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Histopatológia
Histopatológia sa zaoberá mikroskopickým vyšetrením 
tkanivových zmien s cieľom poskytnúť čo najkomplexnejšiu 
diagnostickú výpoveď. Diagnostika nádorov a kožných 
ochorení patrí k najčastejším dôvodom zasielania vzoriek 
na histopatológiu. Pri odbere vzoriek sa môže vyskytnúť 
množstvo chýb, ktoré sťažujú alebo dokonca znemožňujú 
diagnostiku.  
V nasledujúcom texte rozoberieme množstvo aspektov, 
ktorých zohľadnenie vedie k dobrej kvalite vzorky a čo 
najcielenejšej diagnostike s maximálnou výpovednou 
hodnotou.

	Cieľ

Histopatológia je vyšetrenie vzoriek tkaniva získaných 
biopsiou alebo chirurgickou exstirpáciou. Dôraz je kladený 
na posúdenie štruktúry tkaniva a usporiadania buniek. Dajú 
sa spraviť presné vyjadrenia o zápalových a nádorových 
procesoch, pretože v histologickom preparáte je možné 
posúdiť rastové správanie voči okolitým tkanivám, metastázy 
nádorov v lymfatických cievach a charakter a rozsah 
poškodenia tkanív. Aby bola diagnóza čo najpresnejšia, je 
často nevyhnutné uviesť miesto odberu a anamnézu (napr. 
vek, plemeno, suspektné klinické diagnózy) (žiadanku na 
histopatologické vyšetrenia nájdete v Moje laboratórium na 
našej webstránke).

 Odber vzorky

Keďže mikroskopické vyšetrenie je určené na posúdenie 
štruktúr jemného tkaniva, so vzorkou sa musí pri odbere 
zaobchádzať	obzvlášť	opatrne. Pri nesprávnej manipulácii 
alebo použití chirurgických nástrojov (napr. pinzety) ľahko 
dochádza k roztrhnutiu a pomliaždeniu tkanív. Technika 
chirurgického odberu musí byť prispôsobená lokalizácii 
a konkrétnej diagnostickej otázke. Niektoré opatrenia na 
zastavenie krvácania, ako je elektrokoagulácia, vedú 
k rozsiahlemu poškodeniu tkaniva a tvorbe artefaktov. 
Poškodenie spôsobuje aj mrazenie vzoriek tkanív, pretože 
tvorba kryštálov narúša bunkovú architektúru a obmedzuje 
možnosť histopatologického posúdenia. S ohľadom na 
posúdenie anatomických štruktúr sú žiaduce vzorky  
s	priemerom	väčším	ako	4	mm. Menším vzorkám sa 

nevyhneme v niektorých lokalizáciách (biopsie žalúdka) alebo 
u niektorých druhov zvierat. Môže byť potrebné odobrať 
viacero vzoriek, užitočné môže byť odoslanie vzoriek 
v niekoľkých jasne označených nádobách. Nádoby na 
zasielanie si môžete u nás objednať zdarma (obr. 1).

Tumory

Ak boli nádory kompletne odstránené, mali by sa zasielať	
celé, aby bolo možné okrem hodnotenia nádorových buniek 
posúdiť aj okraje resekcie. Ak bol nádor odoslaný alebo 
odobratý nekompletne (napr. excízna biopsia), uveďte to 
prosím na žiadanke, aby bola táto skutočnosť zohľadnená 
pri posudzovaní. Ak je možné z tumoru odobrať len časť 
alebo biopsie, je dôležité bioptovať hlavne miesta z okraja 
alebo z prechodu do zdravého tkaniva, aby bolo možné 
posúdiť rastové správanie nádoru voči zdravému tkanivu. 
Najmä pri veľkých nádoroch nemá zmysel odoberať materiál 
zo stredu nádoru, pretože je tam zvyčajne veľká nekróza a 
tkanivo sa teda nedá posúdiť. Zaslané tkanivo sa nareže podľa 
štandardizovaných protokolov (príklad na obr. 2). V prípade 
potreby je možné označiť okraje chirurgickej excízie farbami 
na tkanivo, aby sa posúdila úplnosť odstránenia. 
Ďalšou možnosťou označenia špeciálnych lokalizácií, napr. 
v prípade veľkých vzoriek, je označenie farebnou niťou. Ak sú 
v blízkosti nádoru zväčšené lymfatické	uzliny, je vhodné 
ich tiež odobrať a poslať na vyšetrenie prípadných metastáz 
(obr. 3). Za určitých okolností, najmä v gastrointestinálnom 
trakte, môže byť užitočná aj excízia uzlín bez makroskopicky 
viditeľných zmien. Biopsie lôžka tumoru môžu byť zaslané 
samostatne na ďalšie overenie kompletnej resekcie (obr. 4).

