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Abstrakt 

Játra jsou pro člověka velmi důležitým parenchymatozním orgánem. Jejich funkce může 

být poškozena různými vlivy. Mezi časté noxy patří hepatotropní viry a další 

mikroorganismy, alkohol a jiné toxiny včetně léků, metabolické poruchy, biliární 

obstrukce, nádory, genetické odchylky a jiné. Práce se soustřeďuje na porovnání 

histologických obrazů a klinické diagnózy jedinců zdravých, se steatózou a cirhózou. 

Teoretická část popisuje anatomii, fyziologii a histologii jater s perihepatální oblastí. 

Další kapitoly se zaměřují blíže na kliniku steatózy a cirhózy. 

V praktické části jsou popsány postupy přípravy preparátů zdravých a postižených jater, 

taktéž použité histologické metody pro barvení jednotlivých buněčných struktur. 

Výsledkem porovnání diagnóz histologických preparátů a klinických diagnóz jedinců je 

shoda 94,23 %. 

Přestože nalezená neshoda diagnóz je malá (5,77 %), je důvodem k zamyšlení nad 

vývojem a používáním nových či modifikovaných metod včetně tvorby různých 

kalkulátorů, zahrnujících i klinická data.  
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Abstract 

The liver is a very important parenchymatous organ for humans. Their function can be 

impaired by various influences. Common noxins include hepatotropic viruses and other 

microorganisms, alcohol and other toxins, including drugs, metabolic disorders, biliary 

obstruction, tumors, genetic abnormalities, and others. The work focuses on the 

comparison of histological images and clinical diagnosis of healthy individuals with 

steatosis and cirrhosis. 

The theoretical part describes the anatomy, physiology and histology of the liver with 

the perihepatic area. The next chapters focus on the clinic of steatosis and cirrhosis. 

The practical part describes the procedures for the preparation of healthy and affected 

liver preparations, as well as the histological methods used for staining individual cell 

structures. The result of comparing diagnoses of histological specimens and clinical 

diagnoses of individuals is 94.23 % agreement. 

Although the found discrepancy of diagnoses is small (5.77 %), it is a reason to think 

about the development and use of new or modified methods, including the creation of 

various calculators, including clinical data. 
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1. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE – CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce bylo popsat anatomii, fyziologii, histologii jater a také 

vybraná související onemocnění.  

Další část cíle byla zaměřena na popis zhotovení preparátů pomocí histologických 

technik, získání obrazové dokumentace preparátů a zhodnocení míry poškození jater. 

Pro barvení preparátů jsem použila histologické metody hematoxylin-eosin, PAS reakce 

a modrý trichrom. Součástí práce bylo histologické zhodnocení preparátů zdravých 

jedinců a pacientů se steatózou a cirhózou.
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2. ÚVOD 

Játra jsou největší parenchymatózní žlázou lidského těla, jsou zodpovědná za 

metabolické funkce organismu. Bez jejich funkce by lidský organismus nebyl schopen 

detoxikace, metabolismu důležitých živin, sekrece a exkrece, degradace steroidních 

hormonů. Důležitou funkcí je i detoxikace alkoholu. Nadměrný a dlouhodobý přísun 

alkoholu hepatocytům neprospívá, postupně ztrácejí svoji detoxikační schopnost a 

odumírají.  

U člověka s nadměrným abuzem alkoholu dochází ke změně morfologie i fyziologie 

jater. V České republice se spotřeba alkoholu stále zvyšuje, průměrně každý pátý 

dospělý pije rizikovým způsobem, což má za následek závažné zdravotní potíže. 

Již mnoho let je známo, že se mezi nejvýznamnější postižení jater vlivem alkoholu 

řadí jaterní steatóza a jaterní cirhóza. Jaterní steatóza je ještě reverzibilní, pokud pacient 

přestane užívat alkohol. Steatózou vytvořené tukové kapénky se postupně vstřebávají 

a jaterní parenchym má schopnost regenerace. Jedná-li se o jaterní cirhózu, je poškození 

jaterního parenchymu ireverzibilní. Vytvořené vazivo nahrazuje hepatocyty a játra 

přestávají plnit svoji funkci. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Anatomie jater 

Játra (hepar) jsou největší žlázou v lidském těle, skládají se ze 2 laloků, pravého a 

levého. Jsou umístěna v dutině břišní těsně pod bránicí, více na pravé straně.  Játra 

svým vzhledem připomínají klobouk velké houby. Hmotnost jater bývá kolem 1500 g, 

jsou hnědočervené barvy, palpačně měkká a poddajná, ale celkem křehká.  

Na játrech se rozlišují tyto plochy; brániční (kraniální) plocha (facies 

diaphragmatica), spodní viscerální plocha (facies visceralis), ostrý dolní okraj (margo 

inferior hepatis) a zadní plocha (facies posterior). Na brániční ploše je vyznačen otisk 

srdce (impressio cardiaca).  

V embryonálním životě jsou játra sídlem krvetvorby. Přítomnost krvetvorby spolu 

se sítěmi cévních sinusoid, způsobuje, že od 10. týdne až do konce 7. měsíce činí 

hmotnost jater až 10 % lidské hmotnosti. Při narození jsou v játrech už jen ojedinělé 

ostrůvky krvetvorné tkáně (celkově představují pouze 4-5 % hmotnosti lidského těla) 

[1,2]. 

3.2 Fyziologie jater 

Játra jsou svou stavbou exokrinní žlázou produkující žluč. Ta je předávána 

vývodnými cestami do duodena, kde probíhá emulgace exogenních tuků a dává vznik 

lipofilním komplexům, z nichž mohou být lipidy snáze vstřebávány. Jsou orgánem, 

který zpracovává živiny vstřebané trávicím traktem na formu utilizovatelnou ostatními 

orgány. Představují tak mezistupeň mezi GIT a krví [3]. 

Oběh jater je dvojí: nutriční a funkční. Nutriční oběh je zajištěn krví bohatou na 

kyslík, kterou přivádí jaterní tepna (arteria hepatica propria). Kyslík z této tepny je 

určen pouze pro vazivo jater a pro stěny větších žil. Jaterní buňky jsou syceny díky krvi 

z vrátnicové žíly (vena portae). Jaterní tepna se větví na mezilalůčkové arterie, které 

procházejí portobiliárním prostorem. Které se dělí na větve vedoucí do arterioly, 

probíhající mezi jaterními trámci. Ty ústí do okraje sinusoid, které se sbíhají do 

centrální žíly lalůčků. Funkční oběh s vysokým obsahem kyslíku v krvi zajišťuje 

vrátnicová žíla (vena portae), která krev přivádí z trávicích orgánů (žaludek a střevo). 

Vrátnicová žíla se po vstupu do jater dělí na mezilalokové žíly (venae interlobares), ty 
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se větví na mezilalůčkové žíly (venae interlobulares), které vysílají obvodové žíly 

(venae circumlobulares). 

Kromě tvorby žluče se játra podílí na fyziologických funkcích, účastní se 

metabolismu sacharidů, lipidů, proteinů, mnoho látek syntetizují, a také se podílejí na 

metabolismu hormonů i vitamínů. Mezi další funkce se řadí funkce detoxikační a 

biotransformační [1]. Základní stavební kameny jednotlivých složek potravy, přicházejí 

ze střev cestou v. portae do jater, kde jsou z nich syntetizovány – glykogen, plasmatické 

bílkoviny, lipoproteiny a mnohé další. Játra produkují ketolátky a ureu [4].  

Žluč je sekret, který obsahuje převážně vodu, žlučové kyseliny, hlen, žlučová 

barviva, cholesterol, mastné kyseliny a tuk, anorganické soli, pevné látky (odpadní látky 

jater). Žluč přispívá k resorpci tuků v tenkém střevě, žlučové kyseliny jsou detergenty a 

napomáhají vzniku lipidových micel. Žluč také funguje jako vehikulum pro vylučování 

cholesterolu a odpadních produktů, zejména bilirubin, pocházející z odbouraného 

hemoglobinu [5]. 

3.3 Histologie jater 

Hmotnost jater asi z 80 % představují jaterní buňky (hepatocyty). Zaujímají 

ústřední postavení v látkové přeměně. V hepatocytech probíhá exokrinní sekrece a četné 

látky jsou secernovány do krve, např. koagulační faktory, lipoproteiny. Jaterní řečiště 

je vloženo mezi kapilární síť žaludku a střev na jedné straně a systémový oběh na straně 

druhé. Játra jsou nejdůležitějším orgánem pro detoxikaci různých látek, tělu vlastních i 

cizorodých, jejichž metabolity jsou částečně odváděny žlučí. Tímto jsou játra, hned 

vedle ledvin, nejdůležitějším vylučovacím orgánem pro odpadní produkty 

intermediárního metabolismu [6]. Histologickou stavební jednotkou jater je lobulus 

venae centralis (lalůček centrální vény) (obrázek 1) [5,6]. 
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Obrázek 1: Lalůček centrální žíly [2]. 1 – vena centralis, 2 – jaterní sinusoidy, 3 – žlučové 
kapiláry mezi jaterními buňkami, 4 – trias hepatica, 5 – a. interlobularis, 6 – v. interlobularis, 7 
– interlobulární žlučovod, 8 – jaterní trámeček 

3.3.1 Mikroskopické členění jaterního parenchymu 

Lobulus venae centralis (lalůček centrální vény), je tradičně považován 

za histologickou stavební jednotku jater. V lalůčku se nachází hepatocyty, sinusoidy a 

centrální žíla. Lalůček vypadá jako šestiúhelníkový hranol o průměru 1 mm a výšce 

2 mm. U každého druhého rohu lalůčku probíhají paralelně s osou lalůčku útvary 

Glissnovy trias v perivaskulárním vazivu. Z interlobulárních cév odbočují příčné 

nejmenší větve, probíhající po periferii lalůčku, tzv distribuční cévy. Z vena portae 

a arteria hepatica propria se krev dostává do sinusoid, kde se mísí.  Sinusoidy se 

paprsčitě sbíhají lalůčkem do centrální žíly. Centrální žílu obklopuje menší množství 

kolagenních vláken. Tenká stěna centrální žíly neobsahuje defacto žádnou hladkou 

svalovinu a je proděravěna ústími sinusoid [5,7]. Mezi sinusoidami (obrázek 2) se 

nachází hepatocyty uspořádané v pruzích. (jevící se na řezu jako trámce). Během 

průtoku krve sinusoidami dochází k výměně látek mezi krví a hepatocyty. Mezi dvěma 

hepatocyty se nachází canaliculi biliferi (žlučové kanálky), které představují počátek 

vývodného systému žlučovodů a vytvářejí síť, která prochází každým trámcem. Žluč 

tvořena hepatocyty proudí kanálky centrifugálně čili opačně než krev, přímo do 

žlučovodů). 

Různé způsoby členění parenchymu jsou zobrazeny na obr.3. Každý staví do středu 

stavební a funkční jednotky jiný útvar, buď klasický jaterní lalůček nebo jaterní acinus, 

anebo portální lalůček. Klasický jaterní lalůček (obrázek 4) je stále základem pro popis 

vztahů v mikroskopické anatomii a patologii. Jaterní acinus je spíše funkční jednotka 

než histologická. Portální lalůček má spíše jen význam, co se týče historie, jinak v praxi 

má malé použití [6,7]. 

Lobulus venae centralis (klasický jaterní lalůček) - centrální žíla ve středu lalůčku 

je počátkem odtokových žil, zatímco interlobulární cévy přívodné lalůček obklopují.  

