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Streszczenie: Dotychczasowa wiedza dotycząca wewnątrzkomórkowej organizacji różnego typu tran-
skryptów oraz białek pochodzi głównie z badań wykorzystujących techniki in situ na utrwalonych 
komórkach. Metody te pokazują jednakże tylko statyczny obraz komórki w chwili jej utrwalenia. 
W ostatnich latach jednym z największych wyzwań bioobrazowania stało się opracowanie technik 
wyznakowania RNA i białek w żywej komórce. Wprowadzenie tych metod umożliwia bowiem nie 
tylko wizualizację makromolekuł w warunkach in vivo, lecz przede wszystkim pozwala badać ich 
dynamikę w żywej komórce. Specjalnie zaprojektowane sondy molekularne (ang. molecular beacon), 
system MS2 czy geny reporterowe stanowią idealne narzędzie do obserwacji dystrybucji i ruchów 
RNA i białek w żywych komórkach. Dodatkowych informacji na temat dynamiki badanych molekuł 
dostarczają techniki wypaleniowe. Niniejsza praca stanowi przegląd najważniejszych technik bioobra-
zowania stosowanych w żywych komórkach. 

Słowa kluczowe: in vivo hybrydyzacja, MS2, FRAP, FLIP

Summary: The current knowledge of the intracellular organization of different types of transcripts and 
proteins is taken mainly from studies using in situ techniques for fixed cells. However, these methods 
show only static image of the cell at the time of fixation. In recent years, one of the greatest challenges 
is the development of bioimaging techniques for labeling the RNA and proteins in the living cell. The 
introduction of these methods allows not only the visualization of macromolecules in vivo, but also 
above all the studying of their dynamics in the living cell. Specially designed molecular probes (molec-
ular beacon), MS2 system or reporter genes are good tool to observe the distribution and the movement 



580 M. SADOWSKI I WSP.

of RNA and proteins in living cells. The bleaching techniques provide additional information about the 
dynamics of the studied molecules. This paper provides an overview of the most important bioimaging 
techniques used in living cells.

Key words: in vivo hybridization, MS2, FRAP, FLIP

HYBRYDYZACJA IN VIVO

Techniki wizualizacji kwasów nukleinowych w żywych komórkach wymaga-
ją zastosowania innych narzędzi, aniżeli te które używane są do materiału utrwa-
lonego. Powszechnie stosowane w technikach hybrydyzacji in situ linearne sondy 
znakowane na końcach fluorochromami nie zdają egzaminu w żywym układzie, bo-
wiem wykazują fluorescencję pomimo braku hybrydyzacji z sekwencją docelową. 
Do celów hybrydyzacji in vivo linearne sondy można zastosować tylko wówczas, 
gdy ich sekwencje docelowe położone są blisko siebie np. są fragmentem jednego 
mRNA. W tym przypadku wykorzystuje się dwie sondy, które tworzą układ FRET 
(cz. I). Jedną znakuje się na końcu 5’ a drugą na końcu 3’, odpowiednio donorem 
i akceptorem. Jeśli po wzbudzeniu donora zaobserwujemy fluorescencję pochodzą-
cą od akceptora oznacza to, że obie sondy znajdują się w odległości nie większej niż 
10 nm, tj. zhybrydyzowały z badanym mRNA. Dzięki temu jesteśmy w stanie od-
różnić sygnał fluorescencji pochodzący od sond, które zhybrydyzowały z sekwen-
cją docelową, od tych które pozostają w stanie wolnym – niezhybrydyzowanym. 
Technika ta ma ograniczenia, które wynikają przede wszystkim z konieczności sto-
sowania dwóch sond jednocześnie. Hybrydyzacja obydwu sond wymaga znalezie-
nia odpowiednio długiego fragmentu docelowej sekwencji mRNA, z kolei sondy 
mogą mieć trudności w odróżnieniu odpowiedniej sekwencji ze względu na małe 
różnice w energii swobodnej pomiędzy hybrydami [3].

Jak do tej pory najlepiej zaprojektowanymi sondami do celów hybrydyzacji in 
vivo są sondy typu molecular beacon (MB), które wykazują specyficzną fluorescen-
cję dopiero po hybrydyzacji z sekwencją docelową. MB są to jednoniciowe sondy 
oligonukleotydowe o charakterystycznej strukturze drugorzędowej, przypomina-
jącej wyglądem spinkę do włosów (ryc. 1). W ich strukturze możemy wyróżnić: 
koniec 5’ i 3’, na których znajduje się kowalencyjnie związany odpowiednio flu-
orochrom i wygaszacz (ang. quencher), rdzeń (ang. stem) utworzony przez oddzia-
ływania typu Watson-Crick pomiędzy sparowanymi zasadami azotowymi oraz tzw. 
pętlę (ang. loop) składającą się z niesparowanych zasad [3, 43, 29]. W typowej son-
dzie MB pętla zbudowana jest z 15-30 nukleotydów, a rdzeń tworzy 4-7 par nukle-
otydów [43, 29, 46] Gdy sonda MB pozostaje w stanie niezwiązanym z sekwencją 
docelową, para fluorochrom i wygaszacz pozostają w kontakcie lub są w bliskiej 
odległości od siebie i fluorescencja fluorochromu nie jest obserwowana. Wyróżnić 
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można dwa mechanizmy wygaszania sond MB: dynamiczny i statyczny. Mecha-
nizm dynamiczny, oparty jest na transferze energii Förstera (FRET) i Dextera (ryc. 
1A). W tym przypadku również wygaszacz ma właściwości fluorescencyjne. Jeżeli 
fluorochrom i wygaszacz znajdują się w bliskiej odległości (końce 5’ i 3’ są odda-
lone 10 nm lub mniej) to energia zaabsorbowana przez fluorochrom jest przeka-
zywana na wygaszacz poprzez oddziaływania typu dipol-dipol i emitowana jako 
fluorescencja wygaszacza. Nie związana sonda emituje zatem światło wygaszacza, 
natomiast po hybrydyzacji obserwuje się fluorescencję fluorochromu. Wydajność 
przenoszenia energii zależy w tym przypadku od stopnia nakładania się na siebie 
widma emisyjnego fluorochromu i widma absorbcyjnego wygaszacza, wydajności 
kwantowej fluochromu i odległości pomiędzy fluorochromem i wygaszaczem. 