Kožné	biopsie

Pre diagnostiku dermatologických problémov (obr. 5) je 
potrebné odobrať kožné biopsie z reprezentatívnych 
lokalizácií s typickými léziami, prípadne na porovnanie aj 
z miest bez makroskopických zmien. Pokiaľ má kožné 
ochorenie rozličné klinické prejavy, je potrebné odobrať 
viacero kožných biopsií z rôznych miest a zaslať ich vo 
viacerých zodpovedajúco označených nádobách. Konkrétny 
počet sa pritom riadi predovšetkým variabilitou zmien.  
V dermatologickej diagnostike sa rutinne využívajú komerčné 
bioptické ihly („punch biopsy“). Ak to veľkosť zvieraťa alebo 
lokalizácia dovoľuje, uprednostňujú sa vzorky 6 mm a viac. 
Táto veľkosť zabezpečuje, že všetky dermálne štruktúry môžu 
byť hodnotené v dostatočnom množstve. Pri odbere vzorky je 
dôležité ponechať povrchové vrstvy kože nedotknuté.  
Z tohto dôvodu by sa srsť mala skracovať len jemne nožnicami 
a pokožka by sa nikdy nemala vopred ošetrovať dezinfekčnými 
prostriedkami. V mnohých prípadoch má zmysel robiť 
biopsiu až po predchádzajúcej antibiotickej liečbe. Týmto 
spôsobom je možné eliminovať sekundárne infekcie, ktoré by 
bránili histopatologickému hodnoteniu. Ak je zviera liečené 
kortizónom, pokiaľ to jeho stav umožňuje, je dobré spraviť 
biopsiu 15-20 dní po vysadení liečby glukokortikoidmi.  
V týchto prípadoch je obzvlášť dôležité poskytnúť patológovi 
podrobnú anamnézu, ktorú môžete napísať na zadnú stranu 
patologickej žiadanky.

Obr.1: Nádoba na histologické vzorky
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Vzorky orgánov

Pre posúdenie orgánových zmien je potrebné bioptovať 
reprezentatívne lokalizácie pod kontrolou ultrazvukom
(obr. 6). Pri biopsiách z gastrointestinálneho traktu alebo 
nosnej sliznice je potrebné pokiaľ možno odobrať aspoň 
čiastočne aj submukózu. Endoskopicky získané biopsie často 
obsahujú len povrchovú sliznicu, avšak v určitých prípadoch 
má zmysel odoberať transmurálne vzorky.
Najmä v prípade diagnostiky reprodukčného	traktu	
kobyly (napr. vyšetrenie vhodnosti na chov, kontrola cyklu, 
endometrióza, chronická endometritída, cievne zmeny) 
je vhodné zaslať celkovo tri vzorky tkaniva z corpus a 
cornua uteri s rozmermi cca 1,0 x 1,0 x 0,5 cm. Nálezy sú 
kategorizované so zodpovedajúcou prognózou fertility
podľa Kenneyho a Doiga (1986) a Schoona et al. (1992, 1997, 
obr. 7). Je možné objednať si kombinované vyšetrenie spolu 
s vyšetrením	hygieny	chovu	a	mykologickým	
vyšetrením.

