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Čo je to patológia? 
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SPRACOVANIE MATERIÁLU 

HISTOLÓGIA 



• Spracovanie biologického materiálu  

  akéhokoľvek tkaniva vyňatého zo živého alebo mŕtveho organizmu 

                 

     biopsia          nekropsia             

 

• Určenie diagnózy a chorobného procesu / príčiny smrti 

 

• Vplyv na zvolenie adekvátneho terapeutického prístupu  

ÚLOHA 



BIOPSIA 
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CYTOLÓGIA 

• Excízna (dg, th) 
• Incízna  
• Hruboihlová (core-cut, 

core needle) 

• Sterová cytológia 
(štetky, špachtle, ...) 

• Exfoliatívna cytológia 
(výplach, ...) 

• Cytológia telesných 
tekutín (moč, pleurálny 
výpotok, ascites, likvor, 
...) 

• Tenkoihlová aspiračná 
cytológia  



CYTOLÓGIA 

• Výhodami cytológie je: 

• Rýchlosť diagnostiky 

• Možnosť odberu materiálu aj z ťažko dostupných lokalít 

• Ekonomický aspekt 

 

• Nevýhodami cytológie je: 

• Nemožnosť presnej klasifikácie a typizácie nádorov 

• Nemožnosť posúdenia invázie 

• Možnosť falošnej negativity a falošnej pozitivity 

   

• Dnes sa cytológia využíva v diagnostike nádorov všetkých orgánových systémov. 

• Cytológia umožňuje vykonať s malými finančnými nákladmi skríningové vyšetrenia u 
ohrozených a rizikových skupín populácie. 



BIOLOGICKÝ MATERIÁL 

• Spracovanie a následné hodnotenie materiálu  

•s najmenším možným porušením štruktúry buniek a 

tkanív 

•vhodným spôsobom zabrániť degradačným 

autolytickým procesom 

 

• Okamžite po odbere treba tkanivo fixovať 

•usmrtiť alebo inak fixovať mikroorganizmy a bunky 

 

• Presné označenie 

• Rýchle doručenie do laboratória zabezpečujúce ďalšie 

spracovanie 



RIZIKÁ SPOJENÉ S ODBEROM 

1. Odobratie nevhodného nereprezentatívneho tkaniva 

odber musí byť cielený, šetrný 

 

2. Nevhodné opísanie a označenie materiálu 

 

3. Poškodenie materiálu 

  deformácia pri stlačení pinzetou alebo kliešťami 

  nevhodné nastrihnutie alebo narezanie materiálu 

  nevhodné transportné nádoby 

4.  Fixácia – neskorá, nedostatočná 

   

 





BIOLOGICKÝ MATERIÁL 

1. Fixácia spojené so stratou biologickej funkcie štruktúr 

  - chemické, fyzikálne metódy 

 

2. Fixácia bez straty biologixkej funkcie štruktúr 

  - zmrazenie 



FIXÁCIA A FIXAČNÉ ČINIDLÁ SO ZMENOU BIOLOGICKEJ FUNKCIE  

• Aldehydy   (formaldehyd, glutaraldehyd,...) 

• Oxidačné činidlá   (osmium tetroxid) 

• Protein-denaturačné činidlá  (etanol, metanol, kyselina octová,...) 

• Fyzikálne metódy   (teplo, mikrovlny, ...) 

 

•MECHANIZMUS FIXÁCIE 

• tvorba priečnych väzieb 

• zmena terciálnej štruktúry 

• bez zmeny antigénnej štruktúry 

• bez zmien priestorových vzťahov  

 

 



FIXÁCIA A FIXAČNÉ ČINIDLÁ - FAKTORY 

Formalín 10%, glutaraldehyd 3% 

 

• Ph    (fyziologické, pH5,5-gastr.sliznica, pH6,5-katecholamíny) 

• teplota    (laboratórna, 0-4°C, 100°C) 

• penetrácia fixačného činidla  (veľkosť materiálu) 

• koncentrácia   (3% glutaraldehyd, 10% formalin) 

• trvanie fixácie   (EM-3hod, formalin 24hod) 

 

 

Pri prolongovanej fixácii riziko poškodenia tkaniva, zvraštenia a horšej enzymatickej a antigénovej 

reaktivity !! 



SPRACOVANIE ZMRAZENÝCH REZOV 

• Zmrazenie ako forma „fixácie“ čerstvého tkaniva 

• Podmienka: rýchlosť (pomalé zmrazenie – tvorba i.c. kryštálikov ľadu a deštrukcia buniek) 

 

• Rýchla diagnostika (nedostatok času na inú fixáciu) 

• Enzýmová histochémia keď sú enzýmy labilné 

• Niektoré imunofluorescenčné metódy 

 



SPRACOVANIE TKANIVA 

Cieľ: zaliať tkanivo do pevného média ktoré umožní jeho následné narezanie  

 

 

Ak je to nevyhnutné treba tkanivo predspacovať (napr. dekalcifikácia) 

 



Tkanivo vo fix.roztoku (10%formalín) po makrospracovaní (excidovanie) 

Dehydratácia – odstránenie fixačného roztoku 

(etanol, metanol, acetón, izopropylalkohol,...) 

v rastúcej koncentrácii ..70%..90%..100% 

Čistenie – odstránenie dehydratačného roztoku a prejasnenie tkaniva 

látky dobre miešateľné so zalievacím médiom 

(xylén, toluén, chloroform,...) 