Obecnie w sondach MB częściej używany jest statyczny mechanizm wygasza-
nia fluorescencji (ryc. 1B). W tym przypadku, gdy fluorochrom i niefluorescencyjny 
wygaszacz są bardzo blisko siebie, transfer energii nie prowadzi do emisji światła 
przez wygaszacz, lecz powoduje uwolnienie energii cieplnej. Najczęściej używa-
nymi wygaszaczami podczas syntezy MB jest dabcyl, Black-Hole quencher BHQ1 
i BHQ2 oraz Iowa Black FQ i RQ [43, 29]. Zastosowanie jednej cząsteczki dabcy-
lu powoduje wygaszenie fluorescencji fluorochromu o 93,2%, dwóch – o 98,75%, 
a trzech aż o 99,7%. Takie połączenie trzech cząsteczek wygaszacza z jedną czą-
steczką MB nazywane jest superwygaszaczem (ang. superquencher) [46]. Sondy 
MB charakteryzują się bardzo dużą selektywnością, co wynika z ich struktury dru-
gorzędowej [46]. Aby doszło do hybrydyzacji, interakcje sondy z sekwencją doce-
lową muszą być silniejsze niż te w rdzeniu. Zwykle MB hybrydyzuje z sekwencją 
docelową jedynie za pomocą nukleotydów pętli, choć możliwe jest takie zapro-
jektowanie sondy, tak aby w hybrydyzacji brały udział także nukleotydy budujące 
rdzeń [29]. Stabilność struktury spinki do włosów MB zależy od długości rdzenia 

RYCINA 1. Dynamiczny (A) i statyczny (B) mechanizm wygaszania fluorescencji stosowany w son-
dach molecular beacon
FIGURE 1. Dynamic (A) and static (B) fluorescence quenching mechanism used in molecular beacon 
probes
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sondy oraz od ilości par GC. Im sonda jest bardziej stabilna tym wyższy jest stosu-
nek sygnału fluorescencji zhybrydyzowanej sondy do sygnału tła. Niestety wraz ze 
wzrostem stabilności struktury drugorzędowej MB maleje szybkość hybrydyzacji. 
Zbyt duża stabilność może doprowadzić do sytuacji, w której w warunkach fizjo-
logicznych (ok. 37°C) sonda nie będzie hybrydyzować z sekwencją docelową. Na 
szybkość i siłę hybrydyzacji wpływa także liczba zasad tworzących pętlę. Parame-
try te rosną wprost proporcjonalnie do jej długości.

Do wad sond MB należy zaliczyć: (1) słaby sygnał pochodzący z jednej czą-
steczki sondy (fluorochromu), (2) dużą wrażliwość na fotowypalanie (ang. photo-
bleaching), (3) wrażliwość na endogenne nukleazy oraz (4) niespecyficzne oddzia-
ływania z białkami cytoplazmatycznymi dające fałszywie pozytywne wyniki [46]. 
Słaby sygnał powstający z jednego fluorochromu próbuje się redukować zwięk-
szając stosunek sygnału fluorescencji do tła np. poprzez zastosowanie superwyga-
szaczy. Trwałość sond MB w żywej komórce podwyższa się poprzez zastosowanie 
do ich syntezy różnego typu analogów kwasów nukleinowych takich jak PNA czy 
LNA (cz. I), dzięki czemu są niewrażliwe na nukleazy [29, 46]. Popularne są też 
sondy MB zbudowane z 2’-O-metylowanych nukleotydów RNA, które także są nie-
wrażliwe na RNAzy, tworzą bardzo stabilne hybrydy z RNA i charakteryzują się 
dużą szybkością hybrydyzacji [49]. Zastosowanie znajdują także sondy MB będące 
chimerami zbudowanymi z nukleotydów LNA i 2’-O-metylowanych RNA [6, 8].

Jak do tej pory w żywych komórkach sondy MB wykorzystywano do wizu-
alizacji różnego typu RNA. Najwcześniejsze prace dotyczyły detekcji mRNA ze 
względu na stosunkowo dużą ilość tych cząsteczek w komórce [29, 46]. W ostat-
nich latach sondy MB używane są do detekcji szerszego spektrum RNA. Nitin i Bao 
za pomocą sond MB z dołączonym sygnałem lokalizacji jądrowej (NLS) przepro-
wadzili detekcję in vivo U1 i U2 snRNA oraz U3 snoRNA [31]. Stosując sondy MB 
udało się bioobrazowanie in vivo biogenezy miR-206 i miR-26a w komórkach linii 
C2C12 mysich mioblastów zaindukowanych do różnicowania w komórki mięśni 
szkieletowych [24]. Z kolei Wang i wsp. wykorzystali sondy MB do wizualizacji 
dystrybucji i dynamiki mRNA wirusa grypy A w komórkach MDCK (ang. Madin-
Darby Canine Kidney epithelial cells) [43].