 Fixácia

Pre spoľahlivú diagnózu je rozhodujúci histologický obraz, 
ktorý čo najreálnejšie odráža intravitálne pomery. Pre 
optimálnu fi xáciu by mala byť vzorka bezprostredne 
po odbere umiestnená do 10	%	formalínu. Iné médiá, 
predovšetkým alkoholy, vedú k silným artefaktom v tkanivách. 
Zasielanie natívneho materiálu vedie k autolýze a hnilobe, 
ktoré rýchlo zapríčiňujú nepoužiteľnosť vzorky, hlavne pri 
oneskorenom transporte. Pokiaľ je nevyhnutné zasielanie 

nefi xovaných vzoriek na histopatologické vyšetrenie (napr. 
celé končatiny), musia byť vzorky počas prepravy chladené 
(nie mrazené). Pomer objemu tkaniva k fi xatívu by mal byť 
minimálne 1:10. Ak je formalínu málo, môže dôjsť len 
k čiastočnej fi xácii, pričom ostane  centrum tkaniva nefi xované. 
Z hľadiska optimálnej fi xácie je vhodná veľkosť vzorky 
maximálne s hranou 1 cm. Väčšie vzorky je dobré kvôli lepšej 
fi xácii viacnásobne hlboko narezať. 

 Farbenia

Na posúdenie jemných tkanivových štruktúr sa všetky 
vzorky tkaniva zafarbia pomocou štandardného farbenia 
hematoxylín-eozín. Okrem toho sú k dispozícii rôzne 
špeciálne farbenia na dôkaz štruktúr pôvodcov (napr. 
PAS – Periodic acid-Schiff  Reaction (obr. 8), farbenie Ziehl-
Neelsen, farbenie Warthin-Starry, farbenie Gram, farbenie 
Grocott, farbenie mucikarmín). Možný je aj dôkaz špecifi ckých 
tkanivových štruktúr (napr. kongo červeň, farbenie Von-Kossa, 
farbenie medi, farbenie Giemsa (obr. 9), farbenie Picrosirius 
Red).

Obr. 4: Biopsie lôžka nádoru

Obr. 2: Okraje tumoru Obr. 3: Metastáza adenokarcinómu mliečnej žľazy v lymfatickej 
uzline, pes

Obr. 5: Pemphigus foliaceus, koža, pes
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Obr. 7: Biopsia maternice, kobyla, mierna endometritídaObr. 6: Biopsia pečene, pes

Obr. 10: Imunohistologický dôkaz c-kit – vzor II v mastocytóme

Obr. 8: Dermatofytóza, koža, mačka (PAS reakcia) Obr. 9: Mastocytóm, koža, pes (farbenie Giemsa)

Obr. 12: Príprava cytologických preparátov: ihly a striekačka

Obr. 11: Príprava cytologických preparátov: popísanie sklíčka

Obr. 13: Príprava cytologických preparátov: roztoky na farbenie
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	Imunohistochémia

Imunohistochémia je technika, pri ktorej sa vo vzorkách tkanív, 
fixovaných formalínom po	histologickom	vyšetrení	pátra po 
určitých antigénoch. Vzorec reakcie sa hodnotí kvalitatívne 
a/alebo kvantitatívne, pričom sa berie do úvahy morfológia. 
Jednou z hlavných oblastí aplikácie imunohistológie je 
diagnostika nádorov. Okrem diagnostiky pôvodu buniek 
(rozlišovanie medzi epitelovými, mezenchymálnymi, 
guľatobunečnými alebo melanocytárnymi nádormi; 
diagnostika lymfómov) je čoraz dôležitejšia aj detekcia expresie 
alebo distribúcie určitých antigénov (napr. c-Kit, Cox-2), u 
ktorých sa ukázala korelácia s prognózou alebo s odpoveďou 
na terapiu (obr. 10). Možný je tiež imunohistologický dôkaz 
antigénnych štruktúr špecifických infekčných agensov (napr. 
vírus infekčnej peritonitídy mačiek).

 Tipy,	ako	si	zabezpečiť	dobrý	výsledok 
 histológie 

Aby bolo možné vypracovať nález s dobrou výpovednou 
hodnotou, je potrebné uviesť krátku anamnézu a miesto 
odberu.

Pri odbere histologických vzoriek tkaniva by sa tkanivo nemalo 
pomliaždiť alebo spáliť elektrokoaguláciou, pretože by sa 
potom tkanivo vážne poškodilo a už by sa nedalo vyhodnotiť. 
Aj mrazenie vedie k vážnemu poškodeniu tkanív.

