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     Cílem této práce bylo podat informace o fenotypizaci buněk ve tkáních pomocí 

imunohistochemie. Pro fenotypizaci buněk se používá řada imunohistochemických  

metod, které jsem chtěla porovnat, definovat jejich výhody a doplnit jednotlivé 

metody obrázky.  

     Imunohistochemie je založena na detekci tkáňového/buněčného antigenu 

pomocí specifických protilátek. Tyto specifické protilátky bývají nejčastěji 

označovány enzymem a fluorochromem, méně častěji radionuklidem a denzními 

partikulemi. Nejběžněji se provádí imunofluorescence za pomocí fluorochromů a 

enzymatická imunohistochemie za pomocí enzymů. Imunohistochemické metody 

lze rozdělit na přímé a nepřímé metody. Nejvíce využívané v laboratorní praxi jsou 

nepřímé metody a to především metody založené na interakci mezi avidinem a 

biotinem (LAB a ABC). Již méně se využívají metody založené na interakci enzym 

anti-enzym. Velkou oblibu v laboratorní praxi má použití metod na bázi rozpustné- 

ho polymeru – např. EPOS a EnVision. Pro amplifikaci signálu se používá 

tyramidů.  

     Tyto metody jsem ve své práci porovnala a zjistila jejich výhody a nevýhody pro 

fenotypizaci buněk. K jednotlivým metodám jsem doložila fotografie. 
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     The aim of this study was to provide information about phenotypization of cells 

in tissues using immunohistochemical analysis. Several immunohistochemical 

techniques are used for cell phenotypization and to define their advantages.  

     Immunohistochemical technique is based on detection of the tissue/cell antigen 

using specific antibody. These specific antibodies are most often labeled by 

enzymes or fluorochromes, less frequently by radionuclides or dense particles.  

Immunofluorescence uses fluorochromes and enzymatic immunohistochemistry 

uses enzymes. Immunohistochemical methods can be divided into direct and 

indirect methods. The most commonly used methods in laboratory practice are 

indirect methods, especially those based on the interaction between avidin and 

biotin (LAB and ABC). Methods based on the interactions of enzyme anti-enzyme 

are used less frequently. The most popular in laboratory practice are methods 

based on soluble polymer, e.g. EnVision and EPOS. 

Tyramides are very useful for signal amplification in immunohistochemistry. 

     These methods were compared in this work and their advantages and 

disadvantages in cell phenotypization were described and documented by figures.  

 

Keywords: antigen, antibody, immunohistochemistry, indirect method, signal   

                  amplification  
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1 Úvod 
     Imunohistochemie (IHC) se řadí mezi imuno – metody, které jsou založeny na 

vazbě molekul imunoglobulinů s jinými molekulami. Jedná se o kombinaci 

histologie a imunologie. Imunohistochemie slouží k detekci antigenů (Ag) ve tkáni. 

Pro detekci antigenů ve tkáni se používají značené monoklonální nebo 

polyklonální protilátky. V případě pozitivní reakce je vazba antigenu s protilátkou 

zobrazena barevnou reakcí. Detekce antigenů probíhá na různých tkáních - 

lidských i zvířecích.   

     Imunohistochemie je v dnešní laboratorní praxi velmi využívanou metodou pro 

imunofenotypizaci buněk. Využívá se nejen v klinických oborech (onkologie, 

patologie), ale také ve výzkumných oblastech. Pro imunofenotypizaci buněk se 

může využít širokého spektra imunohistochemických technik. Mezi 

nejpoužívanější techniky se řadí imunofluorescenční a imunoenzymatická 

technika. U těchto metod existuje řada možných modifikací. U 

imunohistochemických metod je možné signál konvertovat či zesilovat pomocí 

dalších látek.  

     Imunofenotypizaci buněk je možné provádět na parafínových řezech, 

kryostatových řezech, ale i na buněčných kulturách. V mojí práci se zaměřím 

především na parafínové a kryostatové řezy. Zpracování tkání pro parafínové a 

kryostatové řezy má řadu odlišností, které jsou popsány v jedné z dalších kapitol. 

     

1.1   Historie 

     Imunohistochemie se pozvolna vyvinula z histochemie [1]. První doklad o 

imunohistochemii je z roku 1941, kdy prof. Albert H. Coons pomocí protilátky 

označené fluoresceinem detekoval Streptococcus pneumoniae [2]. Jednalo se o 

použití přímé metody. Tím byl položen základ imunofluorescence, která se poté 

v dalších letech rozvíjela [1]. 

     Dalším mezníkem je rok 1966, kdy Nakana a Pierce a zároveň i Avrameas a  

Uriel [3,4] začali používat značení protilátek enzymem – křenovou peroxidázou 

(HRP).  

Při použití protilátky označené enzymem je nutné lokalizovat výslednou reakci 

např. pomocí substrátu 3,3´- diaminobenzidinu tetrachloridu (DAB).  
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Během dalších let se začaly využívat pro značení protilátek další enzymy, jako 

alkalická fosfatáza či  β - galaktosidáza, čímž došlo k rozmachu imunoenzyma - 

tických metod. Mezi nejdůležitější mezníky patří rok 1970 [5], kdy Sternberger 

zavedl techniku peroxidáza anti-peroxidáza. Následovala další metoda alkalická 

fosfatáza anti-alkalická fosfatáza, kterou zavedl Mason a jeho kolegové. 

Imunoenzymatické metody se díky vyhodnocování lokalizace Ag in situ – staly 

velmi používanými u patologů [6].     

     Heggeness a Ash [7] v roce 1977 použili avidin-biotin komplex pro 

imunofluorescenci. Poté došlo k použití techniky avidin-biotin ve spojení 

s peroxidázou. Zde je biotin konjugován se sekundární protilátkou a tento komplex 

reaguje s avidinem, který spojuje komplex biotinu a sekundární protilátky 

s peroxidázou [8]. Dnes je tato metoda hodně využívána k detekci antigenů. 

     Velkým krokem kupředu v imunohistochemických technikách byl rok 1975, kdy 

se začalo využívat hybridomu buněčných linií schopných produkovat velké 

množství monoklonálních protilátek [9]. 

     S narůstající potřebou detekce Ag ve formalínem fixovaných řezech, bylo 

potřebné zavést nějakou metodu pro zvýšení antigenicity, proto se roku 1976 

začaly používat techniky pro odmaskování antigenů. Nejprve bylo zavedeno 

natrávení pomocí trypsinu, poté následovaly další možnosti (proteináza K, 

mikrovlnná trouba). Těmito technikami tedy dochází k výraznému zvýšení citlivosti 

imunohistochemické detekce epitopů [10]. 