Středem acinu prochází terminální úseky přívodních cév, které obkružují periferii 

lalůčku klasického. Tyto terminální úseky cév rozvádějí krev na obě strany (do dvou 

sousedních lalůčků). Acinus tedy zahrnuje všechny hepatocyty zásobované jedním 

terminálním cévním svazkem. Hepatocyty, které se nacházejí na periferii klasického 

lalůčku, a tedy ve středu acinu, jsou nejlépe zásobeny kyslíkem a živinami. Jedná se 
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o metabolickou zónu 1. Hepatocyty, které jsou ve středu klasického lalůčku, tedy nejdál 

od středu acinu, jsou zásobeny nejhůře a představují zónu 3. Uprostřed těchto zón se 

nachází intermediární zóna 2 [7,8]. 

 

Obrázek 2: Mikroskopické znázornění jater. Vena centralis (Klára Čulíková, 2020). 

 

 

Obrázek 3: Funkční jednotky jaterního parenchymu [9].  
 

 

Obrázek 4: Jaterní lalůček [9]. 
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Portální lalůček byl dříve definován jako šestiúhelníkový útvar kolem portálního 

prostoru, dnes se většinou popisuje jako trojúhelník (jehož vrcholy jsou místem 

centrální vény sousedních lalůčků [6]. 

Sinusoidy mají zhruba 15 μm čili mají širší lumen než běžné kapiláry. Ve stěnách 

těchto sinusoid se vyskytují tři typy buněk: endotelové, Kupfferovy a Itovy buňky [2]. 

Endotelové buňky mají ploché tělo s velkými transcelulárními fenestracemi (šířka 

zhruba 100 nm), mají uspořádání jako síto. Fenestrace nejsou uzavřeny diafragmou 

(diskontinuální endotel), zcela chybí bazální lamina. Endotelová část je od hepatocytů 

oddělena štěrbinou zvanou perisinusoidový prostor, tzv. Disseho prostor [5]. Povrch 

hepatocytů je obrácen do Disseho prostoru, který je opatřen mikroklky, které jsou 

bezprostředně omývány tekutou součástí krve. Odehrává se zde látková výměna. Jelikož 

endotel nepředstavuje žádnou difusní bariéru, mají všechny složky krve, až na buňky 

a velké chylomikry volný přístup do Disseho prostoru. Naopak všechny proteiny a 

lipoproteiny (velké až 70 nm) tvořené v hepatocytech mají přístup do krevního řečiště 

[8]. 

Kupfferovy buňky (obrázek 5) jsou specifické jaterní makrofágy, které se vyskytují 

jednotlivě na luminálním povrchu endothelu. Jsou součástí mononukleárního 

fagocytárního systému, pomocí fagocytózy odstraňují z cirkulace cizí částice, bakterie, 

i poškozené krevní buňky. Nejaktivnější Kupfferovy buňky se nachází v zóně 1 acinu 

na periferii lalůčku. Endotelové buňky, které nejsou součástí mononukleárního 

fagocytárního sytému, se účastní clearance krve. Pohlcují malé cizí částice i různé 

makromolekuly, například: hyaluronan, denaturovaný albumin) i je odbourávají [5]. 

 

Obrázek 5: Znázornění Kupfferových buněk. Upraveno [10]. 
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Itovy buňky – v Disseho prostoru je výskyt velkých buněk, které obsahují velké 

tukové kapénky. V tukových kapénkách střádají vitamín A, který je vstřebávaný ve 

střevě a jsou považovány za producenty nepatrných intralobulárních vazivových fibril 

[5]. V Disseho prostoru se nalézají tenké snopečky kolagenních fibril, které lze 

v histologickém preparátu ozřejmit pomocí impregnace stříbrem (retikulární vlákna). 

Prostupují lalůčkem a představují mechanické propojení mezi tenkými vlákny kolem 

centrální žíly a vazivem portálních prostorů [6]. 

3.3.2 Stavba a funkce hepatocytů 

Většina hepatocytů má jedno jádro, které však může být diploidní, tetraploidní 

dokonce i oktoploidní, některé buňky mají jádra dvě. Hepatocyt má polaritu stavby 

a funkce. Bazolaterální membrána je obrácená k sinusoidě, resp. k intercelulární 

štěrbině a sousedí s extracelulárním prostorem, kam proniká krevní plazma. Pomocí 

různých přenašečů jsou z krve vychytávány např. glukóza, aminokyseliny, žlučové 

kyseliny, eliminované látky; a do krve jsou předávány produkty syntézy (proteiny, 

lipoproteiny) a glukóza. Apikální pól je přivrácen ke žlučovým kanálkům (žlučový pól), 

kde je produkována žluč. Plazmatická membrána na žlučovém pólu se vyznačuje 

různými transportními mechanismy spotřebovávajícími ATP, díky nimž jsou ve vodě 

rozpustné součásti žluče dopraveny za spotřeby energie do žlučových kanálků. 

Bazolaterální a apikální plazmatická membrána vykazují velmi rozdílnou proteinovou 

výbavu. Hranici mezi oběma oblasti vytváří tight junctions (těsné spoje).  

Hepatocyt je bohatě vybaven všemi buněčnými organelami. Granulární 

endoplazmatické retikulum (GER) a Golgiho komplex je i místem syntézy a sekrece 

albuminu, koagulačních faktorů a jiných plazmatických bílkovin. Lysozomy jsou blízko 

žlučového pólu. Agranulární endoplazmatické retikulum (AER) je místem syntézy 

žlučových kyselin a lipidů. Lipidy jsou v Golgiho komplexu spojovány 

s apolipoproteiny, které pocházejí z GER, a váží se na lipoproteinové komplexy a 

uvolňují se do krve. AER má souvislost s detoxikační funkcí jater [6]. 

Ukládání glykogenu – je další podstatnou úlohou jater, který je patrný ve formě α-

granul v cytosolu hepatocytů. Při nadbytku glukózy v krvi je tato přijímána hepatocyty 

prostřednictvím transportérů GLUT-2, které jsou nezávislé na inzulinu a přeměněny na 

glykogen, který je ukládán. Pokud je potřeba, tak se glykogen znovu štěpí a glukóza je 

předávána do krve. Tak přispívají játra k udržování normoglykémie vedle hormonů 
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adrenalinu a hormony pankreatu, insulinu, štítné žlázy, kortizolu a glukagonu. 

Adrenalin a glukagon stimulují štěpení glykogenu a působí tím zvýšení hladiny glukózy 

v krvi. Inzulin naproti tomu podporuje syntézu glykogenu, čímž hladinu glukózy v krvi 

snižuje.  

Další důležitou funkcí hepatocytů je detoxikace látek tělu vlastních i cizích 

a produkce žluči (až 1 000 ml denně). Žluč je sekret, který obsahuje převážně vodu, 

žlučové kyseliny, fosfolipidy a cholesterol, metabolity endogenních i exogenních látek a 

IgA. Žluč se účastní resorpce tuků v tenkém střevě; žlučové kyseliny jsou detergenty a 

napomáhají vzniku lipidových micel. Žluč také funguje jako vehikulum pro vylučování 

cholesterolu a odpadních produktů. K nim patří bilirubin, pocházející z odbouraného 

hemoglobinu [5]. 

Žlučová barviva propůjčují žluči její zelenožlutou barvu. Hnací silou sekrece žluče 

jsou pumpy spotřebovávající ATP, které transportují žlučové kyseliny a ostatní látky 

do žlučových kanálků. Voda je vylučována dle osmotického gradientu. Žluč vytvořená 

intrahepatálně je upravována v interhepatických žlučovodech přidáním HCO3
 – a vody, 

v extrahepatických žlučových cestách se přidává mucin a ve žlučníku je ze žluči 

odebírána voda [11]. 

3.4 Jaterní steatóza 

3.4.1 Charakteristické morfologické změny a nálezy 

Steatóza jater je samostatná nozologická jednotka, která kombinuje klinické a 

morfologické změny v játrech: steatózu, nealkoholickou steatohepatitidu, fibrózu a 

cirhózu [12]. Steatóza jater je úzce spojena s obezitou, zejména břišní, a metabolickým 

syndromem, který významně zvyšuje kardiometabolické riziko a ovlivňuje incidenci 

nealkoholické steatoheatitidy, zhoršuje prognózu a zkracuje délku života pacientů. 

Steatóza jater je popisný termín, charakterizující nadměrnou akumulaci 

triacylglycerolů v cytoplazmě hepatocytů (více než 5 % jaterní hmoty). 

NAFLD = nealkoholické ztučnění jater. Existují publikace popisující zvýšenou 

střevní propustnost u osob s NAFLD oproti zdravým jedincům. Jedná se o chronické 

difúzní onemocnění jater související s obezitou. Je charakterizované zvýšením aktivity 

jaterních enzymů v krvi a morfologickými změnami v játrech, podobně jako u 

alkoholové hepatitidy; lidé s nealkoholickou steatohepatitidou však nekonzumují 
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alkohol v množství, které by mohlo způsobit poškození jater. Je považována za jaterní 

projev metabolického syndromu [13]. 

NAFLD je jednou z nemocí, kterou je třeba vzít v úvahu při diferenciální 

diagnostice u pacientů s trvalým zvýšením aktivity jaterních enzymů v krvi a absencí 

klinických příznaků, zejména jsou-li obézní, diabetičtí nebo hyperlipidemičtí. Může být 

spjata s metabolickými abnormalitami u syndromů polycystických ovarií [14].  

Prevalence jaterní steatózy se ve světě pohybuje od 6,3 do 33 %, v průměru 20 %. 

Prevalence nealkoholické steatózy jater u obyvatel ekonomicky vyspělých zemí světa je 

v průměru 20–35 %, nealkoholická steatohepatitida – 3 %. Ve Spojených státech má 34 

% dospělé populace steatózu jater, v Japonsku – 29 %. Například z 82 milionů lidí v 

Německu má více než 10 milionů steatózu jater, z nichž asi 3 miliony trpí 

nealkoholickou steatohepatitidou [15]. 

Míra detekce nealkoholické steatohepatitidy u pacientů, kteří podstoupili jaterní 

biopsii, je přibližně 7–9 % v západních zemích a 1,2 % v Japonsku. Alkoholická 

hepatitida se vyskytuje 10–15krát častěji [16]. V evropských zemích je nealkoholická 

steatohepatitida diagnostikována biopsií jater u téměř 11 % pacientů, díky zvýšení 

aktivity transamináz. Ve skutečnosti může být prevalence nealkoholické 

steatohepatitidy ještě vyšší u klinicky asymptomatických pacientů, kteří nekonzumují 

alkohol v hepatotoxických dávkách, pokud neexistují jiné příčiny onemocnění jater 

[12]. 

Častěji jsou nemocné ženy ve věku 40–50 let, poměr mužů a žen je 1: 3, i když se 

toto onemocnění vyskytuje ve všech věkových skupinách [17]. Existují zprávy o 

případech nealkoholické steatohepatitidy, u lidí ve věku 10–20 let. U obézních pacientů 

je prevalence různých klinických forem jaterní steatózy významně vyšší než v běžné 

populaci – podle výzkumu jde o 75–93 % a nealkoholická steatohepatitida je 

diagnostikována u 18,5–26 % (s normální hmotností - 2,7 %), fibróza - 20–37 %, jaterní 

cirhóza u 9–10 % pacientů. U morbidní obezity se výskyt jaterní steatózy zvyšuje na 95-

100 % [18]. U pacientů s diabetes mellitus 2. typu je steatóza jater detekována u 50–75 

% pacientů. Steatóza jater se vyskytuje u 70 % pacientů, jejichž tělesná hmotnost je o 

110–200% vyšší než ideální hmotnost. Pouze u 1–4 % obézních pacientů odráží 

morfologická aktivita nealkoholické steatohepatitidy závažnost nadměrné tělesné 

hmotnosti. Diabetes mellitus je detekován u 20–70 % pacientů s nealkoholickou 
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steatohepatitidou a u ostatních je diagnostikována porucha glukózové tolerance, 

v různých vývojových stádiích onemocnění. 