Tkanivo musí byť hneď po odbere fixované v dostatočnom	
množstve	10	%	formalínu, aby sa zabránilo autolýze. 

Cytológia

	Cieľ	

Cytológia sa zaoberá bunkovou diagnostikou v zafarbených 
náteroch. Na rozdiel od histológie sa v cytológii nedá 
posúdiť štruktúra tkaniva, preto sa diagnostika zameriava 
na morfológiu jednotlivých buniek. Okrem toho je možné 
urobiť kvantitatívne vyjadrenia o obsahu buniek a vyhodnotiť 
vzájomnú polohu buniek (jednotlivo, v skupine, acinárne 
usporiadanie a podobne). Cieľom cytologického vyšetrenia je 
výrazne pokročiť v klinickej diagnostike rýchlo a bez	veľkých	
technických	či	invazívnych	opatrení a bez anestézie. 
Cytologicky sa vyšetruje, okrem iného, materiál z pevných 
útvarov, exsudáty, punktáty, moč, likvor a kostná dreň. 
V prípade útvarov sa navyše robí cytologické posúdenie, 
prípadne aj diagnostika, či ide o zápalovú alebo skôr 
tumoróznu	genézu,	čo má významné dôsledky pre ďalší 
postup (napr. stanovenie hraníc resekcie).
Metóda odberu závisí od príslušných podmienok, ako aj od 
lokality a očakávaného množstva materiálu. Náklady sú nízke: 
podložné sklíčka s matným okrajom na označovanie vzoriek, 

injekčné ihly, injekčné striekačky, vatové tampóny, skalpelové 
čepieľky alebo „cytobrush“ a v prípade potreby farbiace 
roztoky (obr. 11, obr. 12 a obr. 13).
Cytologické vyšetrenie vzoriek je rýchla	a	nenákladná	
metóda na získanie dôležitých informácií o útvaroch, tkanive 
alebo sekrétoch v krátkom čase. V závislosti od tkaniva, 
klinickej otázky a lokalizácie existujú rôzne techniky na získanie 
vzoriek.

 Materiál a techniky odberu vzoriek 

Tenkoihlová aspirácia

Táto technika prichádza do úvahy pri všetkých typoch 
útvarov. 5 alebo 10 mililitrová injekčná striekačka  
s nasadenou čiernou ihlou (21 G) sa pichne do stredu uzlíka/
útvaru. Principiálne je možné použiť ihly 20-25 G a striekačky 
2-20 ml. V zásade platí, že čím mäkšie je tkanivo alebo väčší 
obsah krvi v ňom, tým tenšiu ihlu by sme mali vybrať.

Vyšetrované tkanivo sa prepichne (obr. 14, obr. 15 A) a 
vytiahnutím piestu späť do polovice valca sa vytvorí podtlak 
(obr. 15 B). Potom, pri udržiavaní podtlaku, sa ihla vytiahne 
pod povrch tkaniva a opäť sa znova zasunie aspoň dvakrát 
v rôznych smeroch, aby sa aspirovali rôzne miesta lézie. 
Aby sa zabránilo vniknutiu nasatého materiálu z ihly do 
injekčnej striekačky, podtlak sa uvoľní zasunutím piestu späť 
do injekčnej striekačky, kým je ihla stále v tkanive (obr. 15 C). 
Až potom sa ihla vytiahne. Ihla sa odpojí, do striekačky sa 
aspiruje vzduch, ihla sa opäť nasadí na striekačku a obsah ihly 
sa vystrekne do stredu jedného alebo viacerých podložných 
sklíčok. Rozotretie materiálu (bez tlaku!) by malo nasledovať 
ihneď	po	odbere, aby sa zabránilo autolýze alebo koagulácii 
vzorky v ihle príp. zaschnutiu materiálu na sklíčku. Alternatívou 
je punkcia ihlou bez aspirácie/striekačky (tenkoihlová 
punkcia). Túto techniku odporúčame hlavne vtedy, keď 
očakávame vysokú exfoliáciu buniek (napr. guľatobunečné 
nádory, lymfatické uzliny) alebo pri štruktúrach bohatých  
na cievy.

