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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

 
AB alfablokátory 
ABC avidin biotin komplex 
AEC 3-amino-9-ethylcarbazole  

(3-amino-9-ethylkarbazol) 
AMACR alfa-methylacyl CoA-racemáza 
AP alkalická fosfatáza 
APAAP alkalická fosfatáza-anti-alkalická 

fosfatáza 
ARI  inhibitory 5 alfa-reduktázy 
BCIP 5-bromo-4-chloro-3-indolyl 

fosfátem  
BHP / BPH benigní hyperplazie prostaty / 

benign prostatic hyperplasia 
BPSA benign PSA 
CAD computer-aided diagnosis (detekce 

pomocí počítačové techniky 
CaP karcinom prostaty 
CD cluster of differentiation 

(diferenciační antigen) 
CgA chromogranin A 
CK  cytokeratin 
CT počítačová tomografie 
ČR Česká republika 
DAB 3,3´-diaminobenzidin 

tetrahydrochlorid 
DHT  dihydrotestosteron 
DRE digital rectal examination (vyšetření 

per rectum) 
EMA  epiteliální membránový antigen 
EPCA Early Prostate Cancer Antigen 
EPCA-2 Early Prostate Cancer Antigen 2  
f/t PSA poměr volného a celkového PSA, 

free to total PSA 
fPSA free PSA, volná frakce PSA 
GG gleason grade 
GS Gleason score, Gleasonovo skóre 
H&E  hematoxylin a eosin 
HGPIN high grade PIN 
HIER  heat-induced epitope retrieval 

(úprava teplem)  
hK1 lidský kalikrein  
hK2 lidský prostatický glandulární 

kalikrein 
HMW CK high molecular weight 

cytokeratins, vysokomolekulární 
cytokeratiny 

HRP horseradish peroxidase, křenová 
peroxidáza 

Ig imunoglobulin 

I-PSS dotazník mezinárodní dotazník 
prostatického skóre, International 
Prostatic Symptom Score 

ISUP International Society of Urological 
Pathology 

LA  labeled avidin (značený avidin) 
LSA  labeled streptavidin (značený 

streptavidin) 
LUTS příznaky dolních močových cest 

(lower urinary tract symptoms) 
M.I.S.T. magnetic immunostaining tray 

(magnetická komůrka 
pro imunohistochemické barvení) 

n počet 
NOR ČR Národní onkologický registr 

České republiky 
NSE neuron-specifická enoláza 
ONN Oblastní nemocnice Náchod 
P1NP  prokolagen typu 1 
p63  jaderný protein 63 
PAP peroxidáza-anti-peroxidáza 
PAP prostatická kyselá fosfatáza 
PBS phosphate buffered saline (fosfátový 

pufr) 
PIN prostatická intraepiteliální neoplazie 
PPV pozitivní prediktivní hodnota 
PSA sérový prostatický antigen; hK3 
PSAD PSA denzita 
PSADT PSA doubling time, zdvojovací čas 

PSA 
PSA-TZ PSA denzita tranzitorní zóny 
PSAV PSA velocita 
PSMA Prostatický specifický membránový 

antigen 
RP radikální prostatektomie 
RTU ready to use, k přímému použití 
SSBP sextantová  systematická biopsie 

prostaty  
TBS Tris buffered saline (Tris pufr) 
Tris Tris (hydroxymethyl) 

aminomethan 
TRUS transrektální ultrasonografie 
TUMT  transuretrální mikrovlnná 

termoterapie 
TUNA  Transurethral Needle Ablation  
TURP transuretrální resekce prostaty 
WHO  Světová zdravotnická organizace 
β-CTx  β-CrossLaps, C terminální 

telopeptid 
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SOUHRN 

 

S přibývajícím věkem muže se zvyšuje výskyt benigní hyperplazie prostaty 

(BHP), která zhoršuje jejich kvalitu života, ale i výskyt zhoubných nádorů prostaty. 

Adenokarcinom prostaty (CaP) je po jiných zhoubných nádorů kůže nejčastější 

malignitou mužů. V diagnostice CaP se uplatňují fyzikální vyšetření i laboratorní 

metody, především stanovení prostatického specifického antigenu (PSA) v séru. 

Potvrdit diagnózu CaP nám může až histologické vyšetření vzorku tkáně získaného 

jehlovou biopsií prostaty. Imunohistochemické vyšetření pomáhá v histologických 

řezech prostatické tkáně rozlišit nádorové žlázky od nenádorových nejčastěji pomocí 

protilátky proti vysokomolekulárním cytokeratinům (HMW CK), která znázorní bazální 

buňky nenádorových prostatických žlázek, nádorové žlázky bazální buňky postrádají. 

V histologické laboratoři na oddělení Patologie Oblastní nemocnice Náchod (ONN) 

byla zavedena metoda imunohistochemie a je používána při diagnostice CaP. 

V laboratoři jsou pomocí monoklonální protilátky proti HMW CK vyšetřovány jehlové 

biopsie prostat po zhodnocení histologického řezu barveného hematoxylinem a 

eosinem, obsahující suspektní nádorové prostatické žlázky CaP. Gleasonovo skóre (GS) 

určující histologii tkáně prostatické punkce významně ovlivňuje strategii léčby. 

Mnohdy se ale GS punkce a definitivního preparátu po radikální prostatektomii (RP) 

může lišit. Na souboru pacientů, u kterých byla na oddělení Patologie ONN vyšetřena 

punkční biopsie prostaty a prostata z RP, jsme porovnali stanovené GS. V souboru 94 

pacientů, se shodovala necelých 40 % případů, přes polovinu preparátů punkční biopsie 

byla podhodnocena. 
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SUMMARY 

 

Increased incidence of benign prostatic hyperplasia (BPH) has been associated 

with age of men. The quality of lives gets worse in men with BPH. Higher numbers 

of reported malignant tumours of prostate with age of men, too. Adenocarcinoma 

of prostate (CaP) was the most frequently diagnosed oncological disease in males after 

other malignant neoplasms of skin. Physical examination and laboratory methods, 

especially the measurement of prostatic specific antigen (PSA) in serum, are applied 

in the diagnosis of CaP. The histological examination of tissue sample obtained by 

needle biopsy of the prostate confirms the diagnosis of CaP. The immunohistochemical 

examination of histological sections helps to differentiate malignant and benign 

prostatic glands in tissue of prostate usually using antibody anti - high molecular weight 

cytokeratins (HMW CK) highlighting basal cell of benign prostatic glands. Basal cell is 

missing in malignant glands. Method of immunohistochemistry was introduced and is 

used in the diagnosis of CaP in the histology laboratory at department of Pathology in 

Oblastní nemocnice Náchod (ONN). In the laboratory needle prostate biopsies are 

investigate using monoclonal antibody anti - HMW CK after interpreting by histological 

sections hematoxylin and eosin dyed containing suspected cancerous prostatic glands 

of CaP. Gleason score (GS) determining histology of biopsy tissue affect treatment 

strategy. Frequently GS of core biopsy can be varying GS of final preparation after 

radical prostatectomy (RP). We analyzed the correlation GS on needle biopsies and 

specimens from RP investigated at department of Pathology ONN on group of patients. 

In cohort of 94 patients incomplete 40 % of cases matched, over half of needle biopsies 

were undergraded. 
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ÚVOD 

K nejčastějším onemocněním starších mužů patří benigní hyperplazie prostaty 

(BHP), která je nejčastějším urologickým nádorem. Nejde sice o život ohrožující 

onemocnění, ale klinické příznaky ztěžují život pacienta. Protože se jedná o časté 

onemocnění, je důležité před nasazením léčby odlišit pacienty se stejnými klinickými 

příznaky, ale s jiným onemocněním, jako je např. karcinom prostaty [1, 2]. Zhoubné 

nádory prostaty podle Národního onkologického registru České republiky (NOR ČR) 

byly za  rok 2006 nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním u mužů 

(s výjimkou jiných zhoubných nádorů kůže) [3]. U mužů starších 50 let tvoří asi 16 % 

všech maligních nádorů [4]. Ve více jak 95 % se jedná o adenokarcinom 

tubuloalveolárního nebo acinózního původu [1]. 

Diagnostické metody nám umožňují nejen odhalit, ale i posoudit stav a vývoj 

onemocnění. S objevem nových diagnostických možností se stanovení diagnózy 

posouvá do časných stádií onemocnění a umožňuje nám začít včasnou léčbu. V případě 

maligního onemocnění tím můžeme docílit snížení mortality.  

Tato práce navazuje na bakalářskou a diplomovou práci obhajované v letech 

2006 a 2008. V pracích byly demonstrovány laboratorní hodnoty pacientů s BHP a 

adenokarcinomem prostaty léčených na Urologické ambulanci v Oblastní 

nemocnici Náchod a laboratorní hodnoty pacientů z Urologické kliniky ve FN Hradec 

Králové společně s nálezy získanými při histologickém vyšetření na Fingerlandově 

ústavu FN Hradec Králové. Součástí praktické části byla i studie zabývající se 

porovnáním Gleason score (GS) punkční biopsie prostaty a preparátu získaného 

radikální prostatektomií [5, 6].  

Cílem této práce je zhodnocení zavedení imunohistochemického vyšetření 

v histologické laboratoři oddělení Patologie Oblastní nemocnice Náchod a ukázat 

využití při diagnostice karcinomu prostaty. Součástí práce je přehled diagnostických 

postupů benigního a maligního onemocnění prostaty a jejich léčby používaných v České 

republice. Na souboru pacientů jsme v histologických preparátech punkční biopsie a 

definitivního preparátu porovnali  gleason score. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Benigní a maligní onemocnění prostaty 

1.1 BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY (BHP) 

1.1.1 Definice 

BHP je způsobena nemaligním zvětšením prostaty. Příčinou je zmnožení 

stromálních buněk, které se vyskytuje pouze za přítomnosti dihydrotestosteronu 

(DHT), který vzniká v prostatických buňkách přeměnou testosteronu produkovaného 

jen funkčními testes. Je to také stav spojený se stárnutím, se zvyšujícím věkem ubývá 

androgenů a relativně se zvyšuje hladina estrogenů, které navozují aktivaci DHT 

receptorů stromatu a umožňují interakci DHT s epitelem a růst prostaty. 

BHP se podle závažnosti může vyskytovat v mikroskopické, makroskopické 

nebo klinické formě. V mikroskopické formě se vyskytuje hyperplazie stromálních a 

epiteliálních buněk periuretrální části prostaty, v makroskopické formě pak důsledkem 

proliferace buněk dochází ke zvýšení hmotnosti žlázy. V klinické formě se objevují 

příznaky dolních močových cest (lower urinary tract symptoms - LUTS) [1, 2]. 

1.1.2 Epidemiologie 

Mikroskopická BHP se v populaci vyskytuje u 25 % čtyřicátníků a 

s přibývajícím věkem se frekvence zvyšuje, u devadesátníků činí 90 %. Pouze třetina 

však potřebuje terapii. Z epidemiologických studií vyplývá, že prevalence LUTS 

v Evropě i USA je podobná. Ve Skotsku a Nizozemsku vzrostla prevalence symptomů 

ze 14 % u padesátníků na 43 % u sedmdesátníků. Prevalence středně závažných až 

závažných symptomů se pohybuje od 14 % (Francie) do 30 % (Nizozemí). Každou 

dekádou života podíl mužů se středně závažných a závažných symptomů roste 

na dvojnásobek. V Asii je výskyt středně závažných a závažných symptomů u mužů 

stratifikovaných podle věku percentuálně vyšší oproti Americe. U mužů ve věku 41 – 

50 let je prevalence 18 %, u 71 – 80-ti letých mužů 56 % [2, 7]. 

1.1.3 Etiopatogeneze 

Etiopatogeneze BHP je multifaktoriální. Jak bylo zmíněno, zmnožení 

stromálních buněk prostaty, které způsobuje BHP, se vyskytuje jen za přítomnosti DHT. 

Na jeho stimulaci prostata reaguje velmi citlivě [1, 2]. DHT vzniká z testosteronu 
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účinkem 5α-reduktázy, ta existuje ve 2 typech. Typ I se nachází v potních žlázách 

na obličeji a v játrech, typ II se vyskytuje nejvíce v prostatě, pak i v játrech a 

ve folikulech sekundárního ochlupení a vlasů. Na zajištění sérové hladiny DHT se však 

podílejí oba typy. DHT se váže na androgenní receptor, jeho vazba je asi 10x silnější 

než vazba s testosteronem. Účinky DHT jsou podobné testosteronu. Zvyšuje se aktivita 

cyklin-dependentních kináz a dochází ke stimulaci vstupu buněk do S-fáze buněčného 

cyklu, tím pádem dochází k proliferaci buněk [8, 9]. Aktivitu DHT receptorů 

ve stromatu prostaty indukují estrogeny, jejichž hladina se od středního věku relativně 

zvyšuje se snížením produkce androgenů. Nejvíce androgenních receptorů se nachází 

v epiteliálních buňkách žlázek, ve kterých se tvoří růstové faktory. Androgeny sekreci 

růstových faktorů ovlivňují. Většinou sekreci stimulují. Růst prostaty podporují např. 

epidermální růstový faktor, acidický a bazický fibroblastový růstový faktor a insulin-

like růstový faktor. Transformující růstový faktor beta růst naopak potlačuje [2, 8].  

Růstové faktory se uplatňují na regulaci apoptózy, díky nim dochází k převaze 

proliferačních změn nad apoptózou. Některé teorie předpokládají, že za vznik BHP je 

odpovědný zvýšený počet kmenových buněk prostaty nebo klonální expanze 

proliferujících buněk a možnost reaktivace embryonálního indukčního potenciálu růstu 

v prostatickém stromatu [1].   

1.1.4 Klinický obraz 

BHP svým uložením v oblasti hrdla močového měchýře působí překážku odtoku 

moče. Utlačuje prostatickou uretru a elevuje dno močového měchýře, kde v místě 

útlaku dochází k progresivní změně adrenoceptorů. Stěna močového měchýře nějakou 

dobu obstrukci kompenzuje tím, že hypertrofuje. Narůstá však objem postmikčního 

rezidua a vzniká infekce. Postupně dochází k přestavbě detruzoru v pseudovertikly, pak 

divertikly, a vyvíjí se sekundární vezikouretrální reflux. Detruzor pak není schopen 

vyvinout dostatečný tlak. Chronická retence moče má za následek oboustrannou 

ureterohydronefrózu s rozvojem uremie a urosepse [1, 9]. 

Klinickými symptomy BHP jsou obstrukční a iritační příznaky označované 

souhrnně jako LUTS. Výtokové obstrukce močového měchýře mají za následek slabý 

proud moče, mikce trvá déle a pacient není schopen mikci ukončit. Z iritačních příznaků 

se objevuje snížená jímavost měchýře, postupná instabilita detruzoru, nykturie, urgence 

a inkontinence. Hodnocení těchto příznaků s vlivem na život pacienta umožňuje  I-PSS 
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dotazník (mezinárodní dotazník prostatického skóre, International Prostate Symptom 

Score) [1, 2]. I-PSS je mezinárodním standardem a pomáhá určení způsobu léčby [7].   

1.1.5 Diagnostika  

Podle Guidelines EAU diagnostická vyšetření rozdělujeme na doporučená, 

volitelná a nedoporučená. K určení diagnózy zjišťujeme anamnézu především mikčních 

obtíží (I-PSS dotazník) a provádíme doporučená a volitelná vyšetření. Mezi doporučená 

vyšetření patří posouzení klinických příznaků, fyzikální vyšetření, vyšetření per rektum, 

které by se mělo jako součást preventivní onkologické prohlídky provádět u mužů 

nad 40 let, z laboratorních metod se pro vyšetření horních močových cest stanovuje 

kreatinin a vyšetřuje se moč. Vyšetření sérového kreatininu nám pomáhá odhalit selhání 

ledvin, sérový kreatinin totiž velmi dobře koreluje s hodnotou glomerulární filtrace a 

vyhneme se tak možným nákladům, které mohou vzniknout dlouhodobým poškozením 

ledvin a pooperačními komplikacemi. Vyšetření moči má vyloučit močovou infekci a 

mikrohematurii, která vyžaduje další vyšetření močového systému. Vyšetřuje se střední 

proud moče biochemicky a mikroskopicky. Ze zobrazovacích metod se používá 

ultrasonografie, která umožňuje posoudit morfologii močových cest a prostaty, 

biometrií lze získat představu o objemu prostaty nebo reziduální moči. V běžné denní 

praxi se pro zobrazení prostaty používá jen transrektální ultrasonografie (TRUS). TRUS 

je nejpřesnější zobrazovací metodou, patří mezi volitelná vyšetření a je doporučována 

při nejasném nálezu per rectum a při zvýšení PSA. K zobrazení prostaty můžeme použít 

i počítačovou tomografii, magnetickou rezonanci a vylučovací urografii, využívající 

pro zobrazení kontrastní látky [1, 2, 7, 10, 11].  

Z volitelných vyšetření pomocí urodynamických vyšetření můžeme stanovit 

obstrukci hrdla způsobenou BHP. Uroflowmetrie slouží ke grafickému záznamu mikce 

pacienta, tlakově-průtokové studie pak umožňují odlišit pacienty, u kterých je nízká 

rychlost průtoku způsobena nízkým tlakem kontrakce detruzoru. Cystoskopií můžeme 

vyloučit jinou příčinu obstrukce (např. strikturu hrdla měchýře nebo uretry), jde však 

o invazivní vyšetření, které je volitelné, doporučováno je u pacientů s BHP 

před chirurgickou léčbou. Dále se stanovuje sérová koncentrace prostatického 

specifického antigenu (PSA) [1, 2, 7, 10]. 
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Stanovení prostatického specifického antigenu (PSA) 

Prostatický specifický antigen (PSA) je glykoprotein o molekulové hmotnosti 

34 kD a je složen z 237 aminokyselin. Je primárně produkován epiteliálními buňkami 

prostatických acinů a duktů. PSA je proteolytický enzym, patřící do skupiny kalikreinů. 

Jeho aktivita je namířena hlavně na velké bílkoviny v seminální tekutině, jejichž 

působením dochází k likvefakci spermatu a lepší pohyblivosti spermií. Určité množství 

lze prokázat i v séru, kde se vyskytuje z velké části vázaný na inhibitory proteáz: α2 - 

makroglobulin a zejména na α1 - antichymotrypsin, jen malá část je volná. PSA byl 

poprvé identifikován Harou a kol. v roce 1969. Pro klinické účely se stanovení jeho 

hladin v séru začalo využívat počátkem 80. let 20. století. Gen kódující PSA již byl 

sekvenován, je lokalizován na 19. chromozomu a je asi 6 kbp dlouhý. Lokus však 

obsahuje také geny po lidský kalikrein (hK1) a lidský prostatický glandulární kalikrein 

(hK2), které vykazují s primární strukturou PSA (hK3) 62 % a 80 % homologii, a 

mohou být tak vysvětlením pozitivity PSA (do 0,1 ng/ml) u asi 10 % žen [11, 12, 13]. 

Sérovou hladinu PSA můžeme stanovit různými metodami. Různé metody však 

mají různé referenční hodnoty, a je třeba, aby lékař informace o nich sledoval a 

výsledky mohl správně interpretovat. Většina komerčních souprav na stanovení PSA 

detekuje celkové PSA, volné PSA a PSA navázané na α1 - antichymotrypsin. PSA 

navázané na α2 - makroglobulin nelze imunologickými metodami prokázat, molekula 

PSA je kompletně v bílkovině uzavřena. Referenční hodnoty PSA se většinou uvádějí 

mezi 0 až 4 ng/ml [12]. Zvýšená koncentrace v séru bývá u nemocných s karcinomem 

prostaty i u části pacientů s BHP [11]. Přibližně 25 % nemocných s BHP má zvýšenou 

hladinu PSA nad 4 ng/ml [2]. Zvýšenou hladinu můžeme pozorovat i při zánětu prostaty 

a akutní retenci moči, po některých urologických manipulacích i po pohlavním styku 

[13]. Hladina PSA vykazuje korelaci s věkem pacienta a s objemem prostaty [14].  

Vyšetření sérové hladiny PSA by mělo být provedeno u pacientů, u kterých bude 

mít výsledek vliv na volbu léčby, nebo mají zájem ovlivnit progresi onemocnění. Má 

přispět k nálezu lokalizovaného karcinomu. Ke zlepšení diagnostické specifičnosti nám 

slouží odvozené parametry (viz Tab. 1) [10]. Věkově specifický PSA stanovuje 

referenční meze pro jednotlivé věkové kategorie. K odlišení BHP od karcinomu 

prostaty při nízkých a středně zvýšených hodnot je výhodné měření volné frakce PSA 

(free PSA, fPSA) [12]. Poměr volného PSA k celkovému (free to total PSA - f/t PSA, 

index PSA) je u BHP větší než 0,2. Poměr pod 0,15 svědčí o zvýšeném riziku 
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karcinomu prostaty. Dalším odvozeným parametrem je denzita PSA, kdy je hodnota 

PSA vztažená na objem prostaty. K posouzení zvýšení PSA v čase nám slouží velocita 

PSA. Referenční hodnoty odvozených parametrů shrnuje Tab. 1. Novým markerem 

pro BHP, který se ještě v klinické praxi nevyužívá, je benign PSA (BPSA). Jedná se 

o formu fPSA, která dobře koreluje se zvětšením prostaty [2]. 

 

PSA denzita PSA/objem prostaty < 0,10 ng/ml 
PSA velocita ∆ PSA/∆ čas < 0,75 ng/ml za rok či do 20 % za rok 
věkově specifické PSA PSA = 0 – 2,5 ng/ml 40 – 49 let věku 
 PSA = 0 – 3,5 ng/ml 50 – 59 let věku 
 PSA = 0 – 4,5 ng/ml 60 – 69 let věku 
 PSA = 0 – 6,5 ng/ml 70 – 79 let věku 
Index PSA fPSA/tPSA > 0,20 

Tab. 1 Hodnoty PSA u BHP 

1.1.6 Léčba 

Cílem léčby je zmírnění LUTS a zlepšení kvality života nemocného, a také 

předcházení vzniku komplikací spojených s progresí BHP [15]. BHP můžeme léčit 

konzervativně nebo chirurgicky. Konzervativní léčbu můžeme rozdělit na invazivní a 

medikamentózní [1]. Pacientům s těžkými příznaky je většinou navrhována chirurgická 

léčba, eventuálně minimálně invazivní metody [2]. Z minimálně  invazivních metod 

Americká urologická asociace nejčastěji doporučuje TUMT (transuretrální mikrovlnná 

termoterapie) a TUNA (Transurethral Needle Ablation), které jsou založeny na vzniku 

koagulační nekrózy tkáně s jejím následným zjizvením, a u vybraných pacientů 

prostatické stenty. Výhodou TUMT a TUNA je minimální nebo žádná potřeba 

anestezie, naopak nevýhodou je dlouhá doba do nástupu účinku s možnými iritačními 

problémy [7, 16]. K chirurgické léčbě jsou indikováni jak pacienti, u kterých selhala 

konzervativní léčba (medikamentózní, invazivní), tak pacienti s komplikacemi (např. 

močová retence, recidivující hematurie). K tradičním chirurgickým metodám patří 

transuretrální resekce prostaty (TURP), která tvoří 95 % všech operačních výkonů, 

transuretrální incize prostaty a otevřená prostatektomie, vhodná pro pacienty s větší 

prostatou a přidruženými komplikacemi, případně transuretrální vaporizace 

prostaty. Zákroky vedou k výraznému zlepšení LUTS o více jak 70 %, snížení 

reziduálního mikčního objemu o více než 50 % a vzestupu maximálního průtoku. 

K léčbě BHP se také využívají lasery [7]. Populární a moderní metodou  současnosti je 

holmiová enukleace prostaty, podobně jako holmiová resekce prostaty, která 

napodobuje klasickou techniku TURP, se jedná o technicky náročnou metodiku [16]. 
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U pacientů s mírnými až středně těžkými nekomplikovanými LUTS, kteří 

nepotřebují konzervativní nebo chirurgickou léčbu, uplatňujeme pozorné sledování 

(watchful waiting) [7]. Pacient je uklidněn, jsou mu poskytnuty informace o BHP, 

LUTS a karcinomu prostaty, pravidelně je sledován a doporučí se mu úprava životního 

stylu. U řady pacientů se symptomy řadu let nemění, u některých může dojít i 

ke zlepšení. Pouze u části pacientů dochází k narůstání postmikčního rezidua a 

komplikacím BHP. Pozorné sledování je u mnoha mužů považováno za první stupeň 

léčby a je proto pacientům v počáteční fázi onemocnění nabídnuto [15]. 

Medikamentózní léčba 

Přínos z farmakoterapie mají pacienti se středně závažnými symptomy [7]. 

Lékaři i pacienti si mohou vybírat ze široké škály preparátů. Jedná se o fytopreparáty, 

inhibitory 5α-reduktázy (ARI), blokátory α-adrenergních receptorů (α-blokátory, AB) 

nebo anticholinergika, která ovlivňují hlavně iritační symptomatologii při současném 

hyperaktivním měchýři [16].  

Fytoterapie 

Fytopreparáty jsou lékem 1. volby u nemocných s lehkým a středním stupněm 

obtíží dle prostatického skóre a u nemocných, kde je ostatní léčba kontraindikována. 

V klinické praxi jsou užívány buď ve formě volně dostupných léčiv (čaje, granuláty, 

tablety) nebo hromadně vyráběných léčivých přípravků s přesně definovanou 

koncentrací účinné látky [9]. Nejčastější rostlinnou drogou je Serenoa repens (Serenoa 

plazivá), je obsažena v největším počtu preparátů, a také Pygeum africanum (Slivoň 

africká). Další drogy, například Kopřiva dvoudomá, jsou zastoupeny jen menšinově. 

Extrakty rostlin obsahují mnoho látek charakteru mastných kyselin, volných alkoholů, 

sterolů a triterpenů. Mechanismus působení a přesný farmakologický účinek látek 

většinou však není zcela znám. Výtažek z plodů Serenoa repens má antiandrogenní 

vlastnosti, inhibuje aktivitu obou izoforem 5α-reduktázy, při užívání fytofarmak 

obsahujících tento extrakt se udává omezený růst prostatické tkáně, který vede 

ke zlepšení mikčních obtíží a proudu moči, má mírně protizánětlivý a antiedémový 

účinek. Protizánětlivě a antiedematózně působí i extrakt Pygeum africanum, upravuje 

také pružnost stěny močového měchýře. Účinné látky extraktu z kůry v prostatě 

vyvolávají inhibici proliferace fibroblastů indukovanou růstovými faktory [2, 17].  

Fytoterapie má minimální nežádoucí účinky. Podle některých studií je účinek 

srovnatelný s AB či ARI [15]. 
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Inhibitory 5 α-reduktázy (ARI) 

Protože muži s kongenitálním defektem 5α-reduktázy 2. typu nemají hmatnou 

prostatu, bylo snahou výzkumu vytvořit látku, která by tento enzym inhibovala a 

blokovala tak přeměnu testosteronu na DHT. Firmou MSD byl nalezen finasterid, 

selektivní inhibitor 5α-reduktázy, který má největší afinitu právě ke 2. typu. 

V klinických studiích byl potvrzen teoretický předpoklad, že působením finasteridu 

dojde k redukci DHT, a tím následně ke zmenšení objemu prostaty a odpovídající 

redukci prostatických obtíží. Protože účinek finasteridu je založen na úbytku hmotnosti, 

plný léčebný účinek se tak projeví s časovým odstupem po 6 měsících podávání. 

K léčbě finasteridem v monoterapii se proto vybírají především muži s větší prostatou a 

s PSA vyšším než 1,5 ng/ml a menšími obtížemi dle I-PSS [2, 18]. Finasterid zastavuje 

u mužů se zvětšenou prostatou progresi BHP, významně snižuje výskyt močové retence 

a potřeby chirurgické léčby. Má minimální nežádoucí účinky, týkají se zejména 

sexuální funkce [7, 15]. Během léčby dochází k poklesu sérové hladiny PSA o 50 % a 

zmenšení objemu prostaty o 15 - 25 % [16]. Na poměr f/t PSA finasterid vliv nemá 

[18]. Deset let od uvedení finasteridu, byl objeven dutasterid, který inhibuje oba typy 

5α-reduktázy. Mnoha srovnávacími studiemi byly prokázány prakticky identické 

klinické výsledky jako u finasteridu (snížení hladiny PSA, zmenšení objemu prostaty 

o 15 – 30 %). Oproti finasteridu, kde dochází ke snížení sérového testosteronu o 70 %, 

dutasterid snižuje sérový testosteron dokonce o 90 %. Sérový poločas dutasteridu je 5 

týdnů (finasterid 6 – 8 hodin) [16]. Nástup účinku je rychlejší, již po 1 měsíci můžeme 

zaznamenat signifikantní zmenšení prostaty [2]. 

Alfablokátory (AB) 

Pacientům se středními a velkými obtížemi, kteří vyžadují rychlou úlevu 

od potíží a u kterých převažují iritační potíže, mohou být podávány alfablokátory (AB). 

