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1. ÚVOD 

Intravitální zobrazování neboli zobrazování v živém organismu, umožňuje pohled na jednotlivé 
orgány a děje bez nutnosti porušení jeho integrity, tedy neinvazivně. Tyto požadavky splňuje řada 
metod, běžně používaných při in vivo zobrazování malých zvířat. Mezi tyto metody řadíme metody 
vhodné k zobrazování orgánů - vysokofrekvenční ultrazvuk (HFU), nukleární magnetická rezonance 
(NMR), rentgen (RTG) a mikro-počítačová tomografie (μCT). Naopak pro molekulární zobrazení 
se používají metody jako fluorescenční a bioluminiscenční molekulární tomografie (FMT, BMT), 
pozitronová emisní tomografie (PET) atd. Nejvhodnější se zdá být právě kombinace obou nabízených 
přístupů, tedy hodnocení na úrovní orgánů i molekul např. PET/CT. Ke studiu mikroskopických 
detailů tkáně v přirozeném mikroprostředí bez porušení integrity tkáně lze využít i konfokální 
endomikroskopii. Jedním z přístrojů umožňující neinvazivní zobrazení na buněčné úrovni in vivo je 
Cellvizio. 



Projekt: OrganoNET – partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů 
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0245 
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 

4 

2. ZOBRAZOVACÍ METODY 

2.1 Endoskopie 

Endoskopie je metoda, která umožňuje zobrazení tělních dutin a dutých orgánů. Její historie sahá 
až do začátku 19. století, kdy jako zdroj světla improvizovaně využívali svíčky nebo směsi alkoholu 
s terpentýnem. První gastroskop (vyšetření žaludku) byl vytvořen Adolphem Kussmaulem již roku 
1868. V té době se jednalo o rigidní nástroj, jehož další inovací bylo zavedení kloubu pro snadnější 
zavedení. V šedesátých letech minulého století byl představen první flexibilní endoskop, který k vedení 
světla využíval vláknovou optiku. K dalšímu zdokonalení přístroje došlo o pár let později, kdy byl 
obohacen o zdroj studeného světla přiváděného druhým svazkem optických vláken. Zároveň byl 
přidán i kanál umožňující odběr vzorků. 

Endoskop je optický přístroj, který se běžně používá v medicíně a veterinární medicíně. 
Při vyšetření se do těla zavádí buď přirozenými tělními otvory nebo otvory uměle vytvořenými během 
operačního výkonu. Fyzikální princip endoskopů spočívá v odrazu a lomu světelných paprsků 
od speciálně tvarovaných odrazových ploch. 

Endoskopy lze rozdělit podle: 

1. Druhu osvětlení  

 Vnější, kdy zdroj světla není součástí endoskopu (např. při vyšetřování endoskopickými 
zrcadly) 

 Vnitřní, kdy je zdroj světla součástí konstrukce endoskopu.  

2. Způsobu pozorování 

 Přímý, kdy je vyšetřovaná oblast pozorována pouhým okem přes optický systém přístroje.  

 Nepřímý, kdy se využívá mikrokamera snímající obraz, který se pak pozoruje na obrazovce 
přístroje. 

3. Principu 

 Endoskopická zrcátka 

 Rigidní (tubusové) endoskopy 

 Flexibilní endoskopy (fibroskopy) 

 Videoendoskopy 
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 Ultrazvukové endoskopy 

2.1.1 Endoskopická zrcadla 

Patří mezi nejjednodušší a historicky nejstarší endoskopy. Jsou různé konstrukce, mohou mít 
plochý nebo speciálně zahnutý tvar (dle vyšetřovaného orgánu). Využívají vnější zdroj světla. Mají 
široké využití: 

 Laryngoskopické zrcátko 

 Ušní zrcátko 

 Nosní zrcátko 

 Oftalmoskop, atd. 

Ve většině případů jsou tyto endoskopy nahrazovány tubusovými. 

2.1.2 Rigidní endoskopy 

Rigidní endoskopy, neboli s pevným tubusem byly v minulosti velice rozšířené (gastroskop, 
bronchoskop apod.). Dnes jsou až na výjimky nahrazeny fibroskopy. 

Základem těchto endoskopů je kovový tubus, kterým vede optický systém a osvětlení. Jejich 
nevýhodou je velká ztráta světla a pevnost tubusu. Musí být vodotěsné také z nutnosti nástroj 
dezinfikovat. 