Steatóza jater na celém světě má prevalenci u dospělé populace 31,39 % a zvyšuje 

se s chorobou diabetes mellitus 2. typu (55,5 %), obezitou (30–76 %) a morbidní 

obezitou (až 90 %) [19]. 

Včasné odhalení a cílená léčba pacientů s jaterní steatózou může zabránit 

následným komplikacím (včetně léčby onemocnění v konečné fázi a hepatocelulárního 

karcinomu) a zvýšeným nákladům na zdraví. Další příznivé účinky mohou vést ke 

snížení rizikových faktorů pro extrahepatální komplikace, včetně kardiovaskulárních 

onemocnění a maligních novotvarů [20]. 

V rámci prevence i profylaxe aterosklerózy podávané statiny mohou snižovat riziko 

NAFLD a pokud se již NAFLD objevila, pak užívání statinů bývá spojeno s nižším 

rizikem progrese ze steatózy do cirhózy [21]. 

3.4.2 Klinický obraz 

Většina pacientů se steatózou jater, včetně pacientů s nealkoholickou 

steatohepatitidou, je asymptomatická. Někteří z nich si mohou stěžovat na zvýšenou 

únavu, celkovou slabost, nejasné obtíže v pravém horním kvadrantu břicha, který 

nemají jasnou souvislost s působením jakýchkoli provokujících faktorů, nespavostí 

(která je někdy překryta spánkovou apnoe). Symptomatologie nealkoholické 

steatohepatitidy je nespecifická a nekoreluje se stupněm aktivity onemocnění. Pro 

klinický obraz jaterní steatózy jsou charakteristické příznaky biliární dysfunkce – až 30 

% pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou si stěžuje na pocit plnosti v pravém 

hypochondriu, trvající 30 minut a více – někdy je to konstantní, tupá, neintenzivní, 

periodicky se zvyšující bolest v pravém hypochondriu. Bolest obvykle nezasahuje do 

každodenních činností pacienta, je spojena s hypokinetickou dysfunkcí žlučníku. 

Pacienti se častěji obracejí na lékaře z jiných důvodů a jaterní dysfunkce je u nich 

detekována náhodou. Většina pacientů se steatózou jater má jiné projevy metabolického 

syndromu (nadváha, příznaky zhoršeného metabolismu sacharidů a hypertenze), ale při 

absenci těchto příznaků se může objevit tukové onemocnění jater. Toto onemocnění je 

zpravidla nejprve diagnostikováno během klinického vyšetření nebo vyšetření na 

obezitu, dyslipidemii, diabetes mellitus 2. typu, ischemickou chorobu srdeční, arteriální 
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hypertenzi a onemocnění žlučových kamenů. U některých pacientů lze detekovat 

steatózu pankreatu, hyperurikémii, hypotyreózu, nedostatek vitaminu D [22].  

Rychlé nashromáždění tuku v játrech může vést k subklinickým abnormalitám 

jater, což vede k rozvoji a progresi steatózy jater. To může zvýšit riziko progresivního 

onemocnění jater a úmrtnosti související s onemocněním jater. Steatóza jater také 

zvyšuje riziko jiných než jaterních komplikací, jako jsou kardiovaskulární onemocnění 

a rakovina. Pacienti s jaterní steatózou navíc trpí horší kvalitou života ve srovnání se 

zdravými lidmi. K výraznému zhoršení dochází u pokročilých onemocnění jater, jako je 

cirhóza. Neexistuje žádná specifická léčba jaterní steatózy, kromě zdravého životního 

stylu. O užitečnosti systematického screeningu populace se stále diskutuje kvůli nejasné 

nákladové efektivnosti. Specifické výzkumy se mohou zaměřit na podskupiny pacientů 

se symptomatickou nebo asymptomatickou steatózou jater [23]. 

3.4.3 Patofyziologie jaterní steatózy 

Steatóza jater nastává v důsledku nadměrné (> 5%) akumulace triglyceridů v 

játrech ve formě mikro- a makrovezikulárních usazenin, spojených s hromaděním 

volných mastných kyselin (FFA), ceramidů a cholesterolu [24]. 

U zdravého jedince se volné mastné kyseliny (FFA) tvoří v důsledku lipolýzy 

triglyceridů (TG) v tukové tkáni, což vede k cirkulaci neesterifikovaných mastných 

kyselin (NEFA, ~ 60%), z dietních mastných kyselin (~ 15%), z dietních cukrů 

podstupujících lipogenesis de novo (DNL, ~ 25%) zprostředkovaných několika proteiny 

(protein 1, který váže regulační prvek sterolu, stearoyl-CoA desaturázy a syntézy 

mastných kyselin). Mastné kyseliny v hepatocytech procházejí mitochondriální β-

oxidací nebo reesterifikací s glycerolem, za vzniku triglyceridů (TG).  

TG se uchovávají v lipidových kapičkách, nebo se exportují do krve jako 

lipoproteiny s velmi nízkou hustotou (VLDL). Steatóza jater je důsledkem nadměrného 

toku FFA a intrahepatální akumulace TG v důsledku několika anomálií a je spojena se 

zvýšeným přílivem FFA, zvýšeným DNL, sníženou β-oxidací a sníženou sekrecí či 

exportem TG jako velmi nízkou hustotou lipoprotein (VLDL). 

Příliv neesterifikovaných mastných kyselin (NEFA): tento krok představuje ~ 60% 

celkového množství FFA v játrech a vede k obohacení zásoby FFA v hepatocytech. 

NEFA je výsledkem lipolýzy triglyceridů v adipocytech pod kontrolou inzulínu. 

Jakmile jsou v játrech, existuje pro FFA několik možností: 
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Za přítomnosti acyl-CoA mastných kyselin mohou volné mastné kyseliny (FFA) 

vstupovat do mitochondrií pod kontrolou carnitinpalmitoyltransferázy (CPT-1) a 

podstoupit β-oxidaci na acetyl-CoA, čímž se připojí k cyklu trikarboxylové kyseliny za 

vzniku ATP. Volné mastné kyseliny jsou esterifikovány na triglyceridy (TG) (ne více 

než 5 % v hepatocytech), pomocí klíčových enzymů diacylglycerol-o-acyltransferázy 1 

(DGAT1) a DGAT2. Tento krok je také řízen inzulínem a přebytek TG může být uložen 

jako lipidové kapičky, nebo exportován do krve jako lipoproteiny s velmi nízkou 

hustotou. Triglyceridy mohou být hydrolyzovány hydrolázami, jako je patatin – 

podobná fosfolipázová doména, obsahující protein 3 (PNPLA3), známý také jako 

adiponutrin, k obohacení zásoby mastných kyselin (FA) [25].   

Hepatocyty převádějí přebytečnou glukózu a fruktózu na FA. Inzulin 

zprostředkovává transport absorbovaných dietních sacharidů do cílových tkání (kosterní 

svalstvo a játra pro ukládání ve formě glykogenu). Glukóza v hepatocytech je částečně 

metabolizována na kyselinu pyrohroznovou glykolýzou a poté na acetyl-CoA, za vzniku 

ATP v cyklu trikarboxylových kyselin a pro podporu glukoneogeneze během 

hypoglykémie. Prvním krokem v DNL je syntéza malonyl-CoA z cytosolického acetyl-

CoA, pomocí acetyl-CoA karboxylázy (ACC). Malonyl-CoA slouží jako substrát pro 

tvorbu nasycených mastných kyselin, prostřednictvím syntázy mastných kyselin (FAS). 

Stearoyl-CoA desaturáza 1 (SCD1) je enzym endoplazmatického retikula (ER), 

odpovědný za tvorbu mononenasycených mastných kyselin z nasycených mastných 

kyselin [23].   

Příjem FA ve stravě: FA ve stravě tvoří ~ 15 % celkových volných mastných 

kyselin v játrech. Žlučové kyseliny (BA) hydrolyzují střevní TG za vzniku 

chylomikronů. Mastné kyseliny z hydrolýzy TG jsou absorbovány tukovou tkání a játry. 

Žlučová kyselina (BA) současně působí jako silný metabolický regulátor v terminálním 

ileu a aktivuje farnesoidní X receptor (FXR) plus pregnanový X receptor (PXR) a také 

receptor 1 žlučové kyseliny, spojený s G-proteinem (GPBAR-1). Tyto interakce 

ovlivňují výdej energie v játrech a svalech, adipocytech a hnědé tukové tkáni [25].   

Metabolické poruchy mohou výrazně narušit metabolismus FFA / TG / lipidů v 

játrech, což vede k jaterní steatóze a poškození hepatocytů. Progresivní vývoj 

inzulínové rezistence, šíření viscerální obezity, sedavý životní styl a vysoce kalorická 

strava mohou ovlivnit homeostázu FFA. Pokračující zánět způsobený metabolickým 

stresem je spojen se zvýšenou lipolýzou, přílivem NEFA, de-novo lipogenezí, přílivem 
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dietních FFA, ukládáním TG a snížením FFA v mitochondriální oxidaci nebo sekreci 

[26].  

Absorbovaná glukóza je během inzulínové rezistence přesměrována do jater a 

glukóza se primárně převádí na mastné kyseliny prostřednictvím DNL. Pokud se 

zvyšuje syntéza FFA, přemění se na acyl-CoA mastné kyseliny, která se dále 

esterifikuje na triglyceridy a ukládají se do hepatocytů. DNL se také zvyšuje u pacientů 

se steatózou jater.  

Nadměrná akumulace volných mastných kyselin (FFA) je výsledkem zvýšeného 

přílivu, zvýšené syntézy, snížené mitochondriální oxidace FFA nebo snížené sekrece 

nebo exportu FFA. Adiponutrin (také známý jako PNPLA3) reguluje lipolýzu 

lipidových kapiček, přičemž FA se recykluje zpět do fondu hepatocytů FFA.  

Při nadbytku FFA je jejich odstranění beta-oxidací nebo tvorbou triglyceridů 

nedostatečné. Vytvářejí se lipotoxické látky (lysofosfatidylcholin, LPC; diacylglycerol, 

DAG; ceramidy), které způsobují stres endoplazmatickým retikulem (ER), oxidačním 

komplexem a zánět cytoplazmy. Což reaguje na molekulární vzorce související s 

poškozením (DAMP) jako součást vrozené imunitní odpovědi. Externí faktory, které 

dosud nejsou dostatečně pochopeny, mohou zahrnovat dysregulované cytokiny a 

adipokiny, vyčerpání ATP, toxickou kyselinu močovou, spánkovou apnoe vedoucí k 

přerušované hypoxii a produkty střevní mikrobioty. Tyto události přispívají k fenotypu 

nealkoholické steatohepatitidy, poškození hepatocelulárních buněk, zánětu, aktivaci 

hvězdicových buněk a progresivní akumulaci přebytečného extracelulárního matrixu. 

Dalšími cílovými strukturami poškození jsou další intracelulární organely, jádro, 

receptory a signální dráhy [27,28].   

DAMP představují kontinuální stimul pro nejméně tři intracelulární události v 

hepatocytu: 

1) receptory pro rozpoznávání vzorců odezvy (PRR), jako jsou receptory podobné 

Toll (TLR) a receptory podobné NOD (NLR). 

