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Souhrn

Patologie

Druhé doplněné vydání Patologie vychází koncepčně z  prvního vydání. To vyšlo 
v roce 2004. Od té doby se objevily nové klasifikace a poznatky a nové zahraniční 
učebnice Patologie. Na ně reaguje naše současné druhé vydání. Nových informací je 
velmi mnoho a nelze je všechny zahrnout do nového vydání, aniž bychom výrazně 
nezvýšili stránkový rozsah, a tím i cenu učebnice. Vycházíme ze snahy o vzájemné 
propojení preklinických i klinických medicínských oborů, jako jsou např. patofyzio-
logie, imunologie, molekulární patologie, onkologie a hematoonkologie. I když jde 
o velmi specializované obory často s vlastní nomenklaturou, pokusili jsme se aspoň 
některé základní poznatky uvést do druhého vydání. Považujeme je totiž za natolik 
nové a významné, že by je měl student získávat v průběhu studia postupně ve více 
oborech. 

Původní obsahové členění učebnice zůstalo zachované. V první části jsou někte-
ré poznatky „obecné patologie“, kde jsou uvedeny základní pojmy, které se v oboru 
používají a jejichž znalost je bezpodmínečně nutná pro porozumění „speciální pa-
tologie“. Uvedeno je novější názvosloví u imunitních reakcí, rozšířily se poznatky 
molekulárně biologické v  obecné onkologii. Barevná obrazová dokumentace byla 
doplněna a doplněny či změněny byly i některé perokresby. 

Učebnice je koncipovaná tak, aby studenti našli většinu medicínských termínů 
vysvětlenou a text byl formulován co nejvíce jednoznačně, což je samozřejmě v ně-
kterých případech problematické a zjednodušující. 

Učebnici používají studenti nelékařských zdravotnických bakalářských oborů 
(v určitém omezeném rozsahu), studenti zubního lékařství a studenti všeobecného 
lékařství jako doplňkovou učebnici. 

Klíčová slova: „obecná patologie“, „speciální (orgánová) patologie“, imunologie, 
molekulární patologie, onkologie. 

Souhrn
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Summary

Pathology

Second extended version of Pathology conceptually proceeds from the first editi-
on. It was published in 2004. Since that new classifications and findings have been 
presented and new foreign textbooks in Pathology have been published. New infor-
mation is plentiful and not all could be included in order to avoid large increase of 
the extent and therefore the price of the book. Authors stress the mutual relations 
between preclinical and clinical medial specializations like pathophysiology, immu-
nology, molecular pathology, oncology and hemato-oncology. Though each disci-
pline deals with specialized issues and frequently has its own nomenclature, authors 
included those specialized new findings into the new book version. Authors assume 
important, that students should learn the new concepts step by step in several medi-
cal disciplines. 

Original structure of the textbook’s content was preserved. The first part gives 
some findings of “general pathology” defining the main concepts of contemporary 
science, necessary for understanding the topics of “special pathology”. New termi-
nology for immune reactions was included together with findings in molecular bio-
logy in general oncology. The book is supplemented with colour illustrations and 
some of the pen and ink drawings were added or changed.

The book offers many medical terms, all fully explained and the text expressed 
in the most unequivocal way; though sometimes it may bring certain simplification. 

The textbook is designed not only to students of medicine as an additional source 
but (in some extent) also to students of paramedical fields in the bachelor’s degree 
and students of the dentistry. 

Key words: general pathology, special (organ) pathology, immunology, molecu-
lar pathology, oncology.
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1 Úvod

1.1 Obsah předmětu patologie

Patologie (z řeckého pathos – choroba a logos – nauka) je nauka o chorobných po-
chodech a změnách v lidském těle. Zkoumá poškozené tkáně i jednotlivé orgány 
a hodnotí jejich vztah k příznakům nemoci pozorovaným za živa; zajímá se o příčinu 
onemocnění (etiologie) i o mechanismus, kterým k onemocnění dochází (patogene-
ze), o morfologické změny buněk a orgánů a o význam těchto změn pro jejich funkci.

