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Abstract: 

The goal of this scientific paper is to inform the reader about the methods of fluorescent microscopy, 

which might be used in bioremedy praxis. However, the main objective is to brough the attention to 

the LIVE/DEAD method of vital and native dyeing with sample pictures of applications. 
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Abstrakt: 

Předmětem tohoto odborného článku je zevrubné seznámení čtenáře s metodami fluorescenční 

mikroskopie využitelnými v bioremediační praxi. Stěžejním úkolem je však obeznámit zejména 

s metodou LIVE/DEAD vitálního a nativního barvení s praktickými ukázkami fotodokumentace 

z praktických příkladů. 
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Předtím, nežli se začneme zabývat problematikou fluorescenční mikroskopie, je nanejvýš vhodné 

vysvětlit si, „co je to vlastně fluorescence“. Jako odpověď můžeme použít základní biofyzikální 

definici, jež praví, že některé látky, které odborně nazýváme fluorofory jsou schopny po ozáření, tedy 

excitaci světlem, absorbovat světlo o určité vlnové délce a následně ho vyzařovat, neboli také emitovat 

o vyšší vlnové délce. Tento jev nám dokonale dokládá Jablonského schéma, jež je jakýmsi 

všeobecným dogmatem tohoto jevu (obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Princip fluorescence – Jablonského schéma 

- molekula absorbuje světlo o vysoké energii (v tomto 

případě modré) 

- tím se energie molekuly zvýší (excitovaná molekula) 

- část této energie pohlcena molekulou (vlnovka) 

- molekula vyzařuje světlo o nižší energii (v tomto 

případě zelené) 

 

Využití tohoto jevu nachází široké uplatnění zejména v buněčné biologii a molekulární biologii, ale 

také mikrobiologii a fyziologii. Nachází široké uplatnění při specifickém značení molekul ve tkáni, 

zviditelnění buněčných struktur a mikroorganismů, nalezení určitých sekvencí nukleotidu v DNA a 

RNA a podobně. Jak již bylo řečeno výše, látkami, odpovědnými za tento jev, jsou fluorofory. Ty jsou 



 

 

buď schopny vlastní fluorescence, nazýváme ji fluorescencí primární a potkáváme se s ní např. u 

chlorofylu, nebo sekundární fluorescence, což je vlastně fluorescenční barvení pro změnu hojně 

užívané u molekul, které primární fluorescence schopny nejsou. Na obr. 2 je vidět některé příklady 

fluorescenčních barviv a jejich vlnových délek běžně užívaných ve fluorescenční mikroskopii: 

- DAPI- proniká do struktury DNA a RNA (modře) 

- GFP – zelený fluorescenční protein 

- FITC – fluorescein isothiokyanát (oblíbený fluorofor, jenž se často navazuje na sekundární 

protilátky a hojně využívá při imunofluorescenci) 

- fluorescein – vyzařuje zelené světlo, pokud se ozáří modrým světlem 

- Cy3, Cy5, Alexa 568 – jsou fluorofory speciálně vyvinuté pro fluorescenční mikroskopii s  vysokou 

účinností fluorescence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Absorpční a emisní spektra fluorescenčních barviv 

 

Z praktického hlediska se fluorofory dělí do dvou základních skupin na fluorescenční značky 

a fluorescenční sondy.  

 

Fluorescenční značky se nejčastěji používají k fluorescenčnímu značení proteinů, ke kterým se vážou 

kovalentní vazbou. V některých aplikacích je také využívána vazba biotin-avidin, kdy je studovaná 

molekula (receptor, polynukleotid, polysacharid atd.) označena biotinem a poté je detekována 

fluorescenčně značeným avidinem. Nejznámějšími fluorescenčními značkami jsou FITC (fluorescein-

