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ABSTRACT  

 

Fluorescence in situ hybridization (FISH) has been considered as a suitable method for 

rapid and easy detection of chromosome aberrations. In contrast to the standard conventional 

staining procedure, this technique enables the detection and specification of stable 

chromosomal re-arrangements, which are compatible with cellular division and thus, they 

could be transmitted from common ancestrial to next cell generations. FISH chromosome – 

specific painting probes have been effectively applied for the detection of chromosomal 

damage after exposure to radiation. During last years, several specific fluorescently labeled 

probes were performed that allowed precise detection of centromeres, subtelomeres or other 

regions (sequences) in genome. Our paper deals with describing of different types of FISH 

probes and their possibilities for application in radiobiology. 
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ÚVOD 

 
 Ionizujúce žiarenie je veľmi účinný agens v indukovaní chromozómových aberácií vo 

všetkých typoch buniek, ako in vivo, tak aj in vitro (Natarajan a Kesavan, 2005). Prvé dôkazy 

o jeho klastogénnom pôsobení boli podané už viac než pred 90 rokmi. Pojmom klastogén sa 

označujú faktory, ktoré sú schopné indukovať chromozómové zlomy (chromozómové 

aberácie). Zlom, chromatídový, alebo chromozómový, je základnou podmienkou vzniku 

chromozómových aberácií (Kuglík, 2000).  
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Chromozómové aberácie (CA) sú považované za dôležitý biomarker expozície 

ionizujúcemu žiareniu a genotoxickým chemikáliám (Natarajan, 2002). Ionizujúce žiarenie 

spôsobuje niekoľko typov poškodení DNA, jednoreťazcový zlom (SSB), dvojreťazcový zlom 

(DSB), alebo poškodenie báz. S pomedzi nich, sa DSB ukázali ako kritické lézie vedúce 

k vzniku radiáciou – indukovaných chromozómových aberácií. Typ vyvolaných aberácií 

závisí od štádia bunkového cyklu, v ktorom sa bunky počas ožiarenia nachádzali. Ožiarenie 

v G0 a G1 fáze indukuje aberácie chromozómové typu (zahrňujúc obe chromatídy 

chromozómu), kým v G2 fáze vzniká chromatídový typ aberácií (Natarajan a Kesavan, 2005). 

Frekvencia aberácií rastie s dávkou absorbovaného žiarenia. Radiáciou vyvolané 

chromozómové aberácie môžu byť nestabilné (asymetrické), alebo stabilné (symetrické) 

(Lucas a kol., 1992; Tucker a kol., 1994; Mühlmann, 2002). Asymetrické chromozómové 

aberácie (dicentrické alebo prstencovité chromozómy, intersticiálne delécie, asymetrické 

výmeny) sú typické aberácie postradiačného typu, ktoré vážne poškodzujú genetický materiál, 

v dôsledku čoho nie je pri ďalšom bunkovom delení umožnené správne rozdelenie DNA do 

dcérskych buniek. Tieto aberácie vyvolávajú deficit alebo nadbytok genetickej informácie, 

preto sú pre bunky väčšinou letálne. Bunky nesúce takéto aberácie sú eliminované z populácie 

niekoľko generácií po ožiarení. Na druhej strane, symetrické (balansované) chromozómové 

aberácie (translokácie, inverzie) sú kompatibilné s bunkovým delením. Ich počet s časom po 

ožiarení síce klesá, ale keďže nenesú acentrický fragment, môžu prežívať ako klon v kostnej 

dreni (Lucas a kol., 1992; Mühlmann, 2002; Stronati a kol., 2004; Řezáčová a kol., 2003).  

Po radiačných nešťastiach je najdôležitejšie stanoviť absorbovanú dávku u obetí. Pretože 

in vivo a in vitro ožiarenie lymfocytov indukuje podobné hladiny chromozómových aberácií 

na jednotku dávky (Natarajan a Kesavan, 2005), je analýza CA v stimulovaných periférnych 

lymfocytoch veľmi často používanou metódou na stanovenie indukovaného poškodenia po 

nukleárnom nešťastí (Mühlmann, 2002). Najbežnejšie používaným testom je frekvencia 

dicentrikov (pri nešťastí v Mexiku, Černobyli, Goiania v Brazílii, San Salvador, v Istambule). 

