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Výlety do mikrosvěta 

Rozvoj technologií na přelomu 16. a 17. století vedl ke zlepšení opracování skla včetně 

broušení čoček. Velkého mistrovství v této oblasti bylo dosaženo především v Holandsku. 

První doložitelný mikroskop byl zkonstruován v roce 1595 H. Janssenem. Jeho přístroj byl 

významně vylepšen A. Leeuwenhoekem (1632-1723), kterého je možno spolu s anglickým 

fyzikem R. Hookem (1635-1703) považovat za jednoho z otců mikroskopie. Zatímco první 

mikroskopici studovali nebarvené přírodniny, jejich následovníci v první polovině 

devatenáctého století začali zlepšovat kontrast pozorovaných objektů přírodními barvivy. 

Rovněž i mikroskop byl technicky vylepšován. Tento technický pokrok vyústil 1839 ve  

formulování buněčné teorie M.J. Schleidenem (1804-1881) a T. Schwannem (1810-1882) a 

nezávisle i J. E. Purkyněm (1787-1869). Buněčná teorie umožnila explozivní rozvoj 

cytologie, mikroskopické anatomie a patologie.  

 

Klasická optická mikroskopie bez využití barviv 

Většina buněk a tkání živé přírody je bezbarvá. Přirozeně zbarvené jsou pouze ty objekty, 

které obsahují buď fyziologické (např. melanin, hem, chlorofyl) či patologické (např. 

lipofuscin) pigmenty. I bez použití barviv však mohou být živé i neživé objekty studovány. 

Jako příklad lze uvést sledování živých buněk v tkáňových kulturách. S výhodou lze využít 

zvýšení kontrastu použitím fázového či interferenčního kontrastu (Nomarskiho kontrast). Obě 



metody využívají lomu paprsku na rozhraních vně i uvnitř buněk tj. zejména na buněčných 

membránách. 

 

Klasická optická mikroskopie s využitím barviv 

Zavedení barviv, zpočátku zejména rostlinných, později i syntetických, znamenalo průnik ve 

studiu živočišných i rostlinných tkání. Využití barviv je velmi jednoduché a vychází z afinity 

určitých barviv k buňkám i k mezibuněčné hmotě. V principu umožnilo i základní rozlišení 

subcelulárních komponent uvnitř buňky. S rozvojem organické chemie přípravou barviv pro 

textilní účely významně vrostl počet barviv která byla využitelná v histologii. Jejich detailní 

popis je v příslušných učebnicích histologie a je mimo rozsah této kapitoly. Zde bychom 

chtěli pouze demonstrovat skutečnost, že běžné histologické barvící techniky představují 

základ, který nelze, žádnou vyspělou metodikou obejít. Jako příklad bychom uvedli nález z 

lidské patologie a nejklasičtějšího možného barvení: hematoxylinem a eosinem. Bioptický 

vzorek nádoru má velká buněčná jádra obarvená hematoxylinem s jemnou chromatinovou 

strukturou a velkými jadérky. Vzhledem k velikosti jader jsou buňky relativně malé, jejich 

cytoplasma se pouze málo barví eosinem a naopak je obarvená hematoxylinem. Řada buněk 

vykazuje přítomnost mitotických chromosomů. Tento nález lze interpretovat jako maligní 

nádor protože velká jádra s jemnou chromatinovou strukturou a velkými jadérky svědčí o 

vysoké míře přepisu DNA do mRNA. Velká jadérka naznačují výraznou produkci rRNA, jako 

nutnou podmínku pro utváření ribosomů, které představují morfologický substrát pro 

proteosyntézu. S touto skutečností je v souladu i basofilie cytoplasmy. Přítomnost 

chromozomů ukazuje na vysokou mitotickou aktivitu buněk, což je časté u některých typů 

nádorů. 

   S využitím barviv je možno získat základní informaci o složení buněk a tkání. 

Semiselektivně lze obarvit například RNA pomocí toluidinové modře. Pomocí lipofilních 



barviv rozpustných v lipidech (např. olejová červeň, sudanová čerň) lze barvit právě lipidy. 

Neutrální polysacharidy např. glykogen lze znázornit PAS reakcí. Glykosaminoglykany se 

s vysokou mírou selektivity barví například alciánovou modří. Některá barvení jako jsou 

trichromy komplexně obarví všechny komponenty tkání tj. buňky a diferencovaně různé 

komponenty extracelulární matrix.  

   Lze tedy shrnout, že využitím speciálních barvících technik lze získat základní přehled o 

struktuře tkání například o poměru mezi buňkami a extracelulární matrix. Lze se přesvědčit o 

aktivitě buněk z hlediska proteosyntézy a proliferace. Lze získat i důležité základní údaje o 

jejich látkovém složení. 