GENY REPORTEROWE

Mianem genu reporterowego (wizualizującego) określa się gen kodujący biał-
ko, którego obecność można w łatwy sposób zlokalizować lub oznaczyć jego ak-
tywność biochemiczną w komórce. Białko kodowane przez ten gen można wykryć 
wykorzystując techniki autoradiograficzne, spektrofotometryczne lub chemo- i bio-
luminescencyjne. Geny reporterowe poddaje się fuzji z sekwencjami, które badacz 
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chce scharakteryzować. Mogą to być sekwencje promotorowe, otwarte ramki od-
czytu, bądź regiony regulatorowe. Następnie konstrukty wprowadza się do bada-
nych komórek lub organizmów, gdzie ostatecznie zachodzi translacja białka, które 
można wizualizować [1]. Dobrze dobrany gen reporterowy nie powinien występo-
wać naturalnie w badanym organizmie oraz wywoływać fizjologicznych zakłóceń 
u biorcy. Produkt genu reporterowego powinien dawać łatwo widoczną zmianę fe-
notypową, być stosunkowo nietrwały i zachowywać swoją aktywność w odpowie-
dzi na przyłączenie innego peptydu do końca N lub końca C.

Obecnie znanych jest około 50 genów reporterowych, które są wykorzystywane 
w badaniach prowadzonych na roślinach transgenicznych, opierając się na ich wy-
dajności, zastosowaniach naukowych, a także na komercjalizacji. Spośród znanych 
genów najwięcej zastosowań w badaniach roślin transgenicznych mają geny, które 
kodują enzym β-glukuronidazę (GUS) i białko zielonej fluorescencji (ang. Green 
Fluorescent Protein, GFP) [48]. Ponadto coraz większą popularnością cieszą się 
techniki bazujące na fluorescencji białek, takie jak PA-GFP (ang. Photoactivatable 
Green Fluorescent Protein) i Kaede.

Szeroko stosowanym genem reporterowym u roślin jest bakteryjny gen uidA 
(powszechnie 169 nazywany gusA) pochodzący z E. coli. Gen ten koduje enzym 
β-glukuronidazę (GUS), która rozkłada różnorodne glukuronidy. Wykorzystywaną 
w wizualizacji cechą GUS jest jego zdolność do rozszczepienia 5-bromo-4-chlo-
ro-3-indolylo-β-D-glukuronidu (X-gluc). Jest to powszechnie stosowany substrat 
służący do oznaczania biochemicznej aktywności tego enzymu. Wynikiem roz-
szczepienia jest powstanie nierozpuszczalnego niebieskiego produktu w miejscu 
lokalizacji GUS. Gen gusA jest najczęściej stosowany jako reporter promotorów, 
służy również do identyfikacji regionów promotorów uczestniczących w regulacji 
ekspresji genów, takich jak regulacja tkankowo specyficzna, rozwojowo specyficz-
na, hormonalna, w odpowiedzi na uszkodzenia i w fotoregulacji [20]. System GUS 
posiada wiele cech, które czynią go ważnym narzędziem w wizualizacji podczas 
badań in vivo. Wśród tych cech należy wymienić że: (1) produkty rozkładu wielu 
glukuronidów można w łatwy sposób zmierzyć ilościowo metodami spektrofoto-
metrycznymi i fluorymetrycznymi, (2) u większości roślin wyższych nie występu-
je endogenna aktywność β- glukuronidazy, (3) tkankowo-specyficzna lokalizacja 
GUS może być zobrazowana poprzez dodanie nietoksycznego substratu X-gluc, 
(4) system reporterowy GUS zapewnia wysoką czułość metody ze względu na dużą 
stabilność enzymu w szerokim zakresie pH (5,0-9.0), (5) β-glukuronidaza toleruje 
duże fuzje zarówno N-terminalne, jak i C-terminalne, np. dodanie 53 aminokwaso-
wej sekwencji nie wpływało w znaczący sposób na spadek jego aktywności [48].

Możliwość stosowania genu gusA jest ograniczona przez uzyskiwanie fałszywie 
pozytywnych wyników u tych roślin, u których występuje endogenna aktywność β-
glukuronidazy, a jego inhibicja w warunkach in vivo jest niezwykle trudna. Fałszy-
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wie pozytywne wyniki może usuwać wzrost stabilności termicznej β-glukuronida-
zy w warunkach in vitro, dodatkowo wyraźnie zwiększając wiarygodność enzymu 
jako reportera.