Blokováním α-1-receptorů snižují tonus hladké svaloviny hrdla močového měchýře, 

prostaty a prostatického pouzdra a uvolňují tím subvezikální obstrukce. Byly 

definovány 3 subtypy α-1-receptorů, které se vyskytují jak v normální žláze, tak i 

při BHP: α-1A, α-1B a α-1D. Za subvezikální obstrukci je zodpovědný subtyp α-1A, 

který je při BHP zastoupen v prostatě nejčastěji (85 %). Subtyp α-1D inhibuje 

nestabilitu detruzoru močového měchýře, α-1B je přítomen v cévách, jeho inhibicí se 

zvyšuje dispozice k nežádoucím kardiovaskulárním účinkům. Ideální alfablokátor 
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selektivně blokuje α-1A a α-1D receptory, klinické výzkumy tuto farmakologickou 

uroselektivitu však jednoznačně nepotvrdily. Tuto selektivitu splňuje tamsulosin, i tak 

se ale u něj nežádoucí kardiovaskulární účinky vyskytují na úrovni placeba a navíc je 

u něj možný výskyt retrográdní ejakulace. Klinická uroselektivita, která je 

charakterizována zlepšením příznaků BHP při minimálních kardiovaskulárních 

účincích, se přiznává alfuzosinu. Dále se z AB užívají terazosin a doxazosin, u kterých 

je ale pro nežádoucí oběhové účinky nutná tzv. titrace dávky (postupné zvyšování 

dávky na základní léčebnou dávku). Až na menší rozdíly v nežádoucích účincích mají 

jmenované AB srovnatelné výsledky v ovlivnění LUTS a zvýšení maximálního průtoku 

[2, 15, 16]. 

Kombinovaná léčba využívá rychlého účinku AB a následného snížení objemu 

prostaty účinkem finasteridu (ARI), lze ji doporučit pacientům s větší prostatou a 

většími obtížemi [18]. 

1.2 KARCINOM PROSTATY (CaP) 

1.2.1 Epidemiologie 

Zhoubné nádory prostaty jsou druhou nejčastější malignitou mužů, vyskytují se 

zejména u mužů starších 50 let, kde představují 16 % ze všech maligních nádorů [19, 

20]. Mluvíme - li o nádorech prostaty, máme na mysli především adenokarcinom 

prostaty (CaP), který je nejčastějším histologickým typem. Incidence ve světě je 

ovlivněna demografickými a rasovými faktory, nejvyšší incidenci mají Afroameričané, 

naopak nejnižší mají v Japonsku a Číně [21, 22]. Česká republika (ČR) se ve srovnání 

se zahraničními zeměmi v incidenci v roce 2002 řadila na 40. místo. Incidence se 

zvyšuje od 90. let, od roku 2000 nárůst ještě akceleroval (Graf 1). Počet nově hlášených 

případů se každým rokem zvyšuje, v roce 2006 poprvé od roku 2000 došlo 

k nepatrnému snížení (96,3/100 000) [3, 23]. Výskyt CaP je vyšší u starších pacientů, 

přes 75 % nově zjištěných případů jsou muži starší 65 let [22].  

Z hlediska mortality zaujímá CaP v Evropě druhé místo, v Severní Americe 

první. Nejvyšší hodnoty mají skandinávské země. V ČR byl v roce 2006 podobně jako 

v roce 2005 zaznamenán meziroční pokles úmrtnosti (26,4/100 000 za rok 2006, 27,9 

za rok 2005 a 31,5/100 000 v roce 2004). Jak sledoval Albertesen et al. stoupá mortalita 

spolu se zhoršujícím stupněm diferenciace. Např. karcinom-specifická mortalita 
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u pacientů s GS 2 - 4 je 4 - 7 %, kdežto u pacientů s GS 8 - 10 je to 60 - 80 % [3, 20, 

21]. 

 

Graf 1 Nárůst incidence CaP v ČR 

1.2.2 Etiopatogeneze 

Příčinu vzniku CaP neznáme, pravděpodobně je způsobena multifaktoriálním 

mechanizmem. Na vzniku a rozvoji CaP se uplatňuje řada faktorů zevního a vnitřního 

prostředí. Mezi hlavní patří vyšší věk, rasa a familiární výskyt. Jak bylo zmíněno, 

s věkem narůstá i incidence CaP. Předpokládá se, že jednou příčinou onemocnění 

prostaty může být oxidativní stres, který se uplatňuje i na vzniku jiných onemocnění 

v závislosti na věku. Věk také ovlivňuje hladinu hormonů. Androgeny hrají roli nejen 

v normálním růstu a funkci prostaty, ale také při vzniku a progresi CaP. Jak bylo 

zmíněno, na zvýšenou proteinovou syntézu a proliferaci buněk prostaty je zodpovědný 

DHT. V počátcích je CaP závislý na androgenech a jejich potlačením může regredovat. 

Podíl na vzniku a progresi CaP v rase lze částečně vysvětlit stravou, prostředím, 

životním stylem a dostupností zdravotnických služeb. Byly popsány ale i některé 

predilekční genetické faktory, které by mohly vysvětlit vyšší četnost CaP u některých 

skupin. U Afroameričanů, u kterých se CaP proti bílým Američanům vyskytuje skoro 

dvakrát častěji, by mohl polymorfismus genu kódujícího II. typ 5-alfa reduktázy a genu 

kódujícího vitamin D vázající protein a exon 1 androgenního receptoru vysvětlit 

vysokou incidenci. Dochází tím k vyšší citlivosti k androgenům a horší odpovědi 

na vitamin D. Vitamin D má protektivní účinky. Právě jeho nízká syntéza v kůži 

černochů a nedostatek slunečního záření u Skandinávců, kteří mají také vysokou 

incidenci CaP, se podle Hanchette a Schwartze uplatňuje na vyšší incidenci [21, 24, 25].  

Zvýšený výskyt CaP se objevuje v rámci jedné rodiny. Pokud touto chorobou 

trpí příbuzný v 1. linii, riziko se při nejmenším zdvojnásobí. Jestliže mají CaP v rodině 
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dva nebo více mužů, riziko je 5-11 krát větší. Podtypem familiárního CaP je hereditární 

CaP, má ho asi 9 % mužů. Je definován jako výskyt u 3 nebo více příbuzných anebo 

výskyt u 2 postižených příbuzných do věku 55 let. U hereditárního CaP se uplatňuje 

autozomálně dominantní typ dědičnosti, dědičnost vázaná na X chromozom nebo 

recesivní gen (geny). U několika desítek rodin byla prokázána vazba na HPC1 gen 

(locus of hereditary prostate cancer), zkoumají se ale i další geny [21, 24, 25].   

Kancerogeneze je popisována většinou jako trojstupňový proces, skládající se 

z iniciace, promoce a progrese. Při iniciaci karcinogen navozuje obecné nebo specifické 

změny v DNA, samotné změny však k tumorogenezi nevedou, dochází k opravám DNA 

nebo pozměněné buňky většinou umírají. Při velkém postižení nebo při selhání 

opravného mechanizmu dochází proliferací k fixaci změn ve formě mutace. Promoce je 

vyznačována replikací, selekcí a expanzí „iniciovaných buněk“ vedoucích k formaci 

nádoru. Ten může dále růst nebo zůstává v asymptomatické fázi. Progrese může 

probíhat po několik let, specifické endogenní a exogenní faktory ji mohou urychlovat 

[24].  Za prekurzor CaP je považována prostatická intraepiteliální neoplazie (PIN). CaP 

se pak ukazuje v intervalu asi 10 let. Rozlišujeme dvě formy PIN, PIN nízkého a 

vysokého stupně (high grade, HGPIN), u kterého se v 50 – 100 % souběžně vyskytuje 

CaP [21, 24, 25, 26].   

1.2.3 Nádory prostaty – histologické typy a klasifikace 

Nejčastějším histologickým typem zhoubných nádorů prostaty je adenokarcinom 

prostaty (CaP), který vychází z prostatických acinů, histopatologicky se dokáže ve více 

než 95 % [19]. V posledních letech bylo vyčleněno několik variant adenokarcinomu 

(např. duktální, acinózní, karcinom z prsténčitých buněk nebo neuroendokrinní 

karcinom), hlavní význam spočívá v jejich různé biologické povaze. Dalšími 

histologickými typy jsou nádory mezenchymální, smíšené, které obsahují 

mezenchymální i epiteliální složku, v prostatě také byly popsány melanocytární léze. 

Vyskytují se ale jen zřídka [21]. Klasický adenokarcinom vychází ze žlázového epitelu 

acinu prostaty. U většiny adenokarcinomů dochází ke ztrátě vrstvy bazálních buněk, 

rozpadá se a následně je ztracena i bazální membrána. Objevuje se infiltrativní růst 

epiteliálních buněk, které ztrácejí původní funkce, a mizí ohraničení tumoru [24]. 

Typickým znakem CaP je jeho hormonální (androgenní) závislost, která je využívána 

při léčbě [14].  

TNΜ klasifikace nám popisuje rozsah tumoru (T), postižení regionálních 
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lymfatických uzlin (N) a metastatické postižení (M) má evropský původ a používá se 

od roku 1958, kdy byla nejprve navržena pro nádory prsu a laryngu, a pak pro ostatní 

orgány, včetně prostaty. Několikrát už byla revidována, 6. revizi z roku 2006 ukazuje 

Tab. 2. Vztahuje se jen na adenokarcinom prostaty. Pro zdůraznění klinické kategorie se 

někdy přidává před TNM malé c (clinical), pro patologické stádium malé p 

(pathological). Pro určení patologického stádia je nutné histologicky vyšetřit celou 

prostatu a pánevní uzliny. Jednotlivé kategorie se slučují do stádií (I - IV) (Tab. 3) [21, 

24]. 

T- kategorie – primární nádor 
TX Primární nádor nelze posoudit 
T0 bez známek primárního nádoru 
T1 nádor není zřejmý klinickým vyšetřením, hlavně palpací a zobrazovacími metodami 

T1a zjištěn náhodně histologicky v < 5 % resekované tkáně po TURP 
T1b zjištěn náhodně histologicky v > 5 % resekované tkáně po TURP 
T1c zjištěn punkční jehlovou biopsií na základě elevace PSA 

T2 nádor omezený na prostatu 
T2a postihuje maximálně polovinu laloku 
T2b postihuje více než polovinu laloku, ne však oba laloky 
T2c postihuje oba laloky 

T3 nádor prorůstá pouzdro prostaty 
T3a prorůstá pouzdro jedno nebo oboustranně 
T3b prorůstá do semenných váčků 

T4 nádor je fixovaný nebo prorůstá do okolních struktur, jiných než semenných váčků, např. hrdle 
močového měchýře, zevního svěrače, rekta a dalších  

Patologická klasifikace (pT) 
pT2  Omezení na orgán 

pT2a jednostranné postižení postihující polovinu laloku nebo méně 
pT2b jednostranné postižení postihující více než polovinu laloku nebo oba laloky 
pT2c oboustranné postižení 

pT3 extraprostatické šíření  
pT3a extraprostatické šíření 
pT3b Invaze semenných váčků 

pT4 šíření do močového měchýře a rekta 
Pozn. pT1 neexistuje 
N kategorie – regionální uzliny 
NX regionální mízní uzliny nelze hodnotit 
N0 bez metastáz 
N1 metastázy v regionálních lymfatických uzlinách 
M kategorie – vzdálené metastázy 
MX přítomnost vzdálených metastáz nelze posoudit 
M0 žádné vzdálené metastázy 
M1 přítomnost vzdálených metastáz 
 M1a metastázy mimo regionální lymfatické uzliny 
 M1b kostní metastázy 
 M1c metastázy v jiných orgánech 
Histopatologický grading – G 
GX stupeň diferenciace nelze hodnotit 
G1 dobře diferencovaný (lehká anaplazie) (Gleason 2-4) 
G2 středně diferencovaný (střední anaplazie) (Gleason 5-6) 
G3-4 málo diferencovaný až nediferencovaný (významná anaplazie) (Gleason 7-10) 

Tab. 2 Staging (TNM klasifikace, 6. revize z roku 2002) 
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 Stadia 
stadium I T1a N0 M0 G1 
stadium II T1a N0 M0 G2, G3-4 

T1b N0 M0 každé G 
T1c N0 M0 každé G 
T1 N0 M0 každé G 
T2 N0 M0 každé G 

stadium III T3 N0 M0 každé G 
stadium IV T4 N0 M0 každé G 

každé T N1 M0 každé G 
každé T každé N M1 každé G 

Tab. 3 Rozdělení do stádií 

Grading 

Grading je nejdůležitějším patologickým prediktorem klinického chování 

nádoru. I když bylo navrženo několik hodnocení histologické diferenciace, 

vycházejících jako u jiných nádorů z buněčných atypií, nejpoužívanější a nejznámější 

jsou Gleasonův systém a Mostofiho systém, přijatý WHO (Tab. 2). Gleasonův systém 

při malém zvětšení hodnotí architektoniku maligních epiteliálních buněk a rozděluje 

nádory do 5 kategorií - grade (viz Tab. 4, Obr. 1) [21, 24]. Gleasonův systém byl poprvé 

prezentován v roce 1966 a do roku 1977 prodělal několik změn. Pak se neměnil až 

do roku 2005 [20]. Poslední úprava byla provedena na setkání uropatologů v San 

Antoniu. Zde byly dohodnuty některé změny v bodování CaP (viz. Obr. 2, Tab. 4) a 

dodatky za účelem větší shody při aplikaci Gleasonova systému. Tato úprava byla 

publikována jako tzv. ISUP (International Society of urological Pathology) 2005 

modifikace Gleasonova systému [26, 27]. 

GG Konvenční Modifikovaný 

1 Středně velké, pravidelně uspořádané 
žlázky okrouhlého tvaru, vystlány 
světlým epitelem, dobře ohraničené 

Ohraničený uzlík z nahromaděných, oddělených stejných kulatých až 
oválných acinů o střední velikosti 

2 Pravidelný tvar i velikost žlázek, 
ohraničení méně zřetelné, světlý epitel, 
žlázky odděleny stromatem 

Stejně ohraničené jako u GG 1, na okraji uzlíku nádoru může být 
minimální infiltrace. Žlázy jsou uspořádány volněji a nejsou všechny 
stejně velké jako u GG 1 

3 Variabilní velikost i tvar žlázek, jsou 
však menší a mají bazofilnější epitel než 
u GG 1-2, kribriformní žlázky (varianta 
3C) 

Diskrétní glandulární jednotky, obvykle menší velikosti než u GG 1 a 
2. Infiltruje mezi nonneoplazmatické aciny. Výrazně se liší ve velikosti 
a tvaru. Jemně ohraničené kribriformní uzlíky tumoru. 

4 mikroacinární, papilární, kribriformní 
žlázky, splývají v ložiska, nezřetelné 
hranice, epitel tmavý (varianta 4A) nebo 
světlý (4B) 

Rozptýlené mikroacinární žlázky, špatně definované žlázky se špatně 
vytvořeným lumen. Nepravidelně ohraničené kribriformní žlázky. 

5 Tubulárně uspořádaný a disociovaný Ca 
P, solidní ložiska komedonového typu 

Žádná glandulární diferenciace tvořená pevnými listy a pruhy nebo 
samostatnými buňkami. Komedokarcinom s centrální nekrózou 
obklopený papilární, kribriformní nebo solidní masou. 

Tab. 4 Gleasonův grade (GG) – nález 
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1.2.5 Diagnostika 

Screening je určen pro vyhledávání vybraného onemocnění právě 

u asymptomatických osob, u nichž je vysoká pravděpodobnost výskytu. Jeho cílem je 

včas odhalit CaP, což by se mělo odrazit v poklesu mortality. Pokles mortality 

pozorovaný poslední dobou v USA je často připisován rozšířenému agresivnímu 

screeningu. V České republice se dosud neprovádí. Většinou se jedná o časnou detekci, 

kdy indikací je vyšetření nemocného s urologickými symptomy [24, 25].   

Kromě pečlivé anamnézy, která by měla zjistit případný výskyt v rodině, se 

využívá k určení diagnózy fyzikální vyšetření, kde největší význam má vyšetření 

per rektum (DRE - digital rectal examination). To nám pomáhá spolu se stanovením 

PSA CaP odhalit. CaP ve více než  70 % vyrůstá z periferní zóny prostaty (Obr. 3). Je-li 

jeho objem asi 0,2 ml a větší, může být pomocí DRE detekován. DRE je snadno 

proveditelné rutinní vyšetření, nevýhodou je ale jeho subjektivní hodnocení a navíc lze 

vyšetřit jen asi 1/3 povrchu prostaty, nelze tedy detekovat všechny nádory. 

Mezi vyšetření, která nám CaP histologicky potvrdí, patří transrektální sonografie 

s biopsií prostaty. TRUS lze využít jak pro výpočet objemu prostaty, tak nádorového 

ložiska. Nejčastěji je nález hypoechogenní léze v periferní části prostaty (60 – 70%). 

Mnoho nádorů je však izoechogenních a lze je detekovat jen systematickou biopsií.  

Šíření nádoru na okolní orgány nebo uzlinové metastázy můžeme stanovit 

pomocí CT, scintigrafie a dalších vyšetření [1, 14, 21, 23, 25, 28]. 

 

Obr. 3 Zonální anatomie prostaty 

1.2.5.1 Stanovení PSA 

Jak bylo uvedeno, sérová koncentrace PSA bývá u CaP zvýšená. PSA je téměř 

ideálním markerem, který slouží nejen ke stanovení diagnózy, ale i k monitoringu 

úspěšnosti léčby nebo stanovení progrese onemocnění. Stanovení PSA má oproti DRE 

nebo TRUS při odhalení CaP několik výhod: výsledek je objektivní, vyjádřený 
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kvantitativně a získaný nezávisle na dovednostech vyšetřujícího. I způsob vyšetření je 

pro pacienty přijatelnější než jiné metody [11, 14, 29].  

Jak bylo zmíněno u BHP, mohou se referenční hodnoty PSA lišit podle použité 

metody. Většinou se uvádějí mezi 0 – 4 ng/ml [12]. Při hodnotách nad 4 ng/ml by se 

měla provádět punkční biopsie prostaty, ale není to obecně přijatý konsenzus. Je však 

známo, že 20 % mužů s CaP má hodnoty PSA nižší než 4 ng/ml [21]. S narůstající 

hladinou PSA se riziko CaP zvyšuje (viz. Tab. 5) [25]. Rozsáhlá multicentrická studie, 

která srovnávala DRE a vyšetření PSA, prokázala, že hodnoty PSA nad 4 ng/ml vedly 

k diagnóze lokalizovaného karcinomu v 82 %, oproti 55 % při samotném DRE. 75 % 

tumorů, které byly zjištěny jen na základě zvýšení PSA, bylo lokalizovaných, z tumorů 

zjištěných samotným DRE bylo lokalizovaných jen 56 %. Kombinací PSA a DRE se 

záchyt lokalizovaného CaP zvýšil na 78 %. Díky vyšetření PSA stále narůstá incidence 

nepalpovatelného nádoru (stadia T1c), zjištěného pouze na základě zvýšení PSA [12].  

 

PSA ng/ml PPV karcinomu 

0 – 1 2,8 – 5 % 

1 – 2,5 10,5 – 14 % 
2,5 – 4 22 – 30 % 
4 – 10 41 % 
> 10 69 % 

Tab. 5 Hodnota PSA a riziko CaP (PPV - pozitivní prediktivní hodnota) 

 

Hladina PSA částečně koreluje s klinickým a patologickým stádiem 

onemocněním. Z důvodu překrývání hodnot PSA mezi jednotlivými stádii a ovlivnění 

hladiny PSA jinými faktory (grade, velikost prostaty), není však korelace dostatečně 

přesná [21]. Zatímco hodnoty PSA pod 10 ng/ml prakticky vylučují diseminaci, 

pro hodnoty PSA nad 100 ng/ml je diseminace téměř jistá [14]. Rozmezí hodnot od 4 - 

10 ng/ml se považuje za tzv. šedou zónu, problémem u tohoto rozmezí je nízká 

specificita [13]. Ke zlepšení specificity PSA při časné detekci nám slouží modifikace 

sérových hodnot PSA, zvláště v tomto rozmezí mohou pomoci odlišit CaP od BHP. 

Patří k nim: PSA denzita (PSAD), PSA denzita tranzitorní zóny (PSA-TZ), věkově 

specifický PSA, poměr volného a celkového PSA (f/t PSA), PSA velocita (PSAV) a 

PSA doubling time (PSADT) [21, 25]. Jejich cílem je snížit počet indikací k biopsii, ale 

neztratit signifikantní počet klinicky významných karcinomů [24]. Zvýšené hodnoty 

PSA se také vyskytují např. i při zánětu a po některých urologických manipulacích. 
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Po adekvátní léčbě akutní prostatitidy se k normě vrací během 6 – 8 týdnů. Po biopsii 

prostaty je nutné čekat na objektivní výsledek také zhruba 6 týdnů. DRE v současné 

době není pokládáno za zdroj zvýšeného PSA. Naopak k poklesu hladin PSA dochází 

při léčbě BHP. Po 6 měsících léčby ARI se snižuje hladina PSA (u mužů bez CaP) 

o 50 % [13]. Ve snaze o zlepšení senzitivity a specificity byly odvozeny některé 

parametry PSA, jak již bylo zmíněno. Věkově specifický PSA byl zaveden ve snaze 

zvýšit senzitivitu u mladších věkových skupin a zlepšit specificitu u starších. Používání 

věkově specifického PSA v klinické praxi je sporné, podle jiných autorů se jeho 

použitím u mužů starších 70 let zabránilo 44 % biopsií, ale uniklo až 47 % pacientů 

s CaP [12, 24]. Podíl fPSA se u CaP zvyšuje. Při nízkých a středních hodnotách PSA je 

měření fPSA výhodné k odlišení CaP od BHP [21]. Podíl volného a celkového PSA (f/t 

PSA) zvyšuje specificitu PSA pro hodnoty 2,5 – 10 ng/ml. Doporučované limity f/t PSA 

jsou v rozmezí 14 – 26 %. Tím se zabrání 20 – 40 % biopsií a unikne jen 5 – 10 % 

pacientů s CaP [24]. PSA denzita (PSAD) je definována jako poměr hodnoty celkového 

PSA (ng/ml) a objemu prostaty (cm3). Podobně jako PSAD lze stanovit PSA denzitu 

tranzitorní zóny (PSA-TZ) - poměr PSA a objemu tranzitorní zóny. Z tranzitorní zóny 

vychází BHP a jen 10 – 15 % karcinomů. Problémem PSAD i PSA-TZ je však poměrně 

velká variabilita při sonografickém měření objemu prostaty a tranzitorní zóny [13]. 

Parametr PSA velocita (PSAV) je definován jako vzestup PSA mezi dvěma odběry 

[24]. Největší význam má PSAV u pacientů s normálním a postupně se zvyšujícím PSA 

nebo u pacientů s vyšším PSA nad 4 ng/ml, u kterých CaP nebyl detekován 

u předchozích TRUS biopsií. PSA doubling time (PSADT) je doba, za kterou dojde 

ke zdvojnásobení koncentrace PSA v séru, za podmínky, že není růst CaP ovlivněn 

léčbou. Oproti PSAV je PSADT nezávislý na původní hodnotě PSA. Je významným 

pomocníkem při monitorování recidivy CaP po definitivní léčbě (radikální 

prostatektomie, radioterapie) [13, 21]. 

1.2.5.2 Další nádorové markery 

Dlouhou dobu před PSA byla hlavním markerem u CaP prostatická kyselá 

fosfatáza. Zvýšená sérová hladina se objevovala u pacientů, u kterých už byly přítomny 

metastázy. V současnosti je v klinické praxi její význam omezený [21]. Na metastázy 

ve skeletu může u 70 % postižených pacientů ukazovat zvýšená hladina kostní alkalické 

fosfatázy (AP). Měření hladiny kostní AP a PSA zvyšuje klinickou účinnost asi na 98 % 
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[25]. U nemocných s hodnotou kostní AP do 20 ng/ml a současně s PSA do 20 ng/ml 

při iniciálním stanovení postižení kostního skeletu není potřeba provádět scintigrafii, 

negativní prediktivní hodnota je 100 % [24]. V mnoha publikacích jsou jako nejlepší 

kostní markery k detekci kostních metastáz u CaP referovány prokolagen typu 1 (P1NP) 

a β-CrossLaps (C terminální telopeptid, β-CTx). P1NP je marker novotvorby kostí,  

β-CTx marker kostní resorpce. Při každé remodelaci skeletu dochází k odbourávání 

kostní hmoty tvořené z 90 % kolagenem typu 1. Při procesech se malé peptidové 

fragmenty nacházejí v moči a v určitém množství se dostávají i do krevního řečiště. 

P1NP  je uvolňován do intracelulárního prostředí a poté do krve během tvorby 

kolagenu 1. Přes dobrou validitu vyšetřovaných markerů není však možno perspektivně 

počítat s nahrazením scintigrafie [30]. 

Nevýhodou PSA je jeho poměrně nízká specificita (u hodnot PSA pod 4 ng/ml je 

okolo 25 % oproti asi 75 % senzitivitě) [21]. Proto jsou potřeba k diagnostice i hledání 

pacientů s rizikem recidivy CaP další markery. Lloyd a kol. ve studii doporučují 

k diagnostice CaP stanovení Thymosinu β15 v moči. Společně s PSA může 

v diagnostice CaP zlepšit senzitivitu i specificitu [31]. Leman a Getzenberg  ve své 

práci identifikovali 2 potencionální biomarkery CaP: Early Prostate Cancer Antigen 

(EPCA) a Early Prostate Cancer Antigen 2 (EPCA-2). Jedná se o rozdílné proteiny, 

které souvisejí se strukturou jádra. Exprese EPCA byla prokázána ve tkáni CaP. 

Při imunohistochemické analýze vzorků z negativních biopsií, následných biopsií a 

vzorků získaných při prostatektomii byla zaznamenána 84 % senzitivita a 85 % specifita 

EPCA. Byla testována i hladina EPCA v plazmě. Daleko spolehlivější je jako sérový 

marker EPCA-2. Autoři prokázali, že umožňuje detekci CaP s vysokou senzitivitou a 

specifitou [32]. K odlišení pacientů s BHP existují snahy o využití hK2. Becker a spol. 

porovnávali sérové hladiny celkového a volného PSA s hladinami hK2. Koncentrace 

hK2 byla signifikantně vyšší u pacientů s klinicky lokalizovaným CaP než s BHP. 

Mnohem vyšší koncentrace hK2 pak zjistili u mužů s pokročilým tumorem. 

Nejvalidnější rozlišení pacientů s CaP a zdravých mužů bylo dosaženo stanovením hK2 

v kombinaci s celkovým a volným PSA. Další specifikaci detekce CaP představuje 

podíl hK2 a fPSA, jeho význam se nadále zkoumá [21]. V řadě prací bylo publikováno 

diagnostické nebo terapeutické využití prostatického specifického membránového 

antigenu (PSMA). PSMA, správněji glutamát-karboxypeptidáza (GCII) je proteolytický 

enzym, který se vyskytuje především v centrálním nervovém systému, prostatě a 

tenkém střevě. Předpokládá se, že stejně jako v tenkém střevě štěpí poly-gama-
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glutamylovaný folát za vzniku volné kyseliny listové, a to by mohlo dávat nádorovým 

buňkám prostaty výhodu růstu proti normálním buňkám. PSMA představuje vysoce 

specifický buněčný nádorový marker pro CaP s jasnou korelací k agresivitě nádoru a 

prognostickými možnostmi [33]. 

 Ve snaze o zpřesnění předoperačního rozsahu onemocnění je studován Ki-67, 

podle některých autorů koreluje s GS a s vyšším indexem proliferace se signifikantně 

zhoršuje prognóza a vzrůstá pravděpodobnost recidivy. S vyšším GS byl spojován 

zvýšený imunohistochemický průkaz p53 [21]. Bodové mutace supresorového genu 

TP53, který tento nukleární fosfoprotein kóduje, vedou ke zvýšené expresi p53. Existují 

přesvědčivé důkazy o tom, že mutace TP53 hrají u CaP důležitou roli [13]. Bubendorf 

se spol. zjistili, že výskyt p53 může být cenným faktorem při predikci nádorové 

agresivity i prognózy. Přítomnost mutace genu TP53 a zvýšená exprese onkogenu 

BCL2 je spojován s horšími výsledky radioterapie lokalizovaného CaP a nabízí se 

pro predikci progrese CaP, jejich využití však není zatím v klinické praxi běžné [21].  

Jako nádorové markery lze také využít proteiny produkované neuroendokrinními 

buňkami chromogranin A (CgA) a neuron-specifická enoláza (NSE). Jejich klinický 

význam byl prověřen řadou studií. Přítomnost neuroendokrinních buněk je u CaP 

považován za projev dediferenciace, ale mohou se vyskytovat i u počínajících nádorů. 

Zatímco NSE se zdá být nejužitnější jako marker u lokalizovaných nádorů, markantní 

vzestup CgA je přítomen u progredujících a metastazujících onemocnění. Vysoké 

hladiny NSE a CgA jsou spojeny s rezistencí CaP na hormonální léčbu a jeho špatnou 

prognózou [21].  

1.2.5.3 Biopsie 

Jak bylo řečeno, je TRUS užívána k získávání vzorků tkáně, které pak 

podstupují histologické vyšetření k potvrzení diagnózy. Hlavní indikací je podezření 

na CaP na základě DRE nebo zvýšení hladiny PSA. Zavedení PSA do klinické praxe 

umožnilo detekci CaP v raném stádiu a vedlo k zavedení systematické biopsie prostaty. 