 

Enzymatická cyto-/histochemie 

První polovina 20. století je spojena s rozvojem biochemie, jména enzymologie. Byly 

popsány metabolické cykly na nichž je založena existence života a fungování organismů 

v mikro- a makroměřítku. Vývoj elektronového mikroskopu umožnil definovat subcelulární 

komponenty, v nichž se tyto biochemické děje odehrávají. Tyto předpoklady vyústily 

v pokusy znázornit aktivitu enzymů mimo zkumavku přímo v tkáňovém řezu či v buňce. 

Jedním ze zakladatelů enzymatické histochemie byl ve světovém měřítku Z. Lojda. 

   Na rozdíl od klasické histologie využívající organická barviva, vyžaduje in situ znázornění 

enzymatických aktivit speciální přípravu řezů. Klasická histologická/cytologická fixace 

paraformaldehydem a nejběžnější zalití tkáně do parafinu vede k denaturaci bílkovin a tím 

k jejich biologické desaktivaci či přinejmenším k významnému snížení enzymatické aktivity. 

S touto skutečností je spojena největší nevýhoda tohoto metodického přístupu. Tkáně musejí 

být speciálně odebrány a ihned po odběru zmrazeny, což je například v podmínkách 

operačního sálu obtížné. Navíc může zmrazení tkání jejich strukturu významně poškodit. 

Krystalický led, který při zmrazování tkání vzniká, nejen poškodí buněčné membrány, ale 



dokonce může způsobit až makroskopicky patrné defekty. Nejjednodušším způsobem jak 

poškození tkání mrazem předejít je použití kryoprotektiv, které nahradí ve zmrazovaném 

vzorku volně přítomnou vodu. Existují i technicky složitá zařízení využívající například 

principu mrazové substituce. Ta jsou však finančně nákladná a využívají se spíše 

v elektronové mikroskopii. Příprava zmrazených řezů je technicky náročnější než běžných 

parafinových řezů. Vyžaduje speciální nákladné zařízení (cryocut) a kvalita řezu je horší než 

u řezů z fixované do parafinu zalité tkáně. 

   Vlastní technika enzymatické (katalytické) histochemie je založena na použití specifického 

substrátu, který je nabídnut řezu tkání či buňce. Tento substrát je příslušným enzymem 

rozštěpen. Tato biochemická reakce však není v mikroskopu pozorovatelná. Při biochemické 

reakci však mohou například vznikat elektrony, které jsou schopny redukovat neviditelnou 

leukoformu detekčního barviva v barevnou sraženinu, kterou lze pozorovat v běžném 

optickém mikroskopu. Tato sraženina může být nerozpustná a potom lze takto zpracovaný 

preparát odvodnit a zamontovat jako trvalý histologický preparát. Pokud je výsledek reakce 

rozpustný, pokus o odvodnění může skončit ztrátou reakčního produktu. Tyto preparáty 

potom musejí být montovány do speciálních vodných medií a životnost preparátu je silně 

omezena.  

   Histochemická reakce je poměrně nákladná, protože syntéza specifických substrátů je 

obtížná a drahá. Rovněž vlastní provedení reakce je časově náročné a technicky obtížné. 

Využití enzymatické histochemie v diagnostice je dnes proti minulosti významně nižší. Tento 

pokles byl podmíněn i mohutným rozvojem imunocytochemie. Ta však prokáže přítomnost 

molekuly v preparátu a ne její funkční aktivitu. Proto je někdy enzymatická histochemie 

nezastupitelná, protože pomůže například odhalit funkční defekt molekuly enzymu, který 

může být v objektu přítomen.  



   V současnosti byly připraveny nové substráty, které jsou v nativní podobě neviditelné, po 

rozštěpení specifickým enzymem vzniká produkt, který po ozáření ultrafialovým světlem 

emituje viditelné světlo. Vlastní provedení je ve srovnání s klasickou enzymatickou 

histochemií jednodušší a je nadějné pro novou renesanci enzymatické histochemie v lékařské 

diagnostice.  

   Zcela zásadní je u enzymatické histochemie kontrola specifity reakce. Ta je založena 

zejména na použití specifických blokátorů. Ty jsou poměrně drahé a jejich užití může být i 

nebezpečné, protože mohou interferovat s aktivitou vitálně důležitých enzymů lidského těla. 

Například blokátory pro kontrolu reakce na znázornění aktivity acetylcholinesterázy jsou silně 

toxické organofosfáty. 

 

Průkaz specifických molekul pomocí protilátek (imunocyto-/imunohistochemie) 

Polyklonální a monoklonální protilátky 

Prakticky všechny biologické makromolekuly lze specificky znázornit pomocí protilátek. 