Naturalnym białkiem wykazującym zdolność do fluorescencji jest GFP (białko 
zielonej fluorescencji). Białko to występuje u meduzy Aequorea victoria, u której 
pełni nie do końca poznaną funkcję. GFP zostało odkryte w 1962 przez grupę 
naukowców pod kierownictwem Osamu Shimomury, którzy badali biochemicz-
ne mechanizmy luminescencji u jamochłonów. Za swoje badania w 2008 roku 
otrzymali Nagrodę Nobla. Białko zbudowane jest z pojedynczego łańcucha po-
lipeptydowego zawierającego 238 aminokwasów o łącznej masie 26,9 kDa. GFP 
posiada drugorzędową strukturę tzw. β-beczułki w kształcie cylindra, zbudowanej 
z ułożonych antyrównolegle 11 harmonijek β. Na obu końcach beczułki łańcuch 
polipeptydowy zakończony jest helikalnymi segmentami, których zadaniem jest 
ochrona wnętrza struktury [35]. W jej wnętrzu znajduje się fluorofor zbudowany 
z trzech aminokwasów w pozycji 65-67 łańcucha białkowego (Ser-Tyr-Gly). Za 
właściwości fluorescencyjne białka odpowiada ρ-hydroksybenzylideno-imidazo-
lidon. Związek ten powstaje podczas cyklizacji fluoroforu, a następnie jego kon-
taktu z tlenem cząsteczkowym, który atakuje wiązania utworzone przez tyrozynę, 
dzięki czemu powstają podwójne wiązania tworzące fluorescencyjny chromofor 
[39]. Wykazano, że widmo absorpcji białka GFP pochodzącego z A. victoria po-
siada dwa maksima, główne przy λ=395 nm i dodatkowe przy λ=470 nm, na-
tomiast maksimum emisji fluorescencyjnej obserwowane jest przy długości fali 
λ=509 nm [39]. Obecnie znanych jest wiele wariantów białka GFP, które wyka-
zują wzmocnioną fluorescencję (np. EGFP), krótszy czas dojrzewania fluoroforu, 
a także większą stabilność [28]. Mutanty GFP charakteryzują się również zmie-
nioną długością fali maksymalnego wzbudzenia i emisji, dzięki czemu otrzyma-
no białka świecące w takich kolorach jak: niebieski (np. białko BFP), cyjanowy 
(CFP), żółty (YFP), pomarańczowy (Orange) czy czerwony (RFP) [9]. In vivo 
białka fluorescencyjne znalazły szerokie zastosowanie do badania wydajności 
transfekcji komórek, monitorowania poziomu ekspresji genów, badania aktywno-
ści i funkcjonalności promotorów oraz wpływu poszczególnych promotorów na 
siebie. Wykorzystuje się je również w zależności od liczby znaczników do loka-
lizacji pojedynczych lub kilku różnych białek w komórkach, a także do badania 
ich mobilności oraz agregacji w całych komórkach lub tkankach organizmu [9].

Jedynym ograniczeniem w użyteczności genu reporterowego gfp jest dostęp-
ność tlenu, gdyż jest to warunek konieczny do powstania funkcjonalnego (świe-
cącego) fluoroforu. W warunkach beztlenowych nie dochodzi do prawidłowej 
cyklizacji fluoroforu i pojawienia się świecącego sygnału. Wadą tej techniki jest 
niezbadana dotąd zmienność ekspresji GFP w różnych typach komórek oraz pod 
wpływem różnych czynników środowiskowych. Nadekspresja tego genu może 
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być toksyczna dla komórki i uzyskane wyniki nie będą poprawnie odzwierciedlać 
badanego procesu [35].

PA-GFP należy do odrębnej klasy fotoaktywacyjnych białek fluorescencyjnych, 
których intensywność fluorescencji zostaje wyraźnie zwiększona podczas procesu de-
karboksylacji, który indukowany jest światłem o ściśle określonej długości fali [13]. 
Białko PA-GFP zawiera pojedynczą substytucję w pozycji 203 białka EGFP typu 
dzikiego, gdzie histydyna została zastąpiona treoniną [15]. Pod wpływem aktywacji 
światłem ultrafioletowym, białko reporterowe przełącza się w nieodwracalny sposób 
z formy nie emitującej światła po wzbudzeniu falą o długości λ=488 nm na formę, 
która emituje jaskrawe światło [21]. Nieodwracalne zmiany mogą dojść do skutku, 
jeśli energia pochłoniętego fotonu doprowadzi do reakcji chemicznej wewnątrz białka 
fluorescencyjnego i spowoduje przerwanie białkowego rdzenia chromoforu lub do-
prowadzi do dekarboksylacji kwasu glutaminowego w pozycji 222, który odgrywa 
kluczową rolę w tworzeniu sieci wodorowej wokół chromoforu [9]. Udana fotoakty-
wacja zależy od wielu czynników takich jak źródło i ciągłość światła (różnych dla mi-
kroskopu konfokalnego w przeciwieństwie do mikroskopów szerokozakresowych), 
intensywność i długość fali, a także ruchliwości białka, temperatury i potencjału ok-
sydoredukcyjnego środowiska [21, 9]. 

Fotoaktywacyjne białka fluorescencyjne znalazły zastosowanie w badaniu wielu 
procesów na poziomie komórkowym i subkomórkowym. Ich ekspresja pozwala na: 
(1) monitorowanie ruchliwości i redystrybucji białek, (2) lokalizację i śledzenie ruchu 
organelli wewnątrzkomórkowych, (3) obrazowanie pojedynczych komórek w hodow-
li, żywej tkance lub całym organizmie, w tym ich śledzenie podczas takich procesów 
jak rozwój, nowotworzenie, stany zapalne, (4) monitorowanie degradacji białek w ży-
jących komórkach, (5) wzmocnienie obrazowania białek szybko przemieszczających 
się, (6) dwukolorowe obrazowanie w tym samym paśmie wzbudzenia, (7) zdecydo-
wane poprawienie rozdzielczości obrazu [9].

