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Duální imunohistochemické
barvení pomocí BenchMark ULTRA
na pracoviti MDgK-plus
Duální barvení v imunohistochemii bylo pouíváno pøi manuálním zpracování ji v dobì, kdy
barvicí automaty byly teprve ve smìlých snech vìdcù.
Vzhledem k pracovní a èasové nároènosti
a ne zcela ideálním výsledkùm se tato metoda v minulosti v rutinní praxi neujala. Jiný pohled na tuto problematiku nám pøinesla monost vyzkouet duální barvení
na pøístroji BenchMark ULTRA (dále jen
BMK Ultra) od spoleènosti Ventana Medical Systems, Inc. (èlen skupiny Roche
Group), který je u nás v laboratoøi nainstalován od kvìtna 2016.
Imunohistochemické barvení (dále jen
IHC) se v dnení dobì hojnì vyuívá
v patologii, a u k rutinní nebo pokroèilé
diagnostice. Nejèastìji se pouívá jedna
specifická protilátka k prùkazu jednoho
specifického antigenu v jednom histologickém øezu. BMK Ultra umoòuje prùkaz
i dvou specifických antigenù pomocí
dvou specifických protilátek a dvou detekèních systémù v jednom histologickém
øezu, co pøináí nìkolik výhod. Tou nejzásadnìjí je sníení nákladù na pouitá
skla a vekeré provozní roztoky potøebné
k provedení barvicího cyklu. Dále tato metodika pøináí èasovou úsporu jak pøi
zpracování v laboratoøi, tak pøi stanovení
diagnózy  lékaøi nemusí prohlíet 2 preparáty, vidí dvojí výsledek v jednom øezu.
Nezanedbatelná je i úspora pracovních
pozic v pøístroji (BMK Ultra disponuje
celkem 30 pracovními pozicemi). Konkrét36
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nì pøi provozu v naí laboratoøi to znamená úsporu 34 pracovních pozic dennì,
které je moné pouít k dalímu barvení,
a tím zvýit efektivitu práce. Neménì dùleitá a mnohdy i zásadní je úspora bioptovaného materiálu, zejména u jehlových
biopsií.
Na podzim roku 2016 jsme se zúèastnili
Pracovního dne Roche Tissue Diagnostics v Kurdìjovì. V celkovì velice zajímavém programu a spektru pøednáek jsme
jako jednu z nejzajímavìjích hodnotili
právì práci vìnovanou duálnímu barvení
a rozhodli jsme se tuto metodu hned vyzkouet. Pro pilotní testování jsme zvolili
duální barvení Ki-67/p16. Vybrali jsme
vhodný materiál a ve spolupráci s Peterem
urinou z varavského Regionálního centra zákaznické podpory Roche sestavili
potøebný protokol.
Výsledek byl víc ne uspokojivý, co
nás vedlo k vyzkouení dalích kombinací
protilátek.
Pro dosaení kvalitních výsledkù vyaduje duální barvení v pøístroji BMK
Ultra nìkolik dùleitých specifických krokù ve srovnání s klasickým IHC barvením.
Stejnì jako pøi bìném IHC se i u duálního
IHC vyetøení pouívají speciální mikroskopická podloní skla s adhezivním povrchem s pozitivním elektrostatickým nábo-

jem. Nejlépe se nám osvìdèila skla TOMO,
dodávaná spoleèností Roche, která jsou
s pøístrojem maximálnì kompatibilní. Dále
pøístroj vyaduje vytvoøení specifického
pracovního protokolu pro duální barvení.
Schéma procedury pro tento protokol je