     V dnešní době stále dochází ke zdokonalování již objevených technik a stále 

se objevují nové techniky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

2   Zadání bakalá řské práce – cíl práce 
     Cílem práce je podat ucelenou informaci o fenotypizaci buněk ve tkáních 

pomocí imunohistochemie. Tato práce má seznámit čtenáře s metodami 

používanými dnes a v době nedávné. Zmíněné imunohistochemické metody jsou 

doplněny obrázky, které jsou součástí této práce. Dále bych chtěla porovnat 

jednotlivé metody a definovat jejich výhody. 
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3   Imunohistochemie 
     Imunohistochemii řadíme mezi histochemické metody. Princip histochemie 

spočívá v tom, že dochází k detekci chemicky definovaných látek in situ (buňky, 

tkáňové kultury, řezy z tkáňových bloků).  

V imunohistochemii jsou aplikovány principy imunologie a histologie. Dochází k 

využití afinity antigenu a specifické protilátky za vzniku jejich vazby. Fenotypizace 

buněk by nemohla proběhnout, kdyby k této vazbě mezi antigenem a protilátkou 

nedošlo [11].  

 

3.1   Antigen 

     Někdy se antigen označuje jako imunogen, ale z imunologického hlediska se 

od sebe tyto dva pojmy odlišují. Protilátky, jako specifické komponenty imunitní 

odpovědi, dokaží vázat Ag, kdežto imunogen je schopný indukovat imunitní 

odpověď. Odlišovat tyto termíny od sebe je nutné.  

     Antigenem jsou cizorodé molekuly odvozené např. z cizích buněk (mikroorga -  

nismy). Ag pocházející z vnějšího prostředí se nazývají exoantigeny a pocházející 

z organismu jsou nazývány endoantigeny. Podle chemické struktury jsou Ag často 

proteiny, glykoproteiny, lipoproteiny, polysacharidy či nukleové kyseliny. 

     Vazby mezi Ag a protilátkou (Ab) se neúčastní celá molekula, ale jen její část 

tzv. epitop (determinanta). Na Ag může být několik epitopů. 

     Existují i nízkomolekulární látky, které nemají imunogenní vlastnosti. Takto 

neplnohodnotné Ag se nazývají hapteny. Pokud se hapten naváže na 

makromolekulu, stane se imunogenním [12]. 

 

3.2   Protilátka (Imunoglobulin – Ig) 

     Protilátky jsou produktem plazmatické buňky. Plazmatická buňka vzniká po 

antigenní stimulaci B-lymfocytů za pomoci TH2-lymfocytů. Takto aktivovaná 

plazmatická buňka může produkovat Ab. Úkolem Ab je vázat se na cizorodé látky 

v těle a eliminovat je z organismu [13]. 

     Protilátky můžeme rozdělit do několika tříd – IgA, IgM, IgG, IgE, IgD. Tyto třídy 

mají své podtřídy – například IgG1. Třídy Ab se mezi sebou liší ve stavbě 

molekuly. Imunoglobulin IgG se skládá z 2 lehkých a 2 těžkých řetězců. Lehké 
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řetězce jsou složeny z jedné variabilní a konstantní domény. Těžké řetězce mají 

jednu variabilní a 3 konstantní domény. Protilátku můžeme rozdělit také na Fab 

oblast a na Fc oblast. Molekula Ig je propojena disulfidickými můstky (Obr. 1) [14]. 

     Při imunofenotypizaci buněk se používají nejčastěji Ab typu IgG a IgM. 

Protilátka reaguje s Ag v oblasti Fab. Protilátky používané v imunohistochemii 

můžeme dělit podle původu na monoklonální a polyklonální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Obr. 1 - Stavba imunoglobulinu G [14]. 

              

3.2.1   Monoklonální protilátky 

     V roce 1975 zavedli Köhler a Milstein [15] techniku, která in vitro umožňuje růst 

buněčné populace jednoho klonu produkující Ab. Zdrojem buněk produkujících Ig 

je zvíře a nejčastěji to bývá myš. Myš je imunizována určitým Ag. Poté dojde ke 

zpracování, kdy je ze sleziny vyrobena suspenze, do které se přidají téměř 

nesmrtelné myelomové buňky. Fůzí obou typů buněk vznikají hybridomové buňky, 

které jsou kultivovány v selekčním médiu. V tomto médiu mohou přežívat jen 

hybridomové buňky. Vybrané klony jsou poté dále množeny. Takto vyrobené 

monoklonální protilátky jsou identické – jsou jedné třídy a mají stejné fyzikálně – 

chemické vlastnosti. Rozpoznávají jen jeden epitop na Ag [11]. 

     V nedávné době se objevily monoklonální protilátky, které jsou vyrobené 

v jiném zvířeti, než je myš (koza, králík). Nabízejí velké možnosti v detekci, 
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například v dvojitém barvení, kdy jsou potřeba dvě antigen specifické protilátky 

pocházející ze dvou živočišných druhů [16]. 

     Vzhledem k tomu, že v naší laboratoři pracujeme s myšmi, tak tento typ 

protilátek upřednostňujeme, protože monoklonální protilátky jsou vyrobené z myši 

a při použití myší tkáně a myší protilátky hrozí falešná pozitivita. Proto jsou 

monoklonální protilátky vyrobené v jiném zvířeti pro použití na myší tkáni lepší. 

 

3.2.2   Polyklonální protilátky 

     Tyto protilátky se získávají opakovanou imunizací zvířat Ag. Po imunizaci se 

odebírá krev. Z krve se vyrobí polyklonální sérum. Toto sérum obsahuje 

heterogenní směs Ab. Směs Ab obsahuje různé třídy Ig, které mají odlišnou 

specifitu a jiné fyzikálně - chemické vlastnosti. Polyklonální protilátky reagují s více 

epitopy na jednom Ag [11]. Jejich výhodou je, že výroba probíhá v krátkém 

časovém období, je poměrně levná a protilátky jsou především třídy IgG [17]. 
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4   Praxe a imunohistochemie 
     V této kapitole se budu věnovat možnostem zpracování tkání pro 

imunohistochemii, možnostmi odmaskování Ag, blokaci pozadí či blokaci 

endogenní aktivity enzymů. 

Tato kapitola je velmi důležitá, protože na zpracování tkání a následných 

postupech před vlastní reakcí, záleží vlastní imunofenotypizace buněk. 

 

4.1   Zpracování tkání pro parafínové řezy 

     Imunofenotypizace je na parafínových řezech velmi oblíbená zejména 

v histopatologických laboratořích kvůli zachování architektury tkáně. Parafínové 

řezy mají ale i své nevýhody – zabarvení pozadí, poškození termolabilních 

proteinů.  

Mezi nejdůležitější kroky při tvorbě parafínového řezu patří dokonalá fixace, zalití 

do parafínového bloku a krájení parafínového bloku.  