Odběr se u ní provádí systematicky z předem stanovených míst pomocí tzv. gun pistole, 

při které je jehla zavedena pod kontrolou TRUS (viz. Obr. 4). Donedávna se za rutinní 

odběr považovala sextantová systematická biopsie prostaty (SSBP) navržená Hodgem a 

Stameyem v roce 1989, která vytlačila cílenou biopsii, kdy se odběr prováděl přímo 

ze suspektního ložiska (převážně transperineálně). Odběr při  SSBP se prováděl z obou 
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laloků z apikálního, středního a zadního segmentu. Zejména u větších prostat se však 

ukázalo, že 6 vzorků nestačí [21]. Stamey a kol. doporučili odebírání stejného počtu 

vzorků a změnu jejich lokalizace co nejvíce laterálně, aby se získaly vzorky z přední 

části periferní zóny (Obr. 3). Terris a kol. potvrdili vyšší záchyt karcinomů při srovnání 

klasické sextantové biopsie a laterálně zaměřené biopsie [28].  

 

Obr. 4 Biopsie prostaty vedená TRUS 

Míra detekce se podle některých autorů zvýší i odebráním většího počtu vzorků.  

Zpřesnit definici počtu odběrů při biopsii se pokusili i Djavan a spol., navrhli tzv. 

Vídeňský nomogram, který na základě věku a objemu prostaty pacienta s 90 % jistotou 

určuje počet vzorků (viz. Tab. 6) [21, 25].   

 

Velikost (cm3) 
Věk (roky) 

< 50 50 - 60 60 – 70 > 70 
20 – 29 8 8 8 6 
30 – 39 12 10 8 6 
40 – 49 14 12 10 8 
50 – 59 16 14 12 10 
60 – 69 - 16 14 12 

> 70 - 18 16 14 

Tab. 6 Vídeňský nomogram 

Bioptický vzorek může být získán i transperineálním přístupem. Po příchodu 

TRUS se počet takto prováděných biopsií zmenšil, ale i v dnešní době má své 

přívržence. Výhodou je snadnější odběr z periferní zóny, kde se vyskytuje CaP 

nejčastěji, a přesnější zacílení. Má vysokou míru detekce a je vhodná i pro opakovanou 

biopsii. Nevýhodou je však časová náročnost, delší doba nácviku a větší dyskomfort 

[21, 34]. Opakovaná biopsie se doporučuje, je-li první biopsie negativní. Při 2. biopsii, 

byla zaznamenána 10 – 35 % míra detekce. K odhadu, zda se jedná o nesprávně 
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negativní výsledek, je užíváno odvozených parametrů PSA, nejpřesnější se ukázaly: 

fPSA a PSA-TZ. Poměr f/t PSA má největší význam v indikaci opakované biopsie 

u prostat menších 50 g a PSA 4 - 10 ng/ml, hraniční hodnota f/t PSA je 15 - 18 %. 

Opakovaná biopsie je indikovaná v případě nálezu HGPIN nebo atypické acinární 

proliferace, v 50 - 100 % se totiž v prostatě současně nachází CaP [21, 25, 28]. 

1.2.6 Léčba 

Volba léčebného postupu závisí na rozsahu onemocnění (staging), gradingu a 

GS, hladině PSA, předpokládaném přežití (life expectancy) a také na volbě 

informovaného pacienta [19]. Z léčebného hlediska existují 2 možnosti, jak ke CaP 

přistupovat: neléčit a sledovat (odložená léčba) nebo aktivně léčit. Způsobem odložené 

léčby je pozorné vyčkávání (watchful waiting), které je indikováno u nemocných 

s životní perspektivou kratší než 10 let. Nádor by měl mít nízké GS (2 – 4) a malý 

objem (nejlépe nádory T1). Onemocnění se intenzivně monitoruje, a jakmile se objeví 

známky biochemické nebo klinické progrese, zahájí se ihned radikální léčba. Aktivní 

léčba je dělena na kurativní a paliativní. O tzv. definitivní (kurativní, lokální) léčbě 

mluvíme, je-li nádor odstraněn nebo zničen, což je reálné jen u lokalizovaného CaP. 

Kurativní léčba zahrnuje radikální prostatektomii (RP), zevní a intersticiální 

(brachyterapie) radioterapii, výjimečně i kryoterapii, která ke zničení buněk využívá 

techniku zmrazení [21, 24, 25]. Definitivní léčebné postupy lze vzájemně kombinovat a 

doplnit i hormonální léčbou. Pokud předřazujeme definitivní léčbě jiný druh léčby, 

označujeme léčbu jako neoadjuvantní, pokud jiný druh léčby přidáváme po skončení, 

jedná se o adjuvantní terapii. Mezi paliativní léčbu, která má jen dočasný efekt, řadíme 

androgenní blokádu, sekundární hormonální léčbu, radioterapii, chemoterapii a tzv. 

cílenou léčbu, léčbu kostních komplikací (např. bifosfonáty) a bolestí [8, 21].   

Radikální prostatektomie (RP) 

 Při radikální prostatektomie (RP) je odstraněna celá žláza s pouzdrem a 

semennými váčky a poté je vytvořena vezikouretrální neoanastomóza. Jako součást RP 

nebo samostatně se v případě lokalizovaného CaP k ověření stavu regionálních 

lymfatických uzlin provádí pelvická lymfadenektomie [1, 14]. RP se může použít 

při léčbě lokalizovaného karcinomu, ke kontrole lokálně pokročilého nádoru i k léčbě 

po neúspěšné radioterapii [24]. Může být provedena otevřenou cestou,  retropubickým 

nebo transperineálním přístupem anebo miniinvazivně laparoskopicky [21]. Novým 
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technologickým pokrokem je provádění RP pomocí robotického systému. Zatímco 

laparoskopická operace přináší výrazné optické vizuální zvětšení operovaných struktur, 

roboticky asistovaná operace vedle dvojrozměrného zvětšení přináší zvětšení 

trojrozměrné a možnost dosáhnout flexibilními instrumenty i do velmi nepřístupných 

míst. Laparoskopická / roboticky asistovaná RP má signifikantně dlouho dobu naučení, 

trvá déle a náklady jsou vyšší [35]. Při léčbě RP se mohou u pacientů objevit některé 

pooperační komplikace. Nejzávažnějšími pozdními komplikacemi je močová 

inkontinence a erektilní dysfunkce, která je častější u perineálního přístupu [24]. 

Po RP by mělo PSA v závislosti na iniciálním PSA během několika týdnů 

klesnout na nedetekovatelnou hodnotu, za kterou se považuje PSA 0,1 ng/ml a nižší. 

U některých nemocných ale hodnoty PSA přetrvávají lehce zvýšené, i když nejeví 

známky recidivy [21]. 

Radioterapie 

Kurativní zevní radioterapie je indikována u pacientů s lokalizovaným CaP, 

u nichž například nelze RP provést, nebo může být indikována i po RP u pacientů 

s pozitivními resekčními okraji. U pokročilého CaP se radioterapie může kombinovat 

s hormonální léčbou [4, 14]. Paliativní radioterapie má u pacientů zmírnit obtíže, které 

jsou způsobeny nádorem nebo metastázemi. Vzhledem k omezené radiosenzitivitě je 

nutno u lokalizovaného CaP aplikovat relativně vysoké dávky záření, jak u zevního 

ozařování, tak u brachyradioterapie, kdy je zářič zaveden přímo do tkáně prostaty. 

Při standardní radioterapii je aplikována dávka přibližně do 65 Gy, dávka nad 70 Gy by 

při použití konvenčních ozařovacích technik byla toxická. Trojrozměrná konformní 

radioterapie snižuje ozáření zdravých tkání a umožňuje zvýšení dávky na oblast nádoru 

bez nárůstu komplikací léčby. Nejpřesnější možností je radioterapie s modulovanou 

intenzitou, jejíž nevýhodou jsou však vyšší pořizovací náklady [14, 21].  

Po zevní radioterapii hodnoty PSA klesají pozvolně, měly by však do 12 měsíců 

po jejím skončení klesnout pod 4 ng/ml (dochází u 93 % nemocných) [21]. 

Hormonální léčba 

Léčba lokálně pokročilého a metastatického CaP je většinou založena 

na hormonální manipulaci (androgenní deprivace, androgenní ablace) [21]. 80 - 90 % 

karcinomů prostaty je primárně hormonálně závislých a reagují proto na hormonální 

léčbu [19]. V posledních letech však pozorujeme posun v aplikaci hormonální léčby 
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u mladších pacientů s časnějším stadiem (nemetastazujícím) nebo u mužů po definitivní 

léčbě s recidivou. Hormonální léčba může být nasazena jako primární léčba s jedním 

agens nebo jako součást kombinované léčby [25]. Zahrnuje kastraci, estrogeny, látky 

ovlivňující LH-RH (hormon uvolňující luteinizační hormon) receptory a antiandrogeny, 

které se podávají při sekundární hormonální léčbě. Nebo se podávají inhibitory syntézy 

androgenů v nadledvinách (glukokortikoidy, estrogeny, progesteron) [8]. 

Estrogeny působí přes negativní zpětnou vazbu na snížení uvolňujících hormonů 

(LH-RH) a gonadotropinů (LH, FSH), a tím i na dosažení kastračních hladin 

testosteronu. Hlavním zástupcem je diethylstilbestrol, který je obvykle podáván 

perorálně. Jeho výhodou je nízká cena, nezpůsobuje návaly horka, objevující se u 45 % 

pacientů po orchiektomii, naopak nevýhodou jsou hlavně tromboembolická nemoc a 

kardiovaskulární komplikace. Nebezpečí nežádoucích účinků lze snížit redukcí dávky 

nebo je preferováno parenterální podání. Pozitivní vliv mají estrogeny i na hormonálně 

rezistentní CaP [21, 22].  

 Kontinuální podání LH-RH agonistů (analogů) nejprve během 3-5 dnů způsobí 

vzestup LH a testosteronu (flare up fenomén) a následně je během 2-4 týdnů hladina LH 

a testosteronu snížena na kastrační hodnoty výsledkem „down regulace“ (hypofýza 

na další podněty nereaguje) a snížením LH-RH receptorů v důsledku jejich trvalého 

obsazení. Flare up fenomén (syndrom vzplanutí nemoci) se projevuje zhoršením obtíží 

pacienta [8, 21]. Předcházet obtížím lze přidáním antiandrogenu v úvodu terapie. LH-

RH analoga (např. goserelin, leuprorelin) se obvykle aplikují depotní měsíční nebo 

tříměsíční injekcí, větší komfort pro pacienta přináší nová šestiměsíční forma 

leuprorelinu [36]. Výhodou je minimální psychologické trauma oproti orchiektomii, 

dobrá tolerance bez kardiovaskulárních komplikací a reverzibilita. Nevýhodou flare up 

fenomén, snížení libida a potence, časté návaly horka a vysoká cena [21].  

Antagonisté androgenů (antiandrogeny) blokují cestou kompetitivní inhibice 

vazbu testosteronu na androgenní receptor v prostatě, jsou aplikovány orálně a dělíme je 

na steroidní a nesteroidní [14, 25]. Steroidní antiandrogeny jsou deriváty 

hydroxyprogesteronu a mají tedy kromě své antiandrogenní aktivity v oblasti 

periferních receptorů i progesteronový antigonadotropní efekt s následným snížením 

hladiny testosteronu. Současně tím však dochází ke ztrátě libida a erektilním 

dysfunkcím. Dalším vedlejším účinkem je kardiovaskulární toxicita a hepatotoxicita. 

Nesteroidní antiandrogeny účinkují jen v periferní cílové tkáni, nemají za následek 
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snížení hladiny testosteronu. Je proto zachováno libido a potence. Z nežádoucích účinků 

se objevuje např. gynekomastie, průjem nebo hepatotoxicita [8, 21, 25].  

I když hormonální léčba přináší mnohé komplikace, ovlivňuje kvalitu života a je 

finančně náročná, některé randomizované studie a klinické údaje svědčí pro časnou 

léčbu a rozšiřování jejích stávajících indikací. Studie MRC (Medical Research Council) 

potvrdila výhody časné léčby s oddálením progrese onemocnění a výskytem komplikací 

CaP, autoři zjistili významný pokles v počtu úmrtí na CaP a zlepšení přežívání [8, 22].  

Chemoterapie 

Chemoterapie je používána u hormonálně refrakterního CaP [21]. Její zahájení je 

zvažováno, pokud selže hormonální léčba první i druhé volby. Indikaci pro zahájení 

chemoterapie je ale zapotřebí stanovit individuálně u každého pacienta. Chemoterapie 

s užitím jednoho preparátu má paliativní účinek [25, 37]. Většina studií zkoumajících 

kombinace preparátů jsou v II. a III. fázi klinického zkoušení. Bylo vyzkoušeno několik 

druhů látek s cytostatickým účinkem (estramustin fosfát, antracykliny, vinca alkaloidy 

sloučeniny platiny a taxany) [8, 22]. Ve 2 velkých, multicentrických, kontrolovaných 

studiích III. fáze (TAX 327 a SWOG 99-16) byl při léčbě pacientů s hormonálně 

refrakterním CaP docetaxelem (taxan) prokázán benefit v době přežití asi o 2 měsíce 

ve srovnání s pacienty, kterým byla podávána kombinace mitoxantronu a prednisonu, 

která je v současné době považována za standardní terapii. Studie SWOG však 

zaznamenala vyšší stupeň toxicity ve více oblastech, ta nejspíš souvisí s aplikací 

estramustinu. Proto jsou testovány nové kombinace docetaxelu s dalšími preparáty. 

Nejlepší doba přežití byla zaznamenána u aplikace docetaxelu a talidoimidu [25, 37].  
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2. Histologické vyšetření 

Histologické vyšetření je důležitou metodou, která umožňuje sledovat 

vyšetřovanou tkáň mikroskopicky. Obor histologie, který se zabývá studiem 

mikroskopické stavby organizmů, je spjatý s objevem mikroskopu. Někteří tvrdí, že 

začátky histologie jsou datovány s uveřejněním práce M. Malpighiho (1628-1694), 

který se věnoval mikroskopickému světu embryologie, vylíčil podrobnou architekturu 

sleziny a popsal červené krvinky. První organizované kurzy histologie však byly vedeny 

v roce 1842 na Univerzitě v Edinburgu Johnem Hughesem Bennetem, který spojil 

do kurzu všechny dosavadní pozorování. 

Podle toho, kterou složku organizmu zkoumá, se histologie dělí na cytologii 

(skladba buněk), histologii (skladba tkání) a mikroskopickou anatomii (mikroskopická 

skladba orgánů). Nejčastěji se předmět v optickém systému sleduje v procházejícím 

světle, proto musí být pozorovaný předmět dostatečně tenký a průsvitný. Zhotovením 

tzv. histologického preparátu se zabývá histologická technika. Její metody byly nejprve 

velmi prosté (materiál byl např. rozmělňován mezi sklíčky), postupně se ale 

zdokonalovaly a přibývaly nové. Začalo se také používat barvících metod, které 

usnadnily studovat tkáň, barvit jádra, cytoplazmu nebo složky extracelulární tkáně 

kontrastními barvami.  

Zkoumaný materiál může pocházet buď od živého člověka (biopsie) nebo se 

může materiál získat při pitvě od mrtvého (nekropsie). Tkáň lze získat excizí, kyretáží 

nebo punkcí. Odebraný kousek tkáně, tzv. tkáňový bloček, musí být co nejdříve fixován 

[38, 39]. 

2.1 Fixace tkáně 

Fixace má zabránit samovolnému rozkladu (autolýze) buněk a tkání. Účelem je 

nejen rychlá denaturace tkáňových bílkovin, ale i šetrnost fixace k zachování struktury 

tkáně, jaká byla za živa. Při fixaci však vždy dochází ke změnám struktury (vysrážení 

buněčných bílkovin, smrštění tkáně, vznik různých artefaktů), záleží proto na kvalitě 

použitého fixačního prostředku, aby byly změny co nejmenší. Fixační prostředek musí 

splňovat tři hlavní podmínky: zachovat co nejlépe strukturu tkáně, zachovat barvitelnost 

tkáně a rychle pronikat do tkáně. Fixační prostředky rozdělujeme na fyzikální a 

chemické. Fyzikální využívají teplo nebo rychlé vysušení tkáně, ale v histologii jsou 

méně rozšířené. Chemické fixační prostředky jsou nejužívanější pro svou poměrně 
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snadnou přípravu a jednoduché provedení fixace. Používá se roztoků buď jedné, nebo 

více chemických sloučenin anorganického i organického původu, roztok se nazývá 

fixační tekutinou. Nejvíce využívanou fixační tekutinou je formol neboli formalín. Dále 

mohou být používány fixační tekutiny s kyselinou pikrovou (Bouinova nebo 

Pasteelsova tekutina), se sublimátem (např. Susa, tekutina Zenkerova, tekutina Hellyho) 

nebo ostatní fixační tekutiny (např. etanol, tekutina Carnoyova nebo oxid osmičelý) 

[38]. 

Formol 

Výhodou formolu je především nízká cena a rychlá a snadná příprava roztoku. 

Formol se připravuje z aldehydu kyseliny mravenčí (formaldehydu), právě jeho 40 % 

vodný roztok nazýváme formolem neboli formalínem. Je to bezbarvá kapalina, která 

silně dráždí sliznice a musí být uchovávána v lahvích z hnědého skla, protože se 

na světle tvoří kyselina mravenčí, která má pro fixaci nepříznivý vliv. Kyselinu lze 

neutralizovat uhličitanem vápenatým, který se do láhví přisypává do výše 2 cm. K fixaci 

používáme formol koncentrace 0,1 (hmotnostní koncentrace - 4 % formaldehyd) nebo 

0,2 objemového zlomku. Doba fixace je 24 – 44 hodin, ale tkáňový bloček může být 

ve formolu i delší dobu, aniž by došlo k přefixování. Formol je vhodný především 

pro přehledné histologické barvení, rychle proniká a tkáň se pak dobře barví. Jeho 

nevýhodou je, že způsobuje určité zbobtnání tkáně a buňky mají sklovitý vzhled, proto 

se vždy raději používá neutrální formol, který získáme právě přisypáním uhličitanu 

vápenatého nebo hořečnatého do láhve s formolem a občas protřepeme. Další 

nevýhodou je tvorba rezavě hnědých „formolových sraženin“, které vznikají 

v krevnatých orgánech. Lze je odstranit propráním v roztoku 1 % hydroxidu draselného 

v 80 % etanolu a následném praní ve vodě a v 80 % etanolu [38]. 

2.2 Zalévací metody 

Nejpoužívanější zalévací metodou je zalévání do parafínu. Pro tuhé tkáně, které 

by se po zalití do parafínu špatně krájely (např. kost, chrupavka nebo šlacha), se může 

použít nitrát celulózy – celoidin. Pro potřebu velmi tenkých řezů u tkání, které se špatně 

krájejí (např. kůže nebo svalstvo), se může použít kombinace celoidin-parafínu. Tkáně, 

které nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly, se zalévají do médií mísitelných 

s vodou (želatina, celodal nebo vosky rozpustné ve vodě).  

Zalévání do parafínu má řadu výhod: je to poměrně snadná a rychlá metoda a 

parafín je dostupný a poměrně laciný. Před zalitím tkáňového bločku do parafínu se 
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musí nejprve odvodněná tkáň prosytit rozehřátým parafínem při teplotě 56 – 58 °C. 

Dojde při tom k vyplnění všech mikroskopických štěrbinek ve tkáni, takže se pak tkáň 

dá krájet v tenkých řezech, silných několik tisícin mm. Zalévání do parafínu zahrnuje 

4 fáze: odvodnění tkáně, prosycení tkáně tekutinou rozpouštějící parafín, prosycení 

tkáně parafínem a vlastní zalití. Tkáň můžeme odvodnit řadou dehydratačních činidel 

(např. etanol, metanol, isopropyl alkohol nebo denaturovaný alkohol), většina z nich je 

hydrofilních se silně polárními skupinami, které reagují s molekulami vody ve tkáni. 

Odvodnění by mělo být provedeno pomalu, postupnou řadou dehydratačního činidla se 

zvyšující se koncentrací, aby se zabránilo deformaci buněk. Látka mísitelná 

s dehydratačním činidlem i parafínem odstraní z tkáně dehydratační činidlo a tkáň 

projasní. Většinou se jedná o uhlovodíky s indexem lomu podobnému proteinům, 

v rutinní praxi se může použít xylen nebo toluen, z méně toxických látek např. oleje 

z citrusových plodů (obsahující cyklický terpen limonen). Doba v projasňujícím činidle 

by měla být monitorována, tkáň by měla být dostatečně projasněná, příliš dlouhá doba 

však způsobuje fragilitu tkáně. Po projasnění tkáně se tkáň prosytí rozehřátým 

parafínem. Teplota parafínu nesmí překročit 58 °C, jinak tkáň ztvrdne, smrští se, špatně 

se krájí a barví, stejné následky má nedostatečně odvodnění tkáně. Doba prosycení 

parafínem záleží na velikosti tkáňového bločku, může trvat 14 až 22 hodin. Provádí se 

postupně ve 3 otevřených nádobách s čistým parafínem, aby došlo k dokonalému 

odstranění projasňujícího činidla. Samotné zalití do parafínu se ve většině laboratoří 

provádí na zalévací lince, která se skládá ze 3 modulů. V předehřívaném modulu se 

uchovávají formičky a kazetky, v nichž jsou uloženy jednotlivé tkáňové bločky. K zalití 

tkáně parafínem slouží parafínový dispenser, parafín je tryskou automaticky nalit 

do formičky. Tkáň musí být při zalévání ve formičce správně orientována, aby došlo 

ke správnému znázornění morfologie tkáně. Kazetka je pak přiklopena na vrch a tvoří 

stěnu bločku. Na desce chladícího modulu dojde k rychlému tuhnutí parafínu, to zajistí 

vytvoření struktury malých krystalů a při krájení se tak vytváří méně artefaktů. 

Pro zalití se většinou používá komerčně dostupných parafínů, které již obsahují 

změkčovadla nebo přídavky z pryskyřice, takže se dnes parafín nemusí zkvalitňovat. 

Vyznačují se požadovanou tvrdostí při pokojové teplotě, takže se dobře krájí. K zalití se 

používá vždy přefiltrovaného parafínu, nesmí se použít parafín, který se použil 

pro prosycení [38, 40]. 
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2.3 Krájení tká ňových bloků 

Z tkáňových bločků se připravují řezy tenké několik tisícin milimetrů (µm). 

Ke krájení se používají speciální přístroje – mikrotomy. Tkáňové bločky se mohou 

krájet buď zalité v zalévacím médiu, nebo po zmrazení na speciálním zmrazovacím 

mikrotomu. Podle konstrukce se mikrotomy dělí na sáňkové, rotační a zmrazovací. 

Sáňkový mikrotom slouží ke krájení parafínových, celoidinových i celodalových bloků. 

Mikrotomový nůž je upevněn na saních, jejich pohybem proti bločku se z povrchu 

seřízne řez o určité tloušťce, kterou lze volit pomocí mikrometrického šroubu. 

U rotačního mikrotomu je mikrotomový nůž upevněn v pevné svorce a bloček ve svorce 

se pohybuje proti němu otáčením setrvačníkovým kolem. Rotační mikrotom slouží 

pro krájení pouze parafínových bločků a umožňuje zhotovení tzv. sériových řezů. 

Na zmrazovacím mikrotomu je pro krájení tkáň zmražena pomocí stlačeného CO2. 

Čerstvá nefixovaná tkáň se také může krájet v kryostatu, jedná se o přístroj, v němž je 

mikrotom uložen v hluboko chladícím boxu. Krájení na zmrazovacím mikrotomu nebo 

v kryostatu se využívá při potřebě rychlého stanovení diagnózy nebo při různých 

histochemických vyšetření, např. průkazu lipidů, protože tkáň nesmí přijít do styku 

s rozpouštědly tuků (etanol, xylen a další). 

Řez z parafínového bločku se na podložním sklíčku nechá napnout na kapce 

destilované vody. Na vyhřáté ploténce na 45-50°C se účinkem povrchového napětí vody 

na rozehřátý parafín řez napne. Po narovnání řezu se nechá odkapat voda a zbytek vody 

se nechá odpařit v sušárně, kde také dojde při teplotě 54 až 60°C (podle bodu tání 

parafínu) k roztavení parafínu a tím i k užšímu kontaktu tkáně s řezem. Řezy můžeme 

napnout na skla s adhezivní vrstvou, která zabrání větší deformaci, roztržení nebo 

uplavání řezů při dalších procedurách. Můžeme použít směs bílku a glycerinu nebo 

roztoku želatiny. Pro imunohistochemické metody jsou doporučovány skla s pozitivním 

nábojem nebo potažená adhezivy, která se nepřibarvují (poly-L-lysin,  

3- aminopropyltriethoxysilanu). Použít se dá i technika, kdy se řezy napínají na hladině 

teplé destilované vody ve větší skleněné nádobě a pak se na sklíčku přichytí jehlou, 

vytáhnou se a dají sušit. Skla s řezy musíme také řádně označit, buď vyrytím 

diamantem, nebo lze využít podložní skla s matným nebo barevným proužkem, na který 

se píše grafitovou tužkou nebo popisovačem [38, 40, 41, 42]. 
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2.4 Barvení histologických řezů 

Barvení tkání umožní rozeznat jejich jednotlivé složky, které v neobarveném 

preparátu kvůli podobné lomivosti světla nelze jinak rozeznat. Různé složky buněk a 

tkání vážou různá barviva, a tak je lze pak v mikroskopu odlišit. K barvení většinou 

používáme vodných roztoků barviv, proto nejprve parafín z řezů musíme odstranit. 

K odparafínování používáme lázně s xylenem, řezy pak přes sestupnou řadu etanolů 

zavodníme a přeneseme do vody. 

Barviva v histologii rozdělujeme na bazická a kyselá a podle toho, kterou barvou 

se složka tkáně barví, můžeme mluvit o bazofilii či oxyfilii ( řecky oxys = kyselý), 

respektive eosinonofilii (eosin – nejčastěji používané kyselé barvivo). Kyselá barviva 

barví cytoplazmu řady buněk, kdežto zásaditá barví jádra buněk, proto jsou označovány 

také jako jádrová barviva. V různých barvících metodách se zpravidla používá 

kombinace bazického barviva a alespoň jednoho kyselého. Barviva mohou být 

přirozená, získávaná z rostlin nebo zvířat, nebo umělá, připravovaná chemickou cestou. 

Hematoxylin je získáván ze stromu Haematoxylon campechianum a spolu s eosinem je 

nejčastější barvící metodou [38, 40]. 

2.4.1 Hematoxylin – eosin (H&E) 

Hematoxylin sám o sobě nebarví, za barevné vlastnosti je zodpovědný produkt 

oxidace – hematein. Oxidace může probíhat přirozeně, ale ta trvá příliš dlouho (někdy 

až 3 - 4 měsíce), nebo ji urychlujeme oxidačními činidly, nejčastěji přidáním jodičnanu 

sodného nebo oxidu rtuťnatého. Protože má hematein slabou afinitu ke tkáni, k barvení 

jader se musí přidat mořidlo. Nejčastěji používaná mořidla jsou soli hliníku, železa nebo 

wolframu. Komplex barviva a mořidla má pozitivní náboj a váže se k záporně nabitým 

místům tkáně, jako je i chromatin jádra. Podle druhu mořidla rozeznáváme různé druhy 

hematoxylinu viz. Tab. 7, typ mořidla ovlivňuje barvu a typ tkáně, který se bude barvit. 

Kamencové hematoxyliny se v barvení H&E používají nejčastěji, barví jádra červeně, 

vypráním v tekoucí vodě (díky slabě alkalickému pH) se pak barva mění v modrou. 

Doba barvení se liší podle použitého druhu hematoxylinu, stáří roztoku, druhu tkáně, 

fixaci, ale také na osobní preferenci jednotlivých patologů. Kromě jader se přibarvují i 

ostatní složky tkáně, ty lze odbarvit tzv. diferencováním v kyselém alkoholu (okyselený 

alkohol kyselinou chlorovodíkovou). Železité hematoxyliny používají železité soli jak 
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k oxidaci, tak i jako mořidlo, proto je u nich problém s přílišnou oxidací a musí se 

před použitím připravovat [38, 40]. 

druh hematoxylinu (mořidlo) název hematoxylinu aplikace 

kamencové  
(síran hlinito-draselný nebo síran 

amonno-hlinitý) 

Ehrlichův 
barvení jader v kombinaci s eosinem, 

kost a chrupavka 

Delafieldův barvení jader v kombinaci s eosinem 

Mayerův barvení jader v kombinaci s eosinem 
Harrisův barvení jader v kombinaci s eosinem 
Gillův barvení jader v kombinaci s eosinem 

Colův barvení jader v kombinaci s eosinem 

Deladieldův barvení jader v kombinaci s eosinem 

Carazzi barvení jader v kombinaci s eosinem 

železité  
(chlorid železitý, síran amonno-

železitý) 

Weigertův 
barvení jader v kombinaci s kyselými 

barvivy 

Heidenhainův 
intranukleární detaily, pruhování 

svalu 
Loyez myelin 

Verhöeff elastická vlákna 

wolframové (fosfowolframová 
kyselina) 

Mallory PTAH 
(Phosphotungstic Acid 

Hematoxylin) 
fibrin, pruhování svalu, gliová vlákna 

molybdenové (molybdenová 
kyselina) 

Thomas kolagen, granula endokrinních buněk 

olovnaté (olovo) Solcia granula endokrinních buněk 
bez mořidla Mallory železo, měď, olovo 

Tab. 7 Různé druhy hematoxylinu a jejich aplikace při barvení histologických řezů 

Eosinu se vyrábí několik druhů a liší se chemickým složením, barvou a 

rozpustností. Nejpoužívanější je Eosin Y, k barvení cytoplazmy se používá nejčastěji 

0,5 % nebo 1 % vodný roztok. Po barvení se řezy diferencují v tekoucí vodě a trochu i 

při následném odvodnění. Intenzita barvy a stupeň diferenciace opět závisí na vkusu 

uživatele. 

