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Čo je to patológia?

• Spracovanie biologického materiálu 

akéhokoľvek tkaniva vyňatého zo živého alebo mŕtveho organizmu

biopsia nekropsia

• Určenie diagnózy a chorobného procesu / príčiny smrti

• Určenie povahy a príčiny choroby

• Vplyv na zvolenie adekvátneho terapeutického prístupu 

ÚLOHA

ODBER BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

BIOPSIA (ODBER) CYTOLÓGIA (ODBER) BIOPSIA CYTOLÓGIA

• orgány a tkanivá

• excízia

• core-cut (core needle)

• Invazívna metóda

• Reprezentatívna (väčšia vzorka tkaniva, vidíme 

vzťahy medzi bunkami)

• Finančne náročnejšia (operácia, anestéza, ...)

• Hospitalizácia pacienta (často potrebná)

exfoliatívna

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

• cytológia telesných tekutín (moč, pleurálny

výpotok, ascites, likvor, ...)

• výplach (bronchy, ...)

intervenčná:

• aspirácia tenkou ihlou

• Neinvazívna (máloinvazívna) metóda

• Skríningová, nie vždy reprezentatívna (závislosť 

od odberu, menej tkaniva, chýbajú vzťahy medzi 

bunkami)

• Lacná a dostupná metóda

• Hospitalizácia nie je potrebná
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BIOPSIA

BIOLOGICKÝ MATERIÁL

• Spracovanie a následné hodnotenie materiálu 
•s najmenším možným porušením štruktúry buniek a 

tkanív

•zabrániť bunkovej degradácii a autolytickým

procesom

• Okamžite po odbere treba tkanivo fixovať

•usmrtiť mikroorganizmy a fixovať bunky

•zabrániť autolýze a mikrobiálnemu poškodeniu

• Presné označenie

• Rýchle doručenie do laboratória zabezpečujúce ďalšie 

spracovanie

SPRIEVODNÝ LIST

Zdroj dôležitých informácií

FIXÁCIA

BIOLOGICKÝ MATERIÁL

1. Fixácia spojené so stratou biologickej funkcie štruktúr
- chemické, fyzikálne metódy

2. Fixácia bez straty biologixkej funkcie štruktúr

- zmrazenie
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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)

• štandardom je fosfátmi pufrovaný fixačný roztok formaldehydu

• fyziologické pH dôležité pre prípadné následné genetické analýzy

• ak nie je k dispozícii pufrovaný roztok, riediť formaldehyd vodovodnou vodu (nie 

destilovanou) – formaldehyd sa spontánne rozkladá na kyselinu mravčiu

• teplota (laboratórna, 0-4°C, vyššia teplota)
• štandardom je laboratórna teplota, neuchovávať vzorky v chladničke ak to nie je 

požadované laboratóriom

• penetrácia fixačného činidla (veľkosť materiálu)

• koncentrácia (3% glutaraldehyd, 10% formalín)

• trvanie fixácie (í formalín 24hod)

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

reaktivity !!

SPRACOVANIE V LABORATÓRIU

EXCIDOVANIE

Výber vhodných vzoriek



4

SPRACOVANIE

SPRACOVANIE TKANIVA

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

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

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

Tkanivo vo fix.roztoku (10%formalín)

Tkanivo impregnované zalievacím médiom
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Tkanivo vo fix.roztoku (10%formalín)

Dehydratácia – odstránenie fixačného roztoku
(etanol, metanol, acetón, izopropylalkohol,...)

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

Impregnácia – zalievacím médiom, vákuová technika

Tkanivo impregnované zalievacím médiom

Tkanivo vo fix.roztoku (10%formalín)

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

DEHYDRATÁCIA A ČISTENIE
10% formalin

70% alkohol

95% alkohol

100% alkohol

100% alkohol

100% alkohol

100% alkohol +Xylén

Xylén

Xylén

Parafín

Parafín
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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

• Indikácia pre spracovanie zmrazením ? / Výhody a nevýhody ?
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CYTOLÓGIA

1846 V.D. Lambl

“Bunky rakoviny močového mechúra zistené v moči”

1936 J. Trapl

“Estrus ženy hodnotený v bunkách pošvy”

HISTÓRIA KLINICKEJ CYTODIAGNOSTIKY

1943 G.N. Papanikolaou

“Diagnosis of the uterine 

cancer by the vaginal smear”

po 1950 - rozvoj negynekologickej cytologickej diagnostiky

pľúca, ústna dutina, moč. mech., GIT

- neskôr tenkoihlová aspiračná cytodiagnostika - prsník, parenchýmové orgány, 

telové dutiny … 

HISTÓRIA KLINICKEJ CYTODIAGNOSTIKY 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.