 

4.1.1   Fixace tkání    

     Fixací tkáně se má zabránit autolýze dané tkáně. Fixace může být fyzikální 

(var, mikrovlny) či chemická. Každý způsob fixace má své výhody a nevýhody. 

Nejvíce používanou je chemická fixace. Nejběžnější fixační tekutinou je 4% 

formaldehyd (formalín). Jeho výhodou je rychlé pronikání do tkáně. Doporučená 

fixace pro imunohistochemii je 4 dny. Při delší fixaci hrozí změna původní 

konformace Ag [18]. Při fixaci formaldehydem dochází k maskování cílových Ag, 

což lze nejčastěji odstranit teplem. Při delší fixaci je zabráněno přístupu Ab na 

cílové struktury [19]. 

     Mezi další fixační tekutiny pro imunohistochemii patří paraformaldehyd, etanol, 

metanol. Méně často se používají k fixaci glutaraldehyd či Bouinova tekutina [19].  

 

4.1.2   Zalití do parafínového blo čku 

     Po fixaci nastává fáze zalití do parafínu. Nejprve se tkáň musí odvodnit a 

ponechat v parafínu. To se děje v přístroji zvaném autotechnikon (doba trvání 

jednoho procesu je různá, v naší laboratoři jeden proces trvá 24 hodin).  
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Dalším krokem po autotechnikonu je vlastní zalití do parafínového bloku. V naší 

laboratoři využíváme zalévací parafínovou linku. Po zalití získáme parafinový blok 

(Obr. 2).    

 

                  

Obr. 2 – Ukázka parafínového bloku (foto: autor) 

 

4.1.3   Krájení parafínového bloku 

     Krájení bloku probíhá na mikrotomu. Obvyklá tloušťka řezu je 4 - 6 µm. 

Podložní sklo se musí před nalepením řezu ošetřit pomocí kamencové želatiny. 

Úkolem kamencové želatiny je udržení řezu na skle při detekci IHC (odmaskování  

Ag – var, odplavení řezu při inkubaci s Ab). Řez se poté vloží do kapky 

destilované vody na skle a nechá se zaschnout. Na suchém řezu probíhá vlastní 

fenotypizace.  

 

4.2   Zpracování tkání pro kryostat 

     Zpracování tkáně pro krájení na kryostatu má jisté odlišnosti od zpracování 

tkáně pro parafínový blok. Především to jsou jinak potažená sklíčka a liší se jinou 

fixací. Je to častá metoda volby pro imunofluorescenci (IF).  

Velkou výhodu je, že není nutné odmaskování Ag, protože nedošlo k žádné fixaci, 

nebývá pozadí a nedochází k poškození termolabilních proteinů.  
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Nevýhodou je možná tvorba krystalů (lednice i mraznička poškozují 

mikroarchitektoniku tkání). 

 

4.2.1   Fixace tkán ě 

     Fixace se většinou neprovádí a tkáň se rovnou krájí na kryostatu, popřípadě se 

tkáň zamrazí. Pokud se používá fixace, tak se dá použít etanol, metanol, aceton, 

formaldehyd – v menší míře použití. Na našem pracovišti fixujeme např. 

paraformaldehydem. Lze použít i tzv. postfixaci – fixace celého skla i s řezem.  

     Při použití těchto fixativ se mohou objevit při barvení hematoxylin – eosin jisté 

změny v barvitelnosti (u každého fixativa jsou to jiné změny – u řezů, které jsou 

fixované formalínem a barvené HE, nacházíme rozostřené některé struktury a 

méně definovaný chromatin; fixace acetonem dává trochu lepší výsledky než 

formalín) [20].   

 

4.2.2 Krájení tkán ě 

     Krájení tkáně probíhá na kryostatu. Tloušťka řezu bývá i 10x tlustší než u 

parafínových řezů. Tkáň se před krájením musí uchytit na držák a zalít do 

mrazícího média, popřípadě do kapky destilované vody. Poté se může daná tkáň 

krájet. Pro lepení řezů se používají speciálně potažená skla. K potažení skel se 

nejčastěji používá 3 - aminopropyltriethoxysilan (APES) či poly - L – lysin [21].  

Ukrojený řez se dává rovnou na sklíčko. 

 

4.3   Odmaskování antigen ů (antigen retrieval) 

     Odmaskování antigenů patří mezi jednoduché metody, aplikované na 

formalínem fixované parafínové řezy, které jsou široce používané v patologii a 

morfologii [22]. Výsledkem odmaskování je revitalizace Ag pro detekci. Použitím 

těchto metod dochází i ke snížení pozadí, snáze dochází k reakci Ag s Ab. 

     Toto odmaskování je nutné u fixačních tekutin, jako je formaldehyd. Vlivem 

fixace dojde k pozměnění proteinů v molekule – změna 3D konformace. To poté 

vede k tomu, že epitopy nejsou schopné vazby s Ab. Po použití odmaskovací 

techniky dojde k částečné renaturaci proteinové struktury a tím poté dojde k lepší 

vazbě Ab na epitop.  
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     Pro odmaskování existuje řada metod, které se dají použít. Nejvíce se používá 

při odmaskování Ag teplo (vodní lázeň, mikrovlnná trouba, autokláv, tlakový hrnec, 

elektrické ploténky) a tzv. netepelné metody (detergenty, natrávení enzymy). Tyto 

metody se mezi sebou dají kombinovat (například mikrovlnná trouba a natrávení 

enzymy) [19]. 

          Při fenotypizaci buněk imunohistochemicky v naší laboratoři nejčastěji 

používáme pro odmaskování mikrovlny – za použití mikrovlnné trouby nebo 

natravování enzymem. 

    

4.3.1   Mikrovlnná trouba (MW) 

     Mikrovlnná trouba je poměrně často využívaná, protože při vysoké teplotě 

dochází k odmaskování Ag. Řezy se nejčastěji revitalizují v pufru v určitém pH 

rozmezí – hodnota pH má vliv na intenzitu barvení. Lze použít i vodu [22].  
     Nejčastěji používaným pufrem k revitalizaci je citrátový pufr, dále lze použít i  

TRIS-EDTA pufr (pufr Tris(hydroxymetyl)aminometan-etylendiamintetraoctové 

kyseliny). Existují i odmaskovací směsi, které jsou vyráběné a dodávané 

komerčně.  

 

4.3.2   Natrávení enzymem 

     Nejčastěji probíhá pomocí pepsinu, trypsinu, proteinázy K. Při natravování 

enzymem dochází k rozbití vazeb mezi proteiny, které vznikají při formaldehydové 

fixaci. Inkubace s enzymem se většinou provádí při zvýšené teplotě 37oC.  

Toto natravování pomocí enzymů má určité výhody oproti použití MW – nedochází 

k porušení termolabilních proteinů [23]. 

