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PATOLÓGIA (pathos + logos)

• vedná disciplína, kt. sa zaoberá štúdiom 
zmien štruktúry a funkcie v chorobe

• skúma zmeny v normálnej anatómii, 
histológii a fyziológii (patofyziológia) počas 
chorobných zmien



PATOLÓGIA (pathos + logos)

• skúma morfologické prejavy chorobných 
zmien



METÓDY PRÁCE V PATOLÓGII

1. Nekroptické vyšetrenie, pitva

2. Bioptické vyšetrenie

3. Cytologické vyšetrenie - klasická 
cytológia, cytogenetické vyšetrenie

4. Diagnostická molekulová patológia 
a ďalšie moderné metódy

5. Experiment



PITVA – ciele?

• potvrdenie príčiny smrti

• stanovenie konečnej diagnózy

• určenie odpovede na použitú liečbu

• vzdelávanie lekárov (diagnóza často 
prehliadaných chorôb, odhalenie nových 
chorobných jednotiek, štúdium epidemiológie 
chorôb)

• vzdelávanie študentov



PITVA

Zákon NRSR č. 581 /2004

o zdravotných poisťovniach, dohľade nad 
zdravotnou starostlivosťou a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.

§ 48 – Vykonávanie pitiev



PITVA – kedy je nariadená?
a) pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení
1. na účely overenia choroby alebo liečebného postupu,
2. v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou (mors in tabula),
3. pri podozrení na iatrogénne poškodenie,

b) pri úmrtí osoby pri podozrení na prenosné ochorenie,
c) pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi 
látkami,
d) pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným 
spôsobom nie je možné určiť príčinu smrti,
e) po odbere orgánov alebo tkanív s výnimkou odberu očných rohoviek od 
mŕtveho darcu,
f) osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v 
zdravotníckom zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo výkone liečiteľských činností,
g) pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku 
choroby z povolania alebo ak je podozrenie na úmrtie z týchto príčin,
h) pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom,
i) pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,
j) pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,
k) pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu 
odňatia slobody.



PITVA - priebeh
• vonkajšia obhliadka  vnútorná obhliadka

• vybratie orgánov po komplexoch

• určenie príčiny smrti  protokol pitvy



PITVA – priebeh

• počas pitvy: vzorky tkaniva na histologizáciu

• histologický záver

• upravenie diagnóz, záver



Bioptické vyšetrenie – ciele?

• vyšetrenie tkaniva živého pacienta



Bioptické vyšetrenie

• cieľ: stanovenie diagnózy – potrebné pre aplikáciu správnej
liečby

• akékoľvek tkanivá odobraté z tela pacienta musia byť spracované
v histologickom laboratóriu a hodnotené mikroskopicky



Bioptické vyšetrenie

• štandardný systém spracovania vzorky (konkrétne
kroky):

1. označenie

2. fixácia

3. excidovanie a makroskopický opis

4. dehydratácia, čistenie, impregnácia

5. zalievanie

6. rezanie

7. farbenie



Biologický 
materiál

- materiál musí byť riadne označený
- meno
- vek
- poisťovňa
- klinické dg
- anamnéza
- symptómy ochorenia

Tissue processing in the laboratory0. OZNAČENIE



Biologický 
materiál

-cieľ: zabrániť autolýze a množeniu baktérií v 
tkanive
- zachovať štruktúru tkanív a zakonzervovať 
ich (na takej úrovni ako je možné)
- čo najskôr po odobratí tkaniva

• autolýza (enzymatické rozloženie tkanív -
> deštrukcia buniek -> výrazné zmeny v
štruktúre tkaniva)

• biologické činitele – prestup baktérií do
tkaniva a rozklad (procesy prebiehajú
súčasne)

1. FIXÁCIA



Fixácia - typy

1. chemická modifikácia (formalín)
• množstvo fix.roztokov (záleží na type tk. a 

dokazovaných parametroch)

2. fyzikálna modifikácia (zmrazené rezy)



•veľká skupina, klasifikované podľa mechanizmu účinku

Aldehydy (formaldehyd, glutaraldehyd)
- tvorba prepojení v proteínoch (medzi lyzínovými zvyškami)
- veľmi nepoškodzuje štruktúru proteínov – antigenicita bez zmeny
- formalín je vhodný pre imunohistochemické techniky

Alkoholy (metylalkohol, etylalkohol)
- denaturácia proteínov
- vhodné pre cytologické nátery (rýchlo účinkujú a detailné zobrazenie 

jadier)

Oxidačné činidlá (OsO4)
- prepojenia v proteínoch, ale výrazná denaturácia
- použitie v špecializovaných technikách (EM)

Fixácia – chemická fixácia



Fixácia – fyzikálna fixácia 
Zmrazené rezy

• rýchle zmrazenie na -80°C v chladnom prostredí / tekutým 
dusíkom

• tkanivá sú dostatočne tuhé na rezanie mikrotómom v kryostate
• rezy sú položené na sklá a pripravené na farbenie

• výhody:
1. biologická a enzymatická aktivita proteínov sa nemení –

vhodné na demonštráciu enzýmov a látok, ktoré sa pri bežnom 
spracovaní vymyjú (histochemické metódy), použitie v 
metódach detekcie DNA, mRNA a proteínov

2. časovo nenáročná metóda – peroperačná technika



Makroskopický opis

- opis tkaniva 

- vloženie celého / jeho častí do plastovej kazety, kt. ho drží pri 
ďalšom spracovaní do parafínového bločku

- pri susp. malignite – okraje môžu byť označené 
atramentom



tkanivo vo fixačnom roztoku (formalín) – ĎALŠIE SPRACOVANIE

1. dehydratácia – odstránenie vody a fixačného činidla
(etanol, metanol,...) – v stúpajúcich koncentráciách 
70%..90%..100%

2. čistenie – odstránenie alkoholu činidlom zmiešateľným so 
zalievacím médiom (parafín) 

(xylén, toluén, chloroform,...)