2.1.3 Flexibilní endoskopy 

Poslední skupinou jsou fibroskopy, ohebné optické sondy. Základem je optické vlákno, které vede 
světlo úplným odrazem (minimální ztráty). Jejich délka se pohybuje mezi 1,3 až 1,4 metry. Uvnitř 
fibroskopu se ve většině případů nachází tři svazky vláken (jeden vede obraz a dva vedou světlo), 
trubice (vede vzduch nebo vodu), pracovní prostor (mikrochirurgické nástroje, odsávání) a táhlo 
(přenos pohybu k distálnímu konci přístroje). Jejich hlavní výhodou je zejména pružnost. 

2.1.4 Videoendoskopy 

Jako videoendoskopy se označují fibroskopy napojené na zařízení pro záznam obrazu (fotoaparát, 
videokamera nebo digitalizační jednotka), která umožňují zpracování dat na počítači jak v on-line tak 
off-line režimu. Specifickou skupinou je tzv. kapslová endoskopie, při níž pacient spolkne plastikovou 
kapsli obsahující zařízení pro záznam obrazu (bezdrátově snímá obraz), která je pak vyloučena 
přirozenou cestou. Nevýhodou kapslové endoskopie je samozřejmě nemožnost ovládat natočení 
kamery. 
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2.1.5 Ultrazvukové endoskopy 

Tyto endoskopy jsou založeny na schopnosti zaznamenat odraz ultrazvukových vln 
na jednotlivých rozhraních vyšetřované tkáně. Signálem je krátký ultrazvukový impuls vyslaný 
do tkáně elektroakustickým měničem (umístěným na konci endoskopu), který se na tkáňovém 
rozhraní v různé míře odráží/pohlcuje. Tento odraz nese informaci o daném prostředí, je měničem 
zachycen, přeměněn na elektrický signál a zpracován do obrazové podoby. 

Samotné endoskopické metody se pak označují v návaznosti na místo prováděného vyšetření: 

 Zažívacího traktu (gastroskopie, enteroskopie, kolonoskopie) 

 Dýchacích cest (laryngoskopie, bronchoskopie) 

 Hrudníku (thoraskopie, mediastinoskopie) 

 Hlavy (otoskopie, oftalmoskopie) 

 Břišní dutiny (laparoskopie) 

 Močového a pohlavního ústrojí (cystoskopie, hysteroskopie) 

Budoucnost endoskopie směřuje k jejímu zdokonalení a robotizaci. Současně je cílem vytvořit co 
nejmenší (s nejmenším průměrem) a nejohebnější zařízení - mikroendoskopy [1]. 
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2.2 Ultrazvuk 

Ultrazvuk je zobrazovací metoda označovaná také jako ultrasonografie, která nevyužívá 
ionizujícího záření (popř. elektromagnetického záření). Hlavním principem této metody je odraz 
ultrazvukové vlny o frekvenci 2-15 MHz od jednotlivých tkání, které mají různou akustickou 
impedanci. Vyšší frekvence obvykle vedou k lepší rozlišovací schopnosti přístroje. Na druhé straně je 
však ultrazvuk v hloubce tkáně absorbován tím více, čím vyšší má frekvenci. Největší rozdíl 
akustických impedancí se nachází na hranici kapalné látky (např. měkké tkáně) a kosti, případně 
plynu. V pevných látkách se ultrazvuk šíří příčným i podélným vlněním zatímco v kapalinách 
se ultrazvuk šíří jen podélným vlněním, dále záleží na hustotě prostředí a na frekvenci ultrazvukových 
vln. Při nárazu vlny na kost nebo plyn je téměř celá odražena zpět. Tato metoda je vhodná pro 
tzv. anatomické zobrazování. Vyšetření ultrazvukem patří mezi snadnější vyšetření díky své 
neinvazivnosti, časové nenáročnosti a ceně. Výhodou této metody je také absence radiační zátěže.  

2.2.1 Vysokofrekvenční ultrazvuk 

Vysokofrekvenční sondy (pracující s frekvencí 10 až 20 MHz) s vysokou rozlišovací schopností i 
při neinvazivních histologických vyšetřeních. S dnešními moderními technikami ultrazvuku mohou 
být pozorovány rekonstrukce 3D v reálném čase, dokonce je zde i možnost zobrazení ve formátu 4D. 

