednej reakcji i każdego z nich na inny kolor [53]. Ta technika może 



BIOOBRAZOWANIE IN SITU – CZĘŚĆ I 563

zostać wykorzystana zarówno do badania liczby chromosomów w komórce jak i ich 
abberacji strukturalnych, co często wykorzystywane jest w diagnostyce medycznej 
przy analizie komórek nowotworowych [75]. 

Wśród technik hybrydyzacyjnych stosowanych do analizy chromosomów nale-
ży wymienić także technikę genomowej hybrydyzacji in situ (ang. Genomic In Situ 
Hybridization, GISH). W metodzie tej jako sondy stosuje się całkowity genomowy 
DNA wyznakowany fluorescencyjnie. Tak przygotowana sonda hybrydyzacyjna 
pozwala na łatwe odróżnienie chromosomów rodzicielskich w genomie mieszańca. 
GISH używana jest do analizy gatunków ancestralnych w genomach poliploidów 
[54, 53, 16].

IN SITU DETEKCJA POJEDYNCZYCH,  
ENDOGENNYCH TRANSKRYPTÓW RNA

Badania ilościowe ekspresji genów wykazały, że poziom transkrypcji w poje-
dynczych komórkach może znacznie różnić się od uśrednionego poziomu całej ich 
populacji [46, 52, 70, 71]. Dane te skłoniły do opracowania metod pozwalających 
na poznanie (1) ekspresji poszczególnych genów w komórce oraz (2) określenia 
wewnątrzkomórkowej dystrybucji ich pojedynczych transkryptów [69]. Natural-
nym kandydatem do spełnienia tych kryteriów jest in situ hybrydyzacja. Niestety 
reakcja ta, szczególnie jej wariant pośredni, generuje sygnał, który jest oddalony od 
samej sondy poprzez system przeciwciał użyty do detekcji. Utrudnia to precyzyjne 
określenie przestrzennej dystrybucji danego transkryptu. Użycie sond znakowanych 
bezpośrednio fluorochromem (metoda bezpośrednia) omija problem z określeniem 
lokalizacji, jednak czułość takiej reakcji jest relatywnie słaba i niewystarczająca 
do wyznakowania pojedynczych cząsteczek RNA. Metodę, która była dostatecz-
nie czuła, aby uzyskać detekcję pojedynczego mRNA po raz pierwszy opracowa-
no w laboratorium Singera [23]. Do badań użyto pięć 50-nukleotydowych sond, 
z których każda była sprzężona z pięcioma znacznikami fluorescencyjnymi. Wyni-
kiem tak zmodyfikowanej hybrydyzacji było uzyskanie punktowego sygnału, gdzie 
każdy punkt odpowiadał pojedynczej cząsteczce mRNA. Oszacowano jednakże, iż 
ponad 30% transkryptów nie hybrydyzuje z żadną, bądź hybrydyzuje tylko z jedną 
sondą, co obniża czułość reakcji. Drugą wadą tej metody jest skomplikowany pro-
ces pozyskiwania wykorzystywanych sond. 

W 2008 Raj i współpracownicy [70] opracowali metodę, w której wykorzysta-
no ponad 30 krótszych (20 zasad) sond oligonukleotydowych wyznakowanych flu-
orescencyjnie na 3’ końcu. Każda z tych sond była komplementarna do różnych se-
kwencji docelowego mRNA (ryc. 6). Obecność wielu fluorochromów związanych 
z tym samym mRNA emituje wystarczającą ilość fluorescencji, aby zaobserwować 
w mikroskopie punkt obrazujący dystrybucję pojedynczych RNA [69].
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Metoda ta jest bardzo czuła i specyficzna. Użycie dużej liczby sond sprawia, że 
nawet jeżeli część docelowej sekwencji ulegnie degradacji bądź jest „przykryta” 
związanymi z nią białkami, to i tak pewna ich ilość jest w stanie zhybrydyzować 
z badanym RNA, dając możliwy do wykrycia sygnał [69]. 