pøipraveno v SW pøístroje a obsahuje
vechny potøebné kroky. Staèí tedy jen
vybrat hodnoty odpovídající zvolené
dvojici protilátek.
Informace s odkazem na pøísluný protokol je pøevedena do èárového kódu, který je pak vytitìn na títek. Èárový kód
následnì definuje celý proces barvicího
cyklu a stroj z nìj èerpá vekeré informace
týkající se prùbìhu barvení. Po vloení
skel do stroje, pøísluných reagencií na
karusel a zásobních lahví mùe být sputìn barvicí cyklus. Automat zajistí vekeré
kroky pro zpracování vzorku vèetnì deparafinace øezù bez pouití organických rozpoutìdel  pracuje s vyuitím detergentù
a pufrù, vysoké teploty a víøivého míchání
pøesnì smìrovaným proudem vzduchu,
které zabraòuje zpìtnému usazování rozputìného parafínu na skla. Z jednotlivých kitù pøístroj automaticky aplikuje
v pøísluných èasech jednotlivé reagencie
vèetnì primární protilátky (primárních protilátek) a detekèního systému (detekèních
systémù). Jednou z výhod BMK Ultra je
i volitelná monost manuální aplikace primární protilátky, je-li to situací vyadováno. Posledním krokem automatického barvicího cyklu je aplikace hematoxylinu
a modøidla (roztok LiCO3) pro kontrastní
dobarvení jader. Po ukonèení barvicího
cyklu obsluha skla ze stroje vyjme a dùkladnì promyje v teplém detergentu (napø.
Jar). V pøípadì standardního IHC s hnìdou detekcí (tzv. hnìdou koncovkou) je
ruènì provedeno odvodnìní ve tøech lázních alkoholu a projasnìní ve tøech lázních xylenu. Jeliko dlouhodobý pobyt
v tìchto vysokoprocentních organických
rozpoutìdlech by mohl ovlivnit kvalitu
reakce, jsou koe se skly posouvány po
dvouminutových intervalech. Posledním
úkonem je zalepení (zamontování) skel ve
fóliovém lepicím automatu a pøedání lékaøùm ke stanovení diagnózy.
Duální barvení se v porovnání se standardním IHC v nìkolika krocích lií, zejména na poèátku a na konci cyklu. Po nìkolika pøípadech, kdy se bìhem cyklu duálního barvení sklíèko vysunulo z pracovní
pozice, jsme na základì empirie zaèali pøed
umístìním skla do stroje aplikovat malé
mnoství ULTRA LCS (oleje, který je normálnì uíván pøi barvicím procesu) na vyhøívanou podloku sklíèka (pracovní pozi-

ci). Tímto krokem pøedcházíme tomu, aby
bylo sklo pøi oplachování proudem pufru
posunuto mimo pracovní pozici, èím by
bylo znemonìno zpracovat samotné barvení, protoe barvicí cyklus je v takovém
pøípadì pøeruen/ukonèen. Vysychání
podloky a následný moný posun skla
mimo vyhrazené místo jsou zpùsobeny
právì délkou cyklu charakteristickou pro
duální barvení, která je delí ne standardní IHC barvení s pouitím jedné primární
protilátky, a souèasnì více pracovními
kroky bìhem barvení. Delí doba a sloitìjí a èetnìjí kroky jsou nutné pro vizualizaci dvou antigenù namísto jednoho,
jako je tomu pøi standardním IHC.
Cyklus duálního barvení probíhá ve
dvou fázích. V naí laboratoøi pouíváme
k vizualizaci duálního barvení nasledující
dva detekèní systémy. Pro standardní
hnìdý signál, hnìdou koncovku, pouíváme kit obsahující DAB (3,3-diaminobenzidin), který je bìnì vyuíván i pro standardní IHC vyetøení. Výstupem je hnìdý
nerozpustný komplex, hnìdý signál. Pro
druhou, èervenou koncovku pouíváme
kit s alkalickou fosfatázou (AP Red). Výsledkem je èervené zbarvení. Oba kity
jsou dodávány firmou Ventana Roche.
Nejzásadnìjím rozdílem duálního barvení oproti standardnímu IHC barvení je
závìreèná fáze procesu. Po skonèení automatického zpracování, stejnì jako
u standardního IHC, je tøeba zpracovaná
skla odmastit, jeliko celý proces barvení
probíhá pod vrstvou oleje (Ultra LCS).
Skla se proto rovnì dùkladnì opláchnou
v teplém detergentu. Poté vak nenásleduje odvodnìní v alkoholu a projasnìní
v xylenu, jak je tomu u standardního IHC
pouívajícího pouze detekèní systém
s DAB. Dùvodem je to, e tato rozpoutìdla by kompletnì smyla èervenou barvu.
Skla se proto po oplachu (odmatìní)
umístí na 15 minut do termostatu (56 °C),
kde zcela vyschnou, a poté se po krátkém
zvlhèení v xylenu rovnou vkládají do lepicího automatu.
Konkrétní duální barvení pouívaná na
pracoviti MDgK-plus:
 Ki-67/p16
 Ki-67/HMB-45
 Ki-67/MELAN-A
 CD3/CD20
 Cyklin D1/CD23




CK5,6/p63
CD4/CD8

Duální barvení Ki-67/p16
Ki-67
Jaderný protein exprimovaný ve vech aktivních fázích bunìèného cyklu (tj. vyjma
fáze G0). Indikuje rùst a dìlení buòky. Je
pouíván jako nejdùleitìjí marker proliferaèní aktivity, zejména nádorù.
P16
Imunohistochemické vyetøení proteinu
p16 v tkáòových øezech fixovaných ve
formalínu a zalitých v parafínu (tzv. FFPE
preparáty), získaných z cervikálních biopsií, slouí ke zvýení diagnostické pøesnosti v odliení low-grade a high-grade
cervikálních intraepiteliálních lézí (Obr. 1
a Obr. 2).