Białko Kaede jest białkiem fluorescencyjnym, które posiada zdolność fotokon-
wersji. Jest to białko tetrameryczne izolowane ze skamieniałych koralowców Tra-
chyphyllia geoffroyi [7]. W stanie natywnym dojrzałe białko występuje w formie flu-
oryzującej na zielono, natomiast po wzbudzeniu światłem UV lub fioletowym ulega 
nieodwracalnej konwersji do formy emitującej czerwoną fluorescencję [23]. Tej zmia-
nie barwy białko zawdzięcza swoją nazwę, która w języku japońskim oznacza liść 
klonu. Wszystkie białka Kaede-like w pozycji 65 posiadają histydynę, która wydaje 
się być niezbędna podczas tworzenia chromoforu. W ciemności zielony chromofor 
występuje w równowadze pomiędzy stanem uprotonowanym i deprotonowanym. 
Fioletowe światło wpływa na przesunięcie równowagi w stronę stanu uprotonowa-
nego i następuje konwersja zielonego chromoforu na czerwony. Konwersja wymaga 
rozerwania rdzenia peptydowego pomiędzy atomem Cα a amidowym atomem azotu 
w His65 i utworzenia podwójnego wiązania między atomami Cα i Cβ histydyny [9]. 
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Fotokonwersja białka Kaede pozwala na jednoczesną obserwację formy ini-
cjacyjnej i dojrzałej. Umożliwia śledzenie migracji organelli w komórce, a także 
komórek w żywych tkankach [36, 40]. Do wad tej techniki należy stosunkowo 
długi okres półtrwania białka Kaede.

METODY WYPALENIOWE

Technikami, które umożliwiają badania dynamiki różnych cząsteczek w ko-
mórce lub organellum są metody oparte na zjawisku fotowybielania. Polega ono 
na nieodwracalnych modyfikacjach cząsteczki fluorochromu lub uniemożliwieniu 
mu emisji promieniowania poprzez oddziaływania z otaczającymi biomolekuła-
mi. Najczęściej w tej grupie technik do wygaszania fluorescencji stosuje się laser 
do fotowybielania, który współdziała z mikroskopem konfokalnymi i pozwala na 
trójwymiarowe wypalanie fluorescencji [33, 22]. Fluorescencję badanych molekuł 
uzyskuje się poprzez transfekcję komórek konstruktami genowymi z białkiem GFP 
[41] lub lucyferazą [18]. 

Jako pierwszą z tej grupy metod zastosowano technikę FRAP (z ang. Fluore-
scence Redistribution After Photobleaching), którą opracowano w latach 70. XX 
wieku i wykorzystywano głównie do badania migracji cząstek przez membrany 
[22] (ryc. 2A). Obecnie dzięki mikroskopii konfokalnej oraz wprowadzeniu znako-
wania białkiem GFP technika FRAP pozwala na obrazowanie migracji cząsteczek 
w żywych komórkach oraz umożliwia zaawansowane analizy komputerowe ich ki-
netyki [14]. 

Technika FRAP opiera się na wypaleniu fluorescencji fluorochromu sprzężone-
go z badaną molekułą w określonym 100 µm2 fragmencie komórki/organellum tzw. 
ROI (ang. Region of Interest). Dokonuje się tego krótką, intensywną dawką promie-
niowania laserowego. W części komórki, która nie została poddana jego działaniu, 
wciąż obecne są cząsteczki sprzężone z aktywnym fluorochromem. Analizy migra-
cji molekuł dokonuje się poprzez obserwację fluorescencji w wypalonym obszarze. 
Wyrazem przemieszczania się badanych molekuł jest przywracanie fluorescencji 
w obszarze ROI [30]. Techniki FRAP znajdują zastosowanie w badaniach obej-
mujących praktycznie całą biologię komórki. Umożliwiają w warunkach in vivo 
badanie funkcjonowania cytoszkieletu [25], przebiegu mitozy [34], transportu pę-
cherzykowego, struktury chromatyny, transkrypcji [34] oraz migracji czynników 
w jądrze komórkowym [22]. Technikę tą wykorzystuje się także do badania dyfuzji 
oraz kompartymentacji białek, analizy połączeń międzykomórkowych, tworzenia 
wiązań między białkami, działania inhibitorów i łączenia się cząsteczek w duże 
struktury [22]. 
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Modyfikacją techniki FRAP jest tzw. iFRAP (ang. inverse of FRAP). W tym przy-
padku wypaleniu podlega prawie cała komórka lub jądro z pominięciem niewielkiego 
fragmentu, z którego oznakowane fluorescencyjnie cząstki przemieszczają się do ob-
szaru wypalonego. Ta metoda jest dobrym sposobem badania migracji cząstek z ją-
derka do nukleoplazmy czy analizy migracji mRNA ze speckles [22].