2) Aktivace intracelulárních kaskád, kinázy představující následné signální dráhy, 

jako je kináza 1 regulující signál apoptózy (ASK1) a kináza 1 aktivovaná TGF-β 

(TAK1). Obě kinázy se aktivují posttranskripční modifikací (PTM) a aktivují další 

klíčové kinázy (C-Jun N-koncová kináza, JNK), AMP aktivovaná kináza, AMPK a 

IkB). 



22 
 

 3) Aktivace transkripčních faktorů, jako jsou interferonové regulační faktory (IRF), 

nukleární faktor NF-kB, aktivátorový protein 1 (AP-1) a receptory aktivované 

proliferátorem peroxisomu (PPAR). Tato poslední událost vede k produkci zánětlivých 

cytokinů a chemokinů, se všemi metabolickými důsledky pozorovanými u jaterní 

steatózy (inzulínová rezistence, steatohepatitida, fibrogeneze atd.) [23].   

3.4.4 Diagnostika 

Diagnostika jaterní steatózy dnes představuje značné obtíže, protože vyžaduje 

vyloučení jiných onemocnění jater a použití invazivních výzkumných metod. Důležitým 

bodem v diagnostice steatózy jater je důkladná anamnéza, s hodnocením rizikových 

faktorů onemocnění. Je nutné vyloučit alkoholový faktor poškození jater. Na základě 

klinických a biochemických nálezů je obtížné odlišit pacienty se steatózou jater od 

ambulantních pacientů s alkoholickou hepatitidou. Obecně lze hovořit o steatóze jater v 

případech, kdy ženy pacientky konzumují ne více než 1 standardní dávku denně (70 g 

ethanolu týdně) a muži – ne více než 2 standardní dávky denně (140 g ethanolu týdně). 

Je také nutné posoudit životní styl, stravovací návyky, úroveň fyzické aktivity pacienta, 

přítomnost metabolických poruch a onemocnění jater u nejbližších příbuzných. 

 U pacientů dochází k mírnému poklesu orosomukoidu, haptoglobinu a transferinu, 

naopak stoupá alfa-2-makroglobulin, ceruloplazmin a všechny třídy imunoglobulinů. 

Často a pravidelně se při jaterní chorobě vytváří fibróza. V perisinusoidálních a 

perivenulárních prostorách se ukládá kolagen typu I a III a fibronektin.  

Mezi používané zobrazovací metody náleží ultrasonografie a CT vyšetření. Ukazují 

velikost jater a sleziny, podávají informace o jejich homogenitě, o případném ascitu, a 

šíři v. portae a o rychlosti krevního průtoku. Endoskopie se provádí po případném 

vyloučení přítomnosti jícnových varixů nebo krvácení do trávicího traktu [29,30].   

3.4.5 Prognóza 

 Pokud se pacient začne stravovat dle zásad racionální výživy, začne léčit 

vyvolávací chorobu (cukrovka, nadváha, …) a podporovat funkci jater – během 

několika měsíců se játra vrátí do původního stavu [16]. 
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3.5 Alkoholem podmíněná steatóza 

3.5.1 Charakteristické morfologické změny a nálezy 

Steatóza představuje samostatnou histopatologickou jednotku a v patologii se řadí 

mezi dystrofické, reverzibilní změny buněk. Především je charakterizována zvýšeným 

hromaděním triacylglycerolů v cytoplazmě buněk (resp. hepatocytů) ve formě tukových 

vakuol. V histologických preparátech barvených hematoxylin-eosinem jsou vakuoly 

viditelné ve formě vodojasných kulatých útvarů, které odtlačují jádro na periferii buňky. 

Na počátku stádií mají vakuoly tuku membránu, které je tvořena pravděpodobně 

endoplazmatickým retikulem, později však dochází ke zvětšení vakuol jejich splýváním 

a ztrátou membrány. Existuje několik typů steatózy: 

1) Makrovezikulární steatóza – v cytoplazmě hepatocytu je obvykle přítomna 

jedna velká vakuola, která odtlačuje jádro na okraj. Po vysazení alkoholu steatóza mizí 

po 4–8 týdnech. 

2) Mikrovezikulární steatóza – způsobena porušenou beta-oxidací mastných 

kyselin v mitochondriích. V cytoplazmě se nachází velké množství drobných tukových 

vakuol, jádro hepatocytu je bez dislokace na periferii. Nejčastější příčinou tohoto typu 

jsou léky. U alkoholického postižení je méně častá. Někdy je nutné pro průkaz 

mikrovezikulární steatózy použít speciální histochemická barvení na zmražených 

vzorcích tkáně (Sudan III). 

3) Smíšená steatóza u alkoholického postižení – stav, kdy může dojít k selhání 

jater, při vysazení alkoholu však nastává rychlá normalizace klinického a 

morfologického obrazu. Léze je doprovázená hepatomegalií a ikterem, avšak zánět 

chybí. Morfologicky jde o kombinaci makrovezikulární steatózy s mikrovezikulární 

steatózou. Hepatocyty obsahují četné drobné kapénky tuku, dávají cytoplazmě pěnitý 

vzhled. Celkový obraz může být doplněn intrakanalikulární cholestázou a mírnou 

perivenulární a perisinusoidální fibrózou. Dle studií v elektronovém mikroskopu byla 

prokázána poškození a někdy až ztráty některých organel, zejména mitochondrií a 

endoplazmatického retikula. 

4) Fokální steatóza – výskyt je ojedinělí, u jinak zcel normálních jater, především 

v subkapsulární oblasti, ve formě makrovezikulární. Tento typ steatózy může být během 

ultrazvukového vyšetření zaměněn s nádorem. Klinická diagnóza se provádí pomocí 

magnetické rezonance, definitivní diagnóza prostřednictvím histologie z jaterní biopsie. 
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5) Lipogranulom – vzniká rupturou hepatocytů, které obsahují lipidy. Kolem 

ruptury dochází k lokální akumulaci makrofágů, leukocytů, eozinofilů a k tvorbě 

lipogranulomů. Přítomnost tuků v lipogranulomech je důležitým znakem při odlišování 

od jiných granulomů. Fibrózu vyvolávají právě lipogranulomy [29,31]. 

3.5.2 Klinický obraz 

Alkoholická steatóza vzniká při chronické konzumaci alkoholu, avšak po 

několikatýdenní abstinenci je zcela reverzibilní. Nemocní s lehkou nebo i středně 

těžkou formou steatózy jsou obvykle absolutně bez příznaků nebo mají nepatrné 

zažívací obtíže. Popisuje se to jako tlak v pravém podžebří a dyspepsie (meteorismus, 

flatulence, tendence k průjmům). Nachází se hepatomegalie. Játra jsou palpačně citlivá, 

avšak ne tuhá. Při těžké formě steatózy může být nález daleko výraznější, dokonce 

může probíhat jaterním selháním [32]. 

3.5.3 Diagnostika 

Steatóza je nejčastějším projevem chronické konzumace alkoholu, která se vyvíjí až 

u 90 % alkoholiků, a to i při mírné konzumaci. Asi u 40 % alkoholiků přechází steatóza 

do steatohepatitidy. Biochemické nálezy jsou u steatózy chudé. Vzácný výskyt markerů 

v krvi, pokud se ze steatózy vyvine cholestáza nebo cholangitida. Do nespecifických 

testů provázející chronický příjem alkoholu patří zvýšení aktivity gama-

glutamyltransferázy. Při prokazatelné abstinenci může dojít k jejímu poklesu. 

Mezi zobrazovací metody se řadí abdominální ultrasonografie – prokazují se světlá 

zvětšená játra. Vyšetření má diferenciálně diagnostický význam – k vyloučení 

ložiskových jaterních procesů a abnormalit extrahepatálních [24]. 

3.5.4 Prognóza 

Prognóza je více než dobrá. Čistá alkoholická steatóza je téměř vždy benigní. 

Většinou se neprovádí jaterní biopsie. Diagnóza se stanovuje na základě klinického, 

laboratorního a sonografického vyšetření. Normalizace nálezů do 4 až 8 týdnů nám 

diagnózu potvrdí. Při diagnóze steatózy by abstinence alkoholu měla být velmi striktně 

dodržována [29]. 
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3.6 Jaterní cirhóza 

Jaterní cirhóza se zařazuje k nemocem, které se vyskytují poměrně často. Na celém 

světě stoupá počet pacientů s touto nemocí a neovlivňuje ji pohlaví, nebo rasa. Avšak 

počet pacientů ovlivňují geografické rozdíly, rozdílné sociální poměry, různá 

náboženství, nebo výskyt nemocí, které vyvolaly viry, nebo parazité. V poslední době 

se tato nemoc častěji rozvíjí u žen, které na tuto nemoc umírají dříve než muži.  Cirhóza 

zkracuje věk pacienta v průměru o 10 let.  

Jaterní cirhóza se častěji vyskytuje u lidí z venkova a také lidí ze špatných 

sociálních poměrů. Zvláštností je skupina starších žen, příslušnic většinou středních 

vrstev, v alkoholu hledají útěchu při rozchodu s partnerem, zahánějí jím samotu, nebo 

deprese [17]. 

Jaterní cirhóza je onemocnění, které postihuje nejen jedince se závislostí na 

alkoholu, ale také abstinenty a děti. Tímto onemocněním však ve většině případů trpí 

dospělí v produktivním věku, což souvisí s ekonomickou zátěží. I ve vyspělých zemích 

způsobuje nejčastěji jaterní cirhózu alkohol, který přispívá také ke vzniku dalších 

jaterních chorob. Ze statistik vyplývá, že v jednotlivých zemích je úmrtnost na jaterní 

onemocnění přímo úměrná průměrné spotřebě alkoholu.  

V Evropě umírají nejčastěji na jaterní cirhózu obyvatelé Francie – na 100 000 

připadá 35 úmrtí. V České republice ze 100 000 obyvatel umírá na jaterní cirhózu 15 

obyvatel. V naší zemi je zaznamenáno ročně konečné stádium u 1500-2000 jedinců 

[12]. 

S cirhotickými změnami jater se potýkali už Římané a Řekové. Pro název cirhóza je 

základem řecké slovo „kirrós“, které vyjadřovalo stav nemocných jater, jejichž struktura 

se následkem nemoci mění. Játra ztvrdnou, zežloutnou a celkově jsou svraštělá. Už v 

roce 1543 Vesalius upozornil na vliv alkoholu, který přispívá ke vzniku jaterních 

chorob. Postupem času vznikl ucelený popis projevů jaterní cirhózy – v roce 1590 

ascites, v roce 1685 jaterní dekompenzace a v roce 1761 portální hypertense. V roce 

1838 vznikl první detailní histologický popis nemoci a v roce 1930 vznikla definice tří 

nezbytných kritérií, která se používají i v současnosti: 1. nekróza, 2. aktivní tvorba 

vaziva, 3. regenerace jaterních buněk ve formě uzlů [30]. 

Jaterní cirhóza je onemocnění, jehož příčiny mohou být různé. K jeho vzniku 

přispívají genetické, toxické, nebo metabolické vlivy, různé infekce, sociální prostředí 
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spojené s nedostatkem výživy, hygieny, atd. Ve střední Evropě včetně České republiky 

k rozvoji nemoci přispívají především dvě příčiny: alkohol a viry.   

V našich podmínkách je virová hepatitida B, C příčinou 1/3 onemocnění. 

K cirhotickým změnám dochází ihned, pokud pacient prodělá akutní formu hepatitidy. 

Častějšími jsou však případy, kdy je u pacienta zaznamenána chronická hepatitida. V 

takovém případě se může cirhóza rozvíjet i po mnoha letech [33]. 