Protokol barvení H&E je znázorněn v Tab. 8, doba jednotlivých kroků a tím i 

intenzita barvení závisí na každém uživateli. Výsledné barvení vypadá následovně: 

jádra buněk a chrupavka se barví modře, cytoplazma v odstínech růžové, kolagenní 

vazivo se barví také růžově a svalstvo se barví červeně (Obr. 5) [38, 40]. 

Protokol barvení H&E 
1. odparafínování a zavodnění tkáně, 

přenesení do vody 
5.  oplachování ve vodě 

2. barvení hematoxylinem 6. barvení eosinem 
3. oplachování ve vodě 7. oplachování ve vodě 
4. diferencování v kyselém alkoholu 8. odvodnění a projasnění 

Tab. 8 Protokol barvení hematoxylinu-eosinu (H&E) 



 38 

  

Obr. 5 Prostatická tkáň barvená technikou hematoxylin-eosin (zvětšeno 100x) 

2.4.2 Přehledné barvící metody 

Kromě barvení H&E existují další přehledné barvící metody, které znázorňují 

rozdílnými barvami jádra a cytoplazmu a barví také mezibuněčnou hmotu pojivové 

tkáně. Patří sem metody barvení Massonovými trichromy, metoda barvení azanem a 

Weigert van Gieson. Massonovy trichromy se používají zejména k průkazu kolagenního 

vaziva a jeho odlišení od svalů. Podle barvy, kterou se vazivo barví, rozeznáváme 

zelený, modrý a žlutý trichrom. Metoda barvení azanem bývá někdy řazena 

k trichromovým barvením, kolagenní vazivo je barveno modře. U metody Weigert van 

Gieson je kolagenní vazivo barveno třešňově červenou pikrofuchsinem, v kombinaci 

s tímto kyselým barvivem lze k barvení jader použít železitý hematoxylin. Jednotlivé 

výsledky přehledného barvení shrnuje Tab. 9 [38, 42, 43]. 

metoda Jádra buněk vazivo svalovina 
H&E tmavě modrá růžové červená 
zelený Massonův 
trichrom 

tmavě hnědá zelené červená 

modrý Massonův 
trichrom 

tmavě hnědá modré červená 

žlutý 
 Massonův trichrom 

tmavě modrá žluté červená 

azan   karmínově 
červená 

modré karmínově 
červená 

Weigert van Gieson tmavě hnědá červené žlutá 

Tab. 9 Výsledek barvení přehlednými metodami barvení [42]. 
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2.4.3 Speciální barvící metody 

Speciální barvící metody v histologii se používají ke znázornění konkrétních 

typů buněk nebo detail tkáně (např. elastická nebo retikulární vlákna, glykogen nebo 

pigmenty). Používají se samostatně nebo v kombinaci s přehlednými barvícími 

metodami. Metody využívají buď specifické afinity barviv k prokazovaným strukturám, 

rozpustnosti barviv v určitých látkách, schopnosti některých látek ve tkáni redukovat 

kovy z nestabilních roztoků jejich solí (impregnační metody) nebo jsou metody 

založeny na barevném průkazu proběhlé chemické reakce (histochemické metody), 

která probíhá v prostředí tkáňového řezu. V širším hledisku lze k histochemickým 

metodám zařadit i metody enzymové histochemie, která prokazuje enzymy na základě 

jejich katalytických vlastností, lektinové histochemie, využívající schopnost lektinů 

velmi specificky se vázat na určité cukry a jejich aminoderiváty, a imunohistochemie, 

využívající vazbu antigenu a protilátky [42]. 

2.4.4 Montování 

Obarvené řezy na podložním skle uzavíráme neboli „montujeme“ krycím 

sklíčkem do montovacího média. Médium musí být dokonale průhledná látka, která 

nepoškodí barvenou tkáň a musí mít vysoký index lomu. Chrání tkáň před poškozením, 

ale hlavně pomáhá zlepšit jasnost a kontrast obrazu při mikroskopování. Montovací 

média rozdělujeme na nemísitelná (organická) a mísitelná s vodou (vodná) viz Tab. 10. 

Před montováním do organického média tkáň musíme napřed odvodnit a prosytit 

xylenem, který organická média rozpouští. Vodná montovací média lze na řez použít 

přímo [38, 43].  

organická vodná 

kanadský balzám glycerin 

cedrový olej glycerínová želatina 

syntetické pryskyřice sirup z arabské gumy 

Tab. 10 Montovací média - rozdělení a příklady 

2.5 Histologické vyšetření prostatické tkáně 

Histologické vyšetření nám umožní mikroskopicky zhodnotit morfologii 

prostatické tkáně a především potvrdit diagnózu CaP a stanovit jeho prognózu. 



 40 

Na základě histologických charakteristik (TNM, Gleason score) se pak rozhoduje o jeho 

léčbě.  

Prostatická tkáň je složena ze stromatu, ve kterém se nacházejí žlázky ústící 

svými vývody do močové trubice. Stroma obsahuje kolagenní vazivo, hladkou 

svalovinu a fibroblasty. Prostatické žlázky jsou vystlány dvouřadým epitelem, nízce 

cylindrickým a kubickým až oploštělým, který nasedá na bazální membránu. BHP je 

tvořena různě velkými proliferujícími žlázkami, které jsou až cysticky dilatované. Epitel 

vytváří často papilární struktury a na periferii lobulů se vytváří dceřiné aciny. Někdy je 

těžké odlišit hyperplastické změny od karcinomu. CaP je obvykle v mikroskopickém 

preparátu tvořen malými nebo středně velkými aciny, které mají nepravidelný tvar a 

ve stromatu jsou uspořádány a distribuovány různým způsobem. Avšak dobře 

diferencované CaP mají někdy žlázky ještě dost pravidelné. Některé žlázky mohou být i 

větší a mohou proliferovaným epitelem v lumen žlázek vytvářet papilární nebo 

kribriformní formace. Výstelka acinů je však tvořena jen jednou řadou buněk. Epitelové 

buňky mívají zvětšená jádra s většími jadérky, která mohou být uložena excentricky. 

Diagnostický význam má nález více než jednoho excentricky uloženého jadérka. 

Cytoplazma nádorových buněk je bledá a často granulární. Nádorové aciny CaP 

ve svém luminu často obsahují modré hlenové hmoty tvořené acidickými sulfátovanými 

a nesulfátovanými muciny. U přibližně 70 % dobře diferencovaných adenokarcinomů se 

podaří zaznamenat krystaloidní eosinofilní útvary jehlovité formy, jedná se nejspíše 

o produkt sestávající se z abnormálních hlenových proteinů a minerálů. Nález 

infiltrativního růstu a nádorové invaze jsou spolehlivými znaky a potvrzením malignity. 

Infiltrativní šíření zcela naruší lobulární úpravu tkáně dané oblasti. Běžně je možné se 

setkat s perineurálním šířením CaP. Dalšími znaky malignity je intravaskularizace a 

extraprostatické šíření přes pouzdro, především do tukové tkáně a vaziva.  

Zásadní význam pro stanovení diagnózy ohraničeného CaP, především 

v biopsiích získaných punkcí, je nález chybějících bazálních buněk. V běžných 

histologických preparátech je těžké bazální buňky odlišit od fibroblastů a buněk hladké 

svaloviny. Pomůckou pro jejich detekci je imunohistochemické vyšetření [21, 26, 38, 

44].  
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3. Imunohistochemické vyšetření 

Imunohistochemie je mezioborová metoda, která se uplatňuje v patologii a 

imunologii. Pomocí specifických protilátek při ní dokážeme znázornit polohu konkrétní 

molekuly v buňkách a tkáních [45]. Její průlom nastal v sedmdesátých letech 20. století, 

kdy byla k průkazu antigenu v rutině zpracovaných tkáních (fixovaných ve formalínu a 

zalitých v parafínu) poprvé použita peroxidázová metoda. Do té doby se k detekci 

antigenu ve tkáni velké oblibě používala imunofluorescenční metoda, která měla řadu 

nevýhod, jako například potřeba speciálního mikroskopu anebo právě obtížné použití 

na rutině zpracované vzorky [39]. 

3.1 Protilátky a antigen 

Protilátky jsou proteiny patřící do skupiny imunoglobulinů, v organismu mají 

především za úkol rozeznat cizí molekuly. Antigenem se nazývá taková látka, která je 

schopna v organizmu vyvolat tvorbu protilátek. Může se jednat o jakoukoli molekulu, 

která je dostatečně komplexní, má trojrozměrný profil a je cizí organizmu. Antigenem 

může být i sama protilátka. Struktura, která se váže k protilátce, se nazývá antigenní 

determinanta nebo epitop. Antigeny mohou obsahovat i několik epitopů. Epitop může 

být formován kontinuální nebo častěji u protilátek získaných proti nativním proteinům 

diskontinuální sekvencí aminokyselin. Právě 3- dimenzionální struktura (konformace) 

proteinu je důležitá k rozpoznání epitopu protilátkou. 

Imunohistochemie využívá k detekci konkrétních struktur ve studované tkáni 

protilátky získané imunizací zvířat a klonováním hybridomů. Názvy protilátek jsou 

odvozeny od antigenů, s nimiž protilátky reagují. Může se jednat o členy rodiny nebo 

vybrané epitopy (např. keratiny), konkrétně definovaný antigen (např. anti-keratin 18), 

určitý klon (např. AE1/AE3) nebo názvy mohou být určené výrobcem. V lymfoidním 

systému se používá zejména systém CD nomenklatury (např. CD 3) [39, 41, 43].   

3.1.1 Struktura protilátky 

Protilátky se skládají z páru těžkých a lehkých řetězců spojených disulfidickými 

můstky (Obr. 6). Typ těžkých řetězců (sekvence aminokyselin) určuje třídu 

imunoglobulinů (Ig): IgG (těžké řetězce gama), IgA (alfa), IgM (mu), IgD (delta) a IgE 

(epsilon). Lehké řetězce se v molekule vyskytují buď kappa, nebo lambda. Oba řetězce 
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se skládají z konstantních (C) a variabilních (V) domén. Variabilní domény vytváří 

vazebné místo pro antigen, obsahují variabilní sekvence aminokyselin, proto jsou 

zodpovědné za specificitu reakce pro různé antigeny. IgG obsahuje dvě vazebná místa, 

protože se jedná o monomer, kdežto IgM , který se nejčastěji vyskytuje jako pentamer, 

teoreticky sice obsahuje 10 vazebných míst, ze stérických důvodů se ale antigen váže 

jen na 5 míst. Nejvíce se ve tkáních a v cirkulaci vyskytuje IgG. Struktura IgG má tvar 

písmene Y, těžké řetězce obsahují tři konstantní a jednu variabilní doménu. V CH2 

doméně se vyskytují cukerné složky, které se podílejí na struktuře a funkci protilátek 

[39, 40, 41, 43].   

 

Obr. 6 Struktura protilátky [43] 

3.1.2 Monoklonální a polyklonální protilátky 

Zatímco polyklonální protilátky jsou směsí protilátek reagujících s různými 

epitopy jednoho antigenu a jsou produktem více klonů plazmatických buněk. 

Monoklonální protilátky jsou produktem jen jednoho klonu a reagují jen s konkrétním 

epitopem. Při porovnání jsou tedy polyklonální protilátky robustnější, protože 

rozpoznávají více epitopů jedné molekuly a nejsou ovlivněny preanalytickými vlivy. 

Monoklonální protilátky rozeznávají jen jeden epitop a mohou se používat třeba 

ke sledování izoforem proteinů nebo potranslačních úprav. Protilátky jsou většinou 

získány čištěním séra imunizovaných zvířat, a proto obsahují hlavně IgG a v menší míře 

IgM. Pro produkci polyklonálních protilátek se nejčastěji používá králík, pro potřebu 
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velkého množství i ovce, koza nebo osel. Méně jsou využívány morče, myš a krysa. 

Polyklonální protilátky se získají opakovanou imunizací zvířete daným antigenem a 

jsou finančně výhodnější. Příprava monoklonálních protilátek je technicky a časově 

náročná. Monoklonální protilátky jsou produkovány linií hybridomových buněk, kdy se 

nejčastěji ze sleziny myší odeberou plasmatické buňky a fúzují se v kultuře 

s myelomovými plazmatickými buňkami. K produkci monoklonálních protilátek může 

být také použita krysa, která má silnější imunitní odpověď, na trhu jsou nyní i králičí 

nebo ovčí monoklonální protilátky. Po výběru úspěšně fúzovaných buněk a namnožení 

správného klonu, který produkuje protilátku proti vybranému antigenu, probíhá 

produkce protilátek buď v ascitu, nebo in vitro. Produkce buněk v tekutině ascitu byla 

preferována hlavně v minulosti, výtěžnost protilátek je touto cestou vyšší (1 až <10 

mg/ml). Tkáňový supernatant získaný in vitro má totiž koncentraci protilátky nízkou (1 

až 100 µg/ml), a proto se musí k čištění použít většího objemu. Některé hybridomy se 

navíc dobře neadaptují na podmínky produkce in vitro. Monoklonální protilátky lze 

připravit in vitro také rekombinační technologií, ta se zatím uplatňuje při přípravě 

protilátek pro terapii, při přípravě reagencií se zatím nerozšířila, ale dostupnost 

rekombinačních protilátek se zvyšuje [41, 43, 46]. 

3.1.3 Stabilita a uchování protilátek 

Protilátky jsou stabilními proteiny, se kterými se musí zacházet opatrně, jejich 

životnost může být i delší než 10 let. Komerčně nabízené protilátky však vždy obsahují 

datum použitelnosti. Výběr metody čištění protilátek jejich stabilitu ovlivňuje. 

Vystavení kyselému prostředí (pH 2-5) může vést k agregaci, a to může mít vliv i 

na výsledek imunohistochemického barvení v podobě zvýšení nespecifického barvení. 

Pro uchovávání protilátek jsou doporučeny polykarbonátové, polypropylenové nebo 

nádoby s borosilikátového skla, aby nedocházelo k adsorpci na stěnu nádoby. Většině 

protilátek vyhovuje teplota skladování mezi -20 a -80°C, avšak jsou citlivé na proces 

zmrazování a rozmrazování. Proto jsou protilátky k přímému použití (tzv. ready to use, 

RTU) a jejich konjugáty uchovávány při teplotě 2 až 8°C. K zabránění bakteriálnímu 

růstu nebo růstu hub se k protilátkám přidává malé množství azidu sodného nebo 

thimerisolu. Azid sodný inhibuje křenovou peroxidázu, a proto není vhodný 

ke konzervaci protilátek značených peroxidázou [43, 46]. 
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3.1.4 interakce antigen – protilátka 

Na rozeznání antigenu a stabilizaci komplexu antigen-protilátka se podílí 

několik intermolekulární sil (van der Waalsovy síly, vodíkové můstky, elektrostatické a 

hydrofobní interakce). Protože reakce antigenu a protilátky je reverzibilní, mohou 

jednoduché komplexy během promývacích cyklů disociovat. Disociace se u různých 

protilátek liší, dochází k ní při nízké koncentraci solí a nízké teplotě.  

Interakci antigenu a protilátky popisují afinita, avidita a specificita, znalost jejich 

základů nám může pomoci při interpretaci imunohistochemických výsledků. 

Na výsledku se podílí i výběr správného titru protilátky, čas a teplota, při které probíhá 

inkubace tkáně s protilátkou [43, 46]. 

Afinita a avidita 

Afinita je definována jako síla vazby k jednomu epitopu monovalentní 

protilátkou. V praxi se většinou při imunohistochemickém barvení protilátka váže 

k antigenu (epitopu) jen jedním vazebným místem kvůli sterickým vlivům. Afinita je 

vyjádřena asociační konstantou – Ka, s jednotkou M-1. Čím vyšší je hodnota, tím vyšší 

je i afinita. Protilátky s hodnotou afinity 10-6 M-1 mají v imunohistochemii slabší signál 

než protilátky s vyšší hodnotou jako například 10-8 M-1. Protilátky s vysokou afinitou 

jsou proto pro imunohistochemické barvení vhodnější, protože k disociaci dochází méně 

než u protilátek s nižší afinitou. Hodnoty afinity mohou dosahovat až 10-12 M-1. Afinita 

se dá určit jen u monoklonálních protilátek, u polyklonálních stanovit nejde, protože jde 

o směs protilátek s různou afinitou. Souhrn všech afinit polyklonální protilátky popisuje 

avidita, někdy označována jako funkční afinita. IgM mívá většinou nízkou afinitu, ale 5 

vazebných míst vede k vysoké aviditě. Také jednotlivé subtypy IgG se liší v afinitě a 

výběr správného subtypu může při imunohistochemii ovlivnit experimentální výsledky 

[39, 43, 46].  

Specificita 

Specificita je definována jako schopnost selektivně vázat jeden epitop. Na rozdíl 

od jiných imunologických metod je u imunohistochemických těžší specificitu určit. 

Subcelulární lokalizace antigenu se projeví buď cytoplazmatickým, nebo nukleárním 

barvením. Je proto nutné používat systém kontrol, včetně negativních, který pomůže 

rozlišit nežádoucí reaktivitu. I u čištěných protilátek může docházet ke zkřížené 

reaktivitě, dochází k navázání na nepříbuzný protein, který má identickou nebo 



 45 

podobnou strukturu epitopu. Přítomnost protilátek, které reagují s více epitopy, zvyšuje 

možnost zkřížené reaktivity [41, 43, 46]. 

Titr a ředění protilátky 

Výslednou reakci také ovlivňuje titr protilátky, jedná se o největší ředění 

antiséra, při kterém dochází k maximálnímu specifickému barvení. Optimální ředění je 

závislé na typu a průběhu fixace, proto je lepší nejdříve stanovit čas fixace. Při malém 

ředění může docházet k bránění přístupu protilátky k antigenu, naopak při příliš velkém 

ředění může být v pracovním roztoku koncentrace protilátky příliš nízká a nedostačuje 

optimální reakci. Závislost ředění protilátky na výsledku barvení ukazuje Obr. 7. 

Optimální ředění protilátky odpovídá vrcholu této křivky. Ředění je vyjádřeno poměrem 

objemu koncentrované látky k celkovému objemu. K ředění protilátek se používá 

diluent, většinou jde o roztoky pufrů o pH 7,3 – 7,4. Konformace protilátky je závislá 

na vodném prostředí, tudíž diluent může výrazně ovlivnit stabilitu a vazebné vlastnosti 

protilátek. U polyklonálních protilátek se titr pohybuje mezi 1:100 až 1:2000, 

u monoklonálních 1:10 až 1:1000, u buněčných kultur a u tekutin ascitu až 1:1000000 

[43, 46]. 

 

Obr. 7 Ředění protilátky v závislosti na výsledku reakce  - v oblasti 1 dochází 

ke sterickému ovlivnění, v oblasti 2 je nižší koncentrace protilátky [43] 

Teplota a čas inkubace 

Teplota a čas inkubace s protilátkou společně s titrem jsou na sobě závislé. Je-li 

titr vyšší, inkubace s protilátkou vyžaduje kratší čas. V praxi se však titr většinou 

stanoví až po určení času inkubace. Inkubace s protilátkou se nejčastěji pohybuje mezi 

10 až 30 minutami. Inkubace po dobu 24 hodin umožňuje ekonomičtější variantu, 

protože se použije vyšší ředění protilátky. Pro dlouhé inkubace se nejčastěji inkubuje 
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při teplotě 4°C. Reakce při 37°C oproti pokojové teplotě probíhá sice rychleji, ale není 

známo, jestli nestoupá i míra nespecifické reakce [46]. 

3.2 Vizualizace komplexu antigen - protilátka ve tkáni 

Pro vizualizaci navázání protilátky na antigen ve tkáni můžeme použít 

fluorescenčního barviva, enzymů nebo třeba částic zlata. Částice koloidního zlata 

o různé velikosti lze využít především pro elektronovou mikroskopii. Pro značení 

fluorescenčními barvivy je potřeba fluorescenční mikroskop. Fluorescence využívá 

schopnost atomů nebo molekul absorbovat světlo o určité vlnové délce a emitovat 

světlo o delší vlnové délce. Lze využít tradičních fluorescenčních barev jako je 

například FITC (fluorescein izothiocyanát) nebo Texas red i barviv nové generace 

s blízkou vlnovou délkou vhodné pro vícenásobné barvení (guantum dots, Alexa Fuor). 

Nevýhodou fluorescenčních barviv je vyhasínání fluorescence, tzv. photobleaching. 

U fluorescenčních barviv nové generace fluorescence vyhasí pomaleji [42, 43].   

3.3 Typy metod 

V zásadě můžeme metody rozdělit na přímé (jednokrokové), kdy je označena 

přímo protilátka reagující s antigenem, a nepřímé (minimálně dvoukrokové) používající 

značenou protilátku vázající se na protilátku, která se váže s antigenem. Obecně platí, že 

čím více kroků, tím více je metoda časově náročnější složitější. Na druhou stranu je 

zvýšen signál, což je důležité hlavně u velmi nízkých koncentrací antigenu ve vzorku. 

Dnes se používají převážně metody nepřímé [43, 45]. 

Existuje celá řada nepřímých metod, může se jednat o dvoustupňovou, kdy je 

označena sekundární protilátka, nebo trojstupňovou, při které se na označenou 

sekundární protilátku naváže další označená protilátka.  Nepřímé metody mají několik 

výhod: například jsou více universální – s jednou označenou protilátkou může být 

použito několik různých primárních protilátek, proces označení je použit jen 

na sekundární protilátky a může se použít vyšší ředění primární protilátky než je tomu 

u metod přímých [39, 41]. 

PAP/APAAP metoda 

 V roce 1974 Sternberger publikoval práci, ve které byla poprvé použita tzv. 

PAP (peroxidáza-anti-peroxidáza) metoda k detekci antitreponemálních protilátek. PAP  

komplexová metoda využívá peroxidázu v solubilních PAP komplexech, ty se skládají 

ze dvou molekul protilátek a tří molekul peroxidázy. Princip metody byl podobný 
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dřívější metodě enzymových můstků. Sekundární protilátka tvořila můstek 

mezi primární protilátkou reagující s antigenem a anti-peroxidázovou protilátkou, která 

má vazebné místo pro peroxidázu. PAP metody se pro svoji pověstnou vysokou 

citlivost, specificitu a stabilitu brzy v rutině zpracovaných parafínových řezech začaly 

široce používat. Jedinou podmínkou této metody bylo, že protilátka v PAP komplexu 

musela být stejného druhu jako protilátka primární. Tato podmínka ale mohla být 

porušena vložením jednoho kroku navíc (protilátka proti primární protilátce, která 

reagovala s přemosťující protilátkou. Obdobou PAP je APAAP (alkalická fosfatáza-

anti-alkalická fosfatáza) využívající místo peroxidázy alkalickou fosfatázu (Obr. 8) [39, 

41]. 

 

Obr. 8 Schéma PAP a APAAP metody [41] 

 

ABC (avidin-biotin-komplex) metoda  

V roce 1981 Hsu a kolegové vyvinuli avidin-biotin-komplex (ABC) metodu, 

která využívá vysokou afinitu mezi biotinem a avidinem. Biotin je malá molekula (m.h. 

244) vitaminu a nachází se ve vysokých koncentracích např. v játrech a ledvinách. 

Avidin (m.h. 68 000) je glykoprotein, který se vyskytuje ve vaječném bílku. Sekundární 

protilátka je v této metodě konjugována s biotinem a vytváří můstek mezi primární 

protilátkou a avidin-biotin-peroxidázovým komplexem. Avidin, který má čtyři vazebná 

místa pro biotin, reaguje jedním místem s biotinem označujícím sekundární protilátku a 
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zbylé tři místa mohou reagovat s biotinem, na který se váže peroxidáza, tím dojde 

ke zvýšení intenzity signálu (Obr. 9). ABC metody jsou časově náročné a složitě 

proveditelné na rozdíl od PAP metod, které jsou poměrně rychlé a jednoduché. Hlavní 

nevýhodou je vysoký isoelektrický bod avidinu okolo 10 při neutrálním pH, při kterém 

u imunohistochemického barvení pracujeme, proto má pozitivní náboj a může 

nespecificky vázat záporně nabité struktury, jako jsou např. jádra. Další nevýhodou 

avidinu je možnost vázaní např. lektinů. Na druhou stranu však ABC metody disponují 

velmi vysokou citlivostí [39, 41, 43, 47]. 

 

Obr. 9 Schéma ABC metody [41] 

 

LA/LSA (labeled avidin/ labeled streptavidin) 

Metody využívající značený avidin nebo streptavidin (LA/ LSA metody) mají 

díky malému (stept)avidin-biotin komplexu 8 -10 krát větší citlivost než ABC metody 

[43]. Streptavidin je analogem avidinu izolovaný z bakterie Sreptomyces avidinii a je 

schopný vázat biotin s velmi vysokou afinitou. Na rozdíl od avidinu neobsahuje žádné 

cukry, které mohou nespecificky vázat látky podobné lektinům. Isoelektrický bod je 

blízký neutralitě, proto se nevyskytuje nespecifická elektrostatická vazba. Díky tomu, že 

je enzym přímo vázán na streptavidin, je komplex vysoce stabilní a může být 

uchováván po dlouhou dobu [39]. 

 

Metody využívající polymer 

I když patří metody využívající polymer mezi nepřímé dvoukrokové metody, i 

tak jsou druhými nejcitlivějšími metodami. Svou rychlostí jednoduchostí se staly 

extrémně oblíbenými. Citlivost těchto metod je 20 krát větší než PAP / APAAP metod a 
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žívající polymer další krok se značenou protilátk

systém, který se váže na primární protilátku, se skládá z polymeru, na který je navázáno 

velké množství molekul enzymu a sekundárních protilátek. V př

(Dako) (viz. Obr. 10) může být na dextranový polymer navázáno 

až 100 molekul peroxidázy a až 20 sekundárních protilátek [49]. 

 Schéma detekčního systému EnVisionTM+ [4

mnoha laboratořích používány metody využívající polymer, bylo 

publikováno jen pár studií, které srovnávají běžně používané 

Nedávná studie (Skaland a kol.) srovnávající 5 rů

 na bázi polymeru zjistila, že mezi jednotlivými detekčními systémy existují 

citlivosti, specificitě, ceně a časové náročnosti [48].

plifikace signálu tyramidem  

využívající amplifikaci signálu tyramidem je založena na peroxidaci

tyraminu a vazby tyraminu na proteiny v blízkosti peroxidázové 

, což je nejspíš v důsledku volných radikálů kyslíku, který je uv

Reakce probíhá stejně jako ABC metoda, přidáním biotinylovaného 

tyraminu (tyramidu) dojde k jeho navázání v okolí místa, kde se navázala primární 

peroxidázou značený avidin (LA) nebo streptavidin (LSA

biotinylovaný tyramid a tím dojde ke zvýšení signálu a lze detekovat i antigeny, které 

malé koncentraci (Obr. 11). Senzitivita metody s amplif

signálu tyramidem je 50 krát vyšší než LA/ LSA metody, je však časov

 

49 

Ke zvýšení citlivosti používají některé 

enou protilátkou [48]. Detekční 

polymeru, na který je navázáno 

případě detekčního 

dextranový polymer navázáno 

 

[49] 

metody využívající polymer, bylo 

 používané polymerové 

Nedávná studie (Skaland a kol.) srovnávající 5 různých detekčních 

čními systémy existují 

]. 

signálu tyramidem je založena na peroxidaci 

blízkosti peroxidázové 

kyslíku, který je uvolňován 

idáním biotinylovaného 

okolí místa, kde se navázala primární 

LSA) se pak naváže na 

a lze detekovat i antigeny, které se 

Senzitivita metody s amplifikací 

časově a proveditelně 



 

Obr. 

3.4 Enzymy a chromogeny

Enzymy spolu se substrátovými systémy 

jejich umístění i ve svě

precipitát specifické barvy. 

(horseradish peroxidase, 

phosphatase, AP). V dnešní dob

enzymy HRP a AP [39

hematinem (hemová skupina s

vodíku (H2O2) za vzniku

chromogen je donorem elektron

(m.h. 100 kDa) je aktivována Mg

skupiny z organických ester

Chromogeny peroxidázy

Při značení protilátky peroxidázou m

změní v různě zbarvený precipitát 

(3-amino-9-ethylcarbazole, AEC) vytvá

intenzita zbarvení časem na sv

tetrahydrochlorid (DAB) tvo

má ovšem kancerogenní ú

produkt rozpustný v alkoholu vytvá

Chromogeny alkalické fosfatázy

Alkalická fosfatáza (A

skupiny za vzniku fenolických látek

azokopulační reakcí, kdy

Obr. 11 Amplifikace signálu tyramidem [43] 

Enzymy a chromogeny 

spolu se substrátovými systémy umožnily značit protilátky a znázornit 

ní i ve světelné mikroskopii. Enzym přemění chromogen ve stabilní 

precipitát specifické barvy. V minulosti byly vyzkoušeny kř

horseradish peroxidase, HRP), glukóza oxidáza nebo alkalická fosfatáza

dnešní době jsou nejoblíbenějšími a nejčast

[39, 43]. Peroxidáza (m.h. 40 kDa) má aktivní centrum tvo

hematinem (hemová skupina s navázaným železem), které vytváří komplex s

) za vzniku atomárního kyslíku. Peroxidáza má tedy oxida

chromogen je donorem elektronů a změní se ve zbarvený produkt. AP z

(m.h. 100 kDa) je aktivována Mg2+, Mn2+ a Ca2+ a odštěpuje a transferuje fosfátové 

ganických esterů [39, 41]. 