IN SITU PCR

In situ PCR jest metodą pozwalającą na detekcję specyficznych sekwencji kwa-
sów nukleinowych w utrwalonych pojedynczych komórkach bądź tkankach [62]. 
Opiera się ona na amplifikacji specyficznych sekwencji DNA w obrębie całych, 
nienaruszonych komórek bądź skrawków tkanek poprzez reakcję PCR (ang. Poly-
merase Chain Reaction) do poziomu wykrywanego za pomocą ISH czy immunocy-
tochemicznie [10]. Istnieją dwie zasadnicze drogi detekcji sygnału stosowane w in 
situ PCR. W pierwszej, bezpośredniej w produkt PCR inkorporowane są znakowane 
nukleotydy (digoksygeniną lub biotyną), które następnie wykrywane są immunocy-
tochemicznie. W drugiej, pośredniej technice, produkt PCR jest nieznakowany a jego 
detekcja odbywa się na drodze in situ hybrydyzacji. In situ PCR z odwrotną tran-
skryptazą (ang. in situ Reverse Transcriptase, PCR in situ RT PCR), stanowi mody-
fikację tej metody, która pozwala na wykrycie mRNA występującego w komórkach 
w niewielu kopiach. W technice tej odwrotna transkryptaza tworzy kopię sekwencji 
mRNA w postaci cDNA, która następnie jest amplifikowana w reakcji PCR. Metoda 
ta zapewnia znacznie lepszą czułość niż klasyczna in situ hybrydyzacja, gdyż pozwala 
na uzyskanie sygnału nawet z pojedynczej cząsteczki mRNA [98]. 

Powodzenie tych technik wymaga jednak optymalizacji wielu warunków zwią-
zanych min. z typem komórek, z ich wiekiem, składem, które mogą mieć wpływ na 
detekcję produktów PCR jak i dostępność specyficznych transkryptów [68]. 

RYCINA 6. In situ detekcja pojedynczych, endogennych transkryptów RNA przy użyciu wielu zna-
kowanych sond
FIGURE 6. Detection of single endogenous RNA transcripts in situ using multiple labeled probes
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WIELOKROTNE ZNAKOWANIA

Badania nad przebiegiem określonych zjawisk w komórce wymagają zwykle 
prześledzenia szlaków syntezy oraz dystrybucji wielu różnych cząsteczek w nich 
współuczestniczących. W każdy proces zaangażowanych jest wiele różnego rodzaju 
makromolekuł, a specyficzny czasowo-przestrzenny wzorzec ich współdystrybucji 
jest kluczowy dla prawidłowego przebiegu procesu, który koordynują. Dlatego też 
w badaniach na poziomie komórkowym zwykle analizuje się kilka rodzajów białek 
lub RNA jednocześnie. W celu obrazowania więcej niż jednego antygenu w tej sa-
mej komórce stosuje się metodę wielokrotnego znakowania (ang. multilabelling). 

Zasada działania metody
Używając technik immunofluorescencyjnych oraz FISH można ujawnić ko-

lokalizację dwóch lub więcej antygenów w tej samej komórce lub tkance. Do 
każdego wykrywanego typu cząsteczki dobiera się sondę lub przeciwciało zna-
kowane fluorochromem, z których każde charakteryzuje się odmiennym widmem 
absorpcji i emisji [28, 74]. Detekcja sygnału w mikroskopie fluorescencyjnym lub 
konfokalnym (CLSM) pozwala na uzyskanie osobnego wysokorozdzielczego ob-
razu cyfrowego dla każdego pasma emisji zastosowanych fluorochromów. W celu 
analizy kolokalizacji badanych makromolekuł dokonuje się nałożenia otrzyma-
nych obrazów, w wyniku czego oprócz sygnałów w kolorach odpowiadających 
zastosowanym fluorochromom, w miejscach współwystępowania badanych czą-
steczek widoczny jest kolor pośredni pomiędzy barwami fluorescencji kolokalizu-
jących antygenów (fot. 1a-c, [1, 74, 88]). Ilościowe pomiary stopnia kolokalizacji 
badanych molekuł polegają na analizie komputerowej otrzymanej fotografii, z za-
stosowaniem narzędzi matematyczno-statystycznych [1].