     U této metody je lepší potahovat sklíčka pomocí APES, či poly-L-lysinu apod. 

nebo dávat řezy na speciální skla (SuperFrost skla), protože při aplikaci enzymů 

se stává, že řez ztrácí přilnavost a tzv. uplave [21]. 

 

4.4   Blokace endogenní aktivity enzym ů 

     Pro vizualizaci místa vazby mezi Ag a Ab ve tkáni se používají Ab značené 

enzymem, např. peroxidáza, alkalická fosfatáza. Podobné enzymy se nachází 
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v organismu ve tkáních přirozeně a tím, že použijeme enzymem značené Ab pro 

detekci Ag, dochází ve výsledku k falešně pozitivní reakci.  

Je tedy nutné u peroxidázy utlumit endogenní aktivitu a to se nejčastěji provádí 

3% roztokem peroxidu vodíku v PBS (fosfátovém pufru) či destilované vodě, lze 

blokovat i peroxidem vodíku v metanolu. U alkalické fosfatázy se endogenní 

aktivita tlumí levamizolem [21]. 

 

4.5   Blokace pozadí      

     Pro imunohistochemické barvení má největší význam potlačit nespecifické 

zabarvení pozadí. Nespecifické zbarvení má vliv na výslednou reakci. Může 

docházet k falešně nespecifickým pozitivním reakcím. Mezi nespecifické reakce 

patří aktivita endogenních enzymů, kontaminace řezů, poškození řezů a další [21]. 
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5   Markery (zna čení protilátek) 
     Pro lokalizaci a identifikaci cílové struktury (Ag) u fenotypizace buněk pomocí 

imunohistochemie je potřebné mít protilátky označené markerem. Nejčastěji se 

používají tyto markery – enzym, fluorochrom, biotin, radioizotop, koloidní částice. 

Označují se primární protilátky, ale především se označují sekundární protilátky 

pro fenotypizaci. Zřejmě nejčastěji se používá pro světelnou mikroskopii značení 

enzymem a biotinem. Pro imunofluorescenční detekci Ag se především využívá 

fluorochromů. Radioizotopy a koloidní částice se dnes používají jen zřídka. Každé 

značení má svoje výhody a nevýhody pro fenotypizaci buněk [24]. 

 

5.1   Značení enzymy 

     Jsou velmi často využívané pro značení Ab v enzymové imunohistochemii. 

Konečný produkt (barevná reakce) je stabilní pro světelnou mikroskopii [25]. 

     Metody používající enzymy využívají enzym – substrátové reakce. Tyto  

enzym - substrátové reakce konvertují rozpustné bezbarvé chromogeny do 

nerozpustných barevných konečných produktů. 

Většina enzymů je vysoce specifická pro jeden substrát, ale existují i jiné, které 

atakují mnoho příbuzných substrátů [26]. 

 

                      Enzym (E) + Substrát (S) → ES komplex 

                      ES komplex → E + produkt (P) [26] 

 

    Enzymy se klasifikují do tříd: hydrolázy, oxidoreduktázy, transferázy, lyázy, 

ligázy, isomerázy. V imunohistochemii se nejčastěji vyskytuje třída hydroláz 

(proteázy) a oxidoreduktáz (dehydrogenázy, oxidázy, peroxidázy) [26]. 

     V naší laboratoři nejčastěji pracujeme s křenovou peroxidázou (horseradish 

peroxidase - HRP) a alkalickou fosfatázou (AF). 

 

5.1.1   Křenová peroxidáza 

     Tento enzym je asi nejvíce používaný v imunohistochemii pro světelnou 

mikroskopii. Pro dokončení reakce je nutné použití chromogenu [25]. Enzym je 

izolován z kořene rostliny křenu selského (Cochlearia armoracia). Rostlina 
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obsahuje hematin. Hematin tvoří nejprve komplex s peroxidem vodíku, ten se 

následně rozloží ve vodě na kyslík. Substrátem je peroxid vodíku [26]. 

     Tímto enzymem můžeme přímo označit primární protilátku, sekundární 

protilátku, případně i avidin, kterému se říká streptavidin. 

     Nejběžnější chromogen pro tento enzym je 3,3´-diaminobenzidin 

tetrahydrochlorid (DAB). Výsledkem reakce je hnědý produkt (Obr. 3) [25]. Tento 

produkt je nerozpustný ve vodě, alkoholu a jiných organických rozpouštědlech. Je 

řazen do potenciálně karcinogenních látek.       

     Další možné chromogeny pro HRP jsou 4-chlor-1-naftol-blue (rozpustný 

v alkoholu, nesmí být dehydratován, montuje se do médií bez organických 

rozpouštědel). Další možností je 3–amino-9-etylkarbazol (AEC). Při použití vzniká 

růžový produkt, rozpustný v alkoholu, a proto se preparáty musí montovat z vody 

[25]. S těmito různými chromogeny se dají provádět i vícebarevné detekce. 

 

 

              Obr. 3 – Křenová peroxidáza – detekce GFAP v myším mozku. Použití     

                            chromogenu DAB. Foceno při zvětšení 20x (foto: autor). 

 

5.1.2   Alkalická fosfatáza 

     Je druhý nejčastěji používaný enzym v imunohistochemii. Enzym hydrolyzuje 

substrát (naftol fosfát ester) na fenolové sloučeniny. Za použití substrátu vznikají  
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            Obr. 4 – Alkalická fosfatáza 

                          potkaním embryu. 

                          Foceno př

 

5.2   Značení fluorochromem

     Toto značení se používá p

fluorofory po ozáření (excitaci) sv

jiné vlnové délky. Prohlížení v

propouští jedno procházející 

     Protilátky jsou chemicky konjugovány s

spektrum fluorochromů, které se dají použít pro zna

se označuje pomocí Cyanin

(FITC), Tetrametylrhodamin

(AMCA) či pomocí Texas red 

     Pro naši laboratoř je stě

Alexa Fluor značení.  

 

23 

řípadně fialové) nerozpustné komplexy (Obr. 4).

Jako chromogen se používá naftol AS – MX fosfát či Fast Red TR nebo Fast 
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Foceno při zvětšení 40x (foto: autor). 
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                            Tab. 1 – Emisní a excitační spektra některých vybraných  

                                          fluorochromů. Převzato a upraveno z: [27] 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1   Cyanin  

     Cyaniny jsou poměrně často používanou skupinou fluorochromů při 

fenotypizaci buněk, protože jsou více stabilní oproti jiným fluorochromům, mají 

velmi silné intenzivní absorpční pásy ve viditelné oblasti spektra [28].                                                                

Jejich název je tvořen z Cyaninu, popřípadě ze zkratky Cy a z číslice, která určuje 

počet uhlíků mezi indoleninovými skupinami [28]. Jejich emisní a excitační spektra 

jsou zobrazena v tabulce (Tab. 1). 