Zhotovenie preparátu: Cieľom náteru je dosiahnuť hrúbku 
vzorky s jedinou vrstvou buniek – monolayer. Pri tekutých 
materiáloch (napr. výpotok) používame techniku krvného 
náteru (obr. 16). Vzorku rozotrieme pomocou krycieho 
sklíčka alebo druhého podložného sklíčka. Ďalšou možnosťou 
je technika rozterom. Pri tejto technike položíme druhé 
podložné sklíčko alebo (ľahšie) krycie sklíčko na aspirovaný 
materiál a počkáme, kým sa medzi sklíčkami rozloží. Potom 
sklíčka bez použitia tlaku v pozdĺžnom smere oddelíme (obr. 
17). Druhé podložné sklíčko môžeme umiestniť priečne, ako je 
na obrázku, alebo pozdĺžne a mierne odsadené. Preparáty sa 
sušia na vzduchu a pred farbením sa ďalej nespracúvajú.
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Pichnutie ihlou

Bunky získame jednoduchým pichnutím sterilnou ihlou bez 
striekačky do	útvaru	naplneného	tekutinou (obr. 18). 
Buď potom nasadíme na ihlu striekačku naplnenú vzduchom 
a skúsime bunky zachytené na vnútornej stene ihly vytlačiť 
na podložné sklíčko, alebo pri pustulóznych zmenách 
po napichnutí vytlačíme obsah pustuly von. Odtlačením 
podložného sklíčka na takto získanú kvapku získame veľmi 
dobrý cytologický preparát pre posúdenie obsahu pustuly.

Odtlačok

Táto technika sa uplatní pri všetkých exsudatívnych 
eflorescenciách, pri ulcerujúcich útvaroch alebo 
pri pustulách a chrastách. Túto techniku využijeme aj 
pri bioptátoch, keď vzorku prepolíme a z reznej plochy 
zhotovíme odtlačkovú cytológiu. Skúsime tak získať 
rýchlo informácie ešte predtým, ako dostaneme nález 
patohistologického vyšetrenia. Napríklad pri pemphigus 
foliaceus je možné vidieť typické akantolytické bunky už  
v odtlačku pustúl (obr. 19).

V zásade pritlačíme podložné sklíčko na miesto, z ktorého 
chceme získať vzorku (obr.20). V	žiadnom	prípade by sme 
nemali lézie odierať	alebo	trieť, lebo by sme tým mohli citlivé 
bunky poškodiť. Pustulu je potrebné najprv ihlou prepichnúť, 
ako je popísané vyššie. Pri krustóznej	kožnej	zmene 
môžeme buď na podložné sklíčko odtlačiť spodnú stranu 
chrasty, alebo odstrániť chrastu a odobrať vzorku  
z miesta pod ňou. Pri odbere vzoriek z ťažko prístupných 
miest, napr. medziprstia, môžeme použiť techniku odberu 
lepiacou páskou. Lepiacu pásku neumiestňujeme do prvého 
fixačného roztoku, lebo by došlo k jej zakaleniu a hodnotenie 
by bolo sťažené.

Povrchový	kožný	zoškrab	na	cytológiu

So skalpelovou čepieľkou opatrne zoškriabeme seboroický	
materiál z povrchu kože a potom ho rozotrieme na podložné 
sklíčko.

Sterový	preparát

Ak chceme získať vzorku z fistúl, z oblasti medziprstia, 
ušného kanálu, zo spojovky a zo zmien v ústnej dutine, 
môžeme použiť vatovú	tyčinku. Pokiaľ tampón zľahka 
navlhčíme fyziologickým roztokom, bude táto metóda 
vhodná aj na suché kožné povrchy. Táto technika odberu sa 
používa aj pri vaginálnej cytológii. Po odbere rolujeme vatovú 
tyčinku po sklíčku, aby sme naň preniesli materiál vzorky. 
Alternatívne môžeme použiť cytologickú kefku (cytobrush), 
ktorou spravidla zabezpečíme preparáty bohaté na bunky. 
Cytologické kefky sa používajú hlavne pri steroch zo spojovky 
alebo nosa.