W metodach wielokrotnego znakowania używane są także przeciwciała oraz 
sondy sprzężone z enzymami, jednak ze względu na niewielką dostępną liczbę 
enzymatycznych znaczników (zwykle peroksydaza lub alkaliczna fosfataza), 
szersze zastosowanie mają znaczniki fluorescencyjne [28]. Ponadto wielkość po-
wstałego precypitatu barwnego produktu reakcji enzymatycznej pogarsza jakość 
otrzymanego obrazu [76]. Kolejnym ograniczeniem jest ich nieprzydatność w ba-
daniach mających na celu wykazanie współwystępowania badanych cząsteczek 
w komórce, co wynika z maskowania jaśniejszych produktów reakcji przez ciem-
niejsze [28, 76].

Główną zaletą wielokrotnego znakowania jest możliwość lokalizacji kilku ro-
dzajów biomolekuł w tej samej komórce, a uzyskany obraz odzwierciedla rzeczy-
wiste współwystępowanie badanych antygenów w danej strukturze [74]. Ponadto 
zastosowanie tej metody pozwala na wykorzystanie mniejszej ilości materiału 
badawczego, co ma znaczenie w badaniach na tkankach lub komórkach o ograni-
czonej dostępności lub wysokich kosztach uzyskania i hodowli.
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FOTOGRAFIA 1a-m. Zastosowanie wielokrotnego znakowania w bioobrazowaniu. a-c – wielokrotne 
znakowanie mikrosporocytu Larix decidua Mill. a – białka Sm (sygnał czerwony), b – transkrypty snR-
NA (sygnał zielony), c – nałożenie obrazów; w miejscach kolokalizacji badanych antygenów widoczny 
jest sygnał w kolorze żółtym (strzałki – ciała cytoplazmatyczne). d-f – wizualizacja dwóch rodzajów 
transkryptów w mikrosporocycie modrzewia; d – poli(A)RNA, e – U2 snRNA, f – nałożenie obrazów 
(cb – ciała Cajala, j – jądro, c – cytoplazma). g-i – pseudo-podwójne znakowanie rRNA na seryjnych 
skrawkach woreczka zalążkowego Hyacinthus orientalis L. g – 26S rRNA, h – ITS rRNA, i – DNA 
– barwienie DAPI (J – jądro, Jn – jąderko, C – cytoplazma). j-l – podwójne znakowanie białka i kodu-
jącego go mRNA w łagiewce pyłkowej Haemanthus albiflos; j – białko, k – mRNA genu CRT, l – nało-
żenie obrazów. m – lokalizacja nowo powstałych transkryptów w komórkach somatycznych woreczka 
zalążkowego Hyacinthus orientalis L. techniką BrU po nałożeniu obrazu z DAPI (J – jądro, Jn – jąderko, 
C – cytoplazma, czerwony kolor – autofluorescencja). Bar a-m – 10μm
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Warianty wielokolorowego znakowania
Technika wielokrotnego znakowania umożliwia równoczesną detekcję kilku ty-

pów biomolekuł tego samego rodzaju (kilku białek, RNA, DNA), lub też różnych 
pod względem biochemicznym cząsteczek (np. białka i kwasu nukleinowego).

Zobrazowanie w tej samej komórce kilku typów białek wymaga przeprowadze-
nia reakcji immunocytochemicznych z użyciem 2 lub więcej różnie wyznakowa-
nych przeciwciał, skierowanych przeciw badanym antygenom. Metodę tą stosuje 
się do lokalizacji białek w tej samej strukturze, organellum czy kompartmencie [74, 
76, 92] oraz wykazania oddziaływań między białkami uczestniczącymi w tym sa-
mym szlaku sygnałowym czy metabolicznym [1].