Chromogeny peroxidázy 

ení protilátky peroxidázou můžeme použít několik chromogen

 zbarvený precipitát o určitých vlastnostech. 3-amino

ethylcarbazole, AEC) vytváří v alkoholu rozpustný červený precipitát a 

časem na světle klesá. Oproti tomu 3,3´

tetrahydrochlorid (DAB) tvoří hnědě zbarvený produkt v alkoholu 

má ovšem kancerogenní účinky a je třeba při práci s ním zacházet opatrn

alkoholu vytváří 4-chloro-1-naftol [41, 43]. 

Chromogeny alkalické fosfatázy 

lkalická fosfatáza (AP) hydrolyzuje, a proto ze substrátu odšt

skupiny za vzniku fenolických látek. Výsledné fenolické látky 

, kdy reagují s diazoniovými solemi za vzniku
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precipitátu. Jako substráty se používají substituované naftoly, které mají 

proti jednoduchému alfanaftylfosfátu výhodu, že se stabilními diazotáty tvoří velmi 

jemnou, většinou pestře zbarvenou sraženinu, a proto ve tkáni přesně a ostře znázorní 

lokalizaci enzymu. 

 Naftol AS-MX fosfát používáme v kombinaci s diazotáty Fast red nebo Fast 

blue s výslednou červenou nebo modrou barvou precipitátu, který je rozpustný 

v alkoholu. Oblíbená je i reakce naftolu řady BI ve spojení s New fuchsinem, která dává 

vznik červenému precipitátu nerozpustnému v alkoholu. Méně oblíbená je reakce  

s 5-bromo-4-chloro-3-indolyl fosfátem (BCIP) a  p-jodonitrotetrazolium chloridem, 

ve které vzniká v alkoholu rozpustný hnědý precipitát. BCIP můžeme použít i 

s nitroblue tetrazolium chloridem nebo tetranitroblue tetrazolium chloridem. Obě reakce 

dávají vznik fialovému precipitátu nerozpustnému v alkoholu [38, 43]. 

Chromogeny glukózy oxidázy 

Glukóza oxidáza se při detekci používá jen zřídka. Stejně jako u detekce 

alkalické fosfatázy se použije nitroblue tetrazolium chlorid tentokrát v kombinaci 

s methoxyfenazin methosulfátem, výsledný precipitát fialové barvy je nerozpustný 

v alkoholu [43]. 

3.5 Vícenásobné barvení 

  Vícenásobné barvení umožňuje na jednom skle současně detekovat dvě a více 

odlišných struktur. Můžeme tak prokázat různé struktury v rámci tkáně, jedné buňky 

nebo i jednotlivých buněčných součástí. Vícenásobné barvení také umožňuje kombinaci 

imunohistochemie s in situ hybridizací, takže nás může informovat i o genetické 

informaci. Výhodou použití vícenásobného barvení je především najednou získání co 

nejvíce informací v jednom řezu. U některých malých ložisek by samostatnými 

barveními mohlo být postupně ložisko vykrájeno a v jednotlivých sériových řezech by 

pak mohlo chybět. Úspěšný výsledek však souvisí s výběrem mikroskopické techniky 

(tím i značení komplexu antigen-protilátka) a vhodného postupu. Proto musí být 

vícenásobné barvení pečlivě naplánováno. 

Jedná se o rozšíření klasického imunohistochemického barvení, takže základní 

principy jsou u vícenásobného barvení totožné. Provést ho však můžeme pomocí 

různých metod. Jednotlivé barvící postupy pro průkaz jednotlivých struktur jako 

u samostatného barvení mohou probíhat postupně za sebou, kdy nejdříve detekujeme 

první strukturu s navázanou primární protilátkou např. pomocí jednoho detekčního 



 52 

systému s chromogenem a pak přistoupíme k dalšímu kroku, kdy detekujeme další 

strukturu s další primární protilátkou ale rozdílným detekčním systémem a 

chromogenem odlišné barvy. Výhodou této metody je vyhnutí problémům se zkříženou 

reaktivitou, naopak nevýhodou je nemožnost použití při průkazu společně 

lokalizovaných struktur a metoda je časově náročná. K úspoře času dojde, když na řez 

aplikujeme primární protilátky současně. Můžeme využít přímého značení protilátek, 

ale značených primárních protilátek je nabízeno jen určité množství, navíc při malé 

koncentraci antigenu se může nezesílený signál ztratit. Použití primárních protilátek 

z různých druhů (např. myší, králičí), různé třídy nebo subtypu IgG dovoluje následně 

ve tkáni rozeznat pomocí značených sekundárních protilátek nebo různých detekčních 

systémů. Poslední metoda kombinuje neznačené primární protilátky se značenými. 

Nejdříve proběhne reakce s neznačenými protilátkami a jejich detekčními systémy, ale 

před konečnou enzymovou reakcí je tkáň blokována sérem a poté je aplikována značená 

protilátka. Nakonec postupně proběhnou enzymatické reakce. Výběr metody do určité 

míry limituje dostupnost primárních protilátek s ohledem na jejich původ a značení. Je 

také důležité volit k vizualizaci vhodná barviva, aby byly proti sobě v kontrastu 

(vhodnou kombinací je např. červená a zelená) a při společné lokalizaci se jednotlivé 

barvy daly rozlišit [43, 46]. 

3.6 Fixace, zpracování tkáně a předběžná úprava tkáně před barvením 

3.6.1 Fixace a zpracování tkáně 

Fixace tkáně uchová morfologii buněk a správný výběr fixačního prostředku 

hluboce ovlivňuje morfologii a výsledek imunohistochemických technik. Fixace 

způsobuje konformační změny v terciární struktuře proteinů a způsobuje tím jejich 

inaktivaci. Chemické a antigenní vlastnosti proteinů se proto u fixované tkáně liší 

od nativní formy. Zejména při použití aldehydových fixačních roztoků, které zesíťovatí  

bílkoviny.  

Pro imunohistochemické techniky by fixační prostředek měl být snadno 

dostupný a široce rozšířený pro různé druhy tkání. Měl by zachovat antigen a měl by 

zamezit jeho extrakci, difúzi nebo jeho přemístění během zpracování tkáně. K difúzi 

rozpustného antigenu může dojít například při autolýze tkáně. Také musí dovolit 

penetraci reagencií do tkáně a neinterferovat s reakcí antigenu a protilátky. Proces 

fixace by měl být v jednotlivých laboratořích standardizován, standardizována by měla 
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být velikost tkáňových bločků a doba fixace. Doba fixace je závislá na míře penetrace 

tkáně fixačním prostředkem a na velikosti tkáňového bločku. U velkých tkáňových 

bločků nebo u příliš krátké doby fixace by v centru bločku nedocházelo ke správné 

fixaci tkáně a tím by výsledek imunohistochemického barvení nebyl optimální. Naopak 

u příliš tenkých bločků může dojít k přefixování okrajových částí a může tím dojít 

k denaturaci antigenů nebo nedostatečné penetraci protilátky do tkáně. Doba fixace je 

ale závislá i na aktuální koncentraci fixačního prostředku, proto je lepší používat čerstvě 

naředěné roztoky.  

Podle působení můžeme fixační prostředky nejčastěji používané v histologii 

rozdělit na dvě skupiny tzv. cross-linking (aldehydová fixativa), které bílkoviny 

zesíťovatí, a koagulační (alkoholová fixativa), které bílkoviny precipitují.  

Formalín 

V rutinní histologické diagnostice je k fixaci nejčastěji používán 10 % neutrálně 

pufrovaný formalín (4 % formaldehyd). Jeho aldehydové skupiny vytváří methylenové 

můstky příčně spojující sousední zbytky lysinu bílkovin. Jejich počet se s časem 

zvyšuje. Tyto změny lze však snadno zvrátit pomocí tzv. antigen retrieval technik. 

Při prodlužované fixaci formalínem se mohou ve tkáni vytvářet volné aldehydové 

skupiny, které mohou být zdrojem nespecifické pozitivní reakce 

při imunohistochemickém vyšetření. Při neutrálním pH se formaldehyd téměř celý 

vyskytuje v monomerní hydratované formě, proto do tkáně proniká rychle. Molekuly 

formaldehydu spolu ale mohou reagovat a vytvářet polymerní struktury, použitím 

pufrovaného formalínu skoro okamžitě dochází k rozbití polymerní formy.  

Koagulační fixační prostředky 

Nejběžněji používaným koagulačním fixačním prostředkem je etanol. Odstraní 

molekuly vody a naruší tak hydrofobní vazby, tím dojde ke změně terciární struktury a 

bílkoviny precipitují.  Protože se nevytváří příčné vazby mezi bílkovinami a není tedy 

potřeba antigen retrieval technik, jsou vhodné pro cytologické preparáty a zmrazené 

řezy. Absolutní alkohol způsobuje ve tkáni morfologické změny a srážení cytoplazmy, 

proto je lepší používat méně koncetrovaný alkohol nebo ho kombinovat s jinými 

složkami, které zlepší morfologii (kys. octová, polyetylen glykol). Antigeny bohaté 

na cukry, jako jsou třeba povrchové antigeny, jsou fixovány alkoholem, precipitující 

cukry však brání reakci CD antigenům [39, 43, 52]. 
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Jiné fixační prostředky 

Pro povrchové antigeny, zejména CD antigeny, je nejvhodnější používat k fixaci 

aceton. Ovšem při oplachování mezi jednotlivými barvícími kroky mohou vznikat 

nežádoucí morfologické změny a může docházet například ke ztrátě buněčné 

membrány. Přidáním chloroformu nebo jiného vysoušecí látky k acetonu dojde 

ke zmírnění těchto změn. Aceton se používá i při fixaci zmrazených řezů, minimalizuje 

se tím i případná difúze antigenu. Krátká fixace ve chlazeném acetonu zabrání 

odloučení řezu ze skla a uchová správně morfologii. Ostatní fixační prostředky 

obsahující chlorid rtuťnatý, fenol nebo kyselinu pikrovou mohou v porovnání 

s formalínem lépe zachovat cytoplazmatické antigeny. Protože fixativa obsahující rtuť 

nepenetrují do tkáně rychle a mohlo by docházet ke srážení, obsahují i formaldehyd 

(B5, Zenkerova tekutina), mají tedy koagulační i cross-linking účinky. Navíc je potřeba 

fixovat jen malé kousky tkáně. B5 dobře zachovává morfologii jader, proto je často 

využívána u biopsií kostní dřeně a uzlin, lepší výsledky oproti fixaci formalínu jsou 

u detekce kappa a lambda lehkých řetězců. Po fixaci těmito fixativy je ze tkáně nutné 

odstranění sraženin chloridu rtuťnatého. Bouinova tekutina kromě pikrové a octové 

kyseliny také obsahuje formaldehyd a je nutné použít techniky antigen retrieval. Její 

využití je třeba při detekci intracelulárních imunoglobulinů. K fixaci tkáně můžeme 

použít i směsi formaldehydu s alkoholy nebo octové kyseliny a dosáhnout tak dobrých 

výsledků při imunohistochemickém barvení. Chemickou fixaci lze kombinovat také 

s fyzikální. Fixace mikrovlnami s následnou chemickou fixací zkrátí čas nebo lépe 

zachovává antigen a morfologii [39, 40, 43]. 

 

Standardizováno by mělo být i následné zpracování tkáně. Expozice v alkoholu, 

xylenu nebo v horkém parafínu by neměla být prodlužována. Některé antigeny jsou 

totiž citlivé na expozici při zvýšené teplotě. Expozici vysokých teplot dochází nejen 

při zalévání do parafínu, ale i při sušení skel za účelem větší adherence řezu na sklo. 

Vliv má i případné použití dekalcifikačních roztoků, které se používají k odvápňování 

kostí a jiných tvrdých tkání obsahující větší počet vápenatých solí. Především u CD 

antigenů dochází k redukci zachování antigenů [38, 39, 43, 52]. 

3.6.2 Předběžná úprava tkáně, odkrytí antigenu (antigen retrieval) 

Změněná terciární struktura stanovovaných antigenů, jako jsou methylenové 

můstky vzniklé při fixaci formalínem, může bránit ve vazbě s protilátkou. Antigen může 
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obsahovat několik epitopů, na které se pak vážou protilátky. Reverzibilní změny lze 

pomocí antigen retrieval technik zvrátit a znovu zpřístupnit požadovaný epitop 

protilátce. Způsob úpravy záleží nejen na antigenu, ale i na typu protilátky. Polyklonální 

protilátky se oproti monoklonálním vážou lépe, protože se váží k více epitopům. Tkáň 

před vlastním imunohistochemickým barvením můžeme upravit teplem (heat-induced 

epitope rerieval, HIER) nebo trávením enzymem. Nebo se obě metody mohou 

kombinovat. Iezkowski a kol. kombinací při barvení protilátkou proti keratinům (clone 

34βE12) dosáhli lepších výsledků než při použití jednotlivých metod [43, 46, 52]. 

Proteolytické štěpení  

K natrávení tkáně lze v dnešní době použít několik proteolytických enzymů 

(např. ficin, trypsin, pronáza, proteináza K), pro každý enzym se však liší i jednotlivý 

postup procesu trávení. Čas trávení závisí na typu, koncentraci enzymu a podmínkách 

při inkubaci (teplota, pH), ale i na době fixace tkáně, typu a tloušťce řezu, a především 

na specifickém antigenu, který má být prokázán. Je doporučeno čas monitorovat a 

stanovit optimální čas, kdy je odkryt antigen a je dobře zachována morfologie, protože 

enzym může morfologii tkáně a některé epitopy zničit, takže úpravu pomocí trávení 

enzymem lze použít k průkazu jen určitých antigenů [39, 46, 52]. 

Tepelná úprava 

Tepelnou úpravu (HIER) můžeme provádět ve vodní lázni, tlakovém hrnci, 

autoklávu nebo v mikrovlnné troubě, přičemž jsou řezy ponořeny v různých roztocích 

pufrů. Každá metoda je různě časově náročná a liší se i teplota, které lze metodou 

dosáhnout. Tepelná úprava ve vodní lázni a mikrovlnné troubě jsou oproti metodě 

s tlakovým hrncem, kde můžeme dosáhnout teplot až 125°C, časově náročnějšími 

metodami. Pro mnoho antigenů však lze tepelnou úpravou v mikrovlnné troubě 

dosáhnout dobrých výsledků. Musí se však zabránit nerovnoměrnému zahřívání. Vodní 

lázeň je pro mnoho laboratoří snadno dostupná a tedy hodně využívaná, teplota je 

limitována bodem varu vody (95 - 99°C). Roztoky pufrů mohou mít nízké nebo vysoké 

pH, použití záleží na konkrétním antigenu. U běžných antigenů se zásadně nevyskytují 

výrazné rozdíly v barvení při použití pufrů v rozsahu pH od 1 do 10, ale u některých 

může dojít k poklesu intenzity barvení při užití roztoků v rozmezí pH od 3 do 6. 

Nejběžněji používanými roztoky jsou citrátový pufr o pH 6 a Tris/EDTA pufr o pH 9. 

Výhodou HIER je umožnění standardizace metody, zvýšení intenzity barvení a počtu 

obarvených buněk nebo dovolí znázornit antigeny, které by se bez použití této techniky 

ve tkáni zalité do parafínu neobarvily. Může však také docházet k odkrytí 
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nepožadovaných struktur, které mohou být zdrojem nespecifické reakce. Nebo může 

docházet k destrukci antigenu nebo k odloučení řezu ze skla. Pro jednotlivé antigeny je 

třeba použít jiné složení a pH pufru a stanovit i optimální dobu a teplotu (případně sílu 

u mikrovlnné trouby) HIER, nikdy nesmíme dovolit, aby došlo k vyschnutí řezů [43, 46, 

52]. 

3.7 Dobarvení jader 

Po imunohistochemickém barvení následuje dobarvení jader, které by mělo 

společně vytvářet kontrast. Rozlišujeme barviva použitelná ve viditelné světle a 

fluorescenční barviva. Použití je na potřebě barvy a v závislosti na použití značení 

při imunohistochemii. Nejčastěji se z barviv použitých ve viditelném spektru používá 

kamencový hematoxylin – Harrisův, Mayerův, Carraziho a Gillův. Barví jádra nejdříve 

červeně, při změně pH (v tekoucí vodě) se barva mění v modrou. Intenzita barvení je 

závislá na několika faktorech, hlavně na koncentraci hematoxylinu, době barvení a 

diferencování. Záleží na preferenci každého, jakou zvolí intenzitu, ale neměla by bránit 

rozlišení pozitivního imunohistochemického barvení  jader. K barvení lze použít i 

toluidinovou nebo methylenovou modř, které jádra barví také domodra. Zelenou barvou 

barví jádra Light green, červenou Fast red. 

Fluorescenční barviva DAPI a Hoechst 33258/33342 se váží na dvojvlákno 

DNA a barví jádra modře, minimálně zbarvují cytoplazmu. Hodí se v kombinaci se 

zelenou nebo červenou fluorescenční značkou. Propidium jodid je interkalační barvivo, 

které barví jádra červeně a hodí se v kombinaci se zelenou fluorescenční značkou [43]. 

3.8 Blokování nespecifických a neimunních vazeb 

Protilátky jsou molekuly s velkým nábojem a mohou tedy mimo antigeny 

nespecificky vázat i jiné komponenty tkáně s nábojem. Protože při pH v rozmezí 7 až 

7,8 má IgG většinou negativní náboj, mohou se vázat hlavně pozitivně nabité tkáňové 

bílkoviny, ale popsány byly i vazby na struktury s negativním nábojem. 

Kromě elektrostatických interakcí se na nespecifické vazbě bílkovin podílí i hydrofobní 

interakce, které jsou způsobené hlavně postranními řetězci neutrálních aromatických 

aminokyselin. Použitím aldehydů při fixaci se hydrofobní vlastnosti molekul zesilují. 

K oběma interakcím dochází především u vaziva (kolagen, laminin, elastin, 

proteoglykany), keratinů skvamózních epitelů a adipocytů. Nespecifickou reakci může 

dále způsobovat přítomnost enzymů a jiných složek ve tkáni, které se uplatňují 
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při detekci. Také poškození buněk, autolýza nebo nekróza buněk, růst bakterií nebo hub 

mohou způsobit nespecifickou reakci. Fixace a další zpracování tkáně může složky 

způsobující nespecifickou reakci buď potlačit, nebo naopak zvýraznit. Výsledkem 

nespecifické vazby je falešná pozitivita imunohistochemického barvení a je třeba ji 

při hodnocení brát v úvahu [39, 41, 43, 46]. 

3.8.1 Promývací pufr 

Promývací pufr slouží k odstranění přebytku reagencií z řezu mezi jednotlivými 

kroky imunohistochemického barvení a může také ovlivnit nespecifické vazby. Nejvíce 

se pro promývání používají fosfátový (phosphate buffered saline, PBS) a Tris 

(hydroxymethyl) aminomethan - pufr (Tris - pufr, TBS). Do pufrů se většinou přidává 

detergent Tween 20, spolu s vysokou koncentrací solí (hlavně NaCl) může výrazně 

snížit výskyt nespecifických vazeb, protože potlačí hydrofobní interakce 

mezi tkáňovými a reagujícími bílkovinami [41, 46]. 

3.8.2 Blokování endogenní aktivity enzymů 

Používáme-li ke značení protilátky enzymy, které se nacházejí i ve vyšetřované 

tkáni, musíme zrušit jejich aktivitu, aby nedošlo k falešně pozitivní reakci. Citlivost 

enzymů k denaturaci a inaktivaci fixačními tekutinami je různá. Alkalická fosfatáza je 

procesem fixace a zalití kompletně inaktivována, kdežto peroxidáza je redukována jen 

částečně, a proto musí být reziduální aktivita kompletně blokována. V případech, kdy je 

endogenní aktivita enzymu ve tkáni vysoká, může být ke značení použitý jiný enzym 

[39, 52]. 

Blokování aktivity endogenní peroxidázy  

Peroxidáza se vyskytuje v řadě normálních i neoplastických buněk, včetně erytrocytů, 

granulocytů, eozinofilů, neuronů a hepatocytů. Její aktivitu lze blokovat několika 

způsoby. Streefkerk v roce 1972 navrhl inkubaci řezu se směsí peroxidu vodíku (H2O2) 

a metanolu před imunohistochemickým barvením. Výsledky reakce jsou často 

vyhovující, ale někteří autoři věří, že je tato metoda příliš drastická a může denaturovat 

některé antigeny jako např. povrchové antigeny lymfocytů. Weir a kol. (1974) 

k zachování antigenicity tkáň před imunohistochemickým barvením inkubovali 

s 0,075 % kyselinu chlorovodíkovou v etanolu. Li a kol. (1987) použil směs 0,3 % H2O2 

v 0,1 % azidu sodném Lze také blokování peroxidázy provést až po inkubaci 

s protilátkou, jak provedl již Fink a kol. (1979) a vyhnout se tím jakékoli denaturaci 
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účinkem metanolu. Blokovat aktivitu peroxidázy můžeme i pomocí metanolu obsahují 

1 % nitroprusid sodný nebo 0,2 % octovou kyselinu. V praxi se však nejčastěji 

pro blokování aktivity peroxidázy u rutinně zpracovaných tkáních, zalitých v parafínu 

používá 3 % peroxid vodíku [39, 43, 46, 52].  

Blokování aktivity alkalické fosfatázy 

Endogenní alkalická fosfatáza (AP) se při fixaci a zpracování tkáně kompletně 

zničí, ale ne však ve zmrazených řezech nebo buněčných stěrech, a musí se blokovat. 

AP se ve vysokých koncentracích vyskytuje v kartáčovém lemu sliznice střeva, 

v proximálních tubulech ledvin nebo osteoblastech. Je histochemicky detekována 

na povrchu arteriálních a kapilárních endotelií, stromálních buněk retikula, 

v neutrofilech a lymfoidní tkáni. Endogenní AP v lidské tkáni snadno potlačuje 

levamizol a nemá na AP z telecího střeva, použitou při detekci, vliv. Tuto metodu 

popsal Borges (1973), na konci imunohistochemického barvení, před aplikací substrátu 

enzymu na řez, přidal do substrátu 0.1 M levamizol. Použitím 5 mM levamizolu se 

blokuje většina forem fosfatázy kromě střevní, tu lze blokovat pomocí metanolu s 20 % 

kyselinou octovou [39, 43, 46]. 

Blokování endogenního biotinu 

Endogenní biotin je v lidské tkáni široce rozšířen, jak již bylo napsáno, nejvyšší 

koncentrace jsou v játrech, plicích nebo lymfoidní tkáni. V menších koncentracích se 

však vyskytuje i v tukové tkáni, slezině, prsní žláze nebo v mozku. Fixace ve formalínu 

částečně endogenní biotin blokuje, avšak HIER reaktivitu biotinu opět obnoví. 

Endogenní biotin může být potlačen inkubací s avidinem. Na prázdná vazebná místa 

avidinu se pak váže biotin, přidaný do tkáně. Metodu popsali v roce 1981 Wood a 

Warnke [39, 43, 52]. 

3.9 Systém kontrol 

Ke standardizaci a reprodukovatelnosti výsledků nestačí jen dodržovat stejný 

protokol barvení, ale je třeba použití kontrol, které nám zaručí, že imunohistochemické 

barvení proběhlo správně a pomůže odhalit problémy s reagenciemi, testovaného 

vzorku nebo techniky barvení. Rozeznáváme pozitivní a negativní tkáňové kontroly, ty 

buď obsahují hledaný antigen, nebo ve tkáni antigen chybí, a kontroly reagencií. Interní 

kontrola je součástí vzorku, většinou jsou to součásti normální tkáně (např. periferní 

nervy obsahují S-100 protein), a výhodou je, že všechny úpravy a procedury jsou 

společné jak pro kontrolu, tak pro hledaný antigen. Kontroly reagencií nám především 
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zjišťují rozeznání antigenů protilátkami. Výrobce protilátek většinou garantuje 

specificitu, k jejímu testování používá řadu imunochemických metod 

(imunoelektroforéza, western blot, dvojitá nebo radiální imunodifúze a ELISA) a 

vyzkouší protilátku na řadě pozitivních a negativních tkání. Ke zjištění nespecifického 

barvení použijeme negativní kontroly, kde očekáváme chybění barvení. Můžeme použít 

několik variant z nich nejúčinnější je použití stejného izotopu, koncentrace protilátky a 

diluentu, nespecifická reakce se projeví pozitivní reakcí. U polyklonálních protilátek 

použijeme normálního nebo neimunizovaného séra zvířete, ze kterého je protilátka. 

K odhalení nespecifické reakci může být použita pro více protilátek jen jedna negativní 

kontrola [39, 43, 46]. 

Většinou je výhodné hledat pozitivní a negativní v jednom řezu. Pro výběr tkáně 

pro kontroly musíme mít znalosti o mikroanatomii, fyziologii a biologii studované tkáně 

a je vhodné zhotovit nejdříve řez, který obarvíme H&E, jestli obsahuje tkáň požadované 

struktury.  Je také potřeba nepoužívat tkáňové bločky zalité v parafínu delší dobu, 

některé antigeny totiž během uchovávání v parafínu degradují. Výhodné je použít 

kontrolu, ve které dochází od slabé po silnou reakci. Kontrola by měla být zpracovávána 

stejným způsobem jako vyšetřované vzorky, vnitřní kontrola disponuje touto výhodou a 

tato starost proto odpadá [39, 43].  

3.10 Automatizace  

Od roku 1992, kdy byla poznána automatizace imunohistochemického barvení, 

byl učiněn velký pokrok v jejím využití. Na trhu je dnes poměrně dost různých typů 

barvících automatů. I když zatím výhody automatizace zatím ve velkém počtu 

vědeckých prací nebyly systematicky hodnoceny a popsány, rozšířilo se používání 

barvících automatů ve všech oblastí imunohistochemie. Automatizace 

imunohistochemického barvení se většinou využívá ke snížení variability při barvení, a 

tím představuje nový stupeň reprodukovatelnosti a standardizace metody. Výsledky 

imunohistochemie se mohou lišit nejen mezi laboratořemi (používání různých reagencií, 

jiný personál a technika), ale i v rámci jedné laboratoře. Může docházet k variabilitě den 

ode dne (nejednotná technika zpracování tkáně) nebo i v rámci barvících cyklů (např. 

rozdíly v přípravě reagencií, inkubačním čase, množství přidaného ke tkáni a 

koncentraci). Výběr správného barvícího automatu se zdá být nejdůležitější ke zlepšení 

standardizace imunohistochemického barvení. Většina barvících automatů 

v laboratořích je určena jen pro imunohistochemické bavení, některé jsou určeny navíc i 
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pro in situ hybridizaci, umožňují tedy zahřívání skel, nebo jiné histologické barvící 

metody. V poslední době je však požadováno, aby barvící automat umožnil jak 

zahřívání skel, tak aby zabraňoval vysoušení řezů, a tím jejich degradaci [39, 43]. 

Podle uspořádání můžeme barvící automaty rozdělit na dva typy: rotační, má 

skla a reagencie uspořádány do kruhu, a array, ve kterém jsou sklíčka uspořádána do řad 

a sloupců. Uspořádání v řadách je více flexibilní, umožňuje po dokončení barvícího 

procesu odstranění skel, některé umožňují zastavení a spuštění skupin skel nezávisle 

na sobě a také umožňuje upravovat barvící protokol a použít reagencie od různých 

výrobců. Rotační nedovoluje tak snadno přístup ke sklům během barvení a 

v laboratořích, kde jsou závislé na rozložení provozu, je toto nevýhodou. Jedná se 

většinou o uzavřený systém, takže je nutné používat jen reagencie od výrobce. 

V laboratořích, kde více zpracovávají imunohistochemii rutinně, volí uzavřený systém, 

protože standardizace otevřeného systému není vždy optimální. Otevřený systém zase 

preferují výzkumné laboratoře. 

Pořizovací cena barvících automatů, je značná a závisí na typu a možnostech 

přístroje. Cena zpracování jednoho skla manuálně a pomocí automatu se může různě 

lišit podle typu přístroje. Zatímco cena otevřeného systému se může podobat ceně 

manuálním barvením, u uzavřeného systému je cena daleko vyšší [43]. 

3.11 Uplatnění imunohistochemie při diagnostice CaP 

Imunohistochemie v prostatické tkáni umožňuje rozlišit CaP od benigních forem 

nádorů prostaty a potvrdit jeho diagnózu, případně rozeznat ostatní malignity 

neprostatického původu. Jak bylo uvedeno, v diagnostice ohraničeného CaP má zásadní 

význam nález chybějících bazálních buněk. Protože je při běžném přehledném barvení 

těžké rozeznat od svalových buněk nebo fibroblastů, můžeme k jejich průkazu použít 

imunohistochemické vyšetření. Prostatické žlázky exprimují cytokeratiny jednoduchých 

epitelií, bazální buňky však exprimují cytokeratiny o vyšší molekulové hmotnosti. Nebo 

k diagnóze CaP můžeme použít marker asociovaný s CaP. Imunohistochemickým 

vyšetřením lze také detekcí sekrečních produktů prokázat příslušnost nádoru k prostatě 

nebo určitý typ CaP [21, 41, 53]. 