     Cyaniny jsou složeny ze dvou kvarterních heteroaromatických bazí, spojených 

polymethinovými můstky. Strukturně jsou dvě možné varianty – nesulfonové a 

sulfonové cyaniny. Sulfonové mají zabudovanou sulfo - skupinu (sulfo - Cy3, sulfo 

- Cy5). Nesulfonové zahrnují právě Cy2, Cy3, Cy5, Cy7. Tyto dvě skupiny mají 

téměř totožné spektrální vlastnosti, ale liší se rozpustností (sulfo – Cyaniny jsou 

rozpustné ve vodě a nepoužívají organického rozpouštědla pro označování ve 

vodném prostředí, nesulfo - Cyaniny jsou málo rozpustné ve vodě a využívají 

organická rozpouštědla) [29]. 

     Výhodou u Cy3 je větší fotostabilita, dává menší pozadí než TRITC a jiné 

fluorochromy. Výhodou u Cy2 je opět větší fotostabilita, menší senzitivita ke 

 
fluorochrom excitace emise 

Cyanin 2 492 510 

Cyanin 3 550 570 

Cyanin 5 650 670 

Alexa Fluor 488 495 519 

Alexa Fluor 594 590 617 

Alexa Fluor 680 679 702 

FITC 492 520 

TRITC 550 570 

Texas red 596 620 

AMCA 350 450 
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změnám pH, více fluorescenční v organických médiích než FITC [30]. Barva 

emitovaného světla u Cy3 je červená (Obr. 5), u Cy2 žlutozelená. 

 

 

              Obr. 5 – Cyanin 3 – červená barva emitovaného záření. Detekce GFAP      

                                               (Glial fibrillary acidic protein) v myším mozku.  

                                               Foceno při zvětšení 60x (foto: autor). 

 

5.2.2   Alexa Fluor 

     Je asi nejvíce používanou skupinou fluorochromů na světě. Jejich emisní a 

excitační spektra jsou zobrazena v tabulce (Tab. 1). Na trhu existuje velká řada 

těchto fluorochromů (název je tvořen z Alexa Fluor a číslo označuje vlnovou 

délku).  

     V naší laboratoři nejvíce používáme Alexa Fluor 488 emitující světlo barvy 

zelené (Obr. 6). Existují i další například Alexa Fluor 405 (emitující barvu fialovou), 

Alexa Fluor 594 (emituje barvu oranžově - červenou), Alexa Fluor 546 (emituje 

barvu žlutou), Alexa Fluor 680 (emituje barvu červenou) [31]. 

    Jejich výroba spočívá v syntéze sulfonací kumarinu, rhodaminu, xantinu. Jsou 

stabilnější, jasnější a méně citlivé na výkyvy pH než třeba fluorescein [32]. 
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     Mezi její největší výhody patří fotostabilita oproti jiným fluorochromům, mají 

dobrou rozpustnost ve vodě, jsou dostupné v několika fluorescenčních barvách 

(modrá, červená, zelená, žlutá a další) [31]. 

 

 

               Obr. 6 – Alexa Fluor 488 - v myším mozku provedena detekce GFAP.     

                             Foceno při zvětšení 20x (foto: autor). 

          

5.2.3   FITC (fluorescein isothiokyanát) 

     Patří mezi deriváty fluoresceinu. Barva jeho emitujícího světla je zelená. Váže 

se vždy kovalentně. Emisní a excitační spektrum je zobrazeno v tabulce (Tab. 1) 

[31]. 

 

5.2.4   Dobarvení bun ěčných struktur 

     Při imunofluorescenci se používá dalších fluorochromů pro zvýraznění dalších 

struktur – jádra, aktin atd.  

 

» Phalloidin  

     Slouží pro zvýraznění struktury aktinu. V naší laboratoři používáme pro 

dobarvení aktinu Phalloidin FITC (Obr. 7). 
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                 Obr. 7 – Phalloidin FITC s dobarvením jader pomocí DAPI - dobarvení  

                               aktinu v myších myoblastech.  

                               Foceno při zvětšení 60x (foto: autor). 

 

» Propidium jodid 

     Je jaderný fluorochrom používaný k označení nukleových kyselin (Obr. 8). 

Barvivo neprochází nepoškozenou cytoplazmatickou membránou živých buněk, 

ale pokud mají buňky porušenou membránu, barvivo může proudit do buňky. 

Používá se pro kvantitativní posouzení obsahu DNA [33]. 

 

                       Obr. 8 – Propidium jodid – posouzení jaderného obsahu u myších  

                                     jater. Foceno při zvětšení 20x (foto: autor). 



 
 

28 
 

» DAPI (4´,6-diamidino-2-fenylindol)  

     Slouží pro dobarvení buněčných jader. V naší laboratoři DAPI používáme 

k dobarvení řezů při IF. Zabudovává se do DNA (oblast Adenin – Tymin). Emituje 

světlo barvy modré (Obr. 9) [34]. Emisní a excitační spektrum je zobrazeno 

v tabulce (Tab. 1). 

 

                   Obr. 9 – DAPI – dobarvení jader v myším mozku.     

 .                               Foceno při zvětšení 60x (foto: autor). 

 

5.3   Značení radioizotopem (radionuklidem) 

     Značení radionuklidem se v IHC používá jen velmi zřídka. Dnes má značení 

radionuklidem občasné uplatnění v onkologii a endokrinologii. Tyto obory se snaží 

již nevyužívat metody používající značení radionuklidem, protože existují novější 

metody, které nepoužívají radioaktivní záření (např. ELISA). Tyto novější metody 

nejsou tolik nákladné na zabezpečení.      

     Radionuklid (např. 125I, 18F, 32P) je navazován na protilátku; takto označená 

protilátka reaguje s Ag. Komplex Ab a Ag je poté detekován [25]. 
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5.4   Značení denzními partikulemi 

     Pro IHC se nejčastěji používá značení koloidním zlatem. Koloidní zlato je 

suspenze (koloid) o velikosti menší než 1µm v tekutině (vodě). 

Pro světelnou mikroskopii se používají částice velikosti 20 nm, ale ve světelné 

mikroskopii se toto značení velmi často nepoužívá (označuje se sekundární 

protilátka → resp. je třeba jej zesílit stříbřením). 

Větší uplatnění je v elektronové mikroskopii, kde je také koloidní zlato nejčastěji 

navázáno na sekundární Ab. Takto označená sekundární protilátka se váže na 

primární protilátku. Zlato je zde používáno pro vyšší elektronovou denzitu [35]. 