Konkrétním příkladem je například HFU Vevo 2100 (VisualSonics®, obr. 1) [2], který umožňuje 
identifikovat objekt (nádor, orgán, atd.) a určit jeho tvar a velikost. Tento systém umožňuje časnou 
detekci nádorů ještě před tím, než jej lze identifikovat pohmatem. Navíc je možné provádět i funkční 
vyšetření, kdy se hodnotí rychlost a směr krevního proudění (Dopplerův režim). Při podání 
kontrastních látek lze dále pozorovat perfúzi nádoru a kvantifikovat vaskularizaci v reálném čase 
(obr. 2). 
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Obrázek 1 Ultrazvukový systém HFU Vevo 2100 

Převzato z metodického sborníku OrganoNET „Experimental Visualization in Cancer Biology via High 
Frequency Ultrasound“. 
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Obrázek 2 Barevná duplexní ultrasonografie 

Barevný pulzní Dopplerovský režim zobrazování levé ledviny myši v 3D příčném pohledu. Světle šedá 
představuje tkáň ledvin, růžová objem ledvin s číselným výpočtem a modrá a červená průtok krve. Převzato 
z metodického sborníku OrganoNET „Experimental Visualization in Cancer Biology via High Frequency 
Ultrasound“. 
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2.3 Rentgen 

Diagnostika pomocí rentgenu se využívá více než sto let (obr. 3). V posledních desetiletích však 
byla řada vyšetření pomocí rentgenu nahrazena vyšetřeními ultrazvukovými nebo radioizotopovými, 
stále se ale jedná o skupinu nejvíce používaných metod. Výhodou této metody je relativně nízká cena, 
snadnost získávání a přesnost. Nevýhodou je vždy zátěž vyšetřovaného s ohledem na ionizující záření. 

  

Obrázek 3 Příklad výstupu z rentgenového vyšetření 
Rentgenový výstup po ozáření myši (vlevo celé tělo, vpravo končetina). Poskytnuto s laskavým svolením 
Mgr. Karla Součka, Ph.D. 

Rentgenové záření nejvíce pohlcuje pevná tkáň (např. kost), k lepšímu zviditelnění dutin, cév atd., 
se proto používají kontrastní látky. Tyto kontrastní látky dělíme dle jejich povahy (dosažené změny 
absorpce rtg-záření) na pozitivní a negativní. Pozitivního kontrastu (pohlcují rtg záření) dosáhneme 
látkami obsahujícími těžké atomy (např. sloučeniny s vysokým obsahem jodu). Negativního kontrastu  
(propouštějí rtg záření) dosáhneme např. insuflací např. vzduchu nebo CO2. 

Pro intravitální zobrazování je však rentgen pouze metodou doplňkovou, umožňující spíše 
anatomickou lokalizaci. Jako vhodná se naopak zdá jeho kombinace se současnou detekcí 
bioluminiscence, chemiluminiscence nebo fluorescence. Jedním z přístrojů, využívající tento přístup je 
IVIS Lumina XR (obr. 4) [3]. Tento přístroj má vysokou senzitivitu (300-900 nm) a široké spektrum 
použití. 
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Obrázek 4 In vivo imaging systém pro zobrazování malých zvířat 
Přístroj IVIS® Lumina XR s připojenou jednotkou pro anestezii malých zvířat. 

V in vivo zobrazovacích systémech je často možné vizualizovat několik zvířat najednou. 
Na obrázku níže (obr. 5) je ukázka imunokompetentní myši po subkutánní injekci myších nádorových 
buněk prsu stabilně transferovaných luc vektorem. 
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Obrázek 5 Překryv rentgenového a fluorescenčního obrazu myši 
Příklad zobrazení imunokompetentní myši po subkutánní injekci myších nádorových buněk prsu stabilně 
transferovaných luc vektorem. Poskytnuto s laskavým svolením Mgr. Karla Součka, Ph.D. 

12 



Projekt: OrganoNET – partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů 
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0245 
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 

13 

2.4 Fluorescenční metody (in vivo imaging) 

Zobrazování pomocí fluorescenčních proteinů se stalo jednou z nejpoužívanějších metod studia 
lokalizace jednotlivých molekul ať už na úrovni živých buněk nebo organismů. Tato metoda nám 
umožňuje sledovat pohyb a interakce značených molekul v reálném čase. Velikým problémem je 
u fluorescenčního in vivo zobrazování silná autofluorescence a velký rozptyl záření při průchodu tkání. 