W celu zbadania lokalizacji kilku typów RNA przeprowadzana jest reakcja 
FISH z zastosowaniem dwóch (lub więcej) rodzajów sond oligonukleotydowych 
komplementarnych do badanych sekwencji, wyznakowanych fluorochromami 
o odmiennych pasmach emisji fluorescencji. Metoda ta wykorzystywana jest głów-
nie w badaniach koekspresji genów oraz oddziaływań transkryptów ze sobą (fot. 
1d-f; [40, 87]).

Technika wielokrotnego znakowania ma zastosowanie także w badaniach nad 
oddziaływaniem kwasów nukleinowych z białkami (fot.1a-c). Umożliwia m.in. wy-
krycie w komórce kompleksów RNA z czynnikami białkowymi odpowiedzialnymi 
np. za jego ekspresję, obróbkę, dojrzewanie i transport [40, 88]. W tym przypad-
ku przeprowadzana jest reakcja immunocytochemiczna wykrywająca białko oraz 
FISH lokalizująca RNA. Ponadto metoda ta pozwala na całościową analizę ekspre-
sji genów w tej samej komórce. Umożliwia bowiem jednoczesne poznanie poziomu 
i lokalizacji transkryptów badanego genu oraz ujawnienie poziomu i dystrybucji 
kodowanych przez nie białek (fot. 1j-l) [48]. 

Ograniczenia
Ważnym aspektem w wielokolorowym znakowaniu jest minimalizacja ryzyka 

uzyskania wyników fałszywie pozytywnych. Jest to istotne szczególnie podczas 
jednoczesnego znakowania kilku rodzajów białek przeciwciałami pochodzącymi od 
jednego gatunku. Istnieje wtedy ryzyko zajścia tzw. reakcji krzyżowej, w wyniku 

PHOTO 1a-m. Application of multilabelling in bioimaging. a-c – multilabelling of Larix decidua Mill. 
microsporocyte. a- Sm proteins (red signal), b – snRNA transcripts (green signal), c -merge; in sites of 
colocalization of investigated antigens the signal is yellow (arrows – cytoplasmic bodies). d-f – visual-
ization of two spieces of transcripts in larch microsporocyte; d – poli(A)RNA, e – U2 snRNA, f – merge 
(cb – Cajal bodies, j – nucleus, c – cytoplasm). g-i – pseudo-double labeling of rRNA on serial sections of 
Hyacinthus orientalis L. embryo sac. g – 26S rRNA, h- ITS rRNA, i – DNA – DAPI staining (J – nucleus, 
JN – nucleolus, C – cytoplasm). j-l – double labeling of a protein and its mRNA in Haemanthus albiflos 
pollen tube; j – protein, k – mRNA of CRT gene, l – merge. m -localization of newly formed transcripts 
in somatic cells of Hyacinthus orientalis L. embryo sac with BrU technique after merging with DAPI (J 
– nucleus, Jn – nucleolus, C – cytoplasm, red colour – autofluorescens ). Scale bar a-m -10μm
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której jedno przeciwciało wtórne może wiązać się do kilku rodzajów przeciwciał 
pierwotnych, co uniemożliwia rozseparowanie sygnałów lokalizujących badane 
białka [92]. W celu ominięcia ryzyka zajścia reakcji krzyżowej zaleca się, aby każ-
dy badany antygen lokalizować za pomocą przeciwciała pochodzącego od innego 
gatunku. W praktyce nie jest to zawsze możliwe, ze względu na ograniczoną licz-
bę gatunków zwierząt, z których otrzymuje się komercyjnie dostępne przeciwciała 
przeznaczone do badań immunocytochemicznych [28, 92]. Ryzyko zajścia reakcji 
krzyżowej można wyeliminować poprzez rozdzielenie w czasie zaplanowanych re-
akcji immunocytochemicznych. Metoda polega na przeprowadzeniu kilku oddziel-
nych znakowań pojedynczych antygenów. Każdą z kolejnych reakcji poprzedza 
detekcja sygnału oraz wypłukanie związanych przeciwciał [94]. Technika ta nie 
jest jednak stosowana na szeroką skalę ze względu na czasochłonność oraz ryzyko 
degradacji białek podczas kolejnych płukań. Innym rozwiązaniem jest zastosowa-
nie reakcji jednoetapowej. Metoda ta stosowana jest jednakże rzadko, głównie ze 
względu na słaby sygnał uzyskiwany z wyznakowanych fluorochromem lub enzy-
mem przeciwciał pierwotnych [92, 94].