FLIP (ang. Fluorescence Loss in Photobleaching) to technika w której ROI jest 
powtarzalnie wybielany, przy czym działanie lasera jest dłuższe niż w przypadku 

RYCINA 2. Schemat przedstawiający zasadę działania technik wypaleniowych. A. FRAP. B. FLIP
FIGURE 2. A schematic diagram showing principle of functioning of the bleaching techniques. A. 
FRAP. B. FLIP
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FRAP [45] (ryc. 2B). Region ten otoczony jest przez obszar nietraktowany wiązką la-
sera, z którego badane cząstki mogą przemieszczać się do obszaru wypalanego. Jeżeli 
jakieś molekuły trwale nie są zdolne do wnikania do ROI oznacza to, iż są one unie-
ruchomione lub uwięzione w innym kompartymencie. FLIP często uznawana jest za 
podtyp metody FRAP i stosowana jest jako kontrola tej techniki [41, 22]. Połączenie 
tych dwóch technik wykorzystywane jest np. do uzyskania kompletnych informacji 
na temat biernego i czynnego transportu molekuł w komórce.

Obecnie FRAP jest techniką, dzięki której można analizować przemieszczanie 
się nie tylko jednego typu molekuł. Poprzez zastosowanie odmiennych kolorów flu-
orescenyjnych znaczników pozwala bowiem na jednoczesne obrazowanie dynamiki 
kilku różnych cząsteczek. FRAP może być też wykorzystywany w połączeniu z tech-
niką FRET, co umożliwia precyzyjną analizę niektórych skomplikowanych procesów 
komórkowych. Przykładem mogą być badania nad funkcjonowaniem receptorów ją-
drowych [42].

Techniki FRAP oraz jego modyfikacje są doskonałym narzędziem do badania wie-
lu procesów w żywych komórkach, jednakże nie są pozbawione pewnych ograniczeń. 
Wydawać by się mogło, że metoda ta pozwala na szybkie uzyskiwanie wyników, 
co niestety jest mylące. Na samym etapie przygotowania reakcji konieczne jest eks-
perymentalne dobranie odpowiedniego środowiska dla komórek, bowiem procedura 
wypalania jest poprzedzona wielogodzinną inkubacją, mającą na celu inkorporację 
znakowanych fluorescencyjnie cząstek [51]. Wygaszanie fluorescencji w określonym 
obszarze komórki odbywa się przy użyciu specjalistycznego mikroskopu wyposażo-
nego w odpowiedni laser transmisyjny. Przed przystąpieniem do wypalania należy 
zatem opracować odpowiednie parametry pracy lasera, co jest czynnością żmudną 
i czasochłonną. Jest to niezbędne dla każdego typu materiału, ponieważ samo działa-
nie lasera, mimo że jest to jedynie krótki puls, może powodować uszkadzanie komó-
rek. Dlatego ważne jest aby upewnić się, że badana komórka nadal pozostaje żywa. 
Nie wszystkie też komórki nadają się do tego typu analiz. Precyzyjne wycelowanie 
laserem w ROI jest praktycznie niemożliwe w przypadku wysoce mobilnych, sil-
nie spolaryzowanych komórek. Można próbować unieruchamiać je między szkłem 
a agarem, ale to z kolei wiąże się z ryzykiem ich uszkodzenia mechanicznego [14]. 
Ograniczeniem dla metod opartych na fotowybielaniu są też skomplikowane analizy 
krzywych FRAP, które muszą być analizowane w oparciu o złożone modele matema-
tyczne [30]. 

SYSTEM MS2

Obrazowanie mRNA w żywych komórkach zostało zrewolucjonizowane przez 
opracowanie nowej techniki nazywanej systemem MS2 [44] (ryc. 3). Metoda ta 
pozwala na dekorowanie in vivo transkrybowanych mRNA białkami fluorescen-
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cyjnymi [4]. Pionierami systemu MS2 był zespół Singer’a i współpracowników, 
którzy użyli go do śledzenia ruchu mRNA genu ASH1 w dzielących się komór-
kach drożdży [4, 2]. W technice tej wykorzystano sekwencję DNA bakteriofaga 
MS2 kodującą pętle „MS2 Binding Site” (MBS), które z dużym powinowactwem 
wiążą białko kapsydu bakteriofaga nazywane MCP. Do przeprowadzenia badań 
konieczne jest wprowadzenie do badanej komórki dwóch konstruktów genowych 
na dwóch oddzielnych wektorach. Pierwszy wektor – poza promotorem – zawie-
ra sekwencję kodującą pętle MS2, która połączona jest z sekwencją badanego 
mRNA (ryc. 3). W drugim obecna jest sekwencja kodująca białko kapsydu MCP 
oraz sekwencja kodująca białko fluorescencyjne np. GFP. Po integracji obydwu 
wektorów z genomem w komórce następuje transkrypcja konstruktu badanego 
mRNA z dołączonymi powtórzeniami pętli MS2, jak również transkrypcja i trans-
lacja białek kapsydu i białka fluorescencyjnego. W efekcie do pętli MS2 obec-
nych w nowo syntetyzowanym transkrypcie badanego mRNA wiążą się wyzna-
kowane GFP białka kapsydu bakteriofaga [27]. Obecność w komórce produktów 
obu wprowadzonych wektorów daje pełen system reporterowy pozwalający na 
detekcję pojedynczych, endogennych cząsteczek mRNA. Do prawidłowego dzia-
łania system MS2 powinien być bardzo dokładnie zaprojektowany. Ważne jest, 
aby konstrukt MS2-GFP posiadał odpowiednią sekwencję 3’UTR, która odgrywa 
istotną rolę w lokalizacji mRNA regulując jego integrację z cytoszkieletem i biał-
kami wiążącymi RNA. Ponadto pętle MS2 powinny być ulokowane w starannie 
wyselekcjonowanym miejscu, tak aby nie zakłócały funkcjonowania mRNA [32]. 