5-isothiokyanát) a TRITC (tetramethylrhodamin-5-isothiokyanát, tetramethylrhodamin-5-

isothiokyanát). FITC je barvivo s absorpčním maximem při 495 nm, maximální fluorescencí při 

vlnové délce 519 nm (zelený fluorofor) a molekulovou hmotností 389. Nevýhodou je, že jeho citlivost 

je značně ovlivněna hodnotou pH. Další nevýhodou všech derivátů fluoresceinu je jejich poměrně 

snadná fotodestrukce. Proto byly připraveny difluoroderiváty, které jsou stabilnější vůči světelnému 

záření a navíc mají nižší disociační konstantu pKa, což přispívá ke snížení závislosti citlivosti 

fluorescence na pH. Nová skupina fluorescenčních značek je označována BODIPY. Tyto fluorofory 



 

 

obsahují atomy bóru. Mají vysoký kvantový výtěžek fluorescence, poměrně široké emisní 

spektrum a nejsou závislé na polaritě prostředí a pH.  

 

Fluorescenční sondy jsou používány ke studiu změn konformace bílkovin, tloušťky membrán, 

membránového potenciálu apod. Pro FISH jsou nejdůležitější sondy pro nukleové kyseliny. Je známo, 

že nukleové kyseliny nefluoreskují, nebo jen slabě. K identifikaci a vizualizaci chromozomů se 

používá tato fluorescenční řada fluorescenčních sond (např: akridinová oranž, ethidium bromid, DAPI a 

další). Nejznámější a také nejpoužívanější fluorescenční sondou pro vizualizaci veškeré jaderné DNA je 

posledně zmiňovaná DAPI. Chemicky se jedná o 4',6-diamidino-2-fenylindol. Jeho absorpční 

maximum je při 345 nm, maximální fluorescence je při 455 nm (modrý fluorofor) a má molekulovou 

hmotnost 277. Dalším často používaným fluoroforem je akridinová oranž. Jedná se o fluorescenční 

sondu, jejíž absorpční a emisní pásma se liší podle substrátu, ke kterému je vázána DNA/RNA. Obě 

jmenované jsou většinou dodávány v podobě chloridových solí. V současnosti mnoho firem nabízí 

nepřeberné množství fluorescenčních značek a sond. V naší společnosti využíváme zejména produkty firmy 

Merck a Invitrogen Inc., jež využíváme ke studiu bioremediačního potenciálu na modelových 

příkladech reálných vzorků z lokalit v součinnosti s dalšími metodami z mikrobiologické praxe.  

 

Pomocí fluorescenčních metod jsme tímto schopni naprosto přesně určit, zda je fyziologický stav 

v daných podmínkách už nativní, nebo ještě vitální. Dalšími metodami jsme schopni takto pořízenou 

dokumentaci vyhodnotit pomocí analýzy obrazu do požadovaného výstupu. Z těchto metodik bude 

blíže popsána zejména technika Live/Dead pro bakterie a kvasinky, jež se řadí mezi velmi progresivní 

metody, které nám umožňují velice sofistikovaně studovat reálný fyziologický stav sledované 

populace mikroorganismů. Když si odmyslíme složitou chemickou strukturu těchto reagencií, jejich 

princip je vesměs velice jednoduchý. Barviva Live/Dead u bakterií pronikají do buněk přes 

membránu, která může být porušená, nebo neporušená. Konkrétně zelené barvivo má tendenci 

pronikat přes neporušené a porušené membrány, kdežto červené barvivo pouze přes membrány, 

jež jsou porušeny. Ve výsledku pak můžeme vidět živé buňky zbarvené na zeleno a mrtvé na 

červeno. U modifikace Live/Dead pro kvasinky funguje tento princip obráceně. Zelené barvivo 

proniká do mrtvých buněk a zbarvuje je žlutozeleně, pouze některé organely (např. vakuoly) a vitální 

buňky jsou zbarveny červeně. Z  obrázků (obr. 3, obr. 4) je zcela patrný princip těchto dvou metod. 

 

Celkově můžeme shrnout využití těchto metod jako velmi přínosné a progresivní pro účely 

bioremediační praxe, zejména v kombinaci s využitím  dalších metod. 
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Obr. 3: Live/Dead barvení bakterií ze studované lokality 

 

Obr. 4: Live/Dead kvasinky Lipomyces starkeyi 