Obr. 1: Èípek dìloní s high grade intraepiteliální lézí

Obr. 2: Elize vulvy s high grade VIN

Duální barvení Ki-67/HMB-45
HMB-45
Tato protilátka je uiteèná pøi identifikaci
melanocytù s tvorbou nezralých melanosomù v normální kùi, nervu a tkáni melanomu. Pozitivní výsledky napomáhají klasifikaci melanomù a melanocytických lézí
a také napomáhají pøi rozliování metastatických nemelanotických melanomù od
jiných patnì diferencovaných nádorù
nejasného pùvodu (Obr. 3).
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Duální barvení Ki-67/Melan-A

Duální barvení cyklin D1/CD23

Melan-A
Transmembránový protein nejisté funkce.
Oznaèuje melanocyty a je pouíván v diagnostice maligního melanomu. Pozitivita
mùe být prokazována i v karcinomech
døenì nadledvin a angiomyolipomech.
V panelu protilátek dif. dg. nádorù ovarií
a varlat (Obr. 4).

Cyklin D1
Protilátka proti cyklinu D1 je uiteèná pøi
identifikaci lymfomù z pláových bunìk.

Duální barvení CD3/CD20
CD3
Monoklonální myí protilátka proti lidskému antigenu CD3 pøedstavuje uiteèný
nástroj pro identifikaci T-bunìk a s nimi
souvisejících nádorù. Výsledky z panelu
protilátek napomáhají v diferenciální identifikaci.

CD23
Protilátka na CD23 je uiteèná pøi identifikaci normálních B-lymfocytù i maligních
lymfomù. Spoleènì s panelem dalích protilátek je anti-CD 23 zejména uiteèná pøi
rozliování mezi chronickou lymfatickou
leukémií z B-bunìk; lymfomem z malých
lymfocytù a lymfomem z pláových bunìk (Obr. 6).

Duální barvení CK5,6/p63

shledána uiteènou v diferenciální diagnostice atypických proliferací prsu.
P63
Protilátky na protein p63, regulátor proliferace bazálních bunìk, mohou být uiteèné pøi identifikaci adenokarcinomu prostaty, pøi diferenciaci mezi karcinomem
prsu in situ a karcinomem prsu, pøi odliení karcinomu skvamózních bunìk od adenokarcinomu plic a odliení skvamózního
cervikálního karcinomu dìlohy od adenokarcinomu dìloního hrdla (Obr. 7).

Duální barvení CD4/CD8
CD4
Protilátka znaèí thymocyty a T-helper
buòky. Protilátka je uiteèná pøi identifikaci T-bunìèných lymfomù, zejména mycosis fungoides a nespecifikovaných periferních T-bunìèných lymfomù.

CD20
CD20 (pan. B) je transmembránový protein exprimovaný na prekurzorech i zralých buòkách B-lymfocytární linie, ztrácí
se pøi plazmocytární diferenciaci bunìk. Je
pouíván k diagnostice B-lymfocytární
øady a nádorù z ní odvozených (Obr. 5).

CK5,6
Cytokeratiny jsou fibrózní polypeptidy.
Jsou dùleitou souèástí cytoskeletu ve
vìtinì epiteliálních bunìk. CK5 je pøítomný v bazální, støední a povrchové vrstvì
stratifikovaných epitelù, stejnì jako v pøechodných epitelech, sloených epitelech
a v mezoteliálních buòkách a mezoteliomu.
CK6 je pøítomný v proliferaèním skvamózním epitelu. Protilátky proti CK5,6 byly
shledány cennými pro rozliení mezi nízce
diferencovanými skvamózními karcinomy
a adenokarcinomy. Anti CK5,6 byla také

Obr. 3: Kùe  koní melanom

Obr. 5: Lymfatická uzlina  folikulární lymfom

Obr. 7: Plicní tkáò  spinoCa plic

Obr. 4: Kùe  melanocytární naevus smíeného typu

Obr. 6: Tonzila  tonzilitis chronica

Obr. 8: Tonzila  amygdalitis lacunaris chronica s masami keratohyalinu
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CD8
Protilátkami znaèené cytotoxické/supresorové T-buòky jsou uiteèným indikátorem
pro identifikaci zdravých bunìk a jejich
patologických linií, dále slouí k rozliení
mezi mycosis fungoides a koními zánìtlivými procesy (Obr. 8).