Při použití částic definovaných velikostí (5 nm, 10 nm, 20 nm) lze takto značené 

protilátky použít k simultánní detekci Ag v polotenkém řezu.  
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6   Jednotlivé imunohistochemické metody 
     V této kapitole budou popsány metody používané v IHC. IHC metody můžeme 

rozdělit na přímé a nepřímé. U jednotlivých metod budou popsány jejich výhody a 

nevýhody. 

 

6.1   Přímé metody  

     U přímé metody je buněčný či tkáňový Ag rozpoznán přímo protilátkou, která je 

konjugovaná s markerem (Obr. 10). Ke konjugaci protilátky se nejčastěji používá 

fluorochrom nebo enzym (HRP, AF). Velmi zřídka se ke konjugaci používá 

radionuklid nebo denzní partikule (koloidní zlato). 

     Výhodou přímo značených protilátek - je jejich snadné použití a rychlost 

dokončení metody (aplikuje se jen jeden reagent a následuje odpovídající 

substrát). Velkou nevýhodou při použití přímé metody je relativně nízká senzitivita, 

ve vzorku musí být pro použití přímé metody velké množství Ag pro detekci, a také 

cena takto konjugovaných Ab je vysoká [9, 25]. 

 

                           Obr. 10 – Přímá metoda – na tkáňový Ag je přímo navázána  

                                           protilátka s markerem [9]. 

 

6.2   Nepřímé metody  

     Nepřímé metody se dnes využívají asi nejvíce, především díky některým 

výhodám oproti přímým metodám. Jsou sice komplikovanější, ale jsou také 

poměrně rychlé, nejsou tolik drahé a jsou citlivější. Tyto metody nabízí další 

amplifikaci imunohistochemického signálu.  



 
 

31 
 

U nepřímých metod zůstává primární protilátka nekonjugovaná a je specifická proti 

určitému Ag ve tkáni. Dalším krokem následuje sekundární protilátka proti primární 

protilátce. Většinou tyto sekundární protilátky jsou konjugované. Nepřímé metody 

obvykle existují jako dvojstupňové a trojstupňové metody [9,25]. 

 

» Dvojstup ňová metoda  

     Specifická nekonjugovaná primární protilátka se váže na Ag ve tkáni. V další 

vrstvě je aplikována sekundární protilátka označená markerem (sekundární Ab je 

proti primární protilátce). Nevýhodou metody je zvýšené nespecifické pozadí 

barvení, někdy mohou sekundární protilátky způsobit nespecifitu a nechtěné 

reakce (mohou reagovat s endogenním Ig ve tkáni) [9, 25]. 

 

 

          Obr. 11 – Nepřímá dvojstupňová metoda – na tkáňový Ag je navázána  

                     primární protilátka (černá) a na ní je navázána sekundární  

                     protilátka (modrá) označená markerem [9, 25]. 

 

» Trojstup ňová metoda  

     Přidává další jinou konjugovanou protilátku (terciární) k předchozí popsané 

dvojstupňové metodě (Obr. 12). Tato konjugovaná protilátka je třetí vrstvou a je 

přímo proti Ig druhé vrstvy. Důležité u této metody je, že jak sekundární, tak i 

terciární Ab musí být konjugovány s tím samým enzymem. Výhodou je větší 

senzitivita metody a to díky detekci menšího množství Ag a zesílení signálu 



 
 

 

(přidáním dalších značenýc

větší intenzity barvení) [9, 25].
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biotinových konjugátů. Avidin má tisíckrát silnější vazbu k biotinu než Ab k Ag. 

Nachází se ve vejcích plazů, ptáků a obojživelníků. Avidin může být nahrazen 

streptavidinem. Streptavidin pochází z mikroorganismu Streptomyces avidini 

(strukturně velmi podobný avidinu). Jeho výhodou při použití je menší pozadí při 

barvení než při použití avidinu. Další nevýhodou je menší stabilita a afinita pro 

biotin než u avidinu. I přes tyto nevýhody je streptavidin často 

využíván v laboratorní praxi [36]. 

 

» LAB metoda  

     U těchto metod se nekonjugovaná primární Ab naváže na Ag ve tkáni. 

V následném kroku se naváže biotinylovaná sekundární protilátka. Posledním 

krokem je u LAB metody značený avidin (Obr. 13), u LSAB metody se navazuje 

streptavidin (Obr. 14). 

U LAB metody existují komerční kity, které se skládají z jedné lahvičky, která 

obsahuje biotinylovanou sekundární protilátku a enzymem značený avidin. Jsou 

aplikovány v jednom kroku. 

V naší laboratoři nejvíce používáme LSAB metodu, především díky možnosti 

amplifikace signálu a malému pozadí [9]. 

 

     Obr. 13 – LAB – metoda avidin-biotin, primární protilátka (černá) je proti Ag.  

                     V druhém kroku se aplikuje sekundární protilátka (zelená) značená  

                     biotinem (šedá). V posledním kroku je aplikován avidin značený  

                     markerem (hnědý) [9]. 
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            Obr. 14 – LSAB  – metoda streptavidin-biotin, primární protilátka (černá)  

                               je proti Ag. V druhém kroku se aplikuje sekundární protilátka  

                               (zelená) značená biotinem (fialová). V posledním kroku je  

                               aplikován streptavidin značený markerem (hnědý) [9]. 

 

 

               Obr. 15 – LSAB – detekce nestinu ve svalovině jazyka u   

                               potkaního embrya. Foceno při zvětšení 60x (foto: autor). 
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» ABC 

     Je tříkroková procedura, v první vrstvě se primární Ab váže na Ag. Ve druhém 

kroku se přidává biotinylovaná sekundární Ab, která je proti primární Ab. 

V posledním kroku se přidává komplex avidinu s biotinylovaným enzymem (např. 

HRP). Tento komplex je připraven předem a po aplikaci zreaguje s již 

vytvořeným komplexem primární a sekundární protilátky. Avidin tvoří spojení mezi 

biotinylovanou sekundární protilátkou a biotinylovaným markerem (Obr. 16). 

Pokud je avidin nahrazen streptavidinem jedná se o SABC metodu.  

Je více senzitivní než třeba metoda peroxidáza anti-peroxidáza, vykazuje známky 

nižšího zabarvení pozadí při barvení [9, 36].  

 

» BRAB metoda 

     U této metody je nekonjugovaný avidin spojnicí mezi biotinylovanou sekundární 

protilátkou a biotinylovanou peroxidázou (Obr. 16) [37]. Nereprodukuje maximální 

citlivost oproti ostatním používaným metodám. V laboratorní praxi se tato metoda 

skoro nepoužívá [9]. 