RYCINA 3. Schemat przedstawiający zasadę działania systemu MS2
FIGURE 3. A schematic diagram showing principle of functioning of the MS2 system
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Bardzo ważny jest również poziom ekspresji wprowadzonych konstruktów. Jeżeli 
mRNA i białko fuzyjne MCP-FP ulegają nadekspresji to mogą one tworzyć agre-
gaty fluorescencyjne w cytoplazmie komórki. Nadekspresja mRNA może również 
powodować ich nieprawidłową lokalizację ze względu na ograniczoną ilość czyn-
ników maszynerii eksportowej. Z tego względu ekspresja konstruktów reportero-
wych powinna być kontrolowana przez endogenne promotory [32]. Inny problem 
stanowi samo białko fuzyjne MCP-FP, które często ulega agregacji w cytoplazmie 
bez połączenia się z pętlami MBS transkryptu, co zwiększa poziom tła i zakłóca 
obserwację pojedynczych cząsteczek mRNA. Rozwiązaniem tego problemu jest 
zwielokrotnienie kopii pętli MBS w mRNA. Sprawdzono eksperymentalnie, że 24 
kopie pętli MBS, które połączone są z 48 białkami fuzyjnymi MCP-FP, jest wystar-
czające do zobrazowania pojedynczej cząsteczki mRNA [16, 37]. Zwielokrotnienie 
pętli powiększa stosunek sygnału do tła, co umożliwia obserwację pojedynczej czą-
steczki mRNA na tle swobodnie dyfundującego MCP-FP [4]. Pomimo tych wad, 
MS2-MCP stał się nieocenioną metodą do śledzenia transkryptów in vivo. 

KROPKI KWANTOWE

W badaniach wykorzystujących techniki bioobrazowania w żywych komórkach 
celem jest często długoterminowa obserwacja dynamiki określonych procesów. Jest 
to trudne do osiągnięcia z zastosowaniem klasycznych fluorochromów, głównie ze 
względu na ich niską fotostabilność. Alternatywą dla szybko wygaszających się 
znaczników organicznych są kropki kwantowe (ang. quantum dots, Qdots). Są to 
półprzewodnikowe, rozpuszczalne w wodzie, nieorganiczne cząsteczki nanokrysz-
tałów o wyjątkowo pożądanych w bioobrazowaniu właściwościach optycznych, 
chemicznych i fizycznych. Wzbudzane światłem o tej samej długości fali (zwykle 
UV), Qdots zdolne są do silnej, fotostabilnej fluorescencji o różnym paśmie emisji, 
zależnym od budowy cząsteczki [19]. 

Każda kropka kwantowa zbudowana jest z nanokryształowego rdzenia (ang. 
core), nieorganicznej otoczki (ang. shell) oraz organicznego płaszcza (ang. coat) 
(ryc. 4A). Średnica rdzenia waha się w granicach 2-10 nm i to ona decyduje o tym, 
w jakim paśmie emisji wzbudzona cząsteczką będzie emitować sygnał (ryc. 4B). 
Podczas powrotu ze stanu wzbudzenia do stanu podstawowego atomy rdzenia wy-
dzielają kwant energii w postaci fluorescencji. Wraz ze wzrostem średnicy krysz-
tału widmo emisyjne przesuwa się bardziej w kierunku czerwieni. Skład chemicz-
ny również ma wpływ na barwę uzyskanego sygnału. Nanokryształy stosowane 
w Qdots zbudowane są z dwóch pierwiastków grupy II i IV (np. rdzeń CdSe) lub III 
i V (np. rdzeń InAs) [52].
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Rdzeń kropki kwantowej pokryty jest jedną do sześciu warstw nieorganicznej 
otoczki, zwykle ZnS lub CdS. Jej celem jest stabilizacja cząsteczki, zwiększenie 
wydajności kwantowej fluorescencji oraz minimalizacja cytotoksyczności reak-
tywnego rdzenia. 

Aby Qdots mogły być stosowane w badaniach biologicznych, muszą być roz-
puszczalne w wodzie oraz mieć zdolność wiązania określonych grup funkcyjnych 
biocząsteczek. Warunki te spełnione są dzięki warstwie organicznej opłaszczającej 
kropkę kwantową (ang. coat). Do warstwy tej przyłączane są specyficzne ligandy 
(np. przeciwciało, oligonukleotyd, streptawidyna), umożliwiające selektywną loka-
lizację badanego antygenu w komórce [52].