Prvním z identifikovaných fluorescenčních proteinů, který se pro zobrazování používá, je GFP 
(green fluorescent protein). Tento protein o velikosti 238 aminokyselin byl poprvé izolován z medúzy 
Aequorea victoria. Fluorescence je umožněna díky obsahu fluoroforu, který se skládá ze sekvence tří 
aminokyselin (Fluoroforní tripeptidy - tryptofan, tyrozin a fenylalanin), jejichž absorpční i emisní pás 
leží v UV oblasti spektra. Nejenom GFP samotný ale i jeho mutantní varianty slouží jako ideální 
nástroje pro značení buněčných struktur při fluorescenční mikroskopii. Dalšími fluorescenčními 
proteiny, izolovanými z různých organismů jsou CPF (modře fluoreskující protein), Venus (žlutě 
fluoreskující protein) a mCherry (červeně fluoreskující protein) vykazující excitaci záření při různých 
vlnových délkách. Těchto vlastností lze využít při sledování více buněčných struktur ve stejném čase. 
Novým trendem v in vivo zobrazování jsou takzvané aktivovatelné sondy, které se skládají ze dvou 
částí - fluorescenční a odštěpitelné. Fluorescenční značka nevykazuje do své aktivace (odštěpení 
odštěpitelné části) žádnou fluorescenci. Hlavní výhodou je tedy velmi nízké fluorescenční pozadí.  

Fluorescenční mikroskopie je mikroskopickou metodou využívající vlastnosti fluorochromu, kdy 
některé látky po dopadu světla o kratší vlnové délce září světlem o větší vlnové délce (jiné barvy). 
V současnosti se k vyvolání fluorescence používá širokospektrálních výbojek nebo laserů. V principu 
jde o to, že cílové struktury v objektu zbarvíme fluoreskujícím barvivem (fluorochromem). Objekt 
se pak ozáří světlem určité vlnové délky, které propouští budící (excitační) filtr a které vyvolává 
fluorescenci použitého barviva.  
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2.5 Konfokální mikroskopie  

První konfokální mikroskop byl patentován Marvinem Minskym již v roce 1957, jeho použití však 
bylo limitováno nedostatečným zdrojem světla. Tento pokrok v oblasti mikroskopie přinesl možnost 
zobrazení vnitřních struktur jak živých tak fixovaných buněk s vysokým rozlišením a vytvořením 
trojrozměrného obrazu. O deset let později M. Petráň a M. Hadravský z lékařské fakulty UK v Plzni 
patentovali konfokální mikroskop na bázi rotujícího disku. Tento přístup umožnil pořízení prvních 
kvalitních optických řezů silným preparátem mozkové tkáně. Rozmach konfokální mikroskopie nastal 
až koncem 80. let, v době rozmachu malých laserů a výkonných počítačů. Konfokální mikroskop 
ve srovnání s klasickým mikroskopem využívá jako bodový zdroj světla laser. Existuje řada typů laserů, 
např. argonový, UV, helium-neonový nebo bílý laser. Právě bílý laser umožňuje nastavení 
požadovaných vlnových délek pomocí excitačních a emisních clon. 

Konfokálních mikroskopů se využívá právě pro 3D zobrazení objektů. Jeho principem je 
eliminace světla vycházejícího z míst mimo oblast zaostření pomocí bodové clonky. Výsledkem je 
velice ostrý obraz jedné oblasti a snímáním desítek až stovek optických řezů je pak umožněna jeho 3D 
rekonstrukce. 

Příkladem takového stroje je Leica TCS SP-5 X (obr. 6), konfokální mikroskop s vysokým 
rozlišením a čtyřmi lasery (bílý laser, UV lasery 355 nm a 405 nm, argonový laser) představuje 
jedinečné vybavení například pro studium biologie chromatinu. Důležitou součástí systému je box, 
který udržuje podmínky nutné pro kultivaci buněčných linií, a umožňuje tak zkoumat procesy 
v živých buňkách. S využitím tohoto přístroje lze provádět řadu pokročilých experimentů jako je FRAP 
(Fluorescence Recovery After Photobleaching), immunocyto barvení (obr. 7) a FISH (Fluorescenční 
In Situ Hybridizace). 
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Obrázek 6 Konfokální mikroskop 

Přístroj Leica TCS SP-5 X, konfigurace s bílým laser. 
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Obrázek 7 Příklad obrazů z konfokálního mikroskopu 

Zaznamenané obrazy z jednoho řezu buněk. Barvení jader pomocí DAPI (modrá) a beta-cateninu (zelená) 
a jejich překryv (kolokalizace). Data poskytnuta s laskavým svolením Mgr. Belmy Skender. 
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2.6 Konfokální endomikroskopie (KE) 

Endomikroskopii obecně lze označit jako histologické vyšetření in vivo. Tato metoda vychází 
z fluorescenční konfokální mikroskopie, ačkoliv lze při endoskopickém vyšetření využít i další metody 
jako je multifotonová mikroskopie a optická koherentní tomografie. Komerční mikroendoskopy 
mohou dosahovat rozlišení v řádu mikrometrů, jejich zorné pole je omezeno na stovky mikrometrů 
a jsou kompatibilní s fluorofory excitovatelnými 488nm laserem. Na konci endoskopu (ohebného 
přístroje) je miniaturní mikroskop (soustava čoček). Endoskop je zaveden do oblasti, která má být 
vyšetřena. Před nebo v průběhu vyšetření musí být aplikovány do žíly nebo do trávicího ústrojí látky 
zvyšující fluorescenci. Největšího využití mají tyto mikroendoskopy při zobrazení gastrointestinálního 
traktu.  