 

           Obr. 16 – BRAB metoda a ABC metoda – u obou metod se primární  

                           protilátka váže na Ag. V dalším kroku se aplikuje sekundární  

                           protilátka značená biotinem. U BRAB metody se navazuje  

                           neznačený avidin a na něj se váže biotinylovaná peroxidáza. U  

                           ABC metody se na již vytvořený komplex primární protilátky a  

                          sekundární protilátky váže komplex avidinu s biotinylovaným  

                          enzymem [9]. 
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6.2.2   Metody založené na komplexu enzym anti – en zym 

     Od těchto metod se v dnešní praxi již upouští. 

 

» Metoda peroxidáza anti-peroxidáza (PAP) 

     Metodu PAP poprvé použil Sternberger et al. v roce 1970 [5] (Obr. 17). U této 

metody se nepoužívá žádná konjugovaná protilátka. Tkáňový Ag je rozpoznán 

nekonjugovanou primární protilátkou. Ve druhém kroku je přidána nekonjugovaná 

sekundární Ab, která je proti primární protilátce. Sekundární protilátka se váže 

pouze na jedno rameno primární protilátky (fragment Fab). Druhý fragment Fab je 

volný a je dostupný pro třetí krok. Třetí krok zahrnuje inkubaci s komplexem PAP, 

který se skládá ze tří molekul HRP a dvou protilátek anti – HRP (protilátky 

v komplexu musí být stejné jako protilátka primární). I když se už v praxi 

nevyužívá, měla tato metoda určité výhody. První výhodou je použití na tkáně 

s vysokým obsahem endogenního biotinu, kde nelze použít avidin – biotin metodu. 

Dále patří mezi senzitivní metody, díky komplexu enzymů [9]. 

 

» Metoda alkalická fosfatáza anti-alkalická fosfatá za (APAAP) 

     Je jinou možností reprezentující metodu enzym anti – enzym. V tomto případě 

je v komplexu použita AF. Opět není primární a sekundární protilátka 

konjugovaná. Komplex APAAP je složen jen z jedné protilátky anti – AF a dvou 

molekul enzymu AF (Obr. 17) [38]. Tato metoda je především doporučována pro 

nátěry z krve a kostní dřeně, protože nehrozí falešně pozitivní výsledky, kvůli 

obsahu endogenní peroxidázy, jak by tomu bylo u PAP metody (v krvi a kostní 

dřeni se nachází hodně endogenní peroxidázy) [9]. 
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                      Obr. 17 – PAP metoda a APAAP metoda – u těchto metod je  

                                      primární a sekundární protilátka nekonjugovaná. U PAP  

                                      metody je poté aplikován komplex PAP a u APAAP je  

                                      aplikován komplex APAAP [9]. 

 

6.2.3   Metody založené na interakci hapten anti – hapten (HAAH) 

     Hapteny jsou malé molekuly s definovanou strukturou. Nejsou imunogenní, 

pokud se nespojí s nosným proteinem. Mezi nejznámější hapteny patří biotin, 

FITC, dinitrofenyl. Molekuly haptenu se ve tkáních nenachází, a proto je použití 

protilátek konjugovaných s haptenem výhodné. Použití haptenů je rozšířené v in-

situ hybridizaci, IHC [39]. Mohou být použity pro homologní systém (monoklonální 

protilátka na myší tkáni) či při dvojitém barvení – hlavně v případě, že dvě primární 

protilátky jsou stejného původu [9]. 

 

6.2.4   Ve vodě rozpustné polymérové konjugáty       

     Tyto metody využívají unikátní technologii na bázi polymeru (dextranový 

řetězec). Na dextranovém řetězci je navázán další typ protilátky a molekuly, které 

jsou označeny enzymem. Řadí se mezi velmi citlivé metody. V laboratorní praxi se 

tyto metody používají velmi často. Asi nejvíce se používá EnVision a EPOS, jsou 
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komerčně dodávané např. firmou DAKO [26]Tyto metody se mohou použít na 

formalínem fixované parafínové řezy i na kryořezy. 

     Hlavní výhodou je jednoduchost jejich použití a rychlost. Mezi další výhody 

patří, že polymer neobsahuje avidin ani biotin, proto jsou odstraněny nespecifické 

výsledky barvení, které jsou způsobeny endogenní biotinovou aktivitou 

v některých orgánech (např. játra, ledviny). Další výhodou je detekce malého 

množství Ag. Nevýhodou těchto metod je, že velká molekula neproniká přes 

membrány (dobře barví povrchové struktury) [9]. 

 

» EPOS (Enhanced polymer one – step staining) 

     Tato metoda byla zavedena v roce 1993 [9]. Je to vysoce senzitivní a 

reprodukovatelná metoda. Řadí se mezi přímé imunohistochemické metody. U 

této metody je polymer složen z dextranové kostry. Na jedné kostře jsou navázány 

specifické protilátky (kolem padesáti) a označené enzymy (Obr. 18). 

Výhodou metody je jednoduchost – jednokroková metoda a rychlost inkubace 

(trvající méně než deset minut). Další výhodou je, že není potřebné žádné 

speciální předšetření. EPOS produkuje jen velmi slabé pozadí barvení. Metoda je 

v porovnání s LAB metodou na stejné úrovni citlivosti. EPOS existuje s navázanou 

HRP nebo AF (je možné použití dvojitého barvení) [9]. 

 

                       Obr. 18 – EPOS – složení celého komplexu EPOS [9]. 
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» EnVision 

     EnVision je nepřímá imunohistochemická metoda (Obr. 19). Je to dvoukroková 

metoda. Dextranová kostra rozpoznává myší a králičí IgG. Ag je rozpoznán 

nekonjugovanou Ab v prvním kroku. V druhém kroku je přidáván polymer. Je to 

opět velmi senzitivní metoda (srovnatelná s LAB metodou) [9]. 

 

                        Obr. 19 – EnVision HRP – Detekce GFAP v myším mozku.  

                                          Foceno při zvětšení 20x (foto:autor).  
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7   Imunohistochemické zesílení signálu 
     Pro zesílení (amplifikaci) signálu v IHC se používá speciálních metod. 

Amplifikace signálu se používá v IHC, in-situ hybridizaci či elektronové 

mikroskopii. Amplifikační metody pracují na odlišných principech (histochemických 

a imunologických). Mezi nejčastěji používanou metodu se řadí Catalyzed Signal 

Amplification – katalyzovaná signální amplifikace (CSA), už méně se používá pro 

amplifikaci signálu metoda label anti-label [9]. 

Principem zesílení u CSA je, že v přítomnosti peroxidu vodíku HRP katalyzuje 

oxidativní kondenzaci fenolických sloučenin za vzniku volných radikálů.  

Radikálové fenoly jsou kovalentně vázány na proteiny bohaté na elektrony 

(komplex protilátky). Tím dochází k zesílení signálu (Obr. 20).   