Alkohol je látka, která způsobuje chemické poškození jater. Jaterní cirhóza 

postihuje alkoholiky 7x častěji než ostatní. Druh alkoholu není pro rozvoj nemoci 

stěžejní, závisí na tom, jak dlouho a kolik gramů alkoholu pacient pije. Podle 

předpokladů je mezním množstvím 30-60 g alkoholu denně u mužů (př. 1200 ml 12° 

piva) a u žen 20 g denně (tj. 200 ml. vína). Již uvedená množství mohou vyvolat 

cirhotickou přestavbu během několika let [17]. 

Mezi další příčiny vzniku cirhózy v souvislosti s metabolickými poruchami patří 

Wilsonova choroba, cystická fibróza, hemochromatóza, galaktosemie, deficit α1-

antitrypsinu, porfyrie, hypervitaminózu A. Dále biliární cirhóza, jíž předchází 

dlouhodobá cholestáza. Autoimunitní hepatitida, která vzniká při poruchách imunitního 

systému. Poškození jater toxiny a léky (mezi ně patří např. amiodaron, metotrexát, ale i 

vysoké dávky vitamínu A). Kardiální cirhóza, která postihuje pacienty s chronickou 

srdeční nedostatečností se dnes vyskytuje poměrně málo. K rozvoji cirhózy napomáhají 

také poruchy výživy, nebo podvýživa. Například u indických dětí, je hlavním cirhózy 

důvodem je konzumace potravin s vysokým obsahem aflatoxinů. Jaterní cirhóza je 

nevratný proces, který postihuje játra. Ke vzniku jaterní cirhózy přispívají 

hepatocelulární nekrózy (jaterní nekrózy), které destabilizují jaterní lalůčky – jejich 

části odumírají, což vede k deformaci jaterní tkáně. Játra nemají mnoho možností, jak si 

s nekrózou poradit – dochází k atypické přestavbě lalůčků. Při fibrotizaci dochází ke 

stupňující se tvorbě nové pojivové tkáně, které je důsledkem zhroucení původní kostry 

lalůčků. Zbývající ostrůvky jaterní tkáně se díky nodulární přestavbě mění v uzly, záleží 

na jejich umístění a rozsahu nekrózy [24]. 

Existují dva anatomické typy cirhózy, vycházející ze vzhledu jater: Mikronodulární 

typ – vzniká v důsledku nadměrného požívání alkoholu. Uniformní uzly mají velikost 

max. 3 mm. Makronodulární vznikají často po hepatitidách, uzly jsou velké až 5 cm. 

[31]. 
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3.6.1 Charakteristické morfologické změny a nálezy 

Cirhózu definujme jako difuzní proces, který vede k porušení základní lalůčkové 

struktury ve smyslu tvorby uzlů ohraničených vazivem. Morfologické dělení je závislé 

na velikosti uzlů. Malouzlová cirhóza obsahuje uzly o maximálním průměru 0,3 cm 

a u velkouzlové cirhózy tuto hodnotu překračuje [34].  

Existují však i smíšené typy cirhózy. V posledních letech se od dělení cirhózy 

ustupuje a je doporučováno cílit na etiologickou diagnózu, např. cirhóza při hepatitidě C 

či cirhóza jater kombinované etiologie HCV a alkoholu. 

Diagnóza cirhózy obsahuje dva typy kritérií: základní a pomocná. Do základních 

kritérií se řadí přítomnost uzlů a přítomnost fibrózy. Uzly můžeme dobře pozorovat při 

barvení na kolagenní vlákna či retikulin. Do pomocných kritérií se řadí fragmentace 

tkáně, strukturální změny a změny hepatocytů. Do strukturálních změn se řadí 

abnormální orientace retikulinových vláken, resp. trámců, změny venul, abnormality 

portálních polí a přítomnost porto-centrálních vazivových sept. Všechny z těchto změn 

jsou patrné při barvení na retikulinová vlákna. Ztluštěním jaterních trámců je 

morfologicky charakterizovaná regenerace hepatocytů. V trámcích jsou patrné nejméně 

dvě řady buněk. Hepatocyty, které regenerují také neobsahují lipofuscin. Pleomorfii 

charakterizují změny velikosti jader a cytoplazmy. Častým nálezem u cirhózy je 

abnormální uspořádání retikulinových trámců. Dysplazie není u cirhózy pravidlem, její 

přítomnost musí být zmíněna v histologickém popisu. Nález dysplazie svědčí o vyšším 

riziku vzniku hepatocelulárního karcinomu. 

Slovo aktivita při histologickém hodnocení znamená, že se jedná o intenzitu 

progrese cirhózy. Inaktivní cirhóza znamená, že jsou hranice mezi uzly a vazivovými 

septy jasně viditelné, zánětlivá infiltrace je mírná a omezená pouze na septa. 

Intranodální zánět se nevyskytuje stejně jako nekrózy.  

Mimo alkoholu jsou hlavními příčinami rozvoje cirhózy – virové hepatitidy, 

onemocnění žlučovodů, metabolická onemocnění (hemochromatóza, Wilsonova 

choroba, deficience α–1-antitrypsinu), působení některých léků a toxinů, dále sem patří 

cévní příčiny a autoimunitní onemocnění. Někdy lze histologickým posouzením jaterní 

biopsie přispět k určení jednotlivých příčin – hraje zde roli vzhled uzlů a charakter 

fibrózy, morfologie a počet žlučovodů, dále vzhled cév, přítomnost steatohepatitidy, 

virové infekce a pigmentů [30,31]. 
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Dle vzhledu uzlů a charakteru fibrózy lze rozpoznat tzv. Laennecovu atrofickou 

cirhózu, která je charakteristická pro alkohol. Uzly mají nepravidelný tvar svědčící spíše 

o biliárních příčinách, hlavně ve spojení s edémem vazivových polí a cholestázou. 

Pravidelná fibróza v pericentrální oblasti představuje cévní příčiny. Počet a morfologie 

žlučovodů je příčinou pro primární biliární cirhózu (primární sklerózující cholangitidu), 

pro kterou je typická ztráta drobných duktulů. Neobvyklý vzhled cév může způsobit 

vaskulární příčiny cirhózy, které jsou většinou způsobeny přítomností uzavřených či 

rekanalizovaných cév. Pokud je přítomna steatohepatitida, tak se může jednat 

o alkoholickou, lékovou či toxickou cirhózu. Pokud zjistíme přítomnost virové infekce, 

tak se může jednat o chronickou hepatitidu B u které se vyskytuje přítomnost HBsAg-

antigenu v cytoplazmě hepatocytů. Pokud se však jedná o chronickou hepatitidu C 

vyznačuje se přítomností husté lymfocytární infiltrace až s tvorbou lymfatických 

folikulů. U přítomnosti virové infekce je častější výskyt dysplazie hepatocytů. Pokud se 

zjistí přítomnost pigmentů (depozice materiálu), což se vyskytuje u hereditární 

hemochromatózy (depozita Fe), u Wilsonovy choroby (depozita Cu) – nepřítomnost Cu 

nevylučuje Wilsonovu chorobu) [29,30]. 

U cirhózy se vyskytují vážné komplikace v podobě vzniku makroregeneratorních 

uzlů, vznik dysplatických uzlů a vznik hepatocelulárního karcinomu. Také mohou 

vzniknout tzv. nodulární infarkty, které jsou způsobeny nekrózou v centrech uzlů. 

Dysplastické uzly jsou dále děleny na uzly s lehkou dysplazií (low-grade) a na uzly 

s těžkou dysplazií (high-grade), se od makroregenerativních uzlů liší přítomností 

atypických (dysplastických) hepatocytů a expanzivnějším charakterem růstu. Také se 

občas v cirhotických játrech vyskytuje tzv. dysplastický fokus, jedná se o hnízdo 

dysplastických hepatocytů o průměru menším než 1 mm. Negativní nález nevylučuje 

komplikace a je tedy potřeba posuzovat jej spolu s klinickým a laboratorním obrazem 

[32]. 

3.6.2 Klinický obraz 

U jaterní cirhózy nemusí být delší dobu viditelné žádné příznaky. Onemocnění se 

může projevovat různými způsoby: někdy se nedají obtíže jasně specifikovat, ale může 

dojít např. i k jaternímu selhání. Cirhóza vyvolává dva dominantní jevy: portální 

hypertenzi a hepatocelulární selhání.  
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U kompenzované cirhózy nelze příznaky jasně určit, bývají zcela minimální a 

pacient nepociťuje žádné komplikace. Někdy je označována jako latentní nebo 

subklinická forma. Stav pacienta může zůstat po mnoho let beze změn, nebo může 

během poměrně krátké doby dojít k hepatocelulárnímu selhání. K objevení nemoci v 

této fázi může přispět laboratorní nebo běžné klinické vyšetření, nebo operace.  

U dekompenzované cirhózy jsou naopak příznaky velmi bohaté. Pacienti často trpí 

krvácením, ikterusem, nebo s postupujícím ascitem. Při dekompenzované fázi se může 

podařit nemoc stabilizovat, pokud ne jsou následky fatální [24,29,35]. 

3.6.3 Diagnostika 

Při diagnostice cirhózy se provádí vyšetření moči a sedimentace krve. V moči se 

hledá přítomnost žlučových barviv, konkrétně urobilinogen a bilirubin. Urobilinogen je 

v moči detekován už při sebemenší jaterní nedostatečnosti, přítomnost bilirubinu je 

pokaždé provázena hyperbilirubinemií. Pokud se jedná o cirhózu, je nález projevem její 

dekompenzace. Pokud je vyšší proteinurie, tak se vylučuje hepatorenální syndrom, 

stejně tak přítomnost válců v močovém sedimentu. Hematurie musí u pacienta 

s cirhózou vzbuzovat podezření na koagulopatii. Sedimentace krve může být normální, 

ale klidně i vysoká. To závisí na klinickém stavu, komplikacích a přidružených 

chorobách. Pokud však dojde k náhlému zvýšení je nutné pátrat po příčině. Vysokou 

sedimentaci způsobuje benigní paraproteinemie, která se může objevit v laboratorním 

nálezu u pacientů s cirhózou. 

Hematologické vyšetření – v krevním obrazu se mezi typické nálezy řadí 

trombocytopenie a anémie, v důsledku hypersplenizmu. Pacient s cirhózou i bez 

výrazné splenomegalie trpí převážně sideropenickou, a to v důsledku ztráty krve při 

portální hypertenzi, může se však jednat i o jiné příčiny.  U syndromu zvaného Zievův 

je příčinou anémie hemolýza. Pro abúzus alkoholu je typická makrocytóza. 

Leukocytóza může být součástí obrazu jaterní cirhózy. V játrech je syntetizována řada 

koagulačních faktorů. Mezi které se řadí zejména fibrinogen (faktor I), protrombin 

(faktor II), dále faktory V, VII, IX a XI. Díky stanovení faktoru V získáváme důležité 

údaje. Není závislý na vitamínu K, úbytek faktoru V pod 20 % je považován za průkaz 

špatné prognózy jaterního selhání. V praxi si vystačíme se stanovením INR. Hodnota 

testu je vyjadřována v procentech (norma 70-100 %) nebo standardizovanou hodnotou 

INR (norma 0,8-1,2). V důsledku jaterní nedostatečnosti dochází k selhání a poklesu 
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antitrombinu III, který je inhibitorem koagulační kaskády. Selhání může být provázeno 

diseminovanou intravaskulární koagulací (DIC), která je způsobena zvýšenou hladinou 

D-dimerů, úbytkem fibrinogenu a trombocytopenií. 

Biochemické vyšetření je součástí celého spektra laboratorních vyšetřovacích 

metod hepatobiliárního traktu. Pro analýzy ze séra se používá označení „jaterní testy“. 

Výsledky testů je potřeba vnímat komplexně a použít v kontextu s celkovým klonickým 

stavem. 