Obr. 14: Získavanie vzorky z útvaru pomocou tenkoihlovej aspirácie 

Obr. 15: Aspirácia buniek z tkaniva 
pomocou podtlaku

Obr. 16: Technika krvného náteru  
z tekutých vzoriek

Obr. 17: Technika rozteru zvlášť pri  
tuhšom / želatinóznom  materiáli vzorky

Obrázky na základe: R. L. Cowell, R. D. Tylor, J. H. Meinkoth, D. B. DeNicola: Diagnostic Cytology and Hematology of the Dog and Cat, 3. Aufl., 2008
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Získavanie a spracovanie tekutín

Na punkciu výpotkov	telových	dutín, ako aj synovie a 
mozgovomiešneho	moku, sa u malých zvierat používajú 
spravidla ihly 18 G a striekačky 10-20 ml. Je potrebné 
dodržiavať aseptický prístup. Odporúča sa použitie lokálnej 
anestézie na minimalizovanie obranných pohybov zvieraťa. 
Aby sa predišlo poraneniam orgánov, brušná a hrudná stena 
sú prepichnuté pod extrémnym uhlom. Skosený povrch ihly 
je umiestnený proti seróze, aby sa zabránilo upchatiu ihly 
aspirátom alebo orgánmi. Ak nie je možné získať tekutinu, 
vákuum sa uvoľní, ihla sa mierne pootočí a potom sa uskutoční 
ďalší pokus o odsávanie.

Punktáty
Punktáty tekutiny z hrudnej dutiny, brušnej dutiny alebo 
synovie sa získavajú priamo pomocou striekačky a ihly. Po 
odbere je potrebné najprv priamo spraviť náter a zvyšný 
punktát dať do skúmavky s EDTA, aby sa zabránilo tvorbe 
zrazenín. Pre prípadné biochemické a/alebo bakteriologické 
vyšetrenie je dobré dať časť vzorky do sterilnej skúmavky bez 
činidiel.

Tracheobronchiálny	sekrét	a	bronchoalveolárna	laváž
Pre vyhodnotenie laváží z respiračného traktu s dobrou 
výpovednou hodnotou je potrebné zhotovenie čerstvých 
náterov. Ak je vzorka viskózna a obsahuje hlien, ako je 
to zvyčajne v prípade tracheobronchiálneho sekrétu 
koní, mala by sa natrieť priamo na sklíčko. Ak ide o 
vodnatú, pravdepodobne na bunky chudobnú vzorku, 
napr. bronchoalveolárnu laváž, veľmi pozitívne pôsobí 

predchádzajúca centrifugácia vzorky 4 minúty pri 800 – 1000 
ot./min. Sediment sa potom rozotrie na jedno alebo viac 
podložných sklíčok. V takom prípade, prosíme, uveďte na 
žiadanku, že ide o náter sedimentu.

Moč
Keďže hodnota pH v moči podporuje rýchlu autolýzu buniek, 
mali by sa nátery v praxi robiť ihneď po odbere. Keďže moč 
je často málobunečný, aj tu sa odporúča zhotovenie náterov 
sedimentu. V takom prípade prosím uveďte na žiadanku, že 
ide o náter sedimentu.
Pokiaľ sa má z moču robiť aj bakteriologické vyšetrenie, je 
optimálny sterilný odber moču (katetrizácia, punkcia), aby sa 
zabránilo kontaminácii.

Liquor cerebrospinalis
Likvor by sa mal spracovať čo najskôr po odbere, prípadne by 
sa mal pridať fixátor (podľa pokynov výrobcu), pretože bunky 
v CSF prechádzajú autolýzou už štyri hodiny po odbere. Keďže 
cytocentrifúga potrebná na správne nátery nie je vo väčšine 
praxí dostupná, odporúča sa poslať materiál do laboratória čo 
najrýchlejšie.

Spracovanie
Zo získanej tekutiny je potrebné	priamo	v	praxi	urobiť	
1	až	2	nátery, pretože bunky v tekutine často na ceste do 
laboratória podliehajú autolýze. Punktáty bohaté na bunky 
alebo viskózne (zakalené) punktáty je možné rozotrieť priamo. 
Punktáty chudobné na bunky (priehľadné) sa odporúča rýchlo 
po odbere centrifugovať (napr. 5 minút pri 500 g alebo 3 
minúty pri 1500 g). Supernatant sa odpipetuje a sediment 
sa po resuspendácii v malom množstve tekutiny (cca 0,5 ml) 
rozotrie.