Lymfocyty nesúce dicentrické chromozómy sú však s časom, ktorý od expozície žiareniu 

uplynul, eliminované (Lucas a kol., 1989). Preto v prípadoch, keď nie je možné dozimetriu 

vykonať bezprostredne po radiačnom nešťastí, je vhodnejšou metódou analýza recipročných 

translokácií pomocou fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH). Taktiež pre chronickú 

a časovo neohraničenú expozíciu je metóda detekcie translokácií vhodnejšia (Tucker a kol., 

1994). 
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IN SITU HYBRIDIZÁCIA 

 In situ hybridizačné (ISH) techniky umožňujú odhaľovať špecifické sekvencie nukleových 

kyselín (DNA aj RNA) priamo na cytologických preparátoch, obsahujúcich morfologicky 

zachované chromozómy, jadrá, alebo časti tkanív (Raap, 1998). ISH je založená na princípe 

molekulovej hybridizácie medzi nukleovými kyselinami. Používa jednoreťazcové 

hybridizačné sondy komplementárne sa viažuce k predtým denaturovanej cieľovej sekvencii 

DNA na mikroskopickom sklíčku, výsledkom čoho je nová dvojvláknová molekula. Táto 

reakcia sa zvyčajne uskutoční medzi sondou v suspenzii a imobilizovanými chromozómami 

resp. interfázovými jadrami (Swiger a Tucker, 1996). Možnosťou detekcie sekvencií DNA 

priamo na cytologických preparátoch sa už v roku 1969 zaoberali M.L. Pardueová a J. Gall. 

Ich prvé úspešné pokusy na chromozómoch ropuchy (Xenopus laevis) a drozofily (Drosophila 

sp.) dokázali formovanie hybridných molekúl nukleotidových komplexov zložených z rRNA 

v roztoku a DNA z materiálu na cytologickom preparáte (Pardue a Gall, 1969).  

 Prvé sondy používané v technike in situ hybridizácie boli značené rádioaktívnymi izotopmi 
32P, 125I, 3H a 35S. Signálom takto označenej sondy je rádioaktívne žiarenie, ktoré sa deteguje 

autorádiograficky na vysoko citlivom fotografickom filme. Limitom využiteľnosti tejto 

techniky boli pôvodne práve rádioaktívne sondy, ktorých použitie má niekoľko problémov. Je 

to jednak nestabilita sondy, ďalej, napriek všeobecne vysokej senzitivite autorádiografie, 

obmedzená rozlišovacia schopnosť, taktiež cena a prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré 

vyžaduje práca s rádioaktívnym materiálom (Levsky a Singer, 2003). 

 

FLUORESCENČNÁ IN SITU HYBRIDIZÁCIA    

 V roku 1980 bola ako modifikácia pôvodnej in situ hybridizácie vyvinutá fluorescenčná in 

situ hybridizácia (FISH). Je zameraná na identifikáciu buniek obsahujúcich konkrétnu DNA 

sekvenciu v komplexnej zmesi pomocou fluorescencie (Pinkel a kol., 1986). V tejto technike 

je sonda označená fluorescenčným farbivom, takže po jej hybridizácii k cieľovej DNA, môže 

byť pozorovaná pod fluorescenčným mikroskopom (Levsky a Singer, 2003). K špecifickej 

hybridizácii dochádza len v prípade, že existuje dostatočná komplementarita medzi 

sekvenciami jednovláknovej DNA sondy a DNA chromozómov. Existujú dva spôsoby 

detekcie fluorescenčnej sondy, priamy a nepriamy. 

 Pri nepriamom spôsobe značenia sú do DNA sond včlenené chemicky modifikované 

nukleotidy (Bauman a kol., 1981; Pinkel a kol., 1986). Základný princíp spočíva v tom, že 

biotín alebo digoxigenín sa kovalentne naviažu na dUTP, ktorý sa začlení do sekvencie sondy 

namiesto tymínu. Po hybridizácii s takto označenou sondou, sa uskutoční imunodetekcia 
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pomocou protilátok konjugovaných s príslušným fluorochrómom (anti – DIG a anti biotín 

protilátky, resp. detekcia streptavidínom) (Rosypal, 2002). 

V priamej metóde je do DNA sondy taktiež včlenený dUTP, ale s naviazaným 

fluorochrómom (Wiegant a kol., 1993). Hybridizačný cieľ sondy je teda možné pod 

fluorescenčným mikroskopom pozorovať bezprostredne po hybridizačnej reakcii. Pre takéto 

metódy je nevyhnutné, aby väzba sonda – detegovaná molekula, vydržala pomerne drsné 

hybridizačné a premývacie podmienky. Všeobecnou nevýhodou priamych metód oproti 

nepriamym je to, že sú menej senzitívne.  