Imunologické vyšetření pro abúzus alkoholu má význam vyšetření imunoglobulinů 

séra. Typicky je zvýšený IgA. Stanovení protilátek má diferenciálně diagnostický 

význam. Diagnostika cirhózy na podkladě autoimunitních hepatitid, primární biliární 

cirhózu nebo primární sklérozující cholangitidu. Mezi ně patří protilátky antinukleární 

(ANA), protilátky proti hladkému svalu (SMA), protilátky proti mikrozomům jater a 

ledvin (LKM), protilátky proti solubilním jaterním antigenům (SLA), protilátky proti 

asialoglykoproteinovému receptoru (anti-ASGPR), protilátky proti jaternímu a 

pankreatickému antigenu (anti-LP), anticytoslové protilátky I. typu a anti-

mitochondriální protilátky (AMA). 

Při vyšetření nádorových markerů v první řadě indikujeme vyšetření alfa-1-

fetoproteinu (AFP) kvůli včasnému odhalení hepatocelulárního karcinomu (HCC). 

U abúzu alkoholu se detekují další nádorové markery, a to pro odhalení karcinomu 

pankreatu, především u nemocných s alkoholickou pankreatitidou. 

U abúzu alkoholu je dále třeba vyšetřit znaky akutní nebo chronické virové 

hepatitidy. Průkaz virových antigenů (HBsAg, HBeAg) nebo protilátek proti nim (anti-

HBs, anti-HBe, anti-HBc, anti-HAV, anti-HCV) se provádí metodou ELISA nebo 

pomocí metody polymerázové řetězové reakce. 

Ostatními biochemickými vyšetřeními, která se provádějí u cirhotiků je zjištění 

urey v séru, jejíž hladina je spíše nízká. Zvýšení nastává až po krvácení do trávicího 

traktu nebo při rozvoji hepatorenálního syndromu. Standardně sledované jsou hodnoty 

mineralogramu v krvi, Na+, K+ a Cl-. Zpravidla hyponatremie pod 115 mmol/l je velmi 

nepříznivým znakem jaterního selhání. Hladina sérového železa a feritinu je u 

alkoholické hepatitidy zvýšená.  

Mezi zobrazovací techniky patří abdominální ultrasonografie (USG), jejíž obraz je 

závislý na stupni patologicko-anatomických změn. Časná stadia nemusí být při 

vyšetření patrná. Pokud jsou světlá játra zvětšená s difuzně zvýšenou echogenitou, tak 
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budí podezření na fibrózu nebo cirhózu. V pokročilém stádiu je vyšetření typičtější. 

Nerovný povrch jater, a především známky portální hypertenze, tj. ascites, rozšíření 

portální žíly (nad 1,3 cm), zúžení jaterních žil, splenomegalie (nad 11 cm), zesílení 

stěny žaludku, žlučníku a přítomnost portosystémových kolaterál, které zvyšují 

senzitivitu USG diagnostiky až na 87 %. USG by se mělo u pacientů postižených jaterní 

cirhózou opakovat každých 6 měsíců. 

Počítačová tomografie (CT) nebo spirální CT, magnetická rezonance (MRI), 

digitální subtrakční angiografie, pozitronová emisní tomografie (PET). Tyto metody 

slouží k diagnostice ložiskových jaterních procesů, k jejich léčbě provádění perkutánní 

destrukce nádorů a monitorování jejich úspěšnosti [29,35,36]. 

3.6.4 Prognóza 

Klíčovou roli v prognóze hraje z anamnestických údajů abstinence pacienta 

postiženého cirhózou. Ve studii, která proběhla ve Velké Británii se prokázalo 5leté 

přežití nemocných s alkoholickou cirhózou v průměru u 50 % pacientů. Pokud však 

abstinovali, bylo stejné přežití dokonce u 69 % z nich, naopak pokud v pití pokračovali, 

pak přežilo pouze 34 % pacientů. Dalším faktorem, který ovlivňuje kvalitu života a jeho 

délku je úroveň prevence a léčby komplikací. Zhruba 4leté přežívání s ascitem bylo 

detekováno ve 20 % případů, u jaterní encefalopatie nebo krvácení z jícnových varixů 

v 10 % případů, ale u nemocných s alkoholickou cirhózou bez sebemenších komplikací 

v 60 % případů. Nepřehlédnutelným faktorem jsou koinfekce HCV a hepatocelulární 

karcinom. Významným faktorem pro prognózu jsou mimojaterní komplikace, mezi 

které se řadí, např. chronická pankreatitida a karcinom pankreatu, vředová choroba 

gastroduodena s možností fatálního krvácení a Malloryho-Weissův syndrom, který se 

vyskytuje v 70 % případů s alkoholickou hepatitidou nebo cirhózou [33,37]. 

K horší prognóze přispívá i povšechná sarkopénie objektivně měřitelná pomocí CT 

[13].  

Při odhadu prognózy, průběhu i účinnosti terapie začíná být kladen důraz vedle 

izolovaných běžně dostupných a někdy podceňovaných parametrů (laktát v ascitu) na 

používání kalkulátorů, které přiřazují pro predikce další informace o pacientovi. 

Možným příkladem je MELD SKÓRE (Model for End-Stage Liver Disease), 

kalkulované ze sérových hodnot Na+, bilirubinu, kreatininu a INR, k nímž se přidává 

eventuálně nutnost chronické hemodialýzy [38]. 
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Jiným příkladem skórovaných systémů je odhad stupně (0-4) rizika fibrózy (těžšího 

stavu) neinvazivní cestou. FIB-4 je kalkulátor používající výsledky AST, ALT, 

AST/ALT, trombocyty, AST/trombocyty vztažené na věk pacienta [39]. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Metodika  

Do práce bylo zařazeno 52 vzorků od pacientů z Ústavu patologie a molekulární 

medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zhotovení a odečítání 

preparátů proběhlo v Ústavu histologie a embryologie 2. Lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. Soubor bioptického materiálu je vybrán od jedinců zdravých (15), od 

pacientů se steatózou (17) a od cirhotiků (20) v celkovém počtu 52.  

4.2 Vzorky 

Tkáně byly získány odbornými pracovníky kompetentními k dané činnosti. Pro 

pozorování v této práci byly dodány ve fixačním činidlu (10% formol).  

4.3 Analytické metody 

Zhotovení histologického preparátu se skládá z několika důležitých kroků: Odběru 

vzorku, fixace, zalévání do parafínu, krájení, barvení a montování. Takto připravený 

preparát je možné pozorovat pod mikroskopem. Vzorky tkání byly odebrány na Ústavu 

patologie a molekulární medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a 

preparáty z nich byly zhotoveny v histologické laboratoři Ústavu histologie a 

embryologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

4.3.1 Odběr a fixace 

Vzorky tkání potřebné k zhotovení preparátů byly odebrány excizí z jater v průběhu 

patologické pitvy, kdy lékař vyřízne za diagnostickým účelem malý kousek tkáně, který 

je získán několik hodin po smrti. Tkáň byla rovnou vložena do fixačního činidla (10% 

formol). Fixace tkáně ve formolu trvala 24 hodin, potom byla tkáň zalita do parafínu, 

který vyplní mikroskopické štěrbiny ve tkáni a tím se z ní stane pevná hmota, z níž 

snadno ukrojíme tenké řezy [40]. 

4.3.2 Zalévání do parafínu 

Zalévání do parafínu bylo provedeno v automatickém tkáňovém procesoru Leica 

TP1020 (dodává MIKRO, spol. s. r. o) (obrázek 6) a provádí se v několika dílčích 

krocích v tomto pořadí:  

1) Odvodnění tkáně vzestupnou řadou ethanolů (70 %, 80 %, 90 %, 96 %, 100 %). 

Odebraný vzorek byl postupně přenášen do alkoholů s vyšší koncentrací. Nižší 
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koncentrací se začíná, aby se předešlo smrštění tkáně. Ze všech kroků je 

odvodnění tkáně tím nejdůležitějším pro její následné krájení a barvení.  

2) Prosycení intermédiem (xylen), které dobře rozpouští parafín a zároveň se mísí 

s ethanolem. Alkohol se musí dokonale odstranit, protože v něm parafín není 

rozpustný.  

3) Prosycení parafínem bylo provedeno postupně ve dvou lázních zkvalitněného 

parafínu v rozmezí několika hodin. Parafín má bod tání kolem 56–58 C. Tato 

teplota nesmí být překročena, jinak tkáň tvrdne a špatně se krájí a barví.  

 

Obrázek 6: Tkáňový procesor (vlastní zpracování). 

 

4) Tkáň byla zalévána do komůrek z umělé hmoty na parafínové zalévací lince 

(obrázek 7) a výsledkem byl parafínový bloček [41]. 



35 
 

 

Obrázek 7: Parafínová zalévací linka (vlastní zpracování). 

4.3.3 Krájení 

Přístroj, na kterém bylo provedeno vlastní krájení řezů, se nazývá sáňkový 

mikrotom (obrázek 8). Řezy byly široké 3 µm. Skrojený řez byl přilepen na odmaštěné 

podložní sklíčko s adhezivní vrstvou směsi glycerinu a vaječného bílku. Takto 

přenesený řez může být částečně shrnutý či nerovný. K narovnání byla použita kapka 

destilované vody pod řez a vyhřívaná ploténka (34-38 °C). Preparát byl umístěn na 

podložní sklo a nechal se schnout 24 hodin [41]. 

 

Obrázek 8: Sáňkový mikrotom (vlastní zpracování). 
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4.3.4  Histologické barvení 

Barvením histologických preparátů dochází ke zvýraznění jednotlivých struktur 

tkáně. Většina barvících látek funguje na vodní bázi. Obarvené preparáty se po 

zamontování prohlíží pod mikroskopem a hodnotí je lékař (patolog). 

4.3.4.1 Hematoxylin-eosin 

Jedná se o základní histologické barvení a je kombinací dvou barev, zásaditého 

hematoxylinu a kyselého eosinu. Barví se buněčné části podle jejich bazofilní, acidofilní 

či neutrofilní povahy. Buněčná jádra obarvena modře, cytoplazma a vazivo růžově, 

svalstvo a erytrocyty červeně. 

Hematoxylin je krystalicky vypadající nažloutlý prášek, který je rozpustný ve vodě 

a alkoholu. Hematoxylin barví po oxidaci na hematein a po přidání kamence (mořidla). 

Používala jsem Harrisův hematoxylin připravovaný přímo v laboratoři. Po přidání 

eosinu se cytoplazma zbarvila do odstínů červeno-růžové.  

Příprava roztoků 

Harrisův hematoxylin – roztok A: na vodní lázni bylo rozpuštěno 5 g hematoxylinu 

(P-LAB) v 50 ml 98 % ethanolu (PENTA) za tepla; roztok B: v 1000 ml vařící 

destilované vody bylo rozpuštěno 100 g síranu hlinito-amonného (VERKON). Po 

smísení roztoku A s roztokem B, byla směr povařena. Do vařící tekutiny přidáno 2,5 g 

žlutého oxidu rtuťnatého (PENTA). Tekutina rychle ochlazena ponořením nádobky do 

studené vody a přidáno 40 ml kyseliny octové ledové (P-LAB). Před použitím 

přefiltrováno. 

Eosin – 5 g žlutého eosinu (P-LAB), 5 g dvojchromanu draselného (PENTA), 100 

ml 96 % ethanolu (PENTA), 800 ml destilované vody, 100 ml nasyceného roztoku 

kyseliny pikrové (PENTA). Před použitím přefiltrováno.  