V poslední době se KE využívá také ke studiu mikroskopických detailů tkáně v přirozeném 
mikroprostředí bez porušení integrity tkáně. Právě proto je studovaná tkáň mnohem méně náchylná 
na artefakty způsobené od odběru vzorků až po jeho barvení. Zároveň lze využít výhody sledovat daný 
objekt v reálném čase. Jedním z přístrojů umožňující neinvazivní zobrazení na buněčné úrovni in vivo 
je systém Cellvizio (obr. 8).  

  

Obrázek 8 Konfokální endomikroskop 

Přístroj Cellvizio DualBand. Zdroj: http://www.cellviziodualband.com/. 

Jeho funkce je založena na principu fluorescenčního konfokálního mikroskopu. Ohebný, tenký a 
několik metrů dlouhý objektiv (tzv. konfokální miniproba) umožňuje minimálně invazivní cestou 
získat obraz oblasti zájmu (orgány, nádory, cévy jak na zvířecím, tak lidském modelu. Konfokální 
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miniproby jsou složeny z tisíců optických vláken, v průměru mají méně než 300 mikrometrů 
s rozlišením až 1,4 mikrometru. Lze si vybrat z široké škály přímo na míru daného experimentu.  

2.6.1 Aplikace a ukázky použití konfokální endomikroskopie  

Využití konfokální endomikroskopie je široké, od studia angiogeneze, biodistribuce, genové 
exprese, funkční zobrazování až po imunologii (viz příklady na obr. 9, 10 a 11). I lidé již používají 
tento přístroj jako diagnostický nástroj běžně používaný při endoskopiích gastrointestinálního traktu 
(jícen, tlusté střevo, žlučové cesty) a plic (průdušky, alveolární prostor).  

 

Obrázek 9 Příklad výstupu analýzy střeva 

Zobrazení krypt myšího tlustého střeva (značeno akriflavinem). Post-procesovaný složený obraz 
z jednotlivých snímků při pohybu sondou. Zobrazeno ve stupních šedi. Převzato se svolením z materiálů 
Cellvizio, Mauna Kea Technologies. 
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– 

Obrázek 10 Příklad výstupu analýzy mozku 
Zobrazení myšího mozku na úroveň neuronů a cévního větvení. Post-procesovaný složený obraz 
z jednotlivých snímků při pohybu sondou. Barevné kódování. Převzato se svolením z materiálů Cellvizio, 
Mauna Kea Technologies. 

 

Obrázek 11 Příklad funkčního vyšetření střeva 

Vizualizace zánětu v myším tlustém střevě (jednotlivé kanály a překryv). Ariflavin, buněčná architektura 
(zelená), AngioSPARK, makrofágy (červená). Převzato se svolením z materiálů Cellvizio, Mauna Kea 
Technologies.Shrnutí 

19 



Projekt: OrganoNET – partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů 
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0245 
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 

20 

3. SHRNUTÍ 

Zobrazovací metody představují celou škálu metod umožňujících získat pohled do živého 
organismu. Patří sem především radiodiagnostika, lékařská ultrasonografie, nukleární medicína nebo 
diagnostická endoskopie. Tyto metody však neumožňují sledování v reálném čase a na buněčné 
úrovni. Proto jsou stále zdokonalovány a nahrazovány metodikami novými. Toto postupné 
zdokonalení nám umožňuje sledování změn jak na orgánové tak tkáňové, buněčné a molekulární 
úrovni. 

Zobrazování in vivo je v současné době na vzestupu. Tento zobrazovací přístup, například živých 
malých zvířat se využívá v řadě oblastí jako je nádorová biologie, vývoj léčiv a klinické aplikace. Jedním 
z přístrojů, který splňuje požadavky na neinvazivitu při studiu mikroskopických detailů tkáně 
v přirozeném mikroprostředí je Cellvizio. Jeho využití je široké, od studia kolokalizací a interakcí, 
biodistribucí, angiogeneze až po in vivo histologii a histopatologii. 
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