Cizorodá molekula (antigen) zavedená do organismu indukuje tvorbu specifických protilátek. 

Každý aktivovaný B lymfocyt vytváří klon plazmatických buněk, které produkují protilátku 

proti určitému epitopu (cca 4-6 aminokyselin či monosacharidů) cizorodé molekuly. Je-li 

například aplikován králíkovi cizorodý protein, aktivuje tento protein řadu B lymfocytů 

zaměřených proti různým epitopům téže molekuly. Výsledkem je potom situace, kdy v séru 

imunizovaného králíka jsou přítomny protilátky zaměřené proti různým epitopům cizorodého 

proteinu, který je tak široce rozpoznáván. Hovoříme potom o tzv. polyklonální protilátce. Ta 

zahrnuje všechny imunoglobuliny dané třídy zaměřené proti mnoha epitopům cizorodého 

proteinu. Je tedy patrné, že polyklonální protilátky lze s výhodou použít k průkazu hledané 

molekuly.  



   Za určité situace je však nutno znázornit pouze jeden konkrétní epitop. Izolovat ze séra 

imunizovaného zvířete pouze produkt jednoho klonu je technicky náročné a výsledný produkt 

by byl i velice nákladný. Byl proto použit metodický přístup vyvinutý G. J. F. Köhlerem a C. 

Milsteinem, který byl v roce 1984 odměněn Nobelovou cenou. Monoklonální protilátky pouze 

proti jednomu epitopu byly připraveny fůzí aktivovaného lymfocytu (většinou získaného ze 

sleziny imunizované myši s buňkou myšího myelomu). Lze konstatovat, že zatímco příslušný 

lymfocyt poskytne dané protilátce její specifitu, buňka myelomu poskytne proteosyntetickou 

mašinérii a umožní intenzivní produkci protilátky. Kritickou fází přípravy monoklonální 

protilátky je charakterizace každého klonu, který vznikl výše zmíněnou fůzí. Ve srovnání 

s přípravou polyklonální protilátky, je příprava monoklonální protilátky daleko složitější. 

Výsledný produkční klon však umožňuje produkci velkých objemů dané protilátky za 

ekonomicky přijatelných nákladů. 

 

Příprava tkání 

Fixace paraformaldehydem a následné zalití tkáně do parafinu vede k vysoké denaturaci 

proteinů a tím může znemožnit vazbu Fab fragmentu protilátky s příslušným epitopem. 

Podobně jako pro enzymovou histochemii je proto nejvhodnější používat zmrazené řezy se 

všemi jejich nevýhodami. Pro imunocytochemické metody však byly připraveny postupy, 

které umožní i použití klasických parafinových bločků, čímž se zvyšuje možnost využití 

imunohistochemie v patologické diagnostice. V odparafinovaných řezech  lze antigeny 

reaktivovat pomocí mikrovlnné trouby, či enzymaticky. Teoreticky by bylo nejvýhodnější 

používat pro imunohistochemii zcela nefixované řezy či buňky. Struktura tkáně by však byla 

po relativně dlouhé reakci velmi špatná. Navíc by byla negativně ovlivněna i distribuce 

signálu, který by mohl difundovat do okolí. Osvědčuje se proto zmrazené řezy krátkodobě 

fixovat paraformaldehydem ve fosfátovém pufru. U protilátek, které nejsou schopny rozeznat 



takto připravené antigeny, je možno fixovat i ledovým metanolem či acetonem. Struktura 

tkání je potom sice horší, než po fixaci paraformaldehydem, ale tato fixace má tu výhodu, že 

odstraní lipidy z buněčných membrán a tím usnadní průnik vysokomolekulární protilátky do 

nitra buňky. Delipidace buněčných membrán je nutná zejména u imunocytochemického 

vyšetření celých buněk jako jsou krevní nátěry, cytologické vzorky, „fine needle“ biopsie či 

buňky kultivované. V těchto případech je nejšetrnějším delipidačním prostředkem tween či 

triton, které mají vlastnosti detergentu. Vazba Fab fragmentu protilátky s antigenem závisí 

jako jakákoliv nekovalentní interakce na vlastnostech prostředí, včetně jeho iontové síly. Je 

proto jasné, že reakce musí probíhat za podmínek co možná nejbližších fyziologickému 

prostředí. Vzhledem k tomu, že vazba protilátky na antigen není vidět, musí být protilátka 

označena. 

 

Jednokroková metoda 

U jednokrokové metody je přímo označena protilátka zaměřená proti specifickému antigenu. 