3.11.1 Průkaz bazálních buněk 

Přítomnost bazálních buněk pomocí imunohistochemie znázorníme 

monoklonální protilátkou proti vysokomolekulárním (HMW - high molecular weight) 
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cytokeratinům 34βE12. Tato protilátka je používána už od roku 1985 a znázorňuje 

cytokeratiny (CK) 1, 5, 10 a 14. Výsledek barvení se však může u jednotlivých žlázek 

BHP lišit a nemusí být kolem celé žlázky. Proto ve mnohých laboratořích u jehlových 

biopsií nepoužívají tento marker izolovaně, ale kombinují ho s dalšími markery 

bazálních buněk nebo s markery asociovaných s CaP. Podobné výsledky barvení 

bazálních buněk u jehlových biopsií můžeme dosáhnout použitím protilátky 

proti CK5/6 nebo CK14. Můžeme také znázornit jádra bazálních buněk pomocí 

protilátky proti jadernému proteinu p63, který je homologní k tumor supresorovému 

genu TP53.  Senzitivita a specificita p63 je u punkčních biopsií srovnatelná s HMW 

CK, některé studie uvádí lepší senzitivitu p63 oproti HMW CK u vzorků 

z transuretrálních resekcí prostaty. Zvýšení senzitivity lze docílit použitím koktejlu 

protilátek proti HMW CK , případně CK 5/6 a p63. Zvýrazněním jader i cytoplazmy 

bude pozitivita intenzivnější. Je-li používán marker bazálních buněk samostatně, měl by 

se použít systém pozitivní i negativní kontroly, protože diagnóza CaP je opřena 

o  negativní výsledek imunohistochemie. Před imunohistochemickým vyšetřením by 

měly vždy všechny atypické žlázky nejdřív identifikovány v řezu obarveném H&E a 

odpovídající žlázky v suspektním ložisku by měly být zcela negativní [21, 53]. 

3.11.2 AMACR – marker asociovaný s CaP 

Většina karcinomů prostaty (80 – 100 %) je pozitivní na alfa-methylacyl CoA-

racemázu (AMACR) a pozitivní výsledek imunohistochemického průkazu může zvýšit 

spolehlivost při stanovení diagnózy maligního onemocnění prostaty. AMACR je 

peroxisozomální a mitochondriální enzym se selektivně zvýšenou expresí u maligních 

prostatických žlázek. Ovšem HGPIN a jisté „mimikry“ karcinomu se však pro tento 

marker také mohou jevit pozitivně. Navíc negativní výsledky u malých podezřelých 

žláz nemusí stačit pro diagnostikování benigního onemocnění. A některé jiné varianty 

CaP, které je obtížné diagnostikovat, jsou na průkaz AMACR pozitivní méně často (62-

77 %). Pro potvrzení CaP je doporučeno, aby bylo barvení silnější než u okolních 

žlázek a interpretace vždy musí být ve spojení s barvením H&E [26, 53, 54]. 

3.11.3 Kombinace průkazu bazálních buněk s AMACR 

V současné době je průkaz AMACR častěji uplatňován v kombinaci s průkazem 

bazálních buněk. Průkaz protilátek lze provést buď samostatně, nebo najednou. 

Koktejly protilátek nabízejí průkaz AMACR společně s HMW CK a p63 užitím 2 
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chromogenů, červenou pro AMACR a hnědou pro znázornění bazálních buněk pomocí 

protilátek proti HMW CK a p63. Tento koktejl protilátek byl klinicky použit ke zlepšení 

diagnostiky CaP. Jeho hlavní výhodou je, že na jednom skle proběhne průkaz bazálních 

buněk, dojde i k jednodušší detekci atypických žlázek (pomocí rozdílné barvy), ale 

hlavně dojde ke snížení možnosti ztráty reprezentativní části v dalším řezu. Peng a kol. 

použili koktejl protilátek při detekci pomocí počítačové techniky (Computer-aided 

diagnosis, CAD). CAD vyhodnocuje výsledky na základě počítačových záběrů. Autoři 

použitím na dvou setech vyšetření dosáhli citlivosti 94 % a 88 % a specificity 94 % a 

97 %, a proto by tato technika mohla přesně identifikovat CaP [53, 55]. 

3.11.4 Průkaz prostatického původu 

Příslušnost tkáně k prostatě při identifikování nádorových buněk neznámého 

původu zjistíme imunohistochemickým vyšetřením pomocí protilátek proti prostatické 

kyselé fosfatáze (prostate specific acid phosphatase, PAP), PSA nebo případně PSMA. 

PAP je vylučován epitelem prostatických acinů a aktivita tohoto enzymu je do určité 

míry resistentní k fixaci formalínem. V ostatních normálních orgánech a abnormálních 

tkání je při průkazu PAP negativní, pouze u karcinoidů, hlavně rektálních, a 

adenokarcinomu močového měchýře je PAP pozitivní. PSA se také normálně vyskytuje 

jen v prostatě, v ostatní normální tkáni se nevyskytuje. PSA je především také prokázán 

u 95 % CaP. Antigen odolává i většině dekalcifikačních procedur, a proto 

podle některých zpráv dosahuje procentuálně o něco lepších výsledků proti PAP. 

Při kombinaci průkazu PAP i PSA lze dosáhnout 98 až 99 % úspěšnosti rozpoznání 

nádoru prostatického původu. PSA se tvoří buňkami prostatického epitelu a pozitivní 

průkaz se projeví cytoplazmatickým zbarvením. Pozitivní reakce je však pozorována i 

u periuretrálních žlázek, močového měchýře nebo zbytků urachu. Přítomnost PSMA 

byla potvrzena u CaP s negativním PSA barvením, zvýšenou expresi PSMA měli 

v souboru pacientů (Perner a kol. 2007) především nositelé agresivních forem CaP se 

signifikantně vyšším rizikem recidivy, proto lze PSMA považovat za prognostický 

faktor. PSMA se vyskytuje i v centrálním nervovém systému a tenkém střevě [12, 21, 

33, 39, 53]. 

3.11.5 Použití dalších protilátek při diagnostice CaP 

V nádorových buňkách lze také pomocí imunohistochemie prokázat řadu 

sekrečních produktů: serotonin, kalcitonin, ACTH, choriový  gonadotropin, bombesin, 
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kalcitonin, inhibin a hormon stimulující tyreoideu. Nádory neuroendokrinního původu 

jsou nejčastěji pozitivní při imunohistochemickém průkazu chromograninu a 

synaptofyzinu [21].  

Jak bylo již uvedeno, ve tkáni CaP byla prokázána exprese proteinu v nukleární 

matrix, EPCA. U mužů s negativní biopsií může pomoci určit, zda je CaP lokalizován 

v prostatě. EPCA může sloužit jako doplňkové vyšetření a může umožnit detekci CaP 

o 5 nebo více let dříve, než při běžném diagnostickém přístupu [32]. S vyšším GS byl 

spojován zvýšený imunohistochemický průkaz p53, jak bylo uvedeno také v kapitole 

1.2.5.2. Mutace tumor supresorového genu p53 vede ke zvýšené expresi p53  [13, 21]. 

3.12 Další uplatnění imunohistochemie v diagnostice maligních nádorů 

prostaty 

Imunohistochemii lze také uplatnit i u jiných histologických typů nádorů 

prostaty, které se ale vyskytují jen zřídka. Například rhabdomyosarkom, který se 

vyskytuje hlavně u jedinců mladších 10 let, je pozitivní na průkaz myoglobinu, 

svalového aktinu, desminu, vimentinu a dalších markerů. Další z maligních 

mezenchymových nádorů, rhabdoidní tumor, který je ale velice vzácný, je tvořen 

velkými eozinofilními elementy. Ty vykazují známky epiteliální diferenciace a jsou 

také pozitivní na cytokeratiny a epiteliální membránový antigen (EMA) [21]. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

1. Zavedení imunohistochemické vyšetření do praxe 

Pro potřebu vyšetřování např. bazálních buněk prostatických žlázek nebo jiných 

buněčných a tkáňových antigenů v histologické laboratoři oddělení Patologie Oblastní 

nemocnice Náchod a.s. (ONN) byla koncem roku 2008 zavedena metoda 

imunohistochemie. Oddělení ročně zpracuje zhruba 8 až 9 tisíc biopsií. Za rok 2009 

bylo vyšetřeno 9541 biopsií, pomocí imunohistochemického vyšetření bylo vyšetřeno 

619 skel (včetně kontrol). 

  

1.1 Přístroje a vybavení laboratoře pro imunohistochemické vyšetření 

1.1.1 Přístroje laboratoře  

 Kromě přístrojů, které jsou součásti normálního vybavení histologické 

laboratoře (autotechnikon a zalévací linka pro přípravu parafínových bločků, světelný 

mikroskop, analytické váhy, termostat a chladničky na skladování reagencií) je mimo 

jiné zapotřebí pro manuálně prováděné imunohistochemické barvení hlavně přístroje 

pro odkrývání antigenů: vodní lázně, tlakovému hrnci nebo mikrovlnné trouby. 

Pro automatizované barvení je potřeba barvící automat kapacitně vyhovující objemu 

prováděných vyšetření. Jiné přístroje jako pH metr nebo například elektromagnetické 

míchadlo v laboratoři nejsou tolik zapotřebí, ale usnadňují práci. 

V naší laboratoři jsme pro odkrývání antigenu zvolili digitální vodní lázeň 

zakoupenou od firmy Dako, která je uzpůsobená pro potřeby imunohistochemie. 

Do lázně se vejdou 2 plastové kyvety s víčky pro pufry a speciální držák slouží 

k jednoduché manipulaci s kyvetami. Lázeň není pro obsluhu složitá a údržba není 

nutná tak často. V naší laboratoři jsme s lázní měli jen mírný problém s usazováním rzi 

a poruchou vyhřívání, které bylo způsobeno nejspíš i s elektrickým přepětím sítě. 

Po přidání přepěťové ochrany do elektrické zásuvky a používání destilované vody 

z jiného zdroje se problémy zatím znovu neobjevily. Pro dokonalé míchání pufrů jsme 

do laboratoře zakoupili magnetické míchadlo. Jiné přístrojové vybavení jsme 

do laboratoře nepořídili.  
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1.1.2 Vybavení laboratoře 

Kromě přístrojového vybavení laboratoře je pro imunohistochemické vyšetření 

nutné také čisté laboratorní sklo, proto je lepší pro imunohistochemii mít zvlášť 

vyhrazeno laboratorní sklo a nepoužívat je například pro speciální barvení. Pro snadné 

oplachování preparátů mezi jednotlivými kroky v barvícím protokolu v laboratoři 

používáme magnetické komůrky (magnetic immunostaining tray, M.I.S.T.), které skla 

drží pomocí magnetické pásky a dají se snadno opláchnout a poté opět pokračovat 

v barvení. Navíc uzavřené víkem udržují potřebnou vlhkost a nedovolí během delších 

inkubačních dob preparát vyschnout a zabrání jakékoli kontaminaci z okolí. Celá 

komůrka je vyrobená z průhledného plastu a dovolí nám sledovat preparáty, zda 

například nedochází ke stékání protilátky z řezu. Pro udržení protilátky nebo jiné 

reagencie na řezu slouží olejové pero, kterým obkroužíme řez na skle a vytvoříme tím 

bariéru, která udrží reagencii na řezu. Navíc dojde ke značné úspoře reagencií, hlavně 

protilátek a detekčního systému, které by se bez použití olejového pera rozlilo po celé 

délce skla, a museli bychom reagencii aplikovat ve větším množství. K aplikaci 

protilátek a jiných reagencií potřebujeme automatické pipety. Pipety potřebujeme také 

pro ředění koncentrátů protilátek, pro větší ředění potřebujeme pipety i pro nízké 

objemy pod 10 µl. Ředění je vždy závislé na konkrétní protilátce a potřebě určitého 

množství, je proto lepší používat sadu pipet s nastavitelnými objemy, které umožní 

variabilitu ředění. Z dalšího vybavení laboratoře jsou potřeba různé druhy stojánků 

pro snadné přendávání z jednotlivých reagencií, různé druhy budíků pro měření i 

delších inkubačních dob nebo popisovače skel pro identifikaci skel, které se 

při kontaktu s reagenciemi nesmyjí. Pro potřebu měření pH reagencií v naší laboratoři 

používáme selektivní indikátorové papírky pro různá rozmezí pH hodnot.  

 

1.2 Reagencie 

Většina reagencií používaných v naší laboratoři je od firmy Dako, v České 

republice nabízí asi největší snadno dostupný sortiment reagencií pro imunohistochemii. 

Některé reagencie z finančního hlediska používáme od jiných firem. Nejdůležitějšími 

reagenciemi potřebnými při imunohistochemii jsou protilátky, detekční systém a 

substrát s chromogenem. Dále pak potřebujeme různé druhy pufrů, diluent protilátek, 

případně i enzym, hematoxylin pro dobarvení jader a chemikálie např. 



 66 

pro odparafínování a zavodnění nebo montovací média, které běžně využíváme 

při rutinním barvení H&E. 

1.2.1 Protilátky 

Při výběru protilátky do naší laboratoře jsme vybírali především monoklonální 

myší protilátky, ale někdy z dostupnosti a z ekonomických důvodů jsme se rozhodli 

nakoupit i polyklonální králičí. Spektrum protilátek jsme zvolili tak, abychom byli 

schopni odlišit jednotlivé typy tkání, také od potřeby naší laboratoře a hlavně i podle 

finančních možností. Cena protilátek se totiž pohybuje v řádech 1000. Protilátky 

pro použití v imunohistochemii na tkáně zalité v parafínu jsou od firem nabízeny 

v různých formách. Koncentráty protilátek mohou být celá séra nebo supernatanty 

z tkáňových kultur, někdy i čištěné ascity, výrobcem je u koncentrátů doporučené 

rozmezí ředění a uživatel si může sám zvolit, které ředění je pro něj výhodnější. Diluent 

používáme od jedné firmy, na radu obchodního zástupce zastupujícího výrobce 

protilátek by použití protilátek a diluentu od jiné firmy nemělo mít vliv na výsledek 

barvení, jsou k dostání i diluenty, které snižují nespecifické barvení pozadí. Některé 

firmy nabízejí protilátky lyofilizované, které je potřeba nejdřív doplnit do určitého 

objemu. Ke přímému barvení jsou naředěné protilátky od výrobce tzv. RTU (Ready to 

use) reagencie.  

  Nyní v laboratoři používáme okolo 30 různých protilátek viz. Tab. 11 převážně 

řady RTU, při potřebě jiných barvení posíláme vzorky na dovyšetření do FN Hradec 

Králové. Pro odlišení BHP od CaP jsme ze začátku používali protilátky anti- HMW CK 

a anti P504S (AMACR), postupně jsme od barvení protilátkou  proti AMACR opustili 

jednak důvodů specifičnosti, ale i z finančního hlediska. Navíc i barvení bazálních 

buněk pomocí HMW je aplikováno až po prohlížení řezu standardně obarveného H&E 

jen na biopsie suspektní pro CaP, je-li indikováno patologem naší laboratoře. 

Pro barvení bazálních buněk můžeme v naší laboratoři použít také protilátku anti-p63 

nebo cytokeratin 5/6. 
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Seznam protilátek pro imunohistochemii  

na oddělení Patologie Oblastní nemocnice Náchod: 

CA 125 (OV185:1) Desmin (D33)  
Calretinin (DAK Calret 1) Epithelial Antigen (Ber-EP4) 
CD 3  E-cadherin (NCH-38) 
CD 10 (56C6) EMA (E29) 
CD 20 (L26) Helicobacter pylori 
CD 30 (Ber-H2) Hepatocyte specific antigen (OCH1E5) 
CD 34 (QBEnd 10) Chromogranin (DAK-A3) 

CD 45 (PD7/26 a 2B11) Melanosome (HMB45) 
CD 68 (KP1) p53 (DO-7) 
CD 117 p63 (4A4) 
CEA (Col-1) PSA (ER-PR8) 
CK (AE1/AE3) S100 
CK 5/6 (D5/16 B4) Smooth Muscle Actin (1A4) 
CK 7 (OV-TL 12/30) Synaptofyzin (SY38) 
CK 20 (Ks20.8) Thyroid Transcription Factor (8G7G3/1) 
CK HMW (34βE12) Vimentin (VIM 3B4) 

Tab. 11 Seznam monoklonálních a polyklonálních protilátek pro imunohistochemické 

vyšetření oddělení Patologie ONN, v závorce klon monoklonálních protilátek

1.2.2 Detekční systém 

Od zavedení používáme detekční systém od firmy Dako. Jedná se dextranový  

polymer řady EnVisionTM+ využívající konjugovanou křenovou peroxidázu, který je 

vhodný jak pro myší, tak i pro králičí protilátky. Paří mezi dvoukrokové metody a 

vyniká vysokou citlivostí [49]. Cena detekčních systémů se pohybuje také v řádech 

tisíců korun a tvoří společně s protilátkami největší investici do imunohistochemie. 

V naší laboratoři jsme vyzkoušeli i další 2 detekční systémy od jiných firem  

(N-Histofine Simple stain MAX PO, Nichirei biosciences Inc. a NovoLinkTM Min 

Polymer Detection System, Novocastra Laboratories Ltd.), s detekčním systémem 

od firmy Dako jsme ale byly spokojeny a navíc nám balení vystačí asi na rok. 

1.2.3 Substrát s chromogenem 

Jelikož jsme si vybrali detekční systém využívající HRP, musí substrát 

s chromogenem být donorem elektronů. DAB i přes potenciální riziko karcinogenity je 

pro své chemické vlastnosti, jako je stálá intenzita barvy, často v laboratořích využíván. 

I v naší laboratoři jsme zvolili tento chromogen od firmy Dako. Pro odlišení pigmentu 
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od pozitivní reakce např. kožních excizí pro průkaz melanocytů pomocí protilátky 

Melanosome využíváme i AEC+ od stejné firmy. 

 

1.2.4 Pufry 

Pufry pro odkrývání antigenů a pro promývání lze také objednat nebo je lze 

připravit z jednotlivých chemikálií. Jelikož chemikálie nepotřebujeme ve velkém 

množství, vyplatí se naší laboratoři objednávat již připravené pufry nebo jejich 

koncentráty, které se pouze ředí destilovanou vodou. Jediný pufr, který si připravujeme 

je citrátový pufr z citronanu sodného, který využíváme hlavně při průkazu směsi 

cytokeratinů (clone AE1/AE3), kdy je barvení o něco lepší než s použitím levnějších 

komerčně dodaných pufrů. Také promývací pufr objednáváme jako koncentrát. 

Používáme TBS (Tris buffer saline) pufr. Nejdříve jsme používali koncentrát od firmy 

Dako (Dako cytomation Wash buffer 10x), po nějakém čase po zavedení 

imunohistochemie jsme začali používat koncentrát od firmy DiaPath (TBS with Tween 

20, 10x), který je nejméně třikrát levnější a vykazuje srovnatelné výsledky. 

1.3 Spotřební materiál 

Ze spotřebního materiálu potřebujeme pro imunohistochemického vyšetření 

především podložní skla, špičky pro pipety, různé druhy pasteurových pipet pro měření 

objemů, zkumavky se zátkou pro naředěné protilátky a buničitou vatu pro vysoušení 

přebytečné vody z řezů. Nejdůležitější je výběr podložních skel. 

Pro imunohistochemické barvení používáme v naší podložní skla s pozitivním nábojem 

Superfrost+. Řezy na nich lépe drží i přes náročné prováděné úpravy tkání, jako je 

vaření ve vodní lázni nebo trávení enzymem. Některé laboratoře s velkým provozem si 

skla připravují sami, pro menší laboratoře je však používání komerčně dodávaných skel 

výhodnější, na trhu se objevují stále více variant i s různým cenovým rozpětím. 

1.4 Kontroly 

Pozitivní tkáňové kontroly si na našem pracovišti většinou připravujeme z částí 

bioptických vzorků, které zbudou po přikrojení tkáně a nevyšetřují se, nebo používáme 

bločky případů, kde je již stanovena diagnóza a víme, že dojde k pozitivní reakci. 

V případě vnitřní kontroly pozitivní kontrolu většinou z důvodu úspor neprovádíme. 

Negativní kontrolu jsme vyšetřovali pouze při zavádění imunohistochemie do praxe, 
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v rutinní praxi již negativní kontrolu neprovádíme, jde-li o nespecifitu reakce 

posuzujeme z pozitivní kontroly, kdy dojde k obarvení i nepožadovaných struktur. 

Kontroly pro jednotlivé protilátky vybírají a hodnotí lékaři. 

1.5 Fixace a zpracování tkáně pro imunohistochemické vyšetření 

Imunohistochemické vyšetření se provádí z tkáňových bločků, které se 

zpracovávají rutinně pro barvení H&E. Do naší laboratoře by měl přicházet materiál 

z jednotlivých pracovišť v 10 % pufrovaném formalínu řádně označen. Chybně dodaný 

materiál vracíme zpět nebo, dojde-li k znehodnocení tkáně, tkáň nevyšetřujeme. Doba 

fixace se pohybuje v závislosti na velikosti vzorku tkáně. Pohybuje se obvykle 

v rozmezí 23 až 43 hodin. 

Po zalití tkáně do parafínu krájíme nejdříve řezy pro barvení H&E silné většinou 

3 µm, které patologové zhodnotí, při potřebě imunohistochemie pak krájíme řezy 

dodatečně, řezy nesmí být silnější než 3 µm, aby bylo možné sledovat jednotlivou 

vrstvu buněk.  

Skla s řezy musí být dokonale suchá, aby pod řezem nezůstala žádná voda a řez 

celý ke sklu přilnul, proto preparáty sušíme v termostatu při 58°C 1 hodinu. 

1.6 Protokol barvení 

Protokol imunohistochemického barvení obsahuje následující kroky, časy 

inkubačních kroků jsme postupně upravovali podle doporučení výrobce reagencií a 

podle požadovaného výsledku barvení.  

Při zavádění imunohistochemie do praxe jsme vyzkoušeli pro jednotlivé 

protilátky několik doporučených postupů předběžné úpravy tkáně, pokud byla 

výrobcem doporučena. Současně jsme vyšetřovali pozitivní kontrolu ke každé protilátce 

a negativní kontrolu ke každé metodě úpravy tkáně.  

Reagencie před použitím necháme vytemperovat na pokojovou teplotu. 

Mezi jednotlivými kroky barvení promýváme řezy TBS (Tris buffer saline) pufrem 

nebo destilovanou vodou. Řezy nikdy nesmí vyschnout, proto,  je - li potřeba přerušit 

práci mezi kroky barvení, řezy musíme zakapat TBS pufrem nebo destilovanou vodou.  
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Jednotlivé kroky imunohistochemického barvení: 

1. odparafínování a zavodnění tkáně 

2. předběžná úprava tkáně 

3. blokování peroxidázy 

4. oplach destilovanou vodou 

5. oplach TBS 

6. inkubace s protilátkou 

7. oplach TBS 

8. inkubace s detekčním systémem EnVision+ 

9. oplach TBS 

10. DAB 

11. oplach destilovanou vodou 

12. dobarvení jader hematoxylinem 

13. oplach pramenitou vodou 

14. odvodnění, projasnění a zamontování řezů 

1.6.1 odparafínování a zavodnění tkáně 

K odstranění parafínu používáme tři lázně se směsí izomerů xylenu, ve kterých 

řezy stráví 5 minut. Lázně postupně od nejvíc znečištěné jednou týdně vyměňuje, 

ostatní v pořadí posuneme, tak aby nejčistší lázeň byla v pořadí poslední. K zavodnění 

tkáně nepoužíváme postupnou řadu alkoholů, ale tři lázně 95 % denaturovaného 

etanolu, které také týdně obměňujeme a první (nejvíce znečištěnou) vyměníme a ostatní 

posuneme, takže poslední lázeň je nejčistší. Řezy v jednotlivých lázních necháme 

ponořené 5 minut. Nakonec řezy ponoříme asi na 3 minuty do kyvety s destilovanou 

vodou, kde se tkáň zavodní. 

1.6.2 předběžná úprava tkáně 

Protože všechny vzorky tkáně k nám na oddělení přicházejí v 10 % neutrálním 

formalínu, který příčně vazbou spojuje bílkoviny, mohou být některé epitopy antigenů 

schovány a nepřístupné pro protilátku. Předběžnou úpravu tkáně volíme podle typu 

protilátky a doporučeného postupu výrobce. Pro enzymatické natrávení tkáně 

používáme proteinázu K (Dako) s 5 minutami působení na tkáň (doporučená doba 

výrobcem: 3 až 15 minut), reakci zastavíme opláchnutím destilovanou vodou. Tepelnou 

úpravu provádíme v pufrech ve vodní lázni. Používáme citrátový pufr připravovaný 
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z koncentrátu (Citrate buffer pH 6.0, 10x concentrate, DiaPath) nebo citronanu sodného 

(dihydrát, p.a.) a Tris/EDTA pufr o pH 9 dodávaný ve formě koncetrátu (Dako Target 

Retrieval Solution, pH 9, 10x, Dako). Doba zahřívání řezů ve vodní lázni je u většiny 

protilátek doporučena po dobu 20 minut. Prodloužením na 40 minut jsme dosahovali 

o něco lepších výsledků (viz. Kap. 2.4). Proto jsme v protokolu ponechali zahřívání 

po dobu 40 minut s následným 20 minutovým chladnutím. Po vychladnutí se řezy 

opláchnou v destilované vodě, u řezů zahřívaných v Tris/EDTA se předtím opláchnou 

navíc v promývacím pufru.  

1.6.3 blokování peroxidázy 

K blokování peroxidázy ve tkáňových řezech a zabránění nespecifické reakce 

používáme 3 % peroxid vodíku, který si připravujeme těsně před použitím z 30 % 

peroxidu. Peroxid necháme působit 10 minut, během působení kontrolujeme, aby se 

z řezu neslil a pokrýval celou plochu řezu, případně můžeme další množství přikápnout. 

1.6.4 oplach destilovanou vodou 

Po uplynutí požadované doby opláchneme skla několikrát destilovanou vodou. 

1.6.5 oplach TBS 

Pro lepší rozlití protilátky po skle oplachujeme skla před inkubací s protilátkou 

v promývacím TBS pufru. Sklo se částečně odmastí a protilátka se potom lépe rozlije 

po skle. 

1.6.6 inkubace s protilátkou 

Jedná se o nejdůležitější krok v celém postupu, který ovlivní výsledek celého 

barvení, a je proto vhodné mu při práci dostatečně věnovat pozornost a vyvarovat se 

chyb. Inkubace s protilátkou by měla probíhat za konstantních podmínek, proto si 

v laboratoři dáváme pozor na teplotu, například při otevírání oken, hlavně v zimním 

období, což by mohlo mít za následek horší výsledky v barvení, a hlídáme i další 

podmínky během celého barvení. Pro úsporu protilátek řezy na začátku barvení 

obkroužíme olejovou tužkou (Elite mini PAP Pen, Diagnostic BioSystems). Protilátky 

používáme ve formě RTU nebo koncentrátů, které si ředíme v závislosti na doporučení 

výrobce. Na řez aplikujeme zhruba 100 µl protilátky, množství záleží na velikosti řezu, 

na menší řezy aplikujeme méně protilátky a na větší řezy více, tak aby byl celý řez 
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protilátkou pokrytý. Dobu inkubace většinou dodržujeme také podle doporučení 

výrobce, u RTU protilátek je to většinou 10 minut, u protilátek ředěných z koncentrátů 

se inkubuje řez při pokojové teplotě s protilátkou nejčastěji 30 minut. Některé protilátky 

mají doporučený čas inkubace až 1 hodinu. Prodloužení času inkubace přispívá 

pozitivnímu výsledku i u nízkých koncentrací antigenu a je proto žádané. Po dobu 

inkubace uzavíráme řezy v M.I.S.T. komůrce, aby nedocházelo k odpařování a 

průběžně kontrolujeme, zda z řezu protilátka nestekla.  

1.6.7 oplach TBS 

Po inkubaci nenavázanou protilátku odstraníme oplachováním promývacím 

pufrem. Řezy, u kterých je inkubace s protilátkou kratší než u ostatních, pak zakapáme 

pufrem a ponecháme tak do doby, než uplyne inkubace i u ostatních, aby další krok 

probíhal u všech řezů současně. 

1.6.8 inkubace s detekčním systémem EnVisionTM+ 

Inkubace s detekčním systémem je po inkubaci s protilátkou druhým 

nejvýznamnějším krokem v postupu, který má vliv na výsledek. Jak bylo uvedeno, 

používáme detekční systém řady EnVisionTM+ od firmy Dako. EnVisionTM+ Dual Link 

System-HRP reaguje s myšími i králičími primárními protilátkami. Jedná se o polymer, 

který je konjugován se sekundárními protilátkami a je značený křenovou peroxidázou 

(HRP). Řezy inkubujeme s detekčním systémem po dobu doporučenou výrobcem, 

30 minut. Delší inkubace by mohla vést k nespecificky pozitivnímu výsledku. 

Podle velikosti řezu aplikujeme i určité množství, většinou 100 µl. Opět kontrolujeme 

případné vyschnutí nebo stékání z řezu, ke kterému by mohlo dojít během delší 

inkubační doby a které by se naopak projevilo falešně negativním výsledkem. 

1.6.9 oplach TBS 

Po uplynutí inkubace několikrát důkladně opláchneme řezy TBS pufrem, aby 

došlo řádnému vymytí nenavázaného detekčního systému. Jinak by opět docházelo 

k nespecificky pozitivní reakci.  

1.6.10 DAB 

Ke zviditelnění pozitivní výsledku používáme Liquid DAB+ Substrate - 

Chromogen System (Dako). DAB je potencionální karcinogen, proto při práci s ním 
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dbáme opatrnosti a používáme osobní ochranné pomůcky. Pracovní roztok získáme 

smícháním substrátového pufru s chromogenem, vždy 1 kapku chromogenu na 1 ml 

substrátového pufru. Nespotřebovaný roztok používáme při dalším barvení, protože je 

stabilní až po dobu 2 týdnů. Na řez aplikujeme potřebné množství, opět asi 100 µl, a 

inkubujeme 5 minut (doporučená doba inkubace je 5 až 30 minut). V tomto kroku je 

většinou na kontrolních řezech vidět už správnost provedení celého barvení.  