Patologická fyziologie (patofyziologie) se zabývá změněnými funkcemi poško-
zeného orgánu nebo organismu.

Patologie patří mezi základní lékařské obory. Poznatky z patologie se uplatňují ve 
všech klinických oborech, ale významný je i její přínos při stanovení diagnózy paci-
entů, kteří přicházejí na klinická pracoviště. Patolog v některých oborech (nefrolo-
gie, hepatologie) určuje již z biopsie ledvin nebo jater druh onemocnění, tzn. hotovou 
diagnózu (biopsie – mikroskopické vyšetření tkání živého těla).

Patologie se dělí na část obecnou a speciální. Obecná patologie pojednává o zá-
kladních patologických procesech v buňce a ve tkáních. Při výkladu speciální pato-
logie se užívá pojmů převzatých z obecné části bez jejich opětovného vysvětlování. 
Speciální patologie popisuje poškození a chorobné stavy v určitých orgánech nebo 
systémech orgánů (jako je oběhový systém, zažívací systém atd.). Před výkladem 
vlastní problematiky oboru patologie je nutné stručně osvětlit několik základních 
pojmů z klinické praxe. Při vyšetřování pacientů si musí lékař všímat určitých pří-
znaků, symptomů. Soubor současně se vyskytujících příznaků tvoří syndrom.

Symptomy a syndromy mají svůj původ v morfologických nebo funkčních změ-
nách tkání a orgánů, některé symptomy nesou jména význačných patologů, např. 
symptom Virchowův (Virchow byl význačný německý patolog světového významu, 
který žil v  letech 1821–1902) – při rakovině žaludku jsou metastázy v jedné nebo 
několika lymfatických uzlinách nad levou klíční kostí.

Nefrotický syndrom (z řeckého nephros – ledvina) se vyskytuje u některých 
onemocnění ledvin. Syndrom tvoří několik symptomů: (1) proteinurie – bílkovina 
v moči, (2) hypoproteinémie – snížení množství bílkovin v krvi, (3) hyperlipémie – 
zvýšené množství lipidů v krvi, (4) otoky.

Diagnóza – znamená rozeznání a pojmenování nemoci pacienta. Stanovení dia-
gnózy provádí z funkčních zkoušek klinický lékař, z odebraných buněk a tkání pa-
cienta patolog.

Etiologie – nauka o příčinách vzniku nemoci.
Patogeneze – pojednává o vzniku a vývoji nemoci.
Prognóza – pravděpodobný další průběh onemocnění. Prognózu stanoví klinic-

ký lékař, ale i patolog se vyjadřuje k průběhu choroby a její závažnosti, například 
u nádorových onemocnění.

Terapie znamená stanovení léčby nemocného, kauzální terapie ovlivňuje příčinu 
onemocnění. Symptomatická terapie zmírňuje jednotlivé symptomy, nikoli příčinu 
nemocí.

+
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1.2 Uplatnění patologie v praxi

Na odděleních patologie, která jsou ve všech větších nemocnicích, se provádějí pitvy 
zemřelých v daném zdravotnickém zařízení, bioptická a cytologická vyšetření. Uka-
zuje se, že v posledních letech počet pitev celosvětově klesá. Příčiny poklesu souvisejí 
mimo jiné také se zlepšující se kvalitou vyšetřovacích metod, neboť ty mnohdy vyře-
ší diagnostické nejasnosti vyskytující se za života pacientů. V některých případech se 
k pitvě z různých důvodů záporně stavějí příbuzní zemřelého. Kromě objektivního 
zhodnocení všech zkoumaných orgánů a potvrzení či doplnění klinické diagnózy 
má pitva i kontrolní úlohu, zvláště u pacientů, kteří se podrobili operačnímu výko-
nu a různým invazivním vyšetřovacím postupům. Naproti tomu počet bioptických 
a cytologických vyšetření spíše narůstá.