Pred niekoľkými rokmi bola popísaná chemická syntéza oligonukleotidov obsahujúcich 

funkčnú skupinu (primárne alifatické amíny, alebo sulfohydrylové skupiny). Tá môže 

reagovať s fluorochrómom alebo enzýmom a tak vytvoriť stabilné sondy, ktoré môžu byť 

použité pre in situ hybridizačné experimenty. Syntetické oligonukleotidy majú množstvo 

výhod. Sú s ohľadom na svoju automatizovanú prípravu ľahko dostupné, malé a jedno – 

vláknové. Ich veľkosť im dáva dobrú penetračnú schopnosť, ktorá je v podstate považovaná 

za jeden z faktorov úspešnosti in situ hybridizácie. Malá veľkosť oligonukleotidov však môže 

byť aj nevýhodou, pretože im umožňuje pokryť menšie ciele ako konvenčná cDNA sonda 

(Haralambidis a kol., 1987). 

 Metóda FISH techniky pozostáva z týchto krokov: 1. fixácia materiálu a zhotovenie 

preparátu s cieľovým miestom (metafázové chromozómy), 2. príprava a značenie sond, 3. 

denaturácia sondy, 4. denaturácia cieľového miesta, 5. hybridizácia medzi sondou a cieľovým 

miestom, 6. odstránenie nenaviazanej alebo nešpecificky naviazanej sondy, 7. vizuálna 

detekcia hybridizačných miest, 8. farbenie pozadia, 9. vyhodnotenie a dokumentácia 

(mikroskopovanie, fotografovanie, počítačové spracovanie fluorescenčného signálu). 

 

CHARAKTERISTIKA SOND 

 Vizuálne je možné hodnotiť cieľové sekvencie nukleotidov s rozsahom od jedného do 

niekoľkých stoviek (kilobáz) (kbp) a priestorovo je možné rozlíšiť dve sondy vzdialené od 

seba len 1000 bp (Laan a kol., 1995). Poznáme sondy DNA a sondy RNA. Výhodou RNA 

sond je skutočnosť, že vykazujú menšie pozadie a naviac je možné nešpecificky naviazanú 

RNA sondu odstrániť pomocou RNAázy. Typickými DNA sondami používanými na 

mapovanie chromozómov sú buď sekvencie cDNA, umelo nasyntetizované oligonukletidy, 

alebo naklonované fragmenty genómovej DNA (Kuglík, 2000). 

Podľa ich cieľovej špecifikácie ich možno presnejšie rozdeliť nasledovne: 
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1. Chromozómové sondy, ktoré zahŕňajú celochromozómové a „arm specific“ t.j. sondy 

špecifické pre rameno chromozómu. 

2. Satelitné sondy, ktoré sa delia na α satelitné, klasické satelitné a telomerické sondy. 

3. Sondy pre jedinečné sekvencie. 

4. Genómové sondy. 

 

VYUŽITIE FISH 

 1. FISH – WCP (whole chromosome painting), využíva tzv. „vysvietenie“ chromozómov 

fluorescenčnými sondami. Celochromozómové sondy hybridizujú s celými jednotlivými 

chromozómami v metafáze. Každá takáto sonda je vlastne súborom sond, ktoré špecificky 

hybridizujú s mnohými jedinečnými sekvenciami pozdĺž cieľových chromozómov. Oba 

homologické chromozómy sú úplne vyfarbené, preto sa táto technika označuje aj ako 

chromozómové maľovanie. FISH – WCP je teda založená na vizualizácii farebných výmen 

v metafázových chromozómoch. Použitie primeraného kontrastného farbenia vyústi vo 

vizualizácii zvyšných chromozómov v inej farbe. Preto sa chromozómy s výmenami (napr. 

translokáciami) javia ako dvojfarebné ( Pinkel a kol., 1988; Tucker a kol., 1993, 1995). 

 WCP sondy sa používajú na identifikáciu špecifických chromozómov, pre identifikáciu 

štruktúrových chromozómových aberácií a k identifikácii markérových chromozómov. 

Využitie týchto sond je v postnatálnej cytogenetike, nádorovej cytogenetike, pri detekcii 

mutagénnych účinkov žiarenia a chemikálií (detekcia získaných aberácií) 

a v biodozimetrických štúdiách.  

 Kým vzájomné chromozómové výmeny (translokácie a dicentrické chromozómy) môžu 

byť detegované použitím sond farbiacich celé chromozómy, na detekciu výmen vo vnútri 

chromozómu, teda medzi dvoma ramenami (pericentrické inverzie), alebo v rámci jedného 

ramena (paracentrické inverzie), musia byť použité iné typy sond. Sondy špecifické pre 

ramená chromozómov umožňujú jednoduchú detekciu pericentrických inverzií. Na detekciu 

paracentrických inverzií je vhodné použiť sondy špecifické pre určité oblasti chromozómov 

(Natarajan, 2002). 