Zhotovené preparáty sa usušia	na	vzduchu a zasielajú 
v ochrannom obale na sklíčka. Okrem nich by sa získaná 
tekutina mala do laboratória poslať v natívnom stave (dôležité 
pre bakteriológiu) a aj v EDTA skúmavke. Tak je možné potom 
v laboratóriu zhotoviť ďalšie nátery príp. testovať klinicko-
chemické parametre.

Obr. 18: Získavanie vzorky z pustuly pomocou punkcie ihlou

Obr. 20: Získavanie vzorky odtlačením

Obr. 19: Pemphigus foliaceus, koža, pes



Laboratórne vyšetrenia – patológia

9

Cytológia kostnej drene

Pre zhotovenie kvalitných preparátov z kostnej drene je 
potrebné zabrániť výskytu prímesí krvi v preparáte. Na 
oddelenie fragmentov kostnej drene od krvi sa aspirát kostnej 
drene bezodkladne umiestni na hodinové sklíčko. Kúsky 
kostnej drene je možné plastovou špachtľou posunúť na 
okraj sklíčka, zatiaľ čo krv stečie do stredu hodinového sklíčka. 
Nakoniec prenesieme kúsky kostnej drene na podložné 
sklíčko a rozotrieme druhým podložným sklíčkom tak, že ho 
položíme na spodné a opatrne ich ťaháme opačným smerom. 
Používame pritom len tlak potrebný na adhéziu obidvoch 
sklíčok. V dôsledku toho sa kúsky drene a z nich vytlačené 
krvotvorné bunky dostanú do stredu preparátu, zatiaľ čo 
dreňová krv je na periférii. Sklíčka sa nakoniec usušia na 
vzduchu.

 Zasielanie a techniky farbenia

Prosíme, aby ste nedávali krycie sklíčka na podložné sklíčka, 
nelepili na sklíčka žiadne nálepky a nebalili sklíčka do papiera.
Preparáty usušené na vzduchu zabalíme do krycieho obalu 
tak, aby sa nemohli rozbiť a pošleme do laboratória (obr. 1). 
Pokiaľ si chcete preparáty najprv sami pozrieť v praxi alebo 
len overiť ich kvalitu, môžete niektoré alebo všetky zafarbiť už 
v praxi. V praxi sa najčastejšie používajú modifikované rýchle 
farbenia podľa Wrighta (napr. Diff-Quick© alebo Hemacolor©, 
obr. 13). Môžete nám do laboratória poslať na vyšetrenie aj 
už ofarbené preparáty. Prefarbenie vašich preparátov našimi 
rutinnými alebo špeciálnymi farbeniami je možné, pokiaľ 
preparát neprekryjete krycím sklíčkom. Materiál na zasielanie 
preparátov si môžete u nás kedykoľvek bezplatne objednať.

 Vyhodnotenie

Cytologické preparáty sa posudzujú mikroskopicky a 
individuálne podľa miesta odberu vzorky a klinickej otázky 
(Obr. 22, 23, 24, 25, 26). Vo všeobecnosti sa rozlišuje, či ide o 
zápalový resp. reaktívny alebo neoplastický proces. 
V prípade zápalových	procesov sa hodnotí kvalita zápalu 
(napr. hnisavý, eozinofilný, lymfoplazmacelulárny) a hľadá 
sa prítomnosť patogénnych štruktúr (napr. baktérie, 
huby, parazity). V prípade neoplastických	procesov sa 
na základe bunkových kritérií posudzuje, či ide s väčšou 
pravdepodobnosťou o benígny alebo malígny proces. Pokiaľ je 
to možné, hodnotí sa aj, z akej bunkovej populácie neoplázia 
vychádza (napr. epiteliálna, mezenchymálna, guľatobunečná, 
melanocytárna).
Keďže pri cytologickom vyšetrení sú prítomné iba jednotlivé 
bunky alebo malé zhluky buniek, nemožno cytologicky 
hodnotiť rastové správanie vo vzťahu k priľahlému tkanivu 
(expanzívne vs. infiltratívne) ako dôležité kritérium dignity.