1.3 Základní dokumenty na oddělení patologie
U každého zemřelého pacienta, který je pitván, se zhotovuje pitevní protokol. Struč-
ná diagnóza se hned po pitvě zaznamená do listu o prohlídce mrtvého. Ten musí být 
vystaven každému zemřelému. Pitevní protokol stanoví konečnou klinicko-patolo-
gickou diagnózu. Ta se skládá z několika částí:
 ■ hlavní choroba (základní onemocnění),
 ■ komplikace, které z této choroby vyplývají, a další závažná onemocnění,
 ■ příčina úmrtí,
 ■ vedlejší onemocnění.

Patologické změny v orgánech jsou popsány a doloženy histologickým rozborem 
vzorků tkání odebraných při pitvě (to označujeme jako nekroptické vyšetření – mi-
kroskopické vyšetření tkání mrtvého těla). Patolog každý protokol zakončí posou-
zením shody mezi klinickou diagnózou a patologickým nálezem, tedy tzv. klinicko-
-patologickou epikrízou (úsudek o nemoci). Případy složité, nejasné a zajímavé po 
odborné stránce se dále řeší na klinicko-patologickém semináři.

Pro bioptické vyšetření je nutná bioptická průvodka. Tkáně, které se posílají 
k  vyšetření, doprovází bioptická průvodka s označením základních údajů o paci-
entovi, včetně rodného čísla a základních klinických dat. Nezbytné je stručné sdě-
lení o klinickém průběhu onemocnění pacienta a klinická diagnóza. Po prohlédnutí 
histologického preparátu v mikroskopu patolog stanoví diagnózu. Určí také kódové 
číslo diagnózy pro počítačové zpracování.

1.4 Odběr tkání pro bioptické vyšetření

Počet pracovišť, která odebírají tkáně pro bioptické vyšetření, se stále rozšiřuje. Mo-
derní přístroje a vyšetřovací metody mohou poměrně přesně lokalizovat chorobný 
proces a pak buď operativním zákrokem, nebo pomocí speciálních nástrojů je tkáň 
odňata. Tkáně se získávají různými způsoby:
 ■ operací – větší části tkáně, části orgánů nebo celé orgány chirurg napřed popíše 

do operačního protokolu, případně označí místo, které požaduje vyšetřit. Makro-
skopický popis se následně provede i na odděleních patologie, kam jsou tkáně 
odesílány. Orgány a tkáně se změří, případně zváží;
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 ■ samovolným vyloučením – v některých případech dojde k vyloučení tkání z du-
tých orgánů těla. Pacienti přicházejí s částmi tkání, které vyšly z těla přirozenou 
cestou (kašel, smrkání, stolice, moč, krvácení z rodidel);

 ■ probatorní excizí (zkusmé vyříznutí) – při nejasném onemocnění pomůže vyně-
tí části ložiska a jeho histologické zhodnocení;

 ■ probatorní punkcí (zkusmé nabodnutí), např. ledvin, jater – punkce se prová-
dí širší jehlou, kterou se nabodne vyšetřovaná tkáň. Část tkáně, která zůstane 
v jehle, se mikroskopicky hodnotí;

 ■ kyretáží – výškrabem. Kyretou se seškrábne sliznice a kousky tkání z některých 
dutin (například výškrab děložní sliznice, zvukovodu, nosohltanu nebo chorob-
ného ložiska v kosti);

 ■ endoskopickou excizí – tyto odběry se provádějí převážně na endoskopických 
pracovištích ve větších nemocnicích. Používají se fibroskopy, které mohou velmi 
podrobně prozkoumat většinu zažívací trubice, dýchacích cest, močových cest 
a pomocí přídatného zařízení cíleně odebrat změněnou část sliznice (obr. 1).