1.6.11 oplach destilovanou vodou 

Reakci zastavíme dostatečným opláchnutím destilovanou vodou.  

1.6.12 dobarvení jader hematoxylinem 

Pro lepší přehlednost preparátů dobarvujeme jádra buněk. K barvení používáme 

Gillův hematoxylin III, který také používáme při barvení H&E. Řezy necháme v kyvetě 

s hematoxylinem po dobu 1 minuty. Při delším barvení by už nemusela být dobře 

rozpoznatelná případná pozitivita jader. 

1.6.13 oplach pramenitou vodou 

Po barvení v hematoxylinu necháme řezy oplachovat v tekoucí pramenité vodě, 

aby došlo ke zmodrání jader. Standardně řezy necháme oplachovat 5 minut. 

1.6.14 odvodnění, projasnění a zamontování řezů 

Řezy montujeme do solakrylu, a proto nejdřív musí projít řadou alkoholů, aby se 

odstranila voda. Používáme 4 lázně 95 % alkoholu. V první lázni dochází i 

k částečnému naředění, v dalších už se tolik neředí. V první lázni řezy stráví jen chvíli, 

v ostatních řezy necháme po dobu 3 minut. Mezi lázněmi s alkoholy a xylenem řezy 

ponecháme 3 minuty v lázni s acetonem, aby došlo k projasnění tkáně. Aceton se rychle 

vypařuje, a proto ho musíme častěji dolévat. Poté řezy projdou 4 lázněmi s xylenem, 

který solakryl rozpouští a nakonec se krycími sklíčky zamotují. První lázeň xylenu je 

pro krátké opláchnutí acetonu, v dalších ponecháme řezy po dobu 3 minut. Nejvíce 

znečištěné lázně s alkoholem a xylenem týdně vyměňujeme a následující lázně 

posuneme, aby nová a nejčistší byla v řadě poslední.    
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2. Výsledky imunohistochemického vyšetření 

 

V této části jsou uvedeny výsledky imunohistochemického vyšetření 

na prostatické tkáni provedené v histologické laboratoři oddělení Patologie Oblastní 

nemocnice Náchod (ONN). Všechny vyšetřované tkáně byly do laboratoře dodány již 

v 10 % neutrálním formalínu. Doba fixace se většinou pohybovala u vzorků z jehlové 

biopsie mezi 16 až 23 hodinami, u resekátů prostat 21 až 43 hodin. Tkáň byla 

zpracována běžným způsobem a zalita do parafínu. K imunohistochemickému vyšetření 

byly z tkáně nakrájeny řezy většinou o tloušťce 3 µm, které byly vysoušeny 

v termostatu při 58°C po dobu 1 hodiny. Před vlastním imunohistochemickým barvením 

byla eventuálně provedena předběžná úprava tkáně a blokování endogenní peroxidázy. 

Po imunohistochemickém barvení byla dobarvena jádra hematoxylinem Gill III 

(1 minutu). Nakonec jsme tkáň vždy odvodnili, projasnili a zamontovali. Ke sledování 

obarvené tkáně byl použit mikroskop Olympus Provis AX 70 (Olympus Japan), použité 

snímky byly upraveny pomocí softwarového programu NIS – Elements AR 3.1. 

 

2.1 Barvení bazálních buněk 

Protože se bazální buňky v klasické barvení hematoxylin – eosin (H&E) dají 

těžko odlišit od fibroblastů a buněk hladké svaloviny, můžeme je znázornit pomocí 

imunohistochemického vyšetření. K průkazu v naší laboratoři jsme použili protilátky 

proti vysokomolekulárním cytokeratinům (HMW CK) a proti jadernému proteinu p63. 

Jako detekční systém byl použit EnVisionTM+ Dual Link System-HRP od firmy Dako 

(inkubace 30 minut) a výsledek byl znázorněn chromogenem Liquid DAB+ Substrate - 

Chromogen System od firmy Dako (5 minut), výsledné zbarvení pozitivní reakce je 

proto hnědé.  
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HMW CK  

 

Protilátka proti vysokomolekulárním cytokeratinům (HMW CK) se 

ve většině laboratoří nejvíce využívá ke znázornění bazálních buněk. V naší laboratoři 

jsme použili monoklonální myší protilátku anti-high molecular weight cytokeratin 

(klon 34βE12) od firmy Dako. Jelikož se jedná o koncentrát, protilátku jsme 

podle doporučeného rozmezí naředili diluentem od stejné firmy. Doporučené ředění 

výrobcem při použití detekčních systémů řady EnVisionTM+ je 1:50. Nejdříve jsme tedy 

vyzkoušeli ředění 1:50. Poté jsme vyzkoušeli vyšší ředění 1:100, které používáme i 

nadále. Při zachovalé dobré schopnosti barvení dojde především k úspoře protilátky.  

 

 

Na Obr. 12 a Obr. 13 je vzorek z tkáně z jehlové biopsie prostaty. První preparát 

je obarven klasicky H&E, na dalším bylo provedeno imunohistochemické vyšetření. 

Použili jsme protilátku proti HMW CK v ředění 1:100 s inkubační dobou 30 minut. 

Tkáň byla před imunohistochemickým vyšetřením tepelně upravena v pufru o pH 9 

(40 min. + 20 min. chladnutí). Drobné nepravidelné nádorové žlázky, které neobsahují 

lem bazálních buněk, jsme potvrdili imunohistochemickým vyšetřením, kde se chybějící 

vrstva bazálních buněk neobarvila. Pro malé množství bylo odhadem určeno skóre GS 4 

(2+2). Naopak vrstva bazálních buněk se dokola znázornila u dilatovaných 

nenádorových žlázek. Pozitivita HMW CK bazálních buněk se projevila 

cytoplazmatickým barvením, které je při použití chromogenu DAB hnědé. 

U nádorových žlázek chybí vrstva úplně, jak je na Obr. 13 vidět. U některých 

prostatických žlázek může být vrstva bazálních buněk kolem žlázek přerušovaná, 

k tomu může dojít až u 50 % žlázek atypické adematózní hyperplazie nebo dalších 

benigních proliferací [53]. 



 

Obr. 12

Obr. 13 jehlová biopsie prostaty, HMW CK (zv

12 jehlová biopsie prostaty, H&E (zvětšeno100x)

jehlová biopsie prostaty, HMW CK (zvětšeno100x)
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tšeno100x) 

 

tšeno100x) 
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Na Obr. 14 jsou v resekátu z prostaty pomocí protilátky proti HMW CK v ředění 

1:100 (30 minut) znázorněny opět bazální buňky. Opět tkáň před imunohistochemickým 

vyšetřením byla tepelně upravena v pufru o pH9 (40 min. + 20 min. chladnutí). V levém 

horním a pravém dolním rohu je u žlázek znázorněna vrstva bazálních buněk okolo 

celých žlázek, kdežto u ostatních nahloučených žlázek s papilárními strukturami je 

vrstva bazálních buněk některých žlázek nesouvislá a místy chybí. 

 

 

Obr. 14 resekát prostaty, HMW CK (zvětšeno100x) 

 

Na Obr. 15 jsou při větším zvětšení vidět dvě menší žlázky s lemem bazálních 

buněk, jejichž cytoplazma pozitivní na HMW CK. Velká dilatovaná žlázka s papilární 

strukturou, má vrstvu bazálních buněk nesouvislá. 
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Obr. 15 resekát prostaty, HMW CK (zvětšeno200x) 

 

p63 

Pro znázornění bazálních protilátek jsme vyzkoušeli protilátku proti jadernému 

proteinu p63. Pro imunohistochemické vyšetření jsme použili monoklonální myší 

protilátku proti lidskému p63 (klon 4A4) od firmy Diagnostic BioSystems. Protilátka je 

ve formě RTU připravena přímo k použití, takže se už neředí. 

Před imunohistochemickým barvením byla provedena tepelná úprava v pufru o pH 9 

(40 min. + 20 min. chladnutí), řez byl inkubován s protilátkou po dobu 30 minut.  

Na Obr. 16 jsou touto protilátkou hnědě znázorněna jádra bazálních buněk, které tvoří 

okolo žlázek souvislou vrstvu. Jádra ostatních buněk a vazivo jsou obarveny modře. 

Pro kontrast jader obarvených hematoxylinem a imunohistochemicky pozitivních se 

může intenzita barvení hematoxylinem upravit zkrácením doby barvení hematoxylinu, 

jádra tak budou světlejší a od imunohistochemicky pozitivních hnědých jader je bude 

lépe odlišit. 
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Obr. 16 resekát prostaty, p63 (zvětšeno200x) 

 

porovnání obou protilátek 

Na Obr. 17 a Obr. 18 jsou znázorněny stejné skupiny žlázek ze stejného resekátu 

prostaty, u kterých byla pro porovnání imunohistochemicky znázorněna vrstva 

bazálních buněk pomocí obou předchozích protilátek. Na Obr. 17 je cytoplazma 

bazálních buněk znázorněna pomocí protilátky proti HMW CK v ředění 1:100 

(30 min.), v dalším řezu (Obr. 18) byly obarveny jádra bazálních buněk protilátkou 

proti p63 (30 min.). Oba řezy byly před imunohistochemickým barvením společně 

tepelně upraveny v pufru o pH 9 (40 min. + 20 min. chladnutí). Na první pohled je 

patrné, že cytoplazmatické barvení HMW CK je výraznější, a vrstva bazálních buněk 

tvoří kolem žlázek souvislý lem oproti barvení jader protilátkou proti p63. I proto je 

možná v laboratořích častěji využívána ke znázornění bazálních buněk protilátka 

proti HMW CK. Navíc doba předběžné úpravy a inkubace protilátky se neliší. 
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Obr. 17 resekát prostaty, HMW CK (zvětšeno100x) 

 

Obr. 18 resekát prostaty, p63 (zvětšeno100x) 
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2.2 AMACR 

V naší laboratoři jsme také vyzkoušeli pro znázornění nádorových prostatických 

žlázek protilátku proti alfa-methylacyl CoA-racemáze (AMACR). K detekci 

nádorových žlázek v řezu na Obr. 19 jsme použili monoklonální králičí protilátku anti - 

human P504S (klon 13H4) od firmy Dako v ředění 1:200 a nechali s tkání inkubovat 

30 minut. Doporučené ředění výrobce pro detekční systémy řady EnVision je 1:100 až 

1:300. Předběžnou úpravu tkáně jsme provedli pomocí tepla v pufru o pH 9 (40 min. + 

20 chladnutí). K vizualizaci byl použit detekční systém EnVisionTM+ Dual Link 

System-HRP (inkubace 30 min.) a chromogen Liquid DAB+ Substrate - Chromogen 

System od firmy Dako (5 minut). Jádra buněk byly opět dobarveny hematoxylinem Gill 

III. Cytoplazma drobných nepravidelných nádorových žlázek středně diferencovaného 

CaP s GS 5 (3+2) vykazovala pozitivitu, v apikální části epiteliálních buněk je zbarvení 

intenzivnější.  

 

Protože však během dalších vyšetření touto protilátkou nevykazovalo vyšetření 

pozitivitu u všech nádorových žlázek, použili jsme menší ředění protilátky 1:50, které je 

použito na řezu na Obr. 20. Předběžná úprava tkáně byla stejná jako v předchozím 

případě, k vizualizaci byl použit stejný detekční systém a chromogen. V jehlové biopsii 

je opět vidět skupina drobných nepravidelných nádorových žlázek, jejich cytoplazma je 

silně pozitivní na AMACR, místy je rozlišitelný granulární vzorec barvení. Opět 

směrem do lumen žlázek je intenzita barvení silnější. V horní části snímku je vidět slabá 

pozitivita u dilatované benigní žlázky.    
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Obr. 19 nádorové prostatické žlázky v jehlové biopsii, AMACR (zvětšeno 200x) 

 

Obr. 20 nádorové prostatické žlázky v jehlové biopsii, AMACR (zvětšeno200x)  
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Obr. 21 a Obr. 22 ukazuje na stejném fragmentu prostatické tkáně z jehlové 

biopsie výsledek imunohistochemického vyšetření s použitím protilátek proti AMACR 

v ředění 1:50 a vysokomolekulárním cytokeratinům (HMW CK) v ředění 1:100. Oba 

řezy byly před imunohistochemickým vyšetřením společně tepelně upraveny v pufru 

o pH 9 (40 min.+ 20 min. chladnutí). Řezy byly s protilátkami inkubovány při pokojové 

teplotě 30 minut. Jako u předchozích případů byl použit stejný detekční systém řady 

EnVisionTM a chromogen. Drobné nádorové žlázky, které pozitivně reagovaly na průkaz 

AMACR (Obr. 21), vykazovaly negativní reakci na průkaz bazálních buněk pomocí 

protilátky proti HMW CK (Obr. 22). Ložisko středně diferencovaného CaP, GS 5 (2+3), 

zaujímalo ve vyšetřované tkáni méně než 5 %. Velké dilatované benigní žlázky 

s pozitivní reakcí na HMW CK bazálních buněk na průkaz AMACR reagovaly jen 

slabě. 
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Obr. 21 jehlová biopsie prostaty, AMACR (zvětšeno 100x) 

 

Obr. 22 jehlová biopsie prostaty, HMW CK (zvětšeno 100x) 



 85 

2.3 Ostatní protilátky 

Pro potvrzení prostatického původu tkáně používáme monoklonální myší 

protilátku anti - PSA (klon ER-PR8) od firmy Dako, protilátka je ve formě RTU. 

Na Obr. 23 a Obr. 24 je řez prostatické tkáně, který byl s protilátkou inkubován při 

pokojové teplotě 10 minut. Tkáň nebyla před barvením nijak upravována. 

Ke znázornění navázané protilátky byl použit opět detekční systém řady EnVisionTM+ 

(30 min.) a chromogen DAB (5 min.) od firmy Dako. Protilátka značí PSA 

produkovaný epiteliálními buňkami prostatických žlázek, vzorec barvení má spíše 

granulární charakter. I když zbarvení není tak intenzivní jako u průkazu v předchozím 

případě, jde i tak zřetelně odlišit pozitivitu PSA. Výhodou je krátká doba inkubace, i to, 

že tkáň nemusí být předběžně upravována. 

 

 

 

Obr. 23 prostatické žlázky, PSA (zvětšeno100x) 
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Obr. 24 prostatické žlázky, PSA (zvětšeno200x) 

 

 

 

Prostatická tkáň je pozitivní při průkazu epiteliálního membránového antigenu 

(EMA), pro diagnostiku CaP však protilátku proti EMA v naší laboratoři 

neuplatňujeme. Prostatickou tkáň ale můžeme používat jako pozitivní kontrolu pro tuto 

protilátku. V naší laboratoři používáme monoklonální myší protilátku anti – EMA (klon 

E29) od firmy Dako k přímému použití. Tkáň nemusí být předběžně upravována, řez 

inkubujeme s protilátkou po dobu 30 minut. Výsledek imunohistochemického průkazu 

EMA můžeme vidět na  Obr. 25 a Obr. 26. Protilátka znázorňuje membranózní 

pozitivitu EMA u epiteliálních buněk prostatických žlázek. V levé části řezu se také 

slabě přibarvuje vazivo prostatické tkáně. K detekci byl použit detekční systém a 

chromogen jako u předchozího případu.  
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Obr. 25 pozitivní reakce EMA prostatických žlázek (zvětšeno100x) 

 

Obr. 26 pozitivní reakce EMA prostatických žlázek (zvětšeno200x) 
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2.4 Úprava tkáně 

U některých protilátek lze podle doporučení výrobce u řezů zalitých v parafínu a 

fixovaných ve formalínu provést několik různých předběžných úprav tkáně, aby bylo 

dosáhnuto co nejlepšího výsledku při imunohistochemickém barvení. Navíc si každá 

laboratoř může zvolit svůj způsob a postup úpravy tkáně. V naší laboratoři jsme podle 

možností pro jednotlivé protilátky vyzkoušeli různé způsoby a postupy úpravy tkáně 

většinou doporučené výrobcem protilátky.  

Pro průkaz vysokomolekulárních cytokeratinů (HMW CK) pomocí 

monoklonální myší protilátky anti-high molecular weight cytokeratin (klon 34βE12) 

od firmy Dako v ředění 1:50 (inkubace 30 minut) jsme na tkáních z jehlových biopsií 

prostaty vyzkoušeli tepelnou úpravu ve vodní lázni při 98°C v citrátovém pufru a pufru 

o pH 9 a natrávení tkáně enzymem. K detekci byl použit detekční systém EnVisionTM+ 

Dual Link System-HRP od firmy Dako (inkubace 30 minut) a výsledek byl znázorněn 

chromogenem Liquid DAB+ Substrate - Chromogen System od firmy Dako (5 minut). 

Jádra buněk byla pro přehlednost tkáně dobarvena hematoxylinem Gill III (1 min.). 

 

Na Obr. 27 je prostatická tkáň z jehlové biopsie, která je předběžně upravena 

pomocí tepla ve vodní lázni vyhřívané na 98°C. Řez byl při zahřívání ve vodní lázni 

ponořen v citátovém pufru DakoCytomation Target Retrieval Solution od firmy Dako, 

který byl na počátku procedury již předehřátý. Inkubace řezů v pufru je od výrobce 

doporučena po dobu 20 až 40 minut, po uplynutí je doporučeno nechat nádobky 20 

minut chladnout při pokojové teplotě. Řez na Obr. 27 je inkubován v pufru při teplotě 

98 °C po dobu 40 minut a po té se nechala nádobka s řezem ponořeným v pufru 

při pokojové teplotě 20 minut vychladnout a řezy se pak několik minut nechaly promýt 

v kyvetě s destilovanou vodou. Bazální buňky prostatických žlázek vykazovaly 

pozitivní reakci a tvořily téměř souvislý lem kolem žlázek. 
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Obr. 27 prostatické žlázky v punkční biopsii, HMW CK, tepelná úprava tkáně 

v citrátovém pufru (zvětšeno100x) 

Podobné výsledky jsme zaznamenali u prostatických žlázek v řezu na Obr. 28. 

Řez byl také předběžně upraven pomocí tepla ve vodní lázni při stejné teplotě a 

po stejnou dobu, ale v pufru DakoCytomation Target Retrieval Solution, pH 9 od firmy 

Dako. Pak se opět nechala nádobka s pufrem a sklíčky vychladnout po dobu 20 minut. 

Řez se poté nechal promýt nejdříve v kyvetě s promývacím pufrem a pak s destilovanou 

vodou. 

 

Na Obr. 28 a Obr. 29 můžeme porovnat výsledky v tomto pufru v závislosti 

na době zahřívání ve vodní lázni (20 a 40 minut). Barvení bazálních buněk je téměř 

podobné u obou řezů. Pozitivitu na průkaz HMW CK vykazují jak proliferované žlázky, 

tak žlázky atrofované, které jsou tvořeny převážně bazálními buňkami. V řezu 

zahřívaném ve vodní lázni delší dobu (Obr. 28) je zbarvení možná o trochu sytější, 

zároveň je slabě přibarvené stroma prostatické tkáně, to může být ale způsobeno delší 

fixací tkáně, porovnávané vzorky tkáně se liší dobou fixace.     
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Obr. 28 prostatické žlázky v punkční biopsii, tepelná úprava tkáně v pufru o pH 9 - 

 40 minut při t 98°C (zvětšeno100x) 

 

Obr. 29 prostatické žlázky v punkční biopsii, tepelná úprava tkáně v pufru o pH 9 - 

 20 minut při t 98°C (zvětšeno100x) 
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Tkáň z punkční biopsie prostaty jsme také vyzkoušeli natrávit enzymem (Obr. 

30, Obr. 31). K proteolytickému štěpení jsme použili proteinázu K RTU od firmy Dako, 

s tkání jsme ji nechali inkubovat po dobu 5 minut (doporučená doba výrobcem – 3 až 15 

minut). Bazální buňky drobných nepravidelných a atrofovaných prostatických žlázek 

v chronickém zánětlivém infiltrátu vykazují reaktivitu na HMW CK. Pozitivní zbarvení 

vytváří kolem žlázek téměř souvislý lem, u prostatické atrofované žlázky ve spodní 

části Obr. 30 není barvení bazálních buněk kolem celé žlázky tak výrazné.  

Výhodou proteolytického štěpení tkáně je hlavně krátká doba inkubace 

s enzymem v porovnání s delší dobou tepelné úpravy. Forma enzymu, která se rovnou 

aplikuje na řez, je také výhodná a usnadňuje práci. Nevýhodou je ale náchylnost 

enzymu, který může na častější změny teplot přestat fungovat. Pro srovnatelné výsledky 

proteolytického štěpení je důležité inkubovat tkáň s enzymem vždy při stejné teplotě.  

 

 

Obr. 30 prostatické žlázky v punkční biopsii, proteináza K (zvětšeno100x) 
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Obr. 31 prostatické žlázky v punkční biopsii, proteináza K (zvětšeno200x) 

 

Tyto výsledky všech předběžných úprav prostatické tkáně 

před imunohistochemickým barvením pro průkaz HMW CK byly zhodnoceny lékaři 

našeho oddělení. Jako nejlepší byl jimi vyhodnocen výsledek imunuhistochemického 

barvení s tepelnou úpravou tkáně po dobu 40 minut v pufru DakoCytomation Target 

Retrieval Solution, pH 9 od firmy Dako.  Tímto postupem jsou v histologické laboratoři 

na oddělení Patologie ONN upravovány všechny řezy, u kterých je požadován průkaz 

HMW CK, jde především o punkční biopsie prostaty. I když se prodlouží doba potřebná 

pro provedení celého imunohistochemického barvení, je výsledek lepší (dojde nejspíš 

k důkladnějšímu odstranění methylenových můstků ve fixované tkáni) a hlavně u všech 

tkání srovnatelný. Tepelná úprava má navíc výhodu, že teplota je ve vodní lázni 

regulována termostatem, takže zaručuje konstantní podmínky po celý rok. 

Při enzymatické úpravě tkáně necháváme řez s enzymem inkubovat při laboratorní 

teplotě, ta se ale v průběhu roku může v laboratoři bez klimatizace lišit a výsledky se 

mohou lišit. 

  



 93 

2.5 Detekční systém 

V naší laboratoři jsme k detekci imunohistochemického barvení mohli vyzkoušet 

kromě detekčního systému řady EnVisionTM od firmy Dako také jiné detekční systémy 

od jiných firem. Při průkazu HMW CK v prostatické tkáni jsme vyzkoušeli detekční 

systém řady NovoLinkTM od firmy Novocastra laboratories Ltd. Jednalo se o detekční 

kit, který obsahuje všechny reagencie kromě protilátky potřebné 

pro imunohistochemické barvení, tzn. od peroxidázy až po chromogen a hematoxylin. 

Navíc kit obsahuje NovocastraTM protein block, který redukuje nespecifické navázání 

protilátky a polymeru, a NovocastraTM post primary block ke zlepšení penetrace 

polymeru.  

Výsledek barvení s použitím detekčního systému řady NovoLinkTM můžeme 

vidět na Obr. 32, Obr. 33 a Obr. 34. Na Obr. 32 je pomocí protilátky proti HMW CK 

znázorněna u dilatovaných a malých atrofovaných prostatických žlázek cytoplazma 

bazálních buněk. U dvou menších žlázek v dolní části snímku je vrstva bazálních buněk 

kolem žlázek nesouvislá. 

 

Obr. 32 průkaz HMW CK pomocí detekčního systému řady NovoLinkTM 

(zvětšeno100x) 
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Obr. 33 průkaz HMW CK pomocí detekčního systému řady NovoLinkTM 

(zvětšeno200x) 

 

Na Obr. 33 chybí vrstva bazálních buněk u malých nepravidelných prostatických 

žlázek již zcela. V lumen těchto žlázek je hematoxylinem naznačená sekrece kyselých 

mucinů. U velkých dilatovaných žlázek se vrstva bazálních buněk znázornila kolem 

celých žlázek.  

 

Srovnání detekčních systémů řady NovoLinkTM a EnVisionTM můžeme vidět 

na Obr. 34 a Obr. 35. Na obrázcích jsou při stejném zvětšení pozorovány podobně 

stavěné typy prostatických žlázek. 
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Obr. 34 průkaz HMW CK pomocí detekčního systému řady NovoLinkTM 

(zvětšeno200x) 

 

Obr. 35 průkaz HMW CK pomocí detekčního systému řady EnVisionTM 

(zvětšeno200x) 
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Protože byl s detekčním systémem řady NovoLinkTM použit i jiný chromogen a 

hematoxylin, má barvení prostatické tkáně (Obr. 34) oproti tkáni, u které byl použit 

ke znázornění navázané protilátky proti HMW CK detekční systém řady EnVisionTM a 

chromogen od stejné firmy, k barvení jader pak hematoxylin Gill III (Obr. 35), celkově 

jiný barevný odstín. Na snímcích jsou zachyceny větší prostatické žlázky s papilárními 

formacemi a menší dceřiné žlázky, v cytoplazmě bazálních buněk žlázek prokazujeme 

HMW CK. Na Obr. 34 je odstín zbarvení pozitivní imunohistochemické reakce 

chladnějšího tónu než na Obr. 35, kde hnědé zbarvení pozitivní reakce má teplejší tón. 

Oba detekční systémy s použitými chromogeny však cytoplazmu bazálních buněk 

znázorňují podobně dobře. Barvení jader se u preparátů také trochu barevně liší. 

Zatímco u preparátu na Obr. 34 mají jádra modrou barvu a cytoplazma buněk je 

namodralá, jádra buněk u preparátu na Obr. 35 mají modrou barvu s nádechem fialové. 

Jak už bylo uvedeno, v naší laboratoři používáme detekční systém řady 

EnVisionTM, balení je určeno pro 1100 vyšetření, takže nám balení vystačí přes 1 rok. 

Protože jsme s výsledky imunohistochemického barvení spokojeny používáme jej i 

nadále. 

2.6 Promývací pufr 

K promývání řezů mezi jednotlivými kroky používáme TBS pufr s obsahem 

Tween 20. Jak bylo už zmíněno, nejdříve jsme k jeho přípravě používali koncentrát 

od firmy Dako, který jsme pak nahradili koncentrátem od firmy DiaPath. Výsledky 

s použitím obou pufrů s pH 7,6 byly srovnatelné. Důležitější je řádné oplachování mezi 

jednotlivými kroky barvení, jinak může docházet k nespecifickému přibarvování. 

Na Obr. 36 je vidět slabě přibarvené stroma prostatické tkáně při průkazu HMW CK 

(ředění 1:100). K promývání byl použit TBS pufr od firmy Dako. Pozitivní reakce 

u dilatovaných prostatických žlázek je intenzivní barvy a drobné nádorové žlázky 

pozitivní reakci bazálních buněk postrádají. Slabě přibarvené stroma může být 

způsobeno dlouhou fixací tkáně a ani řádným oplachováním pak výsledek neovlivníme. 
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Obr. 36 prostatická tkáň, HMW (zvětšeno100x) 

 

2.7 Dobarvení eosinem 

Na základě práce: Karcinom prostaty – kombinace imunohistochemie a 

základního barvení HE v jediném tkáňovém řezu autorů Hausnerové J. a kol. z Ústavu 

patologie LF Masarykovy univerzity a FN Brno, která byla uvedena na 17. Sjezdu 

českých a slovenských patologů v Mikulově v roce 2009, jsme v naší laboratoři 

vyzkoušeli řez prostatické tkáně s imunohistochemickým vyšetřením HMW CK 

dobarvit eosinem [58]. 

 Obr. 37 a k Obr. 38 je prostatická tkáň z resekátu prostaty, na které je 

cytoplazma bazálních buněk znázorněna pomocí protilátky proti HMW CK v ředění 

1:100 od firmy Dako (30 min.). K detekci byl použit detekční systém řady EnVisionTM 

(30 min.) a chromogen DAB+ (5 min.). Jádra jsme opět dobarvili hematoxylinem Gill 

III, ale nechali jsme řezy barvit po dobu 5 minut, aby bylo barvení s eosinem 

kontrastnější. Následné modrání v tekoucí vodě jsme prodloužili na 10 minut. V eosinu 

jsme řezy barvili jen 30 sekund. Nakonec jsme tkáň odvodnili, projasnili a zamontovali. 

Na Obr. 37 jsou pomocí imunohistochemie v řezu znázorněny bazální buňky 

proliferovaných a atrofovaných prostatických žlázek, eosin obarvil okolní stroma, 
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ve kterém vyniká růžovo-červeně zbarvená cytoplazma svalových buněk. Žlázky 

v pravém dolním rohu snímku mají vrstvu bazálních buněk kolem žlázek nepravidelnou 

oproti žlázkám na opačné straně, u kterých je vrstva v některých místech navíc 

zmnožena. Cytoplazma epiteliálních buněk je eosinem zbarvena dorůžova. Obr. 38 

ukazuje v podstatě to samé. Některé prostatické žlázky mají nepravidelnou vrstvu 

bazálních buněk kolem žlázek. V pravé části snímku si můžeme všimnout periferního 

nervu a vazivového pouzdra prostaty. 

 

 

 

Obr. 37 resekát prostaty, HMW CK a H&E (zvětšeno 100x)  
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Obr. 38 resekát prostaty, HMW CK a H&E (zvětšeno 100x) 

 

Barvení jsme podobně vyzkoušeli i na punkční biopsii prostaty (Obr. 39, Obr. 

