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SOUHRN
Metoda I-FISH (fluorescenãní in situ hybridizace na jádrech v interfázi) propojuje morfologické vy‰etfiení histologick˘ch fiezÛ z formo-
lem fixovan˘ch a do parafinu zalit˘ch tkání s molekulárními technikami, které vyuÏívají sekvenãní specifiãnosti bází nukleov˘ch kyselin
pro urãit˘ lokus (oblast na chromozomu). I-FISH je pomûrnû nenároãná na laboratorní provedení a pfiitom poskytuje celou fiadu dÛleÏi-
t˘ch informací o vy‰etfiovan˘ch buÀkách. V rámci pracovi‰È patologie je vyuÏívána pfiedev‰ím v diagnostice nádorÛ. I-FISH umoÏÀuje
detekovat poãty kopií genÛ (amplifikace ãi delece), poãty jednotliv˘ch chromozomÛ (polyzomie ãi monozomie), chromozomální zlomy
a translokace a dal‰í zmûny. V souãasné dobû se I-FISH pouÏívá nejen pro stanovení diagnózy onemocnûní nebo k odhadu prognózy
nemocn˘ch, ale i k indikaci cílené terapie nádorÛ. ProtoÏe se zvy‰ují nároky na vy‰etfiování solidních nádorÛ, stává se metoda I-FISH
prakticky rutinním vy‰etfiením. âlánek shrnuje princip a vyuÏití I-FISH a snaÏí se usnadnit základní orientaci v této problematice.
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Fluorescence in situ hybridization on histologic sections

SUMMARY
I-FISH (fluorescence in situ hybridization on interphasic nuclei) represents a laboratory method linking morphological investigations
(histological sections of formaldehyde fixed and paraffin embedded tissues) with molecular techniques (sequence specificity of nucleic
acids bases for a certain locus). I-FISH is relatively undemanding for a laboratory workout, but offering a lot of important information
about the investigated cells. Within a scope of pathology departments I-FISH is utilized mostly in diagnostics of neoplasms. I-FISH is
helpful in detecting gene copy numbers (amplifications or deletions), and, importantly, in establishing copy numbers of individual chro-
mosomes (polysomies or monosomies), chromosomal breaks and translocations. At present, I-FISH is used not only for diagnosis and
estimation of prognosis, but also as a method to qualify a patient for a targeted biological therapy. Because demands on investigation
of solid tumors keep raising I-FISH becomes a part of routine investigations. The aim of this paper is to summarize principles and the
utility of I-FISH and to help the interested readers in finding a basic orientation in this laboratory method.
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V posledních letech se rozvíjí fiada molekulárních metod umoÏ-
Àujících vy‰etfiování patologick˘ch procesÛ na úrovni nukleov˘ch
kyselin. Jejich aplikace vede k odhalování molekulárních zmûn, kte-
ré mohou b˘t charakteristické pro urãitá nádorová onemocnûní.
Tento pfiístup pfiispívá nejen k upfiesnûní diagnostiky, ale moleku-
lární zmûny v nádorech se dají vyuÏít i pfii odhadu prognózy one-
mocnûní. V neposlední fiadû se molekulární vy‰etfiování stává ne-
zbytnou souãástí indikací ke specifické cílené terapii pacientÛ s ná-
dorov˘mi onemocnûními. PfiestoÏe morfologické vy‰etfiení je a na-
dále stále bude trval˘m základem diagnostiky patologick˘ch pro-
cesÛ, je nezbytné, aby patolog postupnû zavádûl nová vy‰etfiení,
která mu umoÏní reagovat na zv˘‰ené nároky souãasné diagnos-
tické i terapeuticko-indikaãní onkopatologie.

Metoda fluorescenãní in situ hybridizace (FISH) stojí na pome-
zí morfologického a molekulárního vy‰etfiení. FISH je zkratkou po-
ãáteãních písmen anglického názvu „fluorescence in situ hybridiza-
tion“. UmoÏÀuje identifikovat fiadu chromozomálních zmûn, na-
pfiíklad zji‰tûní poãtu kopií genÛ (amplifikace, delece), zji‰tûní po-
ãtu chromozomÛ (polyzomie, monozomie), stanovení chromozo-
málních zlomÛ a translokací a dal‰ích zmûn na úrovni nukleov˘ch
kyselin (DNA, ménû ãasto RNA) a to pfiímo in situ ve tkáni.

Na na‰em pracovi‰ti jsme zavedli metodu FISH na histologick˘ch
fiezech v roce 1998, kdy jsme jako jednu z prvních komerãnû vy-
rábûn˘ch sond zaãali pouÏívat nepfiímo znaãenou sondu pro zji‰-
tûní poãtu kopií genu ERBB2 u nemocn˘ch s karcinomy mléãné Ïlá-
zy a následnû pfiímo znaãenou sondu pro zji‰tûní zlomu v oblasti
genu ALK u dûtsk˘ch pacientÛ s velkobunûãn˘m anaplastick˘m lym-
fomem ALK protein pozitivním. Od té doby se spektrum komerãnû
dostupn˘ch sond rozrostlo obrovsk˘m zpÛsobem.

Princip FISH je zaloÏen na sekvenãní specifiãnosti bází nukleo-
v˘ch kyselin pro urãit˘ lokus (oblast) a na schopnosti DNA opako-
vanû tvofiit jedno a dvou fietûzcové struktury na základû komple-
mentarity bází nukleov˘ch kyselin. Sonda (anglicky „probe“), je
úsek nasyntetizované DNA, kter˘ sekvencí bází odpovídá vy‰etfio-
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