 2. Satelitné sondy (satellite probes), sú špecifické pre určitý chromozóm a viažu sa do 

pomerne dlhých repetitívnych oblastí, kde dávajú dobre viditeľný signál. 

α satelitné sondy sú zložené zo sekvencií α satelitnej DNA nachádzajúcej sa v centromérach. 

Základom týchto sond je tandemovo sa opakujúci monomér (motív) dlhý približne 170bp, 

ktorý obsahuje konzervované sekvencie nachádzajúce sa vo všetkých chromozómoch, ako aj 

variabilné oblasti špecifické pre niektoré chromozómové páry. Pomocou satelitných sond je 



 137 

možné detegovať centroméry jednotlivých chromozómov tak v metafáze, ako aj v 

interfázových jadrách. Chromozóm špecifické alfa satelitné sondy sa používajú na rýchlu 

a ľahkú detekciu numerických aberácií (trizómie, monozómie). Rýchla detekcia 

aneuploidných zostáv sa využíva v prenatálnej diagnostike, genetickej toxikológii 

a onkocytogenetike (Kuglík, 2000). 

Klasické satelitné sondy hybridizujú s krátkou opakujúcou sa sekvenciou AATGG, ktorá je 

lokalizovaná v blízkosti centroméry v heterochromatínových oblastiach chromozómov 1, 9, 

15, 16 a na dlhom ramene Y chromozómu (Raap, 1998). 

Telomerické sondy rozoznávajú teloméry (koncové sekvencie) krátkych aj dlhých ramien 

chromozómov. Teloméry chránia konce eukaryotických chromozómov, zabezpečujú ich 

stabilitu, zúčastňujú sa na regulácii bunkovej proliferácie a chránia ich pred terminálnymi 

fúziami. Pozostávajú z komplexných oblastí DNA sekvencií. Prvou zložkou je u stavovcov 

existujúca univerzálna telomerická repetícia (TTAGGG)n a jej komplementárna (CCCTAA)n. 

Keď bola táto sekvencia použitá ako sonda pre in situ hybridizáciu, zistilo sa, že tvorí konce 

chromozómov mnohých druhov organizmov. Slúži na simultánnu identifikáciu všetkých 

telomér v metafáze. Chromozóm špecifické telomerické sondy sú veľmi vhodné na detekciu 

skrytých translokácií a na určenie terminálnych delécií. Terminálne chromozómové delécie a 

prestavby sú príčinou niektorých dedičných ochorení. Tieto sondy sa používajú na špecifickú 

chromozómovú analýzu, identifikáciu markerových chromozómov, skúmanie prestavieb 

v hematologických zhubných nádoroch a pre monitorovanie rodinných translokácií 

pri preimplantačných vyšetreniach.  

3. Sondy pre jedinečné sekvencie (unique sequence DNA probes), hybridizujú so špecifickými 

oblasťami chromozómov, lokusmi alebo jednotlivými génmi (Tönnies, 2002). V závislosti na 

klonovacom vektore môžu byť sondy plazmidové (500 bp až 5 kb), klonované pomocou 

baktériofágu lambda (8 až 15 kb), kozmidové (20 až 50 kb), klonované pomocou umelých 

bakteriálnych chromozómov (približne 100 kb) (BAC), či pomocou umelých kvasinkových 

chromozómov (50 až 1000 kb) (YAC). Používajú sa pri detekcii jednotlivých génov, na 

určenie amplifikácií, delécií (delečné sondy), či špecifických translokácií, a to tak na 

metafázových chromozómoch, ako aj v interfázových jadrách. Kvalita signálu u  sond pre 

jedinečné sekvencie záleží predovšetkým na ich dĺžke. U kratších sond (500bp až niekoľko 

kb) nemusí použitie FISH techniky priniesť uspokojivé výsledky. Tieto sondy sa využívajú 

hlavne v oblasti klinickej cytogenetiky, nádorovej cytogenetiky, pri mapovaní génov a pri 

štúdiu geneticky podmienených chorôb (Kuglík, 2000). 
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4. Genómové sondy. V určitých prípadoch môže byť ako sonda slúžiť celková genómová 

DNA. Tieto sondy sa používajú pri kompletnej detekcii chromozomálnych zmien v celom 

genóme metódou CGH (comparative genomic hybridization). 

Práca bola podporená grantmi VEGA MŠ SR č.  1/1367/04 a č. 1/1271/04. 
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