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ze środowiska badaczy ruchu z wielkim 
pożytkiem dla reszty biologii komórki.

Jak wynika z tego krótkiego podsumo-
wania, perspektywy badań ruchu i adhezji 
komórek są ekscytujące i na pewno ta dzie-
dzina będzie się aktywnie rozwijać. Musimy 
przecież pamiętać, że od rozwoju embrional-
nego osobników, przez komórki układu od-
pornościowego czy wreszcie metastazujące 
komórki nowotworowe, nasze organizmy są 
wciąż pełne pracowicie przemierzających je 
małych wędrowców, zdążających dokądś dla 
naszego pożytku czy też na naszą zgubę.

głąb organów, tkanek czy też całych organi-
zmów.

Badania in vivo stawiają wiele nowych 
wyzwań i można się spodziewać wykorzysta-
nia w badaniach ruchu komórek takich me-
tod jak optogenetyka czy fotoaktywacja siR-
NA w organizmie. Nie będą to jednak w żad-
nym razie metody specyficzne dla badań nad 
ruchem i adhezją. Podobnie, wiele badania 
te będą zawdzięczać możliwemu rozwojowi 
sond molekularnych, tworzonych do pomia-
ru aktywności ścieżek sygnałowych, i można 
mieć nadzieję, że tu inicjatywa wyjdzie 

RUCH POD MIKROSKOPEM — WSPÓŁCZESNE TECHNIKI BADANIA ADHEZJI I RUCHLIWOŚCI 
KOMÓREK

Streszczenie

Ruch komórek jest jedną z ich fundamentalnych 
cech. To dzięki niemu organizm może się rozwijać, 
układ odpornościowy działać, organy regenerować, 
a rany goić się. Badanie mechanizmów ruchu jest 
jednak jedną z trudniejszych metodycznie dziedzin 
biologii komórki. Procesy biochemicznie zachodzą 
bowiem w ruchliwych komórkach niesynchronicz-
nie, a często takich komórek jest niewiele. Niniej-
szy artykuł poświęcono metodom mikroskopowym 
stworzonym by rozwiązać ten problem. Omawiane 

są metody pomiaru parametrów ruchu i adhezji do 
podłoża. Omawiane są również podstawy zastosowa-
nia klasycznych metod mikroskopowych do badania 
procesów ruchowych. Pokrótce wspominamy też o 
wykorzystaniu sond molekularnych do badania pro-
cesów sygnalizacji w komórkach ruchliwych, a tak-
że o mikroskopowych metodach eksperymentalnych, 
umożliwiających doświadczenia na pojedynczych ko-
mórkach.

MOTION UNDER THE MICROSCOPE — MODERN TECHNIQUES FOR STUDYING CELL 
ADHESION AND MOTILITY

Summary

Ability to move is one of the fundamental func-
tions of the living cells. It is due to the motility 
that organism develops, immune system can work, 
organs are able to regenerate and wound heal. In 
the same time motility studies are among methodo-
logically most difficult ones. Biochemical processes 
underlying motility are notoriously unsynchronized 
and motile cells are usually not very numerous. 
Current paper reviews microscope techniques de-

veloped to solve those problems. We discuss basic 
measurements, parameterizing motility and substra-
tum adhesion. Classical, structural microscopy used 
for motility studies are also sketched shortly. We 
describe also use of molecular probes for signaling 
studies in motile cells as well as we mention about 
microscopic experimental techniques, allowing ex-
periments on single cells.
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