Tato značka může být buď enzymatická nebo fluorescenční. V obou případech však musí být 

zabráněno nespecifické interakci protilátky s buňkami a tkáněmi, které mohou být zdrojem 

falešně pozitivní reakce. Největší riziko představuje vazba Fc fragmentu protilátky na 

receptor pro tento fragment, který je přítomen u řady buněčných typů. Této nespecifické 

interakci lze zabránit preinkubací studovaného preparátu s neimunními a neznačenými 

protilátkami. Ty se mohou navázat jak na Fc receptory cílových buněk, tak se navíc mohou 

nespecificky sorbovat na hydrofobní oblasti preparátu, včetně nosiče tkáně a tím významně 

snížit rušivé pozadí reakce. Jako enzymatická značka se nejčastěji používá kovalentní vazba 

peroxidázy či alkalické fosfatázy na protilátku. Po provedení histochemické reakce lze 

pomocí enzymatické histochemie (viz výše) znázornit aktivitu příslušných enzymů a tím i 

místo vazby protilátky. Nevýhodou enzymatické značky je skutečnost, že oba enzymy jsou 



fyziologicky přítomny v řadě buněk.  Před vlastní imunohistochemickou reakcí je třeba 

aktivitu těchto endogenních enzymů inhibovat. Reakce za využití fluorescenční značky je 

metodicky jednodušší, vyžaduje však použití speciálního fluorescenčního mikroskopu, který 

je finančně nákladný. Dnes jsou na trhu protilátky označené řadou fluorescenčních barviv, 

nejčastěji jsou však používány FITC a TRITC. Určitou nevýhodou při použití fluorescenčních 

značek (fluorochromů) je i možnost autofluorescence některých tkání, která může být méně 

zkušeným pozorovatelem hodnocena jako falešně pozitivní. Další nevýhodou je skutečnost, 

že většina fluorochromů při pozorování v ultrafialovém světle rychle bledne. Tento proces lze 

částečně inhibovat montováním preparátu de speciálních medií. Jednokroková metoda je 

historicky starší. Má řadu nevýhod a je dnes využívána prakticky pouze v průtokové 

cytometrii buněčných suspenzí (FACS). 

 

Doukroková metoda 

Tato metoda je dnes prakticky suverénně používána při imunocyto- a histochemii. I u této 

metody rozeznávají mono- a polyklonální protilátky příslušné struktury. Rozdíl spočívá 

v tom, že tyto protilátky, tzv. protilátky prvního kroku nejsou ničím označeny. Značku nesou 

až protilátky druhého kroku, které specificky rozpoznávají protilátku prvního kroku. 

Protilátky druhého kroku jsou prakticky vždy polyklonální (Obr. 1). Hlavní výhoda 

dvoukrokové metody spočívá zejména v tom, že je možno použít nižší koncentraci drahé 

protilátky prvního kroku. Jedna molekula protilátky prvního kroku navázaná na antigen je 

totiž rozeznána větším počtem značných molekul protilátky druhého kroku (každá proti 

jinému epitopu protilátky prvního kroku). Tím je výsledek reakce lépe patrný v mikroskopu. 

Například jedna molekula protilátky prvního kroku je rozeznána až šesti fluorescenčně 

značenými molekulami druhého kroku a výsledný fluorescenční signál je tedy šestkrát silnější 

než u metody jednokrokové. Kromě protilátky druhého kroku je možno pro průkaz vazby 



protilátky prvního kroku k příslušnému antigenu použít systém avidin-biotin. Tuto metodu lze 

využít u biotinylovaných protilátek prvního kroku. Značený avidin potom specificky rozená 

biotin. Jejich vzájemná vazba je jednou z nejsilnějších nekovalentních interakcí v živé 

přírodě. I v tomto případě může být více molekul biotinu na protilátce prvního kroku a 

amplifikační efekt je podobný jako u klasické dvoukrokové metody využívající dvou 

protilátek. 

   Důležité je rozhodnutí, zda zvolit monoklonální či polyklonální protilátku. Použití 

polyklonální protilátky je výhodnější vždy když  pouze zjišťujeme přítomnost hledané 

molekuly, protože ta je najednou rozpoznávána na několika místech současně a průkaz je 

jistý. Monoklonální protilátka naproti tomu umožní průkaz konkrétního epitopu, například 

mutované části proteinu. Využití obou je pak nezastupitelné při vícenásobném značení na 

úrovni jedné buňky. 

 

Kontrola specifity reakce 

Jak bylo již ukázáno výše, riziko falešně pozitivní reakce je u imnohistochemického vyšetření 

poměrně vysoké. Je proto nutné provádět kontrolní reakci, která toto riziko minimalizuje. Ve 

starší literatuře je většinou uváděno jako dostačující vynechání protilátky prvního kroku. 