Najbardziej obiecujące metody wielokrotnego znakowania komórek za pomo-
cą przeciwciał pochodzących od jednego gatunku wykorzystują systemy wzmac-
niające sygnał, takie jak TSA [85] lub zbliżony do niego CARD (ang. Catalyzed 
Reporter Amplification, [94]). Mechanizm blokowania reakcji krzyżowej polega tu 
na rozcieńczeniu jednego z zastosowanych przeciwciał pierwotnych do tego stop-
nia, aby było ono wykrywalne jedynie metodami wzmacniającymi. W wyniku tego 
ewentualna reakcja krzyżowa pomiędzy tym przeciwciałem a przeciwciałem wtór-
nym skierowanym przeciwko innej immunoglobulinie zajdzie na poziomie poni-
żej wykrywalności w mikroskopie świetlnym. W celu amplifikacji sygnału jednego 
z przeciwciał stosuje się omówioną wcześniej technikę z użyciem biotynylowanych 
przeciwciał wtórnych wiążących znakowaną fluorescencyjnie streptawidynę [92].

Kolejną przeszkodą podczas przeprowadzania wielokrotnego znakowania jest 
sukcesywna utrata antygenowości materiału badawczego. Wraz z każdą kolejną re-
akcją immunochemiczną komórka lub tkanka jest coraz mniej podatna na wiązanie 
przeciwciał, w wyniku czego uzyskane obrazy nie odzwierciedlają rzeczywistego 
wzorca lokalizacji badanego antygenu [28]. W celu zwiększenia antygenowości 
badanego materiału, przed wykonaniem reakcji immunochemicznej preparat pod-
dawany jest tzw. odmaskowaniu antygenu (ang. Antigen Retrieval, AR). Metoda 
polega na poddaniu utrwalonego materiału biologicznego wysokiej temperaturze, 
dzięki czemu immunoreaktywność białek wzrasta [86]. Mechanizm działania AR 
nie jest do końca poznany. Prawdopodobnie wysoka temperatura przywraca zdol-
ność wiązania przeciwciał do białka, która została utracona w wyniku ich sieciowa-
nia przez utrwalacz. Odmaskowanie antygenu stosowane jest przede wszystkim na 
parafinowych skrawkach histologicznych dla poprawy wydajności reakcji [25, [28, 
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76] oraz podczas wielokrotnego znakowania w celu blokowania reakcji krzyżowej, 
polepszenia sygnału fluorescencji oraz zmniejszenia autofluorescencji tkanki [86]. 

Ryzyko wystąpienia reakcji krzyżowych między zastosowanymi przeciwciała-
mi, utrata antygenowości materiału oraz ograniczenia w możliwości doboru niena-
kładających się na siebie fluorochromów [74] powodują, że najczęściej w badaniach 
nad kolokalizacją biomolekuł w komórce stosuje się jedynie podwójne lub potrójne 
znakowanie. Istnieją jednak metody pozwalające na wizualizację większej liczby 
antygenów, takie jak SIMPLE (ang. Sequential Immunoperoxidase Labeling and 
Erasing) [28] oraz MELC (ang. multidimensional fluorescence microscopy) [83]. 
Jednoczesne obrazowanie dużej liczby antygenów stosowane jest jednak rzadko ze 
względu na trudność i czasochłonność ich przeprowadzenia oraz wysokie wymaga-
nia sprzętowe. 