40). Proužek prostatické tkáně na Obr. 39 obsahuje žlázky s imunohistochemicky 

znázorněmým lemem bazálních buněk, ale i drobné nepravidelné žlázky, u kterých je 

vrstva bazálních buněk nesouvislá a u jedné (šipka) se zdá, že chybí zcela. V jiném 

proužku tkáně můžeme vidět prostatické žlázky s lemem bazálních buněk, 

v některých žlázkách jsou obarvená corpora amylacae (Obr. 40). Pacientovi byl 

zhodnocen jednak řez obarvený H&E, tak i řez s průkazem bazálních buněk klasickým 

imunohistochemickým vyšetřením. Výsledek byl zhodnocen lékaři jako obraz 

myoadematózní hyperplazie, s některými mírně atrofickými žlázkami. Stroma 

prostatických proužků tvoří především svalové buňky a vazivo. 
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Obr. 39 punkční biopsie prostaty, HMW CK a H&E (zvětšeno 100x) 

 

Obr. 40 punkční biopsie prostaty, HMW CK a H&E (zvětšeno 100x) 
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I když může být kombinace imunohistochemie s barvením H&E výhodná, 

protože nemusí dojít při jednotlivém barvení k vykrojení ložiska a doba potřebná 

k provedení se prodlouží jen o pár minut, a navíc je vyšetřen u prostatických žlázek lem 

obtížněji rozpoznatelných bazálních buněk, v naší laboratoři z ekonomického hlediska 

vyšetřujeme imunohistochemické vyšetření až po zhodnocení řezu obarveného v H&E, 

takže spíše využíváme klasicky provedené imunohistochemického vyšetření. Menší 

nevýhodou kombinace barvení může být menší kontrast pozitivní imunohistochemické 

reakce.  
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3. Použití imunohistochemie v diagnostice CaP na oddělení Patologie 

v ONN 

Imunohistochemické vyšetření využíváme na našem oddělení Patologie Oblastní 

nemocnice Náchod (ONN) také pro potvrzení diagnózy CaP u punkčních biopsií 

z prostat. Vzorky punkcí jsou do naší laboratoře přijaty již ve fixační tekutině, jak bylo 

uvedeno v předchozí kapitole. Materiál k nám přichází jednak z Urologického oddělení 

ONN, tak i ze soukromých urologických ambulancí v okolí Náchoda. Tkáň je 

zpracována běžným způsobem a prostatické proužky jsou zality do parafínu. Zhotovené 

řezy nejdříve zhodnotíme obarvené H&E a pokud se v řezu nacházejí nějaké suspektní 

žlázky, teprve pak provedeme imunohistochemické vyšetření. Punkční biopsie prostat je 

u pacientů indikována při zvýšené hodnotě PSA nebo při nálezu při DRE. Na preparáty 

z radikálních prostatektomií (RP) se většinou imunohistochemie neprovádí. I když je 

někdy těžké CaP najít, ložisko nádoru totiž může být velmi malé a může se také stát, že 

se nacházelo celé v punkci.  

Výsledek histologického vyšetření je u všech vyšetřovaných vzorků běžným 

způsobem většinou kvůli delšímu zpracování tkáně nejdříve až druhý den od přijmutí 

vzorku do laboratoře. Je-li potřeba tkáň vyšetřit pomocí imunohistochemického 

vyšetření, může být ošetřujícímu lékaři pacienta sdělen alespoň předběžný výsledek 

po zhodnocení řezu barveném H&E než je tkáň vyšetřena imunohistochemickým 

vyšetřením a výsledek imunohistochemie je pak sdělen v dodatku výsledku. Ošetřující 

lékaři mají prozatím alespoň nějaký závěr. Vlastní imunohistochemické vyšetření a 

hodnocení výsledku u nás v laboratoři je však následující pracovní den hotové, takže 

prodloužení konečného výsledku o jeden den navíc, není tolik s ohledem na celé 

zpracování tkáně, které je poměrně zdlouhavé. 

Pro rozlišení nenádorových a nádorových žlázek prostaty v jehlové biopsii 

používáme protilátku anti – HMW CK, znázorňující bazální buňky. Cytoplazmatická 

pozitivita je daleko přehlednější než jaderná pozitivita protilátky znázorňující p63. 

Protilátku proti AMACR  pro znázornění nádorových žlázek jsme používali jen 

ze začátku zavedení imunohistochemické metody, po jejím spotřebování jsme 

od aplikace upustili především kvůli vysoké pořizovací ceně protilátky. Pro potvrzení 

nádorových žlázek stačí zhodnotit řezy barvené v H&E a následná negativní reakce 

imunohistochemického vyšetření suspektních žlázek s protilátkou značící HMW CK 

v cytoplazmě bazálních buněk.  
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Za rok 2009 bylo v histologické laboratoři Patologie ONN z celkového počtu 

405 prostatických proužků vyšetřeno protilátkou proti HMW CK 76 jehlových biopsií 

prostaty. Vyšetření probíhalo podle protokolu barvení uvedeného v Tab. 12. 

 

Protokol imunohistochemického vyšetření – průkaz HMW CK 
na oddělení Patologie ONN 

 doba inkubace 
příprava před vlastním barvením: 
1. zhotovit řez na sklo Superfrost+ 
2. vysoušení v termostatu při 58°C  1 hod. 

 

vlastní barvení:   
1. odparafínování a zavodnění tkáně (xylen, alkohol) 3 x 5 min. , 3 x 5 min. 
2. destilovaná voda 3 min. 
3. předběžná úprava tkáně ve vodní lázni v pufru o pH 9 
při 98°C, chladnutí při pokojové teplotě 

40 min., 20 min. 

4. oplach v TBS pufru a destilované vodě  
5. blokování peroxidázy 10 min. 
6. oplach destilovanou vodou  
7. oplach TBS pufrem  
8. inkubace s protilátkou anti- HMW CK 30 min. 
9. oplach TBS pufrem  
10. inkubace s detekčním systémem EnVision+TM 30 min. 
11. oplach TBS pufrem  
12. DAB+ 5 min. 
13. oplach destilovanou vodou  
14. dobarvení jader hematoxylinem 1 min. 
15. oplach pramenitou vodou 5 min. 
16. odvodnění, projasnění (alkohol, aceton, xylen) 3 x 3 min., 1 x 3 min., 

3x 3 min. 
17. zamontování řezu do solakrylu  

Tab. 12 Protokol imunohistochemického vyšetření na oddělení Patologie ONN 

 

Negativní výsledek imunohistochemického vyšetření na průkaz bazálních buněk, které 

je podkladem pro stanovení diagnózy CaP, byl téměř u poloviny těchto punkcí 

(38 biopsií). U jednoho případu došlo k vykrájení nádorového ložiska při následném 

zhotovení řezu pro imunohistochemické vyšetření a výsledek se vyšetřením nemohl 

potvrdit. Tomu by bylo možné zabránit, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, 

použitím kombinace imunohistochemie s barvením H&E. Tato kombinace by se ale 

musela aplikovat na všechny prostatické punkce a na našem oddělení se z úsporných 

důvodů neprovádí. Nejčastěji bylo u 38 biopsií s potvrzeným CaP na našem oddělení 

určeno GS 6 (3+3) (16 případů; 42 %) a GS 5 (2+3) (11 případů; 29 %), ale určeno bylo 
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i GS 7 (4+3) viz. Tab. 13. U jednoho případu nebylo možné kvůli malému množství 

ložiska GS určit, GS 4 (2+2) bylo u CaP většinou určeno také pro malé množství 

nádorového ložiska jen odhadem. Šlo tedy převážně o dobře a středně diferencované 

CaP. Nádorové ložisko se často nacházelo jen v 1 fragmentu tkáně a tvořilo ho několik 

žlázek nebo se nacházelo v několika okrscích prostatických proužků. Ložisko zaujímalo 

například od 5 do 15 % vyšetřované tkáně, ale některá ložiska byla tvořena méně než 5 

% nebo naopak i 50 % vyšetřované tkáně. 

 

 

GS nelze určit 4 (2+2) 5 (2+3) 6 (3+3) 7 (3+4) 7 (4+3) 

počty 

případů 
1 6 11 16 3 1 

% 2,6 15,8 28,9 42,1 7,9 2,6 

Tab. 13 GS určené u CaP, které byly potvrzeny imunohistochemickým vyšetřením 

na oddělení Patologie ONN v roce 2009      

 

Imunohistochemické vyšetření má tedy uplatnění pro identifikaci především 

dobře diferencovaných CaP, jejichž drobné nepravidelné žlázky můžeme považovat 

za atrofované (Obr. 12 a Obr. 13). S horší diferenciací nádoru lze většinou CaP 

v klasicky barveném řezu H&E diagnostikovat.  

Obr. 41 ukazuje ložisko převážně kribriformně formovaného CaP s GS 7 (3+4) 

v resekátu prostaty, řez je obarven H&E. Kribriformní formace a papilární vznikají 

proliferací epitelu do lumen. Žlázky jsou umístěny těsně vedle sebe, stroma je 

prostoupeno hlavně svalovými buňkami. Na detailu Obr. 42 je vidět nádorová žlázka 

s kribriformním uspořádáním. U jader epiteliálních buněk nádorových žlázek prominují 

jadérka. Cytoplazma nádorových epiteliálních buněk je mírně bazofilní. Obr. 43 

při velkém zvětšení ukazuje u nádorové prostatické žlázky kribriformní formace 

heterotypii jader, u jader opět prominují jadérka. 
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Obr. 41 karcinom prostaty GS 7 (3+4) (zvětšeno 100x) 

 

Obr. 42 karcinom prostaty GS 7 (3+4) (zvětšeno 200x) 



 

Obr. 43 

 

 

 

V řezech prostatické tkán

nádoru přes pouzdro prostaty do tukové tkán

s perineurálním šířením, které je známkou malignity

 

 Obr. 44 ukazuje 

žlázek šířil do pouzdra prostaty. 

kolem periferního nervu vid

 

 karcinom prostaty GS 7 (3+4)  (zvětšeno 400x)

prostatické tkáně obarvených H&E se můžeme také setkat s

es pouzdro prostaty do tukové tkáně, běžně se m

ením, které je známkou malignity. 

ukazuje řez prostaty, u které se nádor sestávající se z

il do pouzdra prostaty. Na Obr. 45 můžeme při v

periferního nervu vidět několik drobných nádorových žlázek.  
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Obr. 44 invaze CaP do pouzdra (zvětšeno 100x) 

 

Obr. 45 perineurální šíření CaP (zvětšeno 200x) 

Špatně diferencovaný CaP už nemá glandulární diferenciaci. Na Obr. 46 jsou 

zachyceny struktury infiltrativně rostoucího, málo diferencovaného CaP s GS 9 (4+5). 
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Nádorové buňky rostou v deformovaných acinech, splývajících žlázkách až 

dissociativně.  

 

Obr. 46 karcinom prostaty GS 9 (4+5) (zvětšeno 100x)

 

Obr. 47 karcinom prostaty GS 9 (4+5) (zvětšeno 100x) 
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Tento málo diferencovaný CaP se nácházel celkem v šesti řezech z pravého 

laloku a baze. V řezech byla zastižena perineurální propagace, jak je vidět i na Obr. 47, 

který znázorňuje nádorové žlázky v blízkosti předchozího ložiska infiltrativně 

rostoucího CaP. Nádorové žlázky jsou v blízkosti pouzdra, ale pouzdro ani resekční 

okraje nebyly zasaženy.  
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4. Porovnání hodnocení bioptických vzorků z prostaty ve studii 

na souboru pacientů 

Na základě histologie z bioptického vzorku můžeme odhadnout stupeň 

malignity.  Hlavní význam histopatologického obrazu je dán jeho vlivem na jeho 

klinickou prognózu. Předpovídá biologické chování nádoru, především schopnost 

invaze a metastazování. V klinické praxi se k hodnocení karcinomu prostaty (CaP) 

používá Gleasonův systém, který pěti stupni (grade) hodnotí architektonické uspořádání 

nádorových ložisek. Gleasonův systém byl poprvé prezentován v roce 1966. Gleason 

pracoval v době, v níž se ještě nevyužívalo imunohistochemické vyšetření, tudíž některé 

charakteristiky, které popisuje u konkrétních grade, by v současné praxi byly hodnoceny 

odlišně. Na setkání uropatologů v San Antoniu byla provedena úprava gradingového 

systému. Úprava byla publikována jako tzv. ISUP 2005 modifikace Gleasonova 

systému. Protože CaP se vyznačuje přítomností několika gradingových skupin, navrhl 

Gleason součet 2 predominantních typů -  Gleasonovo skóre (GS). Nově bylo 

stanoveno, že při biopsii punkční jehlou s charakteristikou 3, 4 a 5 by mělo být GS dáno 

součtem primárního a nejvyššího grade. U vzorků z radikální prostatektomie (RP) bylo 

dohodnuto, že GS se určí součtem primárního a sekundárního, s komentářem terciální 

charakteristiky. Dobře diferencovaný CaP rozpoznatelný v punkční biopsii musí být 

označován jako GS 6 a více. Grading punčních biopsií je některými autory jednoznačně 

doporučován, jiní upozorňují na rizika podhodnocení a nereprezentativnosti vzorku [21, 

24, 26, 27]. 

Na našem oddělení jsme v následující studii porovnali GS určené v punkční 

biopsii prostaty s GS z definitivního preparátu z RP na vzorcích tkáně, které byly 

vyšetřeny na našem oddělení v letech 2007 až 2009. Výsledky byly prezentovány 

na 2. olomouckých dnech histologických laborantů konaných v dubnu 2010 

v Olomouci. Dále jsme zhodnotili GS také u preparátů, u kterých bylo provedeno 

imunohistochemické vyšetření, a porovnali jednotlivé charakteristiky CaP. 
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4.1 Gleason score punkční biopsie – porovnání s definitivním preparátem 

z radikální prostatektomie 

Materiál  

Během let 2007 až 2009 jsme na oddělení Patologie Oblastní nemocnice Náchod 

(ONN) zpracovali 122 předstojných žláz, váhy v rozmezí od 20 do 120 g (nejčastěji 

40 g), velikosti od 30 x 20 x 15 mm do 70 x 60 x 50 mm (nejčastěji o průměru 40 mm). 

Prostata byla zpracována od 5 segmentů až po celou žlázu, nejčastěji bylo zpracováno 

10 nebo 12 segmentů. Materiál byl zpracován standardním postupem, řezy tloušťky 

3 µm byly obarveny hematoxylinem a eosinem. Od konce roku 2008 jsme u suspektních 

nálezů začali imunohistochemicky vyšetřovat průkaz bazálních buněk - použili jsme 

monoklonální protilátku proti vysokomolekulárním cytokeratinům (HMW CK; klon 

34βE12), eventuálně p63 (klon 4A4). Histologické hodnocení resekátů provedli lékaři 

oddělení Patologie ONN, u punkčních biopsií se na hodnocení v rámci konzultace 

podíleli i lékaři Fingerlandova ústavu patologie FN HK, k hodnocení GS se použil 

Gleasonův skórovací systém.  

Do studie bylo zařazeno 94 pacientů, u kterých byla vyšetřena punkční biopsie 

na oddělení Patologie ONN. U 29 pacientů bylo u punkční biopsie také provedeno 

imunohistochemické vyšetření pomocí protilátky proti HMW CK, u 3 jsme navíc 

vyzkoušeli monoklonální králičí protilátku anti - human P504S (klon 13H4). Průměrný 

věk pacienta z daného souboru v době provedené prostatektomie byl 65,5 let (rozmezí 

53 až 78 let).  

Výsledky  

Soubor pacientů k porovnání GS z punkční biopsie a preparátu z RP se sestával 

z 94 pacientů, u kterých byla vyšetřena punkční biopsie na oddělení Patologie ONN. 

Pacienti byli rozděleni podle stupně diferenciace CaP na základě GS punkce do 3 

skupin: dobře diferencované s GS 2-4 (low grade), středně diferencované s GS 5-6 

(intermediate grade) a špatně diferencované CaP s GS 7-10 (high grade). Nejvíce 

pacientů, 61 (64,9 %) mělo z punkční biopsie určené GS 5-6, dobře diferencovaný CaP 

mělo v punkci hodnoceno 11 pacientů (11,7 %), špatně diferencovaný CaP 22 pacientů 

(23,4 %), z toho 21 z nich mělo určené GS 7. 



 

K nejlepší shodě GS z

u preparátů, u kterých byl z

14, Graf 2. U preparátů

diferenciací CaP procentuáln
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K nadhodnocování preparát
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GS (počet) 

 poč
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kterých byl z punkce určen špatně diferencovaný CaP s

preparátů, u kterých bylo určeno GS nižší, se spolu se

diferenciací CaP procentuálně shodovalo méně preparátů. U těchto preparát

podhodnocování, GS z definitivního preparátu tudíž bylo v

nadhodnocování preparátů z punkce docházelo méně často a to jen u

shoda podhodnoceno nadhodnoceno

počet % počet % počet
1 9,1 10 90,9 0 
19 31,1 40 65,6 2 
16 72,7 3 13,6 3 

Porovnání GS punkční biopsie a definitivního preparátu z

prostatektomie u jednotlivých skupin (počty preparátů

Porovnání GS punkční biopsie a definitivního preparátu z
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Celkem se shodovalo 36 preparátů (38,3 %), více jak polovina preparát

ní biopsie však byla podhodnocena. Malá část preparátů z punkce (5,3

nadhodnocena, jak ukazuje Graf 3. 
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Porovnáme-li výsledky za jednotlivé roky, shoduje se u roků 2007 a 2008 zhruba 

45 % preparátů (Graf 5). Za rok 2009 se shodovalo něco přes 30 %, tento rok byl ale 

počet případů pro srovnání nejvyšší, tvořil téměř součet případů za oba dva 

předcházející roky. Nejvíce (60 %) bylo podhodnoceno preparátů za poslední rok, 2009. 

V předcházejících dvou letech bylo podhodnoceno přes 50 % případů. 

K nadhodnocování došlo jen v letech 2008 a 2009 u 1 (3,1%) a u 4 (8,9 %) případů. 

 

Graf 5 Porovnání GS preparátu z punkční biopsie a RP v jednotlivých letech 

na oddělení Patologie ONN, počty případů 

Tab. 15 ukazuje, o kolik se GS  definitivního preparátu z RP lišilo od GS 

punkční biopsie. Nejvíce se GS lišilo o 1 stupeň, ze všech preparátů punkčních biopsií, 

které se neshodovaly (58 preparátů), se o 1 stupeň lišilo 39 (67,2 %) preparátů. Zatímco 

u punkcí se špatně diferencovaným CaP se GS od preparátu z RP lišilo jen o 1 stupeň, 

u dobře diferencovaných CaP se GS lišilo až o 3 stupně. 

 GS B GS 2-4 

n 

GS 5-6 

n 

GS 7-10 

n 

Celkem  

n (%) 

shoda  1 19 16 36 (38,3) 

GS lišící se o 1  2 31 6 39 (41,5) 
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GS lišící se o 3  2 0 0 2 (2,1) 

Tab. 15 Srovnání GS punkční biopsie (GS B) a definitivního preparátu z radikální 

prostatektomie – počty (%) preparátů 
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Porovnání jednotlivých grade, ze kterých bylo vypočítáno GS, znázorňuje Tab. 

16. Primární grade se shodoval u 57 (60,6 %) preparátů, u zbytku preparátů se lišil 

o 1 jednotku. U sekundárního grade se shodovalo preparátů méně, počet ale převyšoval 

polovinu preparátů. Ostatní preparáty většinou byly v definitivním preparátu 

o 1 jednotku vyšší, u malé části preparátů (6,4 %) se lišil sekundární grade i 

o 2 jednotky. K nejhorší shodě docházelo u dobře diferencovaných CaP v určování 

sekundárního grade. Naopak nejlepší shoda se vyskytovala u špatně diferencovaných 

CaP u primárního i sekundárního grade. Zajímavé u této skupiny je, že se lépe 

než primární grade (63,6 %) shodoval grade sekundární (81,8 %). 

Tab. 16 Porovnání primárního a sekundárního grade u punkčních biopsií a 

definitivních preparátů z radikální prostatektomie – počty (%) případů 

Diskuse 

V řadě studií, které se zabývaly porovnáním GS punkční biopsie a preparátů 

z radikální prostatektomie, byla prokázána shoda jen v rozmezí 35 – 45 %. Většinou 

docházelo k podhodnocování vzorků z punkční biopsie, méně často pak docházelo 

k nadhodnocení vzorků [20, 56]. Podle Helpapa a Egevada se aplikací modifikovaného 

Gleasonova systému na souboru více než 3000 preparátů z RP, jehlových biopsií a 

transuretrálních resekátů zlepšila shoda z 58 % na 72 % [57]. Zlepšení z 34.6 % 

na 59,7 % publikovali i autoři z Olomouce na souboru 159 pacientů [20]. Naše výsledky 

se přibližovaly studiím, na které byl použit konvenční Gleasonův systém. Více 

docházelo k podhodnocování, které se objevovalo především u dobře a středně 

diferencovaných CaP. Podíl na nesprávném určení u dobře diferencovaných CaP 

určených punkční biopsií měla i velikost ložiska. Pro malou velikost ložiska bylo GS 

určeno jen odhadem téměř u třetiny preparátů z punkce s GS 2–4. Lépe korelovalo 

u dobře a středně diferencovaných CaP určení primárního grade před sekundárním, 

nejčastěji byl grade v definitivním preparátu o 1 větší. Nejlepší shody (72,7 %) jsme 

  primární grade sekundární grade 

GS B (n) shoda 

 n (%) 

+1 

 n (%) 

-1 

 n (%) 

+2 

 n (%) 

shoda 

 n (%) 

+1 

 n (%) 

-1 

 n (%) 

+2 

 n (%) 

2-4 (11) 5 (45,5) 6 (54,5) 0 0 1 (9,1) 6 (54,5) 0 4 (36,4) 

5-6 (61) 38 (62,3) 21 (34,4) 2 (3,3) 0 29 (47,5) 28 (45,9) 2 (3,3) 2 (3,3) 

7-10 (22) 14 (63,6) 4 (18,2) 4 (18,2) 0 18 (81,8) 2 (9,1) 2 (9,1) 0 

celkem (94)  57 (60,6) 31 (33,0) 6 (6,4) 0 48 (51,1) 36 (38,3) 4 (4,3) 6 (6,4) 
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stejně jako u studií provedených v České republice dosáhli u špatně diferencovaných 

CaP, respektive u preparátů z punkce s GS 7, kdy se shodovalo s definitivním 

preparátem 71,4 % preparátů [20, 56]. Ani v jednotlivých letech nedocházelo 

ke zlepšení shody mezi GS obou preparátů, naopak poslední rok byla ještě větší část 

punkcí podhodnocena. Za rok 2009 však byl vyšetřen největší počet předstojných žláz. 

Imunohistochemické vyšetření také nepřineslo zlepšení při zlepšení shody GS, protože 

byly v punkcích určeny dobře a středně diferencované CaP. Aplikováním 

modifikovaného Gleasonova systému, kdy rozpoznatelný CaP v punkční biopsii má 

minimálně GS 6 [27], by se korelace mezi punkční biopsií a definitivním preparátem 

z RP zlepšila, a to právě u dobře a středně diferencovaných CaP.  

4.2 Hodnocení dalších histologických charakteristik u CaP 

Na celém souboru pacientů, u kterých byla provedena RP v letech 2007 až 2009 

a materiál byl vyšetřen na oddělení Patologie Oblastní nemocnice Náchod (ONN), jsme 

porovnali jednotlivé charakteristiky CaP. Pokusili jsme se porovnat velikost nádorového 

ložiska, jeho umístění a formaci nádoru, zaznamenat výskyt šíření nádoru a počet 

punkcí prostat vyšetřovaných na našem oddělení před histologickým vyšetřením 

prostaty získané při RP. 

Materiál  

122 předstojných žláz, váhy v rozmezí od 20 do 120 g (nejčastěji 40 g), velikosti 

od 30 x 20 x 15 mm do 70 x 60 x 50 mm (nejčastěji o průměru 40 mm), které během let 

2007 až 2009 jsme na oddělení Patologie ONN zpracovali, byly zahrnuty do celého 

souboru. Prostata byla zpracována od 5 segmentů až po celou žlázu, nejčastěji bylo 

zpracováno 10 nebo 12 segmentů. Průměrný věk pacienta v době provedené 

prostatektomie byl 64,7 let (rozmezí 48 až 78 let).  

Výsledky 

Velikost ložiska, jeho umístění a formace nádoru 

V souboru 122 prostat se převážně v prostatě  nacházelo více drobných ložisek. 

Největší ložiska měly velikost od 2x2 do 14 mm v průměru. Bylo-li uvedeno umístění 

ložiska (52 případů), nacházela se většinou (40 případů) v obou lalocích, ložiska se 

objevovala i jen v jednom laloku, apexu nebo v jejich různých kombinacích. Nádor měl 

většinou tubulózní nebo tubuloacinární formaci. Kribriformní formace se vyskytovaly 

jen u CaP s GS 7. U špatně diferencovaného CaP (GS 9) byl nádor tvořen už 
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deformovanými aciny. V Tab. 17 jsou zobrazeny jednotlivé formace nádoru, jen u 97 

prostat, kde byla formace uvedena.  

 

 
acinární  

n % tubulózní  
n % kribriformní  

n % hlenotvorba  
n % vše 

n 

GS 4 2 66,7 3 100 0 0 0 0 3 
GS 5 5 62,5 7 87,5 0 0 0 0 8 
GS 6 8 22,2 34 94,44 0 0 3 9,09 36 
GS 7 24 50 42 87,5 11 22,9 10 20,83 48 
GS 8 0 0 0 0 0 0 1 100 1 
GS 9 1 100 0 0 0 0 0 0 1 
celkem  40 41,2 86 88,7 11 11,3 14 14,4 97 

Tab. 17 Počet jednotlivých formace nádorů u jednotlivých GS v souboru pacientů 

Šíření nádoru 

Ve vyšetřovaných řezech z celého souboru prostat byla zastižena u 19 případů 

(15,6 %) invaze do pouzdra prostaty, v 8 případech (6,6 %) nádor pronikal i 

přes pouzdro do okolní tkáně, z toho ve 4 případech do tukové tkáně. GS nádorů bylo 

u 13 případů 7 (3+4), dále bylo u nádorů stanoveno GS 6 (3+3) u tří, 6 (2+4) u dvou a 7 

(4+3) u jednoho preparátu.  

Perineurální šíření se objevovalo u 11 vzorků z RP (9 %) a také u 3 punkčních 

biopsií, které byly vyšetřeny pacientům z uvedeného souboru před provedením RP, ale 

ve vyšetřovaných řezech materiálu z RP se u těchto pacientů pak perineurální 

neprokázala. 

 

Počet punkcí 

Z uvedeného souboru 122 pacientů byla u 67 pacientů na našem oddělení 

nejčastěji vyšetřena jen 1 prostatická punkce. CaP však byl v punkční biopsii prostaty 

prokázán jen u 63 těchto pacientů (51,6 %), u 4 pacientů, jejichž prostata byla vyšetřena 

na našem oddělení, ve vyšetřovaném řezu prostatické punkce CaP nebyl prokázán. 

Stejný případ se objevil ještě u jednoho pacienta, kterému na našem oddělení bylo 

vyšetřeno 5 punkcí. U dalších 23 pacientů ze souboru pacientů, jejichž prostata byla 

rovněž vyšetřena na našem oddělení, se žádné punkce prostat na našem pracovišti 

nevyšetřovaly. Průkaz CaP při druhé punkční biopsii vyšetřované na našem oddělení 

byl u 15 pacientů (12,3 %). V souboru byl CaP u 1 pacienta prokázán až šestou punkcí 

vyšetřovanou na našem oddělení. Počet vyšetřovaných biopsií u pacientů a jejich 

procentuálních časti tvořící soubor jsou znázorněny v Graf 6. 



 

Graf 6 Počet vyšetřovaných punkcí u pacient
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se zhoršující se diferenciací CaP se počet podhodnocených preparátů procentuálně 

snižoval. Ani v jednotlivých letech nedošlo ke zlepšení shody GS, naopak za rok 2009 

bylo více podhodnocených preparátů z punkce. Imunohistochemické vyšetření, které 

bylo provedeno u části pacientů, nepomohlo ke zlepšení shody, protože bylo aplikováno 

hlavně na punkce, u nichž byl určen dobře nebo středně diferencovaný CaP. Nejčastěji 

se GS lišilo o 1 stupeň. Lépe se shodovalo určení primárního grade (60,6 %) 

než sekundárního (51,1 %). Zlepšením shody GS punkčních biopsií a definitivních 

preparátů můžeme ovlivnit rozhodování při léčbě, hlavně u těch pacientů, u kterých se 

s léčbou vyčkává. 

V souboru 122 pacientů se v prostatě převážně nacházelo více drobných ložisek 

nádoru a nádor měl většinou tubulózní nebo tubuloacinózní formaci. Invaze do pouzdra 

byla zjištěna u 19 případů, u 8 pronikal nádor přes pouzdro. Perineurální invaze byla 

zastižena u 11 preparátů z RP. Nejčastěji byla pacientům na našem oddělení vyšetřena 

jen jedna punkce, CaP byl prokázán v první punkci u 63 pacientů. 23 pacientů na našem 

oddělení nemělo vyšetřeno žádnou punkci. 
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DISKUZE 

 

Benigní a maligní onemocnění prostaty postihuje především muže 

s