	Tipy,	ako	zabezpečiť	dobrý	výsledok	 
 cytológie

Aby bolo možné hodnotenie s vysokou výpovednou hodnotou, 
je potrebné ku každej vzorke uvádzať miesto odberu a krátku 
anamnézu.

Pri príprave náteru nesmie byť na preparát vyvíjaný veľký tlak, 
inak dôjde k poškodeniu buniek.

Zhotovené preparáty sa sušia	len	na	vzduchu, nesmie sa 
použiť fixácia teplom, pretože tá vedie k poškodeniu buniek.

Podložné sklíčka by mali byť dobre označené ceruzkou, najmä 
ak boli vzorky odobraté z viacerých miest, aby nedošlo  
k zámene.
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Klonalita lymfocytov 
(PARR)	u	psa	a	mačky
Skratka PARR znamená „PCR for Antigen Receptor 
Rearrangement“. Populácia monoklonálnych lymfocytov 
sa tak deteguje pomocou DNA z krvi, aspirátov, náterov 
(farbených alebo nefarbených) alebo vzoriek tkaniva (ktoré 
môžu byť aj fixované). 
PARR určuje variabilitu lymfocytov na genetickej úrovni. Gény 
pozostávajú z niekoľkých častí, s niekoľkými sekciami, ktoré sa 
jednotlivo zostavujú počas dozrievania B a T lymfocytov. Každý 
lymfocyt a jeho klony majú špecifické usporiadanie týchto 
génových sekvencií, čo vedie pri reaktívnych procesoch   

Obr. 23: Hodnotenie – karcinóm dlaždicového epitelu

Obr. 22: Hodnotenie – hnisavý zápal

Obr. 24: Hodnotenie – sarkóm

Obr. 21: Krabička na zasielanie podložných sklíčok

Obr. 25: Hodnotenie – kutánny lymfóm psa Obr. 26: Hodnotenie – infekcia leishmániami

k širokej variabilite ich repertoáru receptorov.  
V neoplastickom procese je táto variabilita väčšinou zrušená 
dominanciou /proliferáciou jedného klonu lymfocytov. V tomto 
prípade sa hovorí o „monoklonálnej“ populácii lymfocytov.
Pomocou PARR môžu byť lymfoproliferatívne neoplázie 
diagnostikované a klasifikované ako B	alebo	T	bunky,  
v závislosti od pôvodu.
Niektoré choroby (napr. leishmanióza) môžu viesť  
k monoklonálnemu výsledku, preto by sa mali vylúčiť najprv 
dôkladnou anamnézou a ďalším diagnostickým vyšetrením.
Formalínová fixácia alebo príliš málo buniek môže viesť  
k obmedzenému výsledku.
Príklady molekulárnej analýzy klonality na základe 
elektroferogramu PARR vyšetrenia zobrazujú obrázky 27a a b.
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Obr. 29: Histologický obraz infiltratívne rastúceho karcinómu 
prechodného epitelu 

Obr. 28: Cytologický obraz karcinómu prostaty

Analýza	BRAF	mutácie	 
u psa 
Karcinómy	prechodného	epitelu sú najčastejšie malígne 
nádory vývodných močových ciest u psa (obr. 28 a obr. 29). 
V nádorových bunkách mnohých karcinómov  prechodného 
epitelu psov je možné prostredníctvom digital droplet PCR 
identifikovať mutáciu	BRAF	génu V595E c.1784>A. Analýza 
BRAF mutácie má zmysel, keď nie je možná spoľahlivá 

Obr. 27b: Vyšetrenie PARR, monoklonálna populácia lymfocytov 
(lymfóm/lymfatická leukémia)
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Obr. 27a: Vyšetrenie PARR, polyklonálna populácia lymfocytov 
(reaktívny proces)
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cytologická alebo histologická diagnóza. Špecifita dosahuje 
100 %, senzitivita cca 70 % (v závislosti od plemena). Popri 
biopsiách ako materiál vzorky slúži materiál fixovaný vo 
formalíne, zaliaty v parafíne, močový sediment alebo nátery 
bohaté na bunky (bez krycieho sklíčka).
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