Problemem podczas obrazowania w komórce kilku biomolekuł jednocześnie 
może okazać się konkurencja markerów, takich jak sondy oligonukleotydowe, o se-
kwencję do związania. W takim przypadku niemożliwe jest przeprowadzenie wielo-
krotnego znakowania. Alternatywą dla trudnych do jednoczesnego przeprowadzenia 
reakcji cytochemicznych jest tzw. pseudo-podwójne znakowanie. Metoda polega na 
wykonaniu dwóch lub więcej reakcji wykrywających różne antygeny na seryjnych 
skrawkach półcienkich (ok. 1,5 µm), rozdzielonych na osobne szkiełka podstawowe. 
Dzięki temu możliwa jest prawidłowa lokalizacja badanych cząsteczek na sąsiadują-
cych ze sobą skrawkach tej samej komórki lub tkanki (fot. 1 g-i) [61]. W badaniach 
histopatologicznych wariantem pseudo-wielokrotnego znakowania jest metoda MI-
chip (ang. Multiple-Immunostain chip) [25]. Stosowane są tutaj płytki z gumy sili-
konowej zawierające 50 studzienek. Do każdej ze studzienek nakłada się porcję wy-
branych przeciwciał, a następnie przymocowuje się szkiełko podstawowe z badanym 
materiałem. Kolejny krok to odwrócenie płytki tak, aby przeciwciała miały kontakt 
z tkanką. Dzięki metodzie MI-chip możliwe jest wyznakowanie 50 antygenów w jed-
nym skrawku tkanki, w jednym czasie. Technika ta nie wymaga także kosztownego 
sprzętu – porównanie dystrybucji badanych molekuł odbywa się poprzez zmianę pola 
widzenia w mikroskopie na tym samym preparacie. 

Metoda wielokrotnego znakowania z powodzeniem wykorzystywana jest tak-
że w badaniach ultrastrukturalnych. W tym przypadku stosuje się przeciwciała lub 
sondy molekularne znakowane cząsteczkami koloidalnego złota o różnej wielkości, 
co pozwala na ich rozróżnienie na poziomie mikroskopu elektronowego [40, 48]. 

FRET
Kolokalizacja dwóch lub więcej antygenów w komórce wykazywana za pomocą 

standardowej mikroskopii fluorescencyjnej określana jest z dokładnością do około 
200 nm, co odpowiada możliwościom rozdzielczym mikroskopu fluorescencyjnego 
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[90]. Wyniki te informują zatem o bliskim sąsiedztwie badanych cząsteczek i są 
przydatne dla ujawnienia kolokalizacji białek lub RNA w jednym organellum czy 
strukturze komórkowej. Nie dają jednak jednoznacznego dowodu, że badane anty-
geny pozostają ze sobą w kontakcie fizycznym, co jest niezbędne aby stwierdzić 
że tworzą one funkcjonalne kompleksy. Metoda pozwalająca na poziomie mikro-
skopu fluorescencyjnego badać oddziaływanie dwóch makrocząsteczek z dokład-
nością do 10 nm nosi nazwę FRET (ang. Förster’s Resonance Energy Transfer). 
Technika ta wykorzystuje zjawisko rezonansowego transferu energii opisane przez 
Förster’a w 1946 roku [90]. Jest to proces, w którym wzbudzony donor (flourofor) 
przekazuje swoją energię ze stanu wzbudzenia na akceptor (inny fluorofor) w spo-
sób bezpromienisty (niefotonowy) na zasadzie reakcji dipol-dipol [73]. Warunkiem 
koniecznym do zajścia FRET jest nie większa niż 10 nm odległość pomiędzy do-
norem i akceptorem (ryc. 7). Ponadto widmo absorpcji akceptora musi pokrywać 
się z widmem emisji donora [90]. Istnieje wiele metod pomiaru FRET [67]. Pod-
stawowym kryterium analizy jest pomiar intensywności fluorescencji akceptora po 