Nejčastěji se k amplifikaci používá biotin tyramid (BT) - možnost cyklovat, 

popřípadě FITC tyramid, Cy3 tyramid atd. (nelze cyklovat). Při použití tyramidu 

FITC je možnost signál konvertovat pomocí anti-FITC HRP a reakci dokončit 

chromogenem DAB (Obr. 21). Biotin tyramid dává nejlepší výsledky v CSA. Při 

použití biotin tyramidu lze konverovat signál do fluorescence (v posledním kroku 

se aplikuje avidin s fluorochromem). Mluvíme o tzv. Tyramid Signal Amplification 

(TSA) [9, 40]. 

 

                 Obr. 20 – Zesílení signálu pomocí tyramidu – V první části je zobrazena  

                                 LAB metoda a v druhé části je na LAB metodu navázán          

                                 tyramid a dochází k amplifikaci signálu [40]. 
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                   Obr. 21 – Tyramid FITC za použití anti-FITC HRP, dokončení reakce  

                                   pomocí chromogenu DAB. Detekce nestinu na potkaním  

                                   embryu. Foceno při zvětšení 20x (foto: autor). 

 

     Použití  TSA má několik výhod. Mezi nejdůležitější výhody patří vyšší intenzita 

signálu, detekce malého množství Ag ve tkáni, možnost konverze signálu, další 

výhodou je možnost dvojitého barvení (Obr. 22). Pomocí tyramidu lze provádět 

přímou a nepřímou CSA [9]. 

 

» Přímá CSA  

     U přímé CSA je tkáňový Ag rozpoznán nekonjugovanou primární protilátkou. 

V dalším kroku je aplikována biotinylovaná sekundární protilátka (proti primární 

protilátce). Ve třetím kroku se aplikuje avidin HRP a v posledním kroku se aplikuje 

tyramid konjugovaný fluorochromem – konverze signálu (Obr. 23) [9]. 
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            Obr. 22 – Amplifikace signálu (dvojité barvení) – Detekce PCNA  

                            (Proliferating cell nuclear antigen) za použití tyramidu  

                             Cy3 a detekce nestinu za použití tyramidu FITC  

                             v potkaním svalu. Foceno při zvětšení 40x (foto: autor). 

 

 

           Obr. 23 – Přímá CSA – Detekce nestinu za použití tyramidu FITC v mozku  

                           potkaního embrya. Foceno při zvětšení 20x (foto: autor). 
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» Nepřímá CSA 

     U nepřímé CSA je tkáňový Ag rozpoznán nekonjugovanou primární protilátkou. 

V druhém kroku je aplikována biotinylovaná sekundární protilátka. Ve třetím kroku 

je aplikován avidin HRP, v následujícím kroku je aplikován biotin tyramid a poté je 

znovu aplikován avidin HRP (kroky avidin HRP a biotin tyramid lze opakovat) a 

v posledním kroku je dáván chromogen DAB (Obr. 24) [9]. 

 

 

                Obr. 24 – Nepřímá CSA – Detekce nestinu v jazyku u potkaního  

                                embrya. Proveden 1 cyklus amplifikace. Foceno při  

                                zvětšení 6,4x (foto: autor). 
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8   Závěr 
     V dnešní laboratorní praxi a ve výzkumu je imunohistochemie velmi často 

využívaná. Především díky tomu, že se imunohistochemicky dá fenotypizovat 

nespočet antigenů pomocí monoklonálních a polyklonálních protilátek. V mojí 

práci jsem uvedla, že existuje nový typ protilátek, které jsou monoklonální, ale 

vyrobené v jiném zvířeti než je myš. Myslím si, že tento nový typ protilátek skýtá 

řadu výhod, hlavně pro pracovníky, kteří provádí imunohistochemický průkaz 

antigenu na myší tkáni (nedochází k falešně pozitivním výsledkům, jak by 

docházelo při použití myších monoklonálních protilátek na myší tkáni). V naší 

laboratoři velmi často využíváme tento typ protilátek a staly se nedílnou součástí 

našich experimentů na myší tkáni. 

     V další části práce jsem se věnovala značení protilátek a jednotlivým 

imunohistochemickým metodám. Protilátky lze značit řadou markerů. Nejvíce se 

využívá značení enzymy a fluorochromy. Důležitou výhodou při fenotypizaci 

antigenů je možnost simultánního barvení – možnost detekovat dva různé 

antigeny v jedné tkáni. Existuje velká řada fluorochromů pro fenotypizaci antigenů 

(např. Alexa Fluor, FITC, Cy). Enzymů je pro fenotypizaci méně (např. HRP, AF).  

     Stěžejní částí práce jsou jednotlivé imunohistochemické metody. Snažila jsem 

se ve své práci uvést jednotlivé metody a zjistit jejich výhody a porovnat je. 

V dnešní laboratorní praxi se asi nejvíce využívají metody založené na interakci 

avidin-biotin. Výhodu těchto metod je silná afinita avidinu k biotinu, vyšší citlivost 

než třeba u PAP či APAAP, možnost detekovat i malé množství antigenu a hlavně 

možnost amplifikace signálu. Nevýhodou těchto metod je přítomnost endogenní 

aktivity biotinu, což může způsobit pozadí barvení. 

Existuje celá řada metod založených na interakci avidin-biotin. Nejvíce se využívá 

metoda LAB a ABC. Už méně se využívá metoda BRAB – tato metoda je dnes již 

překonána dalšími metodami.  

Další metody jsou založené na interakci enzym anti-enzym – PAP a APAAP. Dnes 

jsou tyto metody již překonané díky zavedení dalších metod. Výhodou PAP 

metody je, že se dá aplikovat na tkáně s vysokým obsahem endogenního biotinu, 

kde nejdou používat avidin-biotinové metody. Díky enzymovému komplexu je tato 

metoda poměrně citlivá. APAAP jsou aplikovány na krevní nátěry a nátěry z kostní 

dřeně, protože tyto tkáně obsahují velké množství endogenní fosfatázové aktivity.  
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Čím dál více se v laboratorní praxi používají metody na bázi polymeru – např. 

EPOS a EnVision. Výhodu těchto metod je jednoduchost použití a rychlost 

inkubace. Tím, že tyto polymery neobsahují avidin ani biotin nedochází 

k nežádoucím reakcím. Jsou to vysoce citlivé metody. Svojí citlivostí jsou 

srovnatelné s citlivostí LAB metody.  

     V naší laboratoři nejvíce pracujeme s LAB metodou, protože potřebujeme 

dostatečně silný signál, který bychom třeba nezískali při použití přímé metody. 

Používáme i EnVision a to když potřebujeme zesílit signál. Zkoušeli jsme i použití 

tyramidů pro amplifikaci signálu. Používali jsme biotin tyramid a FITC tyramid - 

možnost konverze signálu do peroxidázy. Další metody BRAB, ABC, HAAH v naší 

laboratoři téměř nepoužíváme. 
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