Szereg zalet kropek kwantowych nad fluorochromami organicznymi sprawia, 
że Qdots znajdują coraz szersze zastosowanie w biologii molekularnej komórki 
oraz badaniach biomedycznych. Jednym z głównych atutów nanokryształów jest 
szerokie pasmo wzbudzenia. Stosując jedno źródło światła o odpowiednio wysokiej 
energii (np. światło UV), możliwe jest wzbudzenie wszystkich zastosowanych mar-
kerów jednocześnie i uzyskanie wielobarwnego obrazu fluorescencji [19]. Cecha 
ta, ze względu na brak konieczności stosowania kilku filtrów interferencyjnych czy 

RYCINA 4. Kropka kwantowa. A. Struktura: 1 – rdzeń z nanokryształów – determinuje kolor, 2 – 
płaszcz nieorganiczny (ZnS) – zapewnia stabilność, 3 – płaszcz organiczny – umożliwia wiązanie 
grup funkcjonalnych, 4 – kowalencyjnie związane biomolekuły: np. immunoglobuliny, streptawidy-
na, ligandy receptorów. B. Widma emisji sygnału z nanokryształów o różnej wielkości po naświetle-
niu światłem o tej samej długości fali
FIGURE 4. Quantum dot. A. Structure: 1 – nanocrystals core – determines the color, 2 – inorganic 
coat (ZnS) – ensures the stability, 3 – organic coat – allows binding of functional groups, 4 – cova-
lently bonded biomolecules, e.g. immunoglobulin, streptavidin, receptor ligands. B. Emission spec-
trum of the signal with different size nanocrystals after exposure with light at the same wavelength
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laserów, znacznie ułatwia przeprowadzenie obrazowania wielu antygenów w jednej 
komórce oraz analizę otrzymanych wyników. W przeciwieństwie do fluorochromów 
organicznych, kropki kwantowe charakteryzują się ponadto wąskim spektrum emisji 
fluorescencji, sięgającym 20 nm [52]. Pozwala to na niemal stuprocentowe rozdzie-
lenie sygnałów, co ma kluczowe znaczenie podczas analiz ilościowych. Dodatkowo 
stosowanie kropek kwantowych w obrazowaniu molekuł w materiale biologicznym 
umożliwia eliminację częstego problemu autofluorescencji tkanki/komórki. Znając 
zakres w jakim dochodzi do pojawiania się tego zjawiska, możliwe jest zastoso-
wanie źródła światła o długości fali w zakresie nie powodującym autofluorescencji 
(UV) i otrzymanie sygnału całkowicie wolnego od efektu tła. Przy stosowaniu kla-
sycznych fluorochromów jest to niemożliwe ze względu na małą wartość przesu-
nięcia Stokes’a (przesunięcia widma absorpcji względem widma emisji), która dla 
Qdots może wynosić nawet kilkaset nm [52]. Ogromną zaletą kropek kwantowych 
jest niewątpliwie ich niezwykle wysoka fotostabilność, niezależność od czynników 
środowiskowych takich jak pH, oraz niska cytotoksyczność [10]. Cechy te spra-
wiają, że kropki kwantowe stanowią wygodne i skuteczne narzędzie w badaniach 
in vivo wymagających długotrwałych obserwacji zastosowanych fluorochromów, 
takich jak analiza dynamiki procesów wewnątrzkomórkowych w czasie rzeczywi-
stym czy monitorowanie zmian w czasowo-przestrzennej dystrybucji biomolekuł. 

Ze względu na trudności w dostarczeniu stosunkowo dużych kropek kwanto-
wych do wnętrza żywej komórki, większość dotychczasowych badań z zastosowa-
niem tych markerów dotyczy analizy procesów zachodzących na poziomie błony 
komórkowej. Za pomocą Qdots przeprowadzono m.in. badania dynamiki dyfuzji 
białek błonowych [12] oraz mechanizmu indukcji szlaków sygnalizacji międzyko-
mórkowej poprzez endocytozę zaktywowanego receptora [26]. Duża niezależność 
od warunków zewnętrznych pozwala również na zastosowanie nanokryształów 
jako swoistych markerów pęcherzyków endocytarnych w wizualizacji szlaków en-
docytozy określonych cząsteczek [11, 50].

Obecnie pojawia się coraz więcej technik pozwalających za pomocą Qdots na 
obrazowanie białek oraz kwasów nukleinowych znajdujących się wewnątrz komór-
ki. Najbardziej efektywną metodą wprowadzenia kropek kwantowych do żywych 
tkanek jest mikroiniekcja. Technika ta daje lepsze rezultaty, jeżeli nanokryształy 
zostaną sprzężone z peptydami lub fragmentami białek transportujących je do doce-
lowych kompartymentów lub organelli, np. do mitochondriów czy jądra komórko-
wego [5]. Stosowane są również metody transfekcji liposomowej oraz endocytozy 
pośredniczonej ligandem, jednak techniki te są mało skuteczne, co wynika z częstej 
degradacji markerów oraz ich sekwestracji w liposomach/endosomach [17]. 

Wysoka wydajność fluorescencji kropek kwantowych sprawia, że znajdują one 
zastosowanie w badaniach z wykorzystaniem zjawiska FRET jako wydajne dono-
ry energii zarówno dla innych nanokryształów jak i fluorochromów organicznych 
[10]. Dodatkowym atutem Qdots w tej technice jest możliwość dopasowania pa-
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sma emisji donora (poprzez wielkość i skład chemiczny rdzenia) do maksimum ab-
sorpcji akceptora tak, aby całkowicie się nakładały, co zapewnia nieosiągalną przez 
markery organiczne wydajność FRET. Ciekawym przykładem zastosowania jednej 
z modyfikacji FRET są tzw. samo-świecące kropki kwantowe (ang. self-iluminating 
Qdots). Markery te wykorzystują zjawisko rezonansowego przeniesienia energii 
z białek bioluminescencyjnych na sprzężone z nimi kropki kwantowe [38]. Jest to 
tzw. BRET (ang. Bioluminescence Resonance Energy Transfer) – metoda często 
stosowana w badaniach nad oddziaływaniami białko-białko [47].
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