RYCINA 7. Schemat ilustrujący zastosowanie zjawiska FRET w bioobrazowaniu (szczegóły w tekście)
FIGURE 7. Scheme ilustrating an application of FRET in bioimaging (more details in text)
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wzbudzeniu donora. Jeżeli badane antygeny nie kolokalizują ze sobą w odległości 
mniejszej niż 10 nm, po wzbudzeniu donora światłem o określonej długości fali wi-
doczny będzie jedynie sygnał fluorescencji odpowiadający jego pasmu emisji (ryc. 
7A). Jeżeli natomiast znakowane cząsteczki oddziałują ze sobą, po naświetleniu 
światłem o tej samej długości fali obserwowany będzie sygnał fluorescencji w za-
kresie pasma emisji akceptora (ryc. 7B).

Technika FRET znalazła szerokie zastosowanie w badaniach wielu procesów 
komórkowych. Przykładowo metodę tą użyto do ilościowej i przestrzennej charak-
terystyki różnych splicingowych wariantów mRNA białka LY6G5B w komórkach 
HeLa [7]. Do badań użyto sondy PNA do sekwencji okalających miejsca splicingo-
we dwóch izoform mRNA, znakując je donorem (Cy3) dla końca 3’ eksonu I i ak-
ceptorem (Cy5) dla końca 5’ eksonu II. Hybrydyzacja obydwu sond do izoform 
mRNA pozwalała na obserwowanie fluorescencji pochodzącej z donora bądź ak-
ceptora, co umożliwiało rozróżnienie dwóch form alternatywnego splicingu. 

Metoda FRET z powodzeniem stosowana jest do śledzenia takich subkomór-
kowych procesów jak fałdowanie białek [100, 102], zmiany ich konformacji [39], 
[72] czy degradacja białek [49]. Umożliwia również badanie oddziaływania bia-
łek w kaskadach sygnalizacyjnych [56], oddziaływania DNA z transkryptami [15] 
oraz poznanie przestrzennego ułożenia podjednostek w kompleksach białkowych 
[24]. Na poziomie komórkowym wykorzystywana jest m.in. w badaniach budo-
wy membran lipidowo-białkowych oraz eksperymentach dotyczących fuzji błon 
i pęcherzyków [73]. 

WIZUALIZACJA NOWO POWSTAŁYCH  
KWASÓW NUKLEINOWYCH

W jądrze komórek eukariotycznych wyróżnić można funkcjonalne domeny, 
w których zachodzą procesy jądrowe takie jak replikacja czy transkrypcja. Obecnie 
powszechnie stosowanymi metodami umożliwiającymi lokalizację nowo syntety-
zowanych kwasów nukleinowych są (1) inkorporacja analogów nukleotydów lub 
deoksyrybonukleotydów [95] oraz (2) technika Click [38, 50].

INKORPORACJA ANALOGÓW NUKLEOTYDÓW

Metoda opiera się na wprowadzaniu do żywej komórki analogów nukleotydów, 
które są inkorporowane do nowo syntetyzowanego DNA lub RNA. Zależnie od 
tego, który kwas nukleinowy poddawany jest analizie, powszechnie stosowanymi 
analogami nukleotydów są bromourydyna (BrU) i bromodeoksyurydyna (BrdU). 
Wbudowane analogi wizualizuje się technikami immunocytochemicznymi, zarów-
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no na poziomie mikroskopu fluorescencyjnego jak i elektronowego [21]. Do ba-
dań na poziomie mikroskopu fluorescencyjnego prowadzi się dwuetapową reakcję 
immunocytochemiczną, gdzie pierwotne przeciwciało skierowane jest przeciwko 
analogowi nukleotydu, natomiast wtórne wyznakowane jest fluorochromem (fot. 
1m, [5, 60]). Do analizy obrazu w mikroskopie elektronowym przeprowadza się na-
tomiast standardową immunozłotową technikę lokalizacji antygenu, którym w tym 
przypadku jest inkorporowany analog [93].