Obr. 1 Některé způsoby získávání tkání pro bioptické vyšetření
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1.5 Způsoby zasílání a zpracování tkání

Jak již bylo řečeno, každý odebraný vzorek musí mít bioptickou průvodku. V ně-
kterých případech se odebírají nefixované tkáně na specializovaná vyšetření, např. 
molekulárně biologická a cytogenetická. Vždy bychom měli dbát na to, aby pro his-
tologické vyšetření byla užita reprezentativní část odebrané tkáně. Tkáň se ihned po 
odběru ponoří do nádoby s fixační tekutinou. Na nádobě musí být uvedeno jméno 
a příjmení pacienta, oddělení a klinika, které tkáně odesílají. Fixace má zamezit roz-
kladu buněk a tkání. V každé buňce je totiž množství účinných enzymů, které po 
odumření buňky způsobují její fermentativní rozklad.

Pro běžný způsob fixace se používá 10% formalin. Ten se připravuje z form-
aldehydu. Do lékáren je dodáván ve 40% koncentraci. Zde se formaldehyd ředí vo-
dou v poměru 1:9, takže vzniká 4% formaldehyd, kterému se říká 10% formalin. Na 
četných pracovištích se používají i koncentrovanější roztoky. Formaldehyd dráždivě 
páchne a jeho výpary jsou zdraví škodlivé. Manipulace s formalinem by se měla pro-
vádět v digestořích nebo v odvětrávaných prostorech. Pro fixaci musí být použité 
fixační tekutiny dostatečné množství. Optimálně se požaduje deseti až dvacetináso-
bek objemu fixované tkáně. Důležitá zásada je, aby z těla odebrané tkáně byly fixová-
ny ihned. Zabrání se tím oschnutí a autolýze, která v teplých místnostech postupuje 
rychle. Menší částice tkání se fixují poměrně snadno v krátkém časovém úseku. Do 
velkých orgánů a tkání proniká fixační tekutina pomalu a umožňuje autolýzu. Dbá-
me, aby pH fixačního roztoku bylo neutrální.

V některých případech je obtížné tuto zásadu dodržet, ale ti, kteří mají tyto věci 
na starosti, musí vědět, že správně a dobře fixovaná tkáň je základním předpokla-
dem dobrého konečného výsledku. Zdravotničtí pracovníci by si měli uvědomit, že 
fixací tkáň ztuhne v tom stavu, v jakém ji do nádoby dáme. Nádoba musí mít proto 
široké hrdlo, aby se tkáně po fixaci daly bez větších obtíží vyjmout. Některé tkáně 
jsou obdařeny vazivovým pouzdrem, kterým fixační tekutina proniká obtížně. Na-
víc mohou obsahovat takové množství tekutiny, že se jí fixační roztok znehodnotí. 
Sestra by měla požádat lékaře, aby rozříznutím velkého bloku tkáně umožnil fixaci 
v hloubce. Menší, ploché částice, které by se (volně uloženy) mohly zkroutit, před 
fixací položíme na kousek tužšího papíru.

Pro vyšetření tkání elektronovým mikroskopem se užívá glutaraldehydová fixa-
ce. Aby se tkáň dobře fixovala, musí být rozdělena na malé kousky zhruba velikosti 
1 mm3. Na rozdíl od formalinu, ve kterém mohou být tkáně uloženy i několik roků, 
glutaraldehydová fixace je omezena na hodiny. (Správný způsob zasílání a některé 
nesprávné způsoby jsou uvedeny na obrázku 2).

Zásadou je, že materiál musí být uložen do předem označené nádoby ihned. 
Jinak se vystavujeme nebezpečí záměny materiálu.

V situacích, kdy operující lékař nemá jistotu, o jaký patologický proces jde, prová-
díme tzv. peroperační vyšetření. Pomocí kryostatu se tkáň zmrazí, a tím se umožní 
provést tenký řez mikrotomem. Patolog může prohlížet preparáty za několik minut 
a výslednou diagnózu sdělit operatérovi.