Pracovní postup barvení  

Po deparafinaci byla sklíčka s řezy umístěna do kyvety s hematoxylinem po dobu 5 

minut. Po obarvení byla opláchnuta pod tekoucí vodou zhruba 10 minut, dále byla 

sklíčka přesunuta do kyvety s eosinem zhruba na 10 minut, poté oplach vodou 5 minut.  

 



37 
 

4.3.4.2 PAS reakce 

PAS reakce se zakládá na oxidaci volných hydroxylových vazeb, např. 1,2-

 glykolová vazba mezi dvěma sousedními uhlíky v hexosách, za pomoci kyseliny 

jodisté (HIO4). Vznikající aldehydové skupiny reagují s Schiffovým činidlem a vzniká 

nová komplexní sloučenina, která má purpurovou barvu. Pokud se touto metodou 

detekují, tak se struktura označuje jako PAS pozitivní – glykogen, který je růžovo-

fialový, mukopolysacharidy, které jsou červeno-fialové. 

Příprava roztoků 

HIO4 – 0,6% HIO4 (P-LAB), 0,25% methanilová žluť = 100 ml dest. vody, 0,25 g 

methanilová žluť (P-LAB), 0,15ml konc. kyseliny octové (VERKON). Přefiltrováno, 

uchováváno v lednici. Použití kvůli obarvení jader. 

Schiffovo činidlo – 2 g bazický fuchsin (P-LAB), 5 ml 95% ethanol (PENTA), 190 

ml dest. vody, 5 g pyrosiřičitan sodný (VERKON), 3,4 ml konc. HCl (PENTA) pro 

rozpuštění sraženiny, 0,1g hydrosiřičitanu sodného (P-LAB), 2 g živočišného uhlí 

(PENTA). Uchováváno v chladu a temnu. Před použitím ponecháno 15-30 min při 

pokojové teplotě. 

Pracovní postup barvení 

Po deparafinaci byla sklíčka s řezy rychle přemístěna do připravené kyvety 

s kyselinou jodistou po dobu 10 minut, potom byl řez opláchnut pod tekoucí vodou. Po 

oplachu byly řezy přemístěny do předem připravené kyvety se Schiffovým činidlem a 

umístěny do tmy na 15 minut. Po reakci byly řezy opláchnuty pod tekoucí vodou 

přibližně 15 minut. Po oxidaci a oplachu byly barveny Harrisovým hematoxylinem. 

Barvení trvalo přibližně 1 minutu.  

4.3.4.3 Modrý trichrom 

K barvení vaziva byla používána anilinová modř. K barvení jader slouží Weigertův 

hematoxylin, k dalším dobarvením kolagenu a dalších struktur byly používány kyselý 

fuchsin a oranž G. Jádra obarvena hnědě, vazivo modře a svaly červeně. 
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Příprava roztoků 

Weigertův hematoxylin – roztok A: 4 g hematoxylin (P-LAB), 400 ml 96% ethanol 

(PENTA), roztok B: 380 ml dest. voda, 16 ml 29% FeCl3 (PENTA), 4 ml konc. kys. 

solná (VERKON). Před použitím smíchán roztok A a B v poměru 1:1. Roztoky stálé, 

barvící schopnost asi 2 týdny. 

Ponceau kys. fuchsin – 2 g Ponceau (P-LAB), 0,1 g kys. fuchsin (P-LAB), 300 ml 

2% kys. octová (PENTA). Stálý, barví ihned, při pokojové teplotě. 

Oranž G - 5 g kys. fosfowolframová (P-LAB), 2g oranž G (P-LAB), 100 ml dest. 

voda. Roztok barví ihned, při pokojové teplotě. 

Anilinová modř – 2,5 g anilinová modř (P-LAB), 100 ml dest. voda, 2,5 ml konc. 

kys. octová (PENTA). Přefiltrováno, barví ihned.   

Pracovní postup barvení 

Po deparafinaci byly řezy ponořeny do kyvety s Weigertovým hematoxylinem na 7 

minut, poté dvakrát krátce opláchnuty vodou. Dále byly řezy ponořeny do fuchsinu na 5 

minut, potom opět krátce opláchnuty vodou. Následně byly řezy ponořeny do roztoku 

oranže G na dobu 15 minut, poté krátce opláchnuty vodou. Nakonec byly řezy obarveny 

anilinovou modří po dobu 1-5 minut, poté opláchnuty vodou.  

4.3.5 Odvodnění 

Preparáty, které byly obarveny, byly odvodněny. Odvodnění bylo provedeno ve 

dvou 5minutových lázních v 96% ethanolu. Poté byly řezy projasněny 5minutovou lázní 

v karboxylenu a dvěma 5-minutovými lázněmi v xylenu. Poslední odvodnění bylo 

provedeno z důvodu nemísitelnosti montovacích médií s vodou. 

4.3.6 Montování 

Konečnou fází bylo montování, které bylo provedeno po nasycení preparátu 

xylenem do montovacího média, které je nerozpustné ve vodě. Jako montovací médium 

byl použit solakryl, který je průhledný a pevný. Solakryl byl nanesen pomocí tyčinky na 

podložní sklo, které bylo následně překryto krycím sklíčkem. Po 24 hodinách zaschlý 

preparát byl připraven k mikroskopování. 
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4.3.7 Mikroskopování 

Pro dokumentaci tkání byl použit mikroskop Olympus BX53 s fotografickou 

kamerou Progres C5 Jenoptik Germany a v programu NIS Elements Version 4.13. 

U jednotlivých tkání byla použita různá zvětšení: 40krát, 100krát, 200krát a 400krát, 

které bylo uzpůsobeno pro co nejlepší podmínky pro studium struktur tkáně. 

Manuální zpracování vzorků se týkalo odběru a fixace vzorku, zalévání do 

parafínového bločku, krájení na sáňkovém mikrotomu, barvení, odvodnění, montování a 

mikroskopování. Jako jediný automat byl použit tkáňový procesor, který odvodnil tkáně 

a prosytil je xylenem. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Ve studovaném souboru 52 pacientů s histologicky neznámými výsledky byly 

všechny odečtené preparáty (52) konfrontovány se známou diagnózou uzavřenou 

z kompletní interpretace všech výsledků pacienta. Shoda byla nalezena u 94,23 % 

jedinců. Rozdílné výsledky byly v 5,77 % všech hodnocených. Přitom 3,85 % neshod 

připadlo na diagnózu cirhóz a 1,92 % na zdravé osoby. 

5.1 Barvící metoda hematoxylin eosin 

Na preparátech zdravých jater byla sledována typická struktura jaterního 

parenchymu. Kde se podařilo zachytit lalůček centrální vény ve tvaru celkem 

pravidelného šestiúhelníku, který je obklopen interlobulárními cévami, přivádějícími 

krev stékajíc skrze sinusoidy do vena centralis, která je ve středu. Sinusoidy rozlišeny 

světlejším zbarvením, pouze trámce s hepatocyty obsahují modrofialová jádra (obrázek 

9). 

 
Obrázek 9: Lalůček centrální vény zdravých jater. Zvětšeno 100x. Metoda hematoxylin eosin 
(vlastní zpracování). 1 - lalůček centrální vény, 2 - vena centralis, 3 - základní stroma, trámčitý 
epitel tvořený hepatocyty 

 

Na okraji centrálních lalůčků se nachází tzv. portobiliární prostory (obrázek 10), 

kde je interlobulární véna, arterie a žlučovod. Ve stěně arterie pozorovány typicky 
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uspořádané hladké svalové buňky tunica media. Charakteristickou výstelkou 

interlobulárního žlučovodu je jednovrstevný kubický epitel. V sinusoidách, 

interlobulárních arteriích a vénách se nacházejí červené elementy, jedná se o zbylé 

erytrocyty. Portobiliární prostory obsahují vrstvičku vaziva, za kterou byly uloženy 

trámce hepatocytů s krevními sinusoidami. U detailnějšího zvětšení byly vidět trámce 

hepatocytů a vyústění jaterních sinusoid do vena centralis (obrázek 11). V krevních 

sinusoidách byly zachyceny leukocyty. Dále byla viditelná jádra endotelových buněk, 

která byla na okraji vena centralis. 

 
Obrázek 10: Portobiliární prostor zdravých jater. Zvětšeno 200x. Metoda hematoxylin eosin 
(vlastní zpracování). 1 - portobiliární prostor, 2 - interlobulární véna, 3 - interlobulární artérie, 4 
- interlobulární žlučovod (jednovrstevný kubický epitel), 5 - hepatocyty, 6 - jaterní sinusoidy 
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Obrázek 11: Vyústění jaterních sinusoid zdravých jater. Zvětšeno 400x. Metoda hematoxylin 
eosin (vlastní zpracování). 1 - vena centralis, 1A - jádra endotelových buněk, 2 - vyústění 
jaterních sinusoid do vena centralis, 3 - hepatocyty tvořící trámce, 4 - leukocyty v krevních 
sinusoidách 

U jater postižených steatózou se v cytoplazmě hepatocytů hromadí velká či malá 

tuková vakuola čili se jedná buď o velkokapénkovou (obrázek 12) nebo 

malokapénkovou steatózu. Můžeme vidět i smíšenou steatózu (obrázek 13), kde se 

vyskytují jak malé, tak velké tukové vakuoly. Velké vakuoly tuku v hepatocytu utlačují 

jádro na periferii buňky. Kapénky tuku se jeví jako prázdné, to bylo učiněno použitím 

alkoholové řady při odvodnění tkáně, kvůli které se tuky extrahují. 
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Obrázek 12: Velkokapénková steatóza. Zvětšeno 400x. Metoda hematoxylin eosin (vlastní 

zpracování). 1 - u hepatocytů je jádro ještě v centru a sférického tvaru, 2 - u formy 
velkokapénkové je vidět, jak oploštělé jádro je potlačeno k okraji buňky; zůstává úzký 
lem cytoplasmy kolem velké kapénky; tyto hepatocyty připomínají univakulární tukové 
buňky 

 
Obrázek 13: Smíšený typ steatózy jater. Zvětšeno 400x. Metoda hematoxylin eosin (vlastní 
zpracování). 1 - jedna velká kapénka, 2 - několik menších kapének, 3 - normální hepatocyt 
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U cirhotických jater již nebyly patrné hranice portobiliárního prostoru kolem 

interlobulárního žlučovodu, tak jako u zdravých jater. Dále zachycena interlobulární 

vénu a shluky hepatocytů (obrázek 14), které v porovnání se zdravými jádry byly dobře 

viditelné. Na dalším obrázku zachycena lymfocytární infiltrace (obrázek 15) ve vazivu, 

která představuje cirhózu jater. Lymfocytární infiltrace se může změnit až k tvorbě 

lymfatických folikulů. Již zmíněná infiltrace se objevuje převážně u pacientů 

s chronickou hepatitidou C. Jako další byly označeny Heringovy kanálky, které mají 

vlastní stěnu z kubických buněk a převádí žluč do interlobulárních žlučovodů. A jako 

poslední byly zachyceny vénuly ve vazivu. 