Tímto způsobem však lze vyloučit nespecifickou interakci protilátky druhého kroku se 

studovaným objektem. Může však dojít i k situaci, kdy se protilátka prvního kroku 

nespecificky naváže svým Fc fragmentem na Fc receptor studovaných buněk. Značená 

protilátka druhého kroku se potom naváže specificky na nesprávně navázanou protilátku 

prvního kroku. K vyloučení tohoto stavu je jako kontrolu nutno použít protilátku prvního 

kroku (v případě monoklonální protilátky o stejném izotypu) proti antigenu, o němž je známo, 

že se v příslušné tkáni/buňce nevyskytuje. V případě, že protilátka prvního kroku byla 



biotinylovaná a k detekci byl použit avidin je postačující kontrolou vynechání protilátky 

prvního kroku. 

   Řada protilátek vznikla imunizací nikoliv celým proteinem, ale definovaným epitopem. 

Výrobci potom dodávají s uvedenou protilátkou i tento peptid. Ten je možno přidat 

k protilátce. Fab fragment s ním bude specificky reagovat a nemůže se navázat na studovaný 

objekt. Tento způsob kontroly je nejdůvěryhodnější, stále však poměrně vzácný a drahý. 

   Podobné riziko jako falešně pozitivní reakce je i reakce falešně negativní. Součástí 

kontrolního vyšetření proto musí být i kontrolní pozitivní reakce, kdy je příslušný antigen 

hledán v tkání/buňce která byla zpracována stejným způsobem, a o niž je známo, že se v ní 

vyskytuje.  

 

Lektinová cytochemie 

Sacharidy jsou důležitou strukturní jednotkou živých tkání a dnes je jasné, že se kromě stavby 

uplatňují v řadě regulačních procesů živých organizmů. Vedle sacharidů mají všechny živé 

organizmy i bílkoviny, které jsou schopné specificky rozpoznávat definované cukerné motivy. 

Tyto bílkoviny jsou odlišné od imunoglobulinů a enzymů a jsou nazývány lektiny.  

   Lektiny mohou být s výhodou využity jako nástroj pro specifický průkaz definovaného 

cukerného motivu v buňkách či tkáních. V principu je lektinová histochemie hodně podobná 

imunohistochemii. Příprava tkání je rovněž podobná. Při průkazu membránových glykolipidů 

je však třeba vyloučit použití látek, které mohou odstranit glykolipidy z buněčných povrchů. I 

u lektinové histochemie je vazba lektinu na sacharid neviditelná.. Navázaný lektin lze 

znázornit specifickou protilátkou prvního kroku a dále pokračovat jako při klasické 

histochemické reakci. Druhou možností je použití biotinylovaného lektinu. Jeho vazbu lze 

potom znázornit pomocí značeného avidinu, což bylo ukázáno výše. 



   Podobně jako u imunohistochemie je nutné prokázat, zda vazba lektinu je specifická, proto 

je nevyhnutelná i v tomto případu kontrola. Ta spočívá v inkubaci značeného lektinu se 

sacharidovým motivem, který je lektinem rozeznáván. Nutné je i testování interakce 

samotného značeného avidinu se studovaným vzorkem. I v tomto případu je nutná i pozitivní 

kontrola. 

 

Reverzní lektinová histochemie 

Tak jako můžeme pomocí značeného lektinu prokázat přítomnost cukerného motivu, můžeme 

pomocí značeného cukerného motivu prokázat přítomnost specifického vazebného místa pro 

sacharidy. Bylo prokázáno, že vazba samotného sacharidu k lektinu je slabší než vazba 

syntetického glykoligandu. Ten je připraven chemickou vazbou oligosacharidů na bezcukerný 

protein, nejčastěji je využíván hovězí albumin. Kromě toho byly připraveny i zcela syntetické 

sondy, kde je oligosacharid navázán na řetězec ze syntetického polymeru. V současné době 

byly připraveny i mnohovazné cukerné motivy, tzv. dendrimery. Je jasné, že tyto nosiče 

sacharidů musejí nést nějakou značku, tak aby vazba mohla být visualizována. Prakticky 

připadá v úvahu biotinylace těchto neoglikoligandů a využití systému avidin-biotin. Kontrola 

spočívá v preinkubaci studovaných buněk/tkání s příslušným cukerným motivem před 

použitím značené sondy. 