 

Impregnácia – zalievacím médiom, vákuová technika 

Tkanivo impregnované zalievacím médiom , rezané na mikrotóme a nanesené 

napodložné sklíčko 



ZALIEVACIE MÉDIÁ 

• Parafín  lacný, tuhý, teplota topenia 40-70°C, rýchle tuhnutie 

  aditíva (guma, včelí vosk,..) 

  

•Živice  elektrónová mikroskopia, tenké rezy, vysokorozlišovacia mikroskopia, kosti 

  

•Agar  drobné fragmenty tkaniva 

 

• Želatína  zmrazené rezy 
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ZÁKLADNÉ FARBIACE TECHNIKY 



ZÁKLADNÉ PRINCÍPY FARBENIA 

• Acidofília: 

  Farbenie kyslími farbičkami: 

  - Eosin, Azokarmín, Anilínová modrá, Karbofuchsín   

  Substráty: Cytoplazma, medzibunkové substancie,...  

• Bazofília: 

  Farbenie zásaditými farbičkami: 

  - Metylová modrá, Toluidín, Hematoxylín  

  Substráty: Chromatín, Ribozómy,... 

• Impregnácia kovmi 

  - Metódy podľa Golgiho und Cajala 

  - Soli Striebra a Zlata 

  - Neuróny a gliové bunky 

 



 

 

ZÁKLADNÉ FARBENIA: 

 

HEMATOXYLÍN A EOZÍN 

FARBENIE NA TUKY (OLEJOVÁ ČERVENÁ) 

PAS-GLYKOGÉN 

ALCIÁNOVÁ MODRÁ-HLIEN 

RETIKULÍN 

FARBENIE PODĽA GRAMA  

ZIEHL-NEELESEOVÉ FARBENIE 

 

 



HISTOCHEMICKÉ METÓDY 



ENZÝMOVÁ HISTOCHÉMIA 

• Zachovanie enzýmovej aktivity počas fixácie a zaliatia 

• Výhodne sa uplatňujú metodiky kryostatových rezov 

Tkanivo s aktívnym enzýmom  
Substrát 

Medziprodukt 

Precipitát 

Reaktant 



KYSLÁ FOSFATÁZA – GOMORIHO METÓDA 

Tkanivo s aktívnym enzýmom  
Substrát 

Medziprodukt 

Precipitát 

Reaktant 

Kyslá fosfatáza Beta - glycerolfosfát 

P + Pb 

Medziprodukt 

Sírnik amónny 

Sírnik olovnatý 



IMUNOHISTOCHÉMIA 



IMUNOHISTOCHÉMIA 
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• Využitie metód imunológie v diagnostike chorôb umožňuje okrem morfologického hodnotenia 

tkanív preukázať produkciu rôznych proteínov 

• Dôkaz sa dostáva na úroveň detekcie prítomnosti konkrétnych Ag (proteínov) 

• Význam 

• Diagnostika (prítomnosť alebo neprítomnosť špecifických markerov) 

• Prognóza (prognostické markery) 

• Terapia (dôkaz markerov ktoré ktoré majú vzťah k účinnosti liekov, ovplyvňujú rezistenciu na liečbu, 

vhodnosť použitej liečby) 

• Metóda 

• Spoľahlivá a reprodukovateľná 

• Nízko finančne a personálne náročná 

• V súčasnosti zlatý štandard diagnostiky 
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* 
* 

* * 
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primárna protilátka (rabbit, 
mouse, goat,...) 

sekundárna protilátka (anti-rabbit, 
mouse, goat,...) 

antigén 

fluorescenčná farbička 

fluorescenčná metóda 

Pozitivita=flourenscencia viditeľná vo fluorescenčnom mikroskope 
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primárna protilátka (rabbit, 
mouse, goat,...) 

sekundárna protilátka (anti-rabbit, 
mouse, goat,...) 

antigén 

enzým (peroxidáza) 

farbivo (DAB) Precipitát (hnedá farba) viditeľná vo svetelnom 
mikroskope 

enzýmová metóda 



IMUNOHISTOCHÉMIA 
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• Diagnostické markery (cytokeratíny - epitel, vimentín - mezenchým...) 

• Prognostické markery (Ki67...) 

• Terapeutické markery (Her2...) 





AE1/3 cytokeratíny 



KI67 
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• Je proteín exprimovaný proliferujúcimi bunkami v neskorej G1,S,G2 a M fáze ale nie je 

prítomný v G0 a skorej G1 fáze 
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FLUORESCENČNÉ METÓDY 



 vlastná fluorescencia (autofluorescencia) 

 získaná fluorescencia (ofarbením tkaniva fluorescenčným farbivom, fluorochrómom) 

 Imunofluorescenčné metódy 

Fluorescenčné metódy: 

 

Fluorescencia – premena neviditeľného UV žiarenia 

                           na žiarenie viditeľné, premena nastáva  

                           na fluorochróme 



ELEKTRÓNOVÉ A RÁDIOAKTÍVNE 

MIKROSKOPICKÉ METÓDY 



ELEKTRÓNOVÉ A RÁDIOAKTÍVNE MIKROSKOPICKÉ METÓDY  

 rastrovacia elektrónová mikroskopia 

 transmisná elektrónová mikroskopia 

 SIMS analýza 

 EDAX analýza 



METÓDY MOLEKULOVEJ PATOLÓGIE 