 
Obrázek 14: Interlobulární véna a žlučovod u cirhotických jater. Zvětšeno 100x. Metoda 
hematoxylin eosin (vlastní zpracování). 1 - interlobulární žlučovod, 2 - interlobulární véna, 3 - 
shluky hepatocytů 
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Obrázek 15: Lymfocytární infiltrace ve vazivu. Zvětšeno 200x. Metoda hematoxylin eosin 
(vlastní zpracování). 1 - lymfocytární infiltrace ve vazivu, 2 - Heringův kanálek, 3 - vénuly ve 
vazivu 

5.2 PAS reakce – průkaz glykogenu 

Na zdravých játrech zachyceny hepatocyty a jejich trámčitý epitel, a dále sinusoidy 

tvořící prázdná místa mezi hepatocyty, kde protéká krev. Buňky, které obsahují 

viditelné partikule glykogenu (obrázek 16) byly tmavší, naopak buňky v portobiliárním 

prostoru byly světlejší. Kupfferovy buňky, které byly uloženy ve stěně sinusoid a 

zajišťují obrannou funkci jater. Dále zachyceno jádro endotelové buňky. Endotelové 

buňky svou strukturální a funkční integritou jsou základním předpokladem pro 

homeostázu cévní stěny a krevní cirkulace. 
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Obrázek 16: Partikule glykogenu ve zdravých játrech. Zvětšeno 400x. Metoda PAS reakce 
(vlastní zpracování). 1 - trámčitý epitel (hepatocyty), 2 – sinusoidy, 3 - partikule glykogenu 
v cytoplasmě hepatocytu, 4 - Kupfferovy buňky ve stěně sinusoid, 5 - jádro endotelové buňky 

U jater postižených steatózou zachyceny lipidové kapénky s jádrem stlačeným na 

periferii kapénky. U steatózy byla partikule glykogenu zatlačena do velmi úzkého lemu 

cytoplasmy kolem kapénky (obrázek 17). U cirhózy jater se barvení neprovádí, jelikož u 

tohoto onemocnění není dostatek glykogenu. 
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Obrázek 17: Partikule glykogenu u steatózy. Zvětšeno 400x. Metoda PAS reakce (vlastní 
zpracování). 1 - lipidová kapénka, 2 – jádro, 3 - partikule glykogenu zatlačeny do úzkého lemu 
cytoplasmy kolem kapénky 

5.3 Barvící metoda modrý trichrom 

U zdravých jater byly portobiliární prostory (obrázek 18) jediná místa, kde se 

vyskytuje malé množství řídkého kolagenního vaziva, které bylo díky této metodě dobře 

viditelné. Dále zachycena zdravá játra více zvětšená (obrázek 19) a detailně zachyceno 

řídké kolagenní vazivo, které se vyskytuje pouze v okolí portobiliárního prostoru. 

Pomocí většího zvětšení zachycena interlobulární véna, artérie s hladkou svalovou 

buňkou v tunica media a žlučovod, který je vystýlán jednovrstevným kubickým 

epitelem. 
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Obrázek 18: Portobiliární prostor zdravých jater. Zvětšeno 100x. Metoda modrý trichrom 
(vlastní zpracování). 1 - portobiliární prostor 

 
Obrázek 19: Detail portobiliárního prostoru u zdravých jater. Zvětšeno 400x. Metoda modrý 
trichrom (vlastní zpracování). 1 - řídké kolagenní vazivo, 2 - interlobulární véna, 3 - 
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interlobulární artérie, 3A – hladké svalové buňky v tunica media, 4 - interlobulární žlučovod, 4A 
- jednovrstevný kubický epitel, 5 - Heringův kanálek 

U onemocnění jater steatózou (obrázek 20) zachyceny kapénky lipidů, která 

představují prázdná místa. Nepatrně zvětšeno množství kolagenního vaziva.  

Avšak u cirhózy jater (obrázek 21) zachyceno silné zmnožení kolagenního vaziva, 

které je nevratné. V důsledku nárůstu vaziva v Disseho prostorách se mění charakter 

jaterních sinusoid, a tím pádem zaniká transport látek z krve přes Disseho prostory do 

hepatocytů a naopak. Dále zachyceny zbytky lalůčků mezi pruhy kolagenního vaziva. U 

cirhotických jater zachyceny pozůstatky steatózy (obrázek 22), která se projevuje 

kapénkami lipidů. 

 
Obrázek 20: Kapénky lipidů typické při steatóze jater. Zvětšeno 100x. Metoda modrý trichrom 
(vlastní zpracování). 



50 
 

 

Obrázek 21: Játra postižena cirhózou. Zvětšeno 40x. Metoda modrý trichrom (vlastní 
zpracování). 1 - silné zmnožení kolagenního vaziva, 2 - zbytky lalůčků mezi pruhy kolagenního 
vaziva 
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Obrázek 22: Pozůstatky steatózy u cirhotických jater. Zvětšeno 200x. Metoda modrý trichrom 
(vlastní zpracování). 

Pokud se diagnostikuje včas, tak se parenchym může zachránit. K laboratornímu 

vyšetření může vést mnoho důvodů a jedním z nich může být již zmíněný alkoholismus. 

V České republice je zhruba 500 tisíc lidí, kteří konzumují alkohol rizikovým 

způsobem, a bohužel se tato problematika v posledních letech rozšiřuje i mezi nezletilé 

[42]. I když je alkohol legální látkou, tak spadá do drogové problematiky a způsobuje 

silné závislostní chování. 

 

V hodnoceném souboru bylo procento neshod poměrně nízké (5,77 %). I tak je 

třeba zamyslet se nad příčinami diskrepance, která může mít v obecné rovině jeden či 

více důvodů. Příkladem může být: 

- Malá zkušenost při tvorbě i odečítání preparátů 

- Neúplná diagnostická informovanost o některých pacientech. Ne u všech byly 

použity adekvátně dostupné metody. 

- Přechod od stavu zdraví do stavů patologických je postupný, a tak i obraz 

histologického onemocnění se vyvíjí postupně (přes šedou zónu) 
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6. ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce pojednává o vzájemném posouzení teoretických poznatků 

v oboru hepatologie s histologickým závěrem vlastnoručně zhotovených preparátů 

klasickými technikami a jejich odečtu. Pro zhotovení 52 preparátů z tkáně zdravých, 

steatických a cirhotických jater byly použity 3 barvící metody. 

V souladu s literárními údaji byla nalezena většina (94,23 %) mikroskopických 

obrazů. Neshoda se známou klinickou diagnózou byla zachycena u 3 preparátů. Jeden 

obraz zdravé tkáně při barvení hematoxilyn-eosinem vykazoval přítomnost lipidových 

kapének. 

U dalších 2 preparátů, na rozdíl od literatury, byly pozorovány v cirhotickém terénu 

změny. V jednom z těchto preparátů při barvení hematoxylin-eosinem byla nalezena 

lymfocytární infiltrace. Ve druhém preparátu při barvení modrým trichromem byly 

nalezeny vedle cirhózy, také malé lipidové kapénky. 

Pouze uspokojivá shoda může být důsledkem řady faktorů, které se na konečné 

interpretaci podílely. Při definitivním závěru choroby se hodnotí i anamnéza, klinický 

nález, zobrazovací techniky, laboratorní analýzy z krve, moče a jiných tekutin, 

z bioptického materiálu. Nejfrekventovanější zobrazovací techniky jako USG, CT/PET, 

endoskopie jícnu, MRI, scintigrafie a elastografie, jsou podporovány laboratorními 

nálezy z oborů biochemie, imunologie, hematologie, nukleární medicíny, mikrobiologie 

a molekulárně genetických metod. V řadě případů může přistoupit i pitva.  

Histologie preparátů patří ke standardním metodám, ne však k jediným a 

nejrychlejším. Snahou nových možností je potlačení vysoké míry subjektivního pohledu 

a nutnosti podstoupit invazivní zákrok k získání materiálu. Rychlý rozvoj všech 

medicínských oborů předpokládá zcela nové postupy i ve tkáňové diagnostice chorob, 

kam patří i výzkum subcelulárních projevů metabolismu buněk cestou různých lyzátů. 

K rozšíření možností zrychlení a zpřesnění diagnóz, průběhů a prognóz slouží vztahové 

koreláty z běžně dostupných výsledků, kdy jsou pomocí kalkulátorů zohledňovány 

spolu s laboratorními výsledky i klinické údaje. Takovýmto využitím v širokém měřítku 

by se dala významně snížit nadbytečnost biopsií při hodnocení screeningů populace. 

V současné i budoucí době vzestupů civilizačních, onkologických i jiných chorob 

skrývá laboratorní diagnostika obrovský potenciál. 
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7. POUŽITÉ ZKRATKY 

ACC  acetylkoenzym A karboxyláza 

AER  agranulární endoplazmatické retikulum  

AFP  alfa-1-fetoprotein 

ALT  alaninaminotransferáza 

AMA  antimitochondriální protilátky 

AMP  aktivovaná proteinkináza 

AMPK  adenosin monofosfátem aktivovaná proteinkináza 

ANA  antinukleární protilátky 

Anti-ASGPR protilátky proti asialoglykoproteinovému receptoru 

Anti-HAV protilátky proti viru hepatitidy A 

Anti-HBc protilátky proti jádrové antigenu hepatitidy B 

Anti-HBe protilátky proti sekrečnímu antigenu hepatitidy B 

Anti-HBs protilátky proti povrchovému antigenu hepatitidy B 

Anti-HCV protilátky proti viru hepatitidy C 

Anti-LP protilátky proti jaterní a pankreatické tkáni  

AP-1  aktivátorový protein 

ASK-1  kináza 1 (reguluje signál apoptózy) 

AST  aspartátaminotransferáza 

ATP  adenosintrifosfát 

BA  žlučové kyseliny 

CoA  koenzym A 

CPT-1  carnitinpalmitoyl transferáza 

CT  počítačová tomografie 

CT/PET pozitronová emisní tomografie  

Cu  měď 

DAG  diacylglycerol 
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DAMP  molekulární vzory asociované poškozením 

DGAT-1 diacylglycerol-o-acyltransferázy 1 

DGAT-2 diacylglycerol-o-acyltransferázy 2 

DIC  diseminovaná intravaskulární koagulace 

DNL    de novo lipogeneze 

ELISA  Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

ER  endoplasmatické retikulum 

FA  mastné kyseliny 

FAS  syntéza mastných kyselin 

Fe  železo 

FIB-4  fibróza 4.stupně 

FFA    volné mastné kyseliny 

FXR  farnesoid X receptor 

GER  granulární endoplazmatické retikulum 

GIT  gastrointestinální trakt 

GLUT-2 glukózový transportní protein 2 

GPBAR-1 receptor žlučové kyseliny spojený s G proteinem 

HBeAg virový protein hepatitidy B 

HBsAg australský antigen 

HCC  hepatocelulární karcinom 

HCV  virová hepatitida C 

IgA  imunoglobulin A 

IkB  inhibitor transkripčního faktoru 

INR  protrombinový čas 

IRF  interferonový regulační faktor  

JNK  c-Jun N-terminální kinázy 

LKM  autoprotilátky proti mikrozomům jater a ledvin 
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LPC  lysofosfatidylcholin 

MELD  model for end-stage liver disease 

MRI  magnetická rezonance 

NAFLD non-alcoholic fatty liver disease 

NEFA   neesterifikované mastné kyseliny 

NF-kB  nukleární faktor kappa B 

NLR  cytoplasmatické proteiny 

NOD  nucleotide-binding oligomerization domain 

PAS  periodis acid schiff 

PET  pozitronová emisní tomografie 

PNPLA3 protein 3 obsahující patatinovou doménu fosfolipázy 

PPAR  receptory aktivované proliferátorem peroxisomu 

PRR  receptory kódované v zárodečné linii 

PTM  posttranskripční modifikace 

PXR  pregnanový X receptor 

SCD1  stearoyl koenzym A desaturáza   

SLA  solubilní jaterní antigen 

SMA  protilátky proti hladkému svalu 

TAK1  mitogenem aktivovaná proteinkináza 1 

TG    triglyceridy 

TGF-β  transformující růstový faktor (serin-threonin kinázy) 

TLR  receptor podobný genu 

USG  ultrasonografie 

VLDL  very low density lipoprotein 
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