41/69

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
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ZÁKLADNÉ FARBIACE METÓDY

HEMATOXYLÍN A EOZÍN MALLORYHO HEMATOXYLÍN

RETIKULÍN TUKY (HE)
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OLEJOVÁ ČERVENÁ PERIODIC ACID SCHIFF

ALCIÁNOVÁ MODRÁ FARBENIE PODĽA GRAMA

FARBENIE BK (ZIEHL–NEELSEN)

HISTOCHEMICKÉ METÓDY
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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

KYSLÁ FOSFATÁZA – GOMORIHO METÓDA
PROSTATA

IMUNOHISTOCHÉMIA

IMUNOHISTOCHÉMIA

59/69

• Využitie metód imunológie v diagnostike chorôb umožňuje okrem morfologického hodnotenia 

tkanív preukázať produkciu rôznych proteínov

• Dôkaz sa dostáva na úroveň detekcie prítomnosti konkrétnych 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

IMUNOHISTOCHÉMIA - HISTÓRIA

60/69

• 1942 

• Coons, Creech, Jones, Berliner – metódou nepriamej imunofluorescencie dokázali prítomnosť 

pneumokokov v tkanive



11

FLUORESCENČNÁ METÓDA IHC

Bulózny pemfigoid – IgG protilátky proti BM

ENÝMOVÁ METÓDA IHC

Rozpustný chromogén

Nerozpustný precipitát

enzým 

(chrenová peroxidáza)

SCC – AE1/3, protilátky proti cytokeratínom

IMUNOHISTOCHÉMIA

• Diagnostické markery

• Terapeutické 

• Prognostické markery

Cytokeratíny

• Proteínové filamenty prítomné v 

epitelových bunkách 

• I. Kyslé cytokeratíny, 9-20

• II: Zásadité cytokeratíny, 1-8

Vimentín

• Intermediárne filamenty (57 kD) prítomné 

v mezenchymálnych bunkách

Neuroendokrinné markery:

Chromograín, Synaptofyzín

• Skupina kyslých glykoproteínov
lokalizovaných v neurosekrečných granulách

• Prítomné vo všetkých neuroendokrinných 

tumoroch

Markery proliferácie:

Ki67

• Proteín exprimovaný bunkami v neskorej 
G1, S, G2 a M fáze. Nie je prítomný v G0 

fáze

• Znak bunkového rastu a delenia

66/69

70 ročná pacientka

Pacientka hospitalizovaná s príznakmi septického stavu, bolesťami brušnej dutiny. 

Multiorgánové zlyhanie pri pravdepodobnej akútnej cholecystitíde. Hypostatická

bronchopneumónia na Rtg pľúc. 

ZÁVER : Multiorgánové zlyhanie pri septickom stave.
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pľúca
68/69

hrubé črevo

cytokeratíny chromogranin

CK7 CK20

cytokeratíny chromogranin

CK7 CK20

Adenokarcinóm hrubého čreva



13

75 ročný pacient

Malý prominujúci útvar na koži temporálne. Suspektný bazocelulárny karcinóm.

74/69

75/69
MelanA S100

vimentín cytokeratíny

diagnostické markery
76/69

MelanA S100

vimentín cytokeratíny

diagnostické markery

metastáza malígneho melanómu

77/69

60 ročná pacientka

Methrorrhagia in menopausae. PM: r.2014

cytokeratíny vimentín
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ER PR

Ki67

Endometrioidný adenokarcinóm maternice 

FIGO Grade 2

ER+ 90%

PR+ 50%

prognostické a 

terapeutické markery

ELEKTRÓNOVÉ A RÁDIOAKTÍVNE 

MIKROSKOPICKÉ METÓDY

ELEKTRÓNOVÉ A RÁDIOAKTÍVNE MIKROSKOPICKÉ METÓDY

 rastrovacia elektrónová mikroskopia

 transmisná elektrónová mikroskopia

 SIMS analýza

 EDAX analýza

GENETICKÉ METÓDY

MOLEKULÁRNA GENETIKA V PATOLÓGII 

VÝZNAM MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY V PATOLÓGII

• Onkológia – v ľudskom genóme sú opísané viaceré typy génov zmeny ktorých vedú k nádorovej 
transformácii

• onkogény, tumorsupresorové gény, „mutator“ gény

• Génové, chromozómové a genómové mutácie

• Súčasná WHO klasifikácia nádorov často vyžaduje genetické vyšetrenie

• Personalizácia medicíny / liečby

• Možnosť oddiferencovať familiárne prípady od sporadických

• Prevencia prenášačov – genetické poradenstvo, prevencia choroby, včasná diagnostika

• Odhad reakcie na terapiu, výber vhodnej terapie ( farmakogenomika)

• Odhad prognózy choroby

• Sledovanie buniek darcu pri transplantáciách

• Zistenie prítomnosti minimálnej reziduálnej choroby

• Génová terapia? – hudba budúcnosti