3. impregnácia – zalievacím činidlom (parafín)

tkanivo impregnované zalievacím médiom môže byť zaliate



Dehydratácia a čistenie 10% formalín

70% etanol

95% etanol

100% etanol 

100% etanol 

100% etanol

100% etanol 

+Xylén

Xylén

Xylén

Parafín

Parafín



Zalievanie

cieľ: spracovanie do formy, z ktorej môžu byť pripravené 
rezy na mikroskopické vyšetrenie

• tkanivo nemôže byť hneď rezané – musí byť zaliate do 
vhodného média

• médium musí byť tuhé, ale musí sa dať rezať
• médium musí vyplniť všetky prázdne priestory v 

tkanive kvôli zachovaniu štruktúry počas rezania
• médium musí byť dostatočne elastické, aby bolo možné 

napraviť deformity vznikajúce počas rezania

...výhody PARAFÍNU (hustota ako ľudské tk., viskozita, bod 
topenia, rezanie na 3-10 um)



Zalievanie

• impreg.tk. je vložené do kovovej formy – zaliate teplým 
tekutým parafínom

• vychladne – parafínové bločky



Rezanie

- vzorky sú narezané a umiestnené na sklo
- mikrotóm a ultramikrotóm



Sušenie

Uskladnenie

Príprava na farbenie

Odparafínovanie

(parafín je len médium, musí 
byť pred farbením 
odstránený)



Farbenie

• Acidofilné farbivá

- eozín, azokarmín, anilínová modrá

substráty: cytoplazma, intercelulárna hmota,...

• Bazofilné farbivá 

- metylénová modrá, toluidín, hematoxylín

substráty: chromatín, ribozómy,...

• Impregnačné metódy

- soli striebra a zlata 

- neuróny a glia



Metódy farbenia:

1. ŠTANDARDNÉ FARBENIE – hematoxylín a eozín

2. špeciálne techniky (používané na demonštráciu rôznych látok / 
antigénov) – HISTOCHÉMIA, IMUNOHISTOCHÉMIA



ŠTANDARDNé FARBENIE: hematoxylín a eozín

- Jadro: modrá

- Cytoplazma: bledoč.

- Kolagén: červená



Špeciálne metódy - HISTOCHÉMIA

- pri dokazovaní konkrétnych látok / súčastí 
bunky – rôzne látky majú rôznu farbu (záleží na 
farbenej látke a vlastnostiach farbiva)

- amyloid, cukry, lipidy, proteíny, NK, spojivové tk., 
nervové tk...

- kongo červeň, PAS, van Gieson, FH, Gram, Z-N...



Zelený trichróm

- Jadro: modrá

- Cytoplazma: svetloč.

- Kolagén: zelena



Špeciálne metódy -
IMUNOHISTOCHÉMIA

- pri demonštrácii prítomnosti a lokalizácii kontrétneho 
antigénu v / na bunke (memb., cyt., jadro)

- použitie špecifických protilátok a chromogénov

- farba je vždy rovnaká (hnedá)



IMUNOHISTOCHÉMIA – využitie

• nádory neistej histogenézy

• prognostické markery nádorov (expresia
HER-2/neu v Ca prsníka, Ki67) – mení sa 
terapia!!!

• predikcia odpovede na terapiu 
(estrogénové receptory v Ca prsníka)

• infekcie – vírusy (Ab proti RNA / DNA, HPV, 
herpesvírusy), baktérie, parazity



CYTOLOGICKÉ VYŠETRENIE - materiál

• EXFOLIATÍVNA 

• materiál: spontánne sa odluč. bunky z epitelových povrchov, 
zoškrab (scraping), ster kefkou (brushing), vymytie 
slizničných pov.

• INTERVENČNÁ

• materiál: získava sa klinickým odberom / pri chir. výkone 
(FNAC – fine needle aspiration cyt.)



CYTOLOGICKÉ VYŠETRENIE - využitie

• dg a manažment nádorových ochorení

• rozlíšenie benígnych a malígnych lézií (prsník)

• dg počas operácie = rýchla cytodiagnostika

• dg špecifických infekcií (TBC z LU)

• dg nenádorových, zápalových lézií (m. 
Hashimoto)

• cytogenetické vyšetrenie



FNAC – tenkoihlová aspirácia

• využitie: palpovaťeľné lézie (prsník, LU, ŠŽ, soft tissue, 
slinné žľ., intraabdominálne lézie, semenníky)

• výhody: bez hospitalizácie a anestézie, rýchlosť, 
bezpečnosť, bezbolestnosť, opakovanie odberu, lacná 
metóda