Analogi nukleotydów wykorzystywane są do wysokorozdzielczej detekcji miejsc 
zachodzenia transkrypcji RNA i replikacji DNA. Przy zastosowaniu różnych typów 
analogów można w tym samym czasie w pojedynczym jądrze komórkowym uwi-
docznić zarówno nowo syntetyzowane DNA jak i RNA. Wśród wad tej metody na-
leży wymienić ograniczoną możliwość przeprowadzenia analizy syntetyzowanego 
RNA/DNA w całej komórce.

TECHNIKA CLICK

Technika Click została po raz pierwszy użyta w 1999 roku i od tego czasu zy-
skała wiele zastosowań w różnych dziedzinach nauki [34], w tym w bioobrazowa-
niu nowo syntetyzowanych kwasów nukleinowych w komórkach [38, 50]. Metoda 
opiera się na katalizowanej jonami miedzi Cu+ reakcji cykloaddycji, która zachodzi 
pomiędzy azydkami i alkinami (ang. Copper-catalyze Azide-Alkyne Cicloaddition, 
CuAAC) [27]. Do żywej komórki wprowadza się analogi zasad azotowych, odpo-
wiednich dla danego typu kwasu nukleinowego, które są zmodyfikowane w taki 
sposób, by zawierały w swojej strukturze wiązanie alkinowe. Analogi ulegają fos-
forylacji w komórce, a następnie – dzięki aktywności polimeraz RNA lub DNA – są 
wbudowywane do nowo syntetyzowanych kwasów nukleinowych [31]. Wizuali-
zację inkorporowanych analogów przeprowadza się poprzez inkubację materiału 
z fluorescencyjnie wyznakowanymi azydkami, które reagując z wiązaniem alkilo-
wym analogu tworzą stabilne pierścienie triazolowe [33, 34]. Wyniki reakcji można 
obserwować na poziomie mikroskopu fluorescencyjnego. 

Technika Click umożliwia obrazowanie nowo syntetyzowanych kwasów nukle-
inowych in vitro i in vivo. Jest znacznie szybsza niż lokalizacja immunocytochemicz-
na. Stosując odpowiednie analogi nukleotydów (np. etynylourydynę) metoda ta może 
być wykorzystana jako specyficzny znacznik transkrypcji [38]. Umożliwia też obra-
zowanie całkowitej transkrypcji zachodzącej w organizmie. Niewątpliwą zaletą tej 
techniki jest to, że do detekcji DNA nie jest konieczna denaturacja dsDNA. Z kolei 
jej wadami są (1) wysoka cena fluorescencyjnie wyznakowanych azydków oraz (2) 
możliwość jednoczesnego znakowania nowo syntetyzowanego RNA i DNA. Jest to 
efektem aktywności reduktazy rybonukleotydowej, która na terenie komórki może 
przekształcać difosforany rybonukleotydów w difosforany deoksyrybonukleotydów, 
które następnie stają się dNTPs wykorzystywanymi do syntezy DNA [38].
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PODSUMOWANIE

Mimo wielu ograniczeń odpowiednio dobrane techniki bioobrazowania in situ 
pozwalają na określenie zróżnicowania, a także nagromadzenia molekuł zaanga-
żowanych w procesy komórkowe. Techniki te pozwalają lokalizować zarówno 
pojedyncze białka, kwasy nukleinowe jak i całe złożone kompleksy na poziomie 
komórki, a nawet tkanki. Dają także możliwości badania występowania kilku struk-
tur jednocześnie a także wykrywania obecności prostych organizmów. Techniki te, 
mimo że nie pozwalają na pełną analizę zaangażowania badanych struktur w pro-
cesy komórkowe, a jedynie umożliwiają sprawdzenie obecności oraz określenie 
ich lokalizacji w momencie utrwalenia materiału, znajdują szerokie zastosowanie 
nie tylko w badaniach naukowych, ale także mogą być z powodzeniem stosowane 
w diagnostyce, a nawet przemyśle.
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