 

In situ hybridizace 

Cílem in situ hybridizace je průkaz nukleové kyseliny. Pomocí značené sondy (specifický 

komplementární úsek jednovláknové DNA či RNA) je studována vazba ke specifickému 

genu, případně úseku chromozomu či transkriptu. V případě znázornění specifické sekvence 

DNA je nutná denaturace dvoušroubovice DNA ve studovaném vzorku tak, aby se sonda 

mohla navázat na komplementární oblast vlákna. Značení specifických sond bylo zpočátku 



radioaktivní, dnes převažuje využití fluorescenčních značek (fluorescenční in situ hybridizace, 

FISH). Metoda je rutinně využívána zejména v cytogenetice, kde lze specificky prokazovat 

přítomnost chromozomálních poruch. Vzhledem k tomu, že jednotlivé sondy mohou být 

označeny různými fluorochromy, lze simultánně u jedné mitotické buňky prokázat více znaků 

a případně poruch současně (Obr. 2). Kromě DNA, lze specificky prokazovat i přítomnost 

mRNA v buňce a tím hodnotit úroveň transkripce daného specifického genu. Proti průkazu 

DNA, je průkaz mRNA obtížnější. Každá buňka obsahuje RNázy, které jsou schopné ve 

velmi krátké době degradovat buněčnou RNA. Jejich inhibice je ve vodném prostředí složitá, 

protož  tyto RNázy jsou prakticky neaktivni pouze v bezvodém prostředí. Proto je pro tento 

způsob vyšetření velmi důležitá správná metodika odběru.  

   V současné době byla vyvinuta i tzv. „Southwestern“ histochemie, jejím cílem není průkaz 

specifického úseku nukleové kyseliny, ale znázornění specifických DNA-rozpoznávajících 

proteinů. Jako sonda je použita značená část jednovláknové DNA, která je rozpoznávána 

hledaným proteinem, nejčastěji transkripčním faktorem.  

 

Vícenásobné značení na úrovni jedné buňky 

Vícenásobné značení na úrovni jedné buňky významným způsobem zvyšuje výpovědní 

hodnotu preparátu. Pomocí jedné protilátky je možno znázornit přítomnost referenčního 

znaku a hledat existenci druhého, jehož exprese je studována. 

 

Imunohistochemie 

Nejčastějším způsobem je využití této metody při imunohistochemii. Základem je využití 

kombinace protilátek prvního kroku různého původu například myší monoklonální a králičí 

polyklonální protilátky. Tato kombinace umožní vazbu každé z obou primárních protilátek 

prokázat jinak značenou protilátkou druhého kroku, například prasečí anti myší a kozí anti 



králičí (Obr. 3, 4). Nejsou-li k dispozici primární protilátky dvou živočišných druhů, lze 

použít i protilátky téhož druhu, ale různých tříd (např. IgG a IgM). V úvahu připadá i možnost 

dvou isotypů téže třídy (např. IgG1 a IgG2). V těchto případech musejí být potom použity 

přesně definované značené protilátky druhého kroku. Teoreticky lze takto znázornit i vyšší 

počet antigenních epitopů než dva, ale není to příliš časté. 

 

Kombinace imunohistochemie a normální či reverzní lektinové histochemie 

Princip je velmi podobný, imunohistochemicky je znázorněna exprese antigenního epitopu, 

pomocí lektinu exprese sacharidu (Obr. 5, 6). Kombinací imunohistochemie a reverzní 

lektinové histochemie lze například zjišťovat zda vazebné místo přísluší určitému lektinu. Jeli 

protilátka zaměřena proti karbohydráty rozpoznávající doméně příslušného lektinu, může 

zablokovat vazbu neoglykoligandu. Ztráta vazebné reaktivity po předchozí aplikaci protilátky 

je potom důkazem, že neoglykoligand je rozeznáván endogenním lektinem, vůči němuž byla 

zaměřena protilátka. 

 

Kombinace imunohistochemie a in situ hybridizace 

Je jasné, že podobně jako imunohistochemii a lektinovou histochemii lze kombinovat 

imunohistochemii a lektinovou histochemii s in situ hybridizací. 

 

Výběr detekčního systému pro mnohotné značení 

Všechny níže uvedené značky t.j. enzymatické a fluorescenční mohou být využity 

v mnohotném značení. Zdá se však, že enzymatické značky a prohlížení v normálním 

procházejícím světle jsou méně výhodné. Je-li reakce silná, není snadné odlišit při koexpresi 

dvou znaků např. tmavě hnědou a modrou barvu reakčního produktu. Z tohoto hlediska je 

výhodnější použít fluorescenčně značené reagencie druhého kroku. Každý fluorochrom je 



potom detekován zvlášť v pro něj specifické excitační vlnové délce. Při fluorescenčně 

značených sondách je možno dobarvit jádra buněk pomocí specifických barviv, které 

rozpoznávají DNA. Velmi často jsou požívána barviva DAPI či Hoechst 33341. Obarvení 

jader usnadní orientaci pozorovatele v preparátu a plní podobnou funkci jako dobarvení jader 

hematoxylinem u preparátů prohlížených v procházejícím bílém světle. 

 

-ormální fluorescenční a laserová konfokální mikroskopie 

Nutnou podmínkou pro využití fluorochromů je fluorescenční mikroskop. Jeho použití je 

založeno na excitaci příslušného, v bílém viditelném světle neviditelného barviva, světlem o 

definované vlnové délce (ultrafialové světlo, či světlo viditelné o dané vlnové délce). 

Fluorochrom potom emituje barevný viditelný signál, který může být buď pozorován nebo 

registrován. Fluorescenční mikroskopy mohou být konstruovány tak, že excitační paprsek 

prochází preparátem v němž vzniká emise viditelného světla. Takto byly konstruovány starší 

přístroje kde kvalita emitovaného signálu byla horší a navíc hrozilo větší riziko poškození 

zraku pozorovazele ultrafialovým světlem. Modernější přístroje jsou konstruovány jako 

epifluorescenční. U těchto přístrojů prochází excitační paprsek objektivem mikroskopu, 

kterým se vrací i paprsek emitovaného světla. Filtry jsou konstruovány jako kostky obsahující 

filtr excitační, filtr emisní a dichroické zrcátko, chránící kromě jiného i oko pozorovatele. 

Tyto filtrační kostky jsou konstruovány pro použití konkrétního fluorochromu. Kromě toho 

byly připraveny vícepásmové filtry, které umožní prohlížení vícenásobně značeného 

preparátu. Jejich použití je v současnosti, kdy jsou používány počítačem podpořené 

analyzátory obrazu málo aktuální. Obraz z fluorescenčního mikroskopu může být registrován 

na klasický film nebo a v současnosti častěji pomocí CCD kamery či digitálního fotopararátu. 

Pro fluorescenční mikroskopii jsou nejvhodnější vysoce rozlišující chlazené černobílé CCD 

kamery.  



   Specifickou formou fluorescenčního mikroskopu je laserový konfokální mikroskop. Princip 

přístroje byl patentován v roce M. Minskym v roce 1957 a po vylepšení  M. Petráněm a M. 

Hadravským v roce1968. Na rozdíl od běžného fluorescenčního mikroskopu nevyužívá jako 

zdroj světla vysokotlakou výbojku, ale nutnost koherentního paprsku si vynutila použití 

laseru. Složitá opticko-mechanická část mikroskopu umožňuje zaostření paprsku do velmi 

malého bodu, který po excitaci emituje viditelné světlo. To je registrováno a konečný obraz 

vzniká v počítači. Tento přístup umožňuje rozdělení tloušťky preparátu na několik optických 

rovin. Výsledkem je potom dokonale ostrý obraz. Použití konfokálního mikroskopu dokonale 

umožňuje s využitím metody mnohotného značení na úrovni jedné buňky studium 

kolokalizace molekul v buňce. Software konfokálního mikroskopu lze využít pro 3-D 

rekonstrukci signálu a vytvoření trojrozměrného obrazu. 

 

Počítačem podpořená mikroskopie (analýza obrazu) 

Počítačová analýza obrazu významně zvyšuje využití fluorescenčního mikroskopu a 

v některých parametrech ho přibližuje mikroskopu konfokálnímu. Většina analyzátorů je 

připravena tak, že umožňuje oddělené snímání ve třech a více oddělených kanálech. Výsledný 

obraz je potom složen počítačem. I když klasický fluorescenční mikroskop neumožňuje 

vytvoření tenké optické roviny, zvyšuje analýza obrazu využití fluorescenčního mikroskopu 

ke studiu kolokalizace molekul. Jsou-li například na stejné struktuře zelený a červený signál, 

je výsledný obraz žlutý. Tento nález je možno podpořit měřením fluorescenční intenzity 

studovaného objektu v jednotlivých barevných kanálech. Souhlasná pozice maxim je potom 

důležitým podpůrným argumentem pro kolokalizaci signálů. Většina analyzátorů umožňuje 

standardizaci měření a semikvantitativní srovnání měřených objektů. Navíc lze počítačový 

analyzátor obrazu využít k morfometrii jako je měření délek, ploch, úhlů, počtu částic a 

dalších parametrů.  



 

Znázornění živých buněk 

Fluorescenční pozorování živých buněk umožňuje dynamické studium distribuce 

fluorescenčně označeného znaku. Dříve byly k tomuto účelu využívány mikroinjekce do 

buněčného jádra či cytoplazmy. Dnes jsou k tomuto účelu používány fúzní proteiny. Jde o 

produkt genového inženýrství při němž je v studované buňce vytvořen konjugát studovaného 

proteinu s některým z členů rodiny svítících proteinů. Nejčatěji je pro tento účel využíván 

zelený svítící protein (GFP). Gen kódující tuto bílkovinu emitující po ozáření excitačním 

paprskem jasný zelený signál byl izolován z buněk medůz. Změny v distribuci vzniklého 

fúzního proteinu poskytují za experimentálních podmínek důležité informace umožňující 

pochopení vztahu mezi daným znakem a jeho distribucí za daných podmínek v čase. 

 

Laserová mikrodisekce 

Výše bylo ukázáno, že využitím technik molekulární biologie lze přímo znázornit gen a jeho 

expresi na úrovni mRNA. Techniky in situ hybridizace umožní kvalitativní a méně 

kvantitativní průkaz přítomnosti určité sekvence nukleové kyseliny. Neumožní však průkaz 

mnoha (tisíce) transkriptů současně. Byly proto připravena nová generace přístrojů tzv. 

laserové mikrodisektory. Tyto přístroje umožňují cílené vyseknutí definovaných buněk 

z histologického preparátu pomocí laserového paprsku. Z těchto buněk mohou být 

extrahovány nukleové kyseliny a proteiny. Ty mohou být dále analyzovány pomocí 

moderních metodik jako jsou „microarrays“ a proteomová analýza. Může tak být definován 

úplný transkripční profil definované buněčné populace, například skupiny nádorových buněk 

v omezené oblasti preparátu.  

 

Závěry 



Moderní optické metody umožňují kvantitativní a kvalitativní vyšetření určitého znaku ve 

studovaném objektu. Nejdůležitější je skutečnost, že určitý funkční parametr může být přímo 

vztažen k dané buňce a případně u mikroskopie živých buněk umožní studium dynamiky 

příslušné molekuly v čase. Využití histochemických metod a metod molekulární biologie stírá 

dříve silně akcentované rozdíly mezi morfologickými a funkčními vyšetřeními (biochemie, 

fyziologie) a potencuje výhody obou přístupů. 
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Legenda k obrázkům 

Obr. 1) Schematické znázornění dvoukrokové imunocytochemické reakce. 

Obr. 2) Využití in situ hybridizace v cytogenetice. A-Buňka karcinomu močového měchýře s 

polysomií chromosomu 3 (červený signál), 7 (modrý signál) a 17 ( zelený signál), 2 

kopiem genu  p16 (žlutý signál) a B-Buňka glioblastomu s amplifikací genu 

kódujícího receptor pro epidermální růstový faktor (červený signál) a tetrasomií 

chromosomu 7 (zelený signál). DNA v obou jádrech je dobarvena DAPI. Oba obrázky 

laskavě poskytla RNDr. Z. Zemanová CSc., Centrum nádorové cytogeneticky 

ÚKBLD 1. LF UK a VFN, Praha. 

Obr. 3) Schematické znázornění dvojitého značení na úrovni jedné buňky, kde byly 

simultánně znázorněny dvě bílkoviny. Jako primární protilátky jsou využity 

imunoglobuliny různých živočišných druhů, z čehož vyplývá i nutnost využití různých 

specificky značených sekundárních protilátek. Kolokalizace signálů  se projeví 

změnou spektra emitovaného světla (červená + zelená = žlutá). 

Obr. 4) Ukázka využití techniky dvojitého značení na úrovni jedné buňky. Jádro fibroblastů 

obsahuje nucleostemin (červený signál, A a C) a galektin-2 (zelený signál, A a B). U 

jaderného tělíska označeného žlutou čárkou byla změřena intenzita fluorescenčního 

signálu (D). Jaderná DNA byla dobarvena DAPI.  Protilátku proti galektinu-2 poskytl 

Prof. H.-J. Gabius z University Ludwiga-Maximiliana v Mnichově. 

Obr. 5) Schematické znázornění  dvojitého značení, kde pomocí protilátky byla znázorněna 

bílkovina a pomocí biotinylovaného lektinu specifická cukerná sekvence. Jako 

reagencie druhého kroku byly použity značená protilátka  a značený avidin. 

Obr. 6) Ukázka využití techniky dvojitého značení na úrovni jedné buňky. Intercelulární 

kontakty epidermis exprimují desmoglein (zelený signál, A a B) a vazebná místa pro 

galektin-3 (červený signál, A a C). U mezibuněčných kontaktů označených žlutou 



čárkou byla změřena intenzita fluorescenčního signálu (D). Jaderná DNA byla 

dobarvena DAPI. Biotinylovaný galektin-3 poskytl Prof. H.-J. Gabius z University 

Ludwiga-Maximiliana v Mnichově. 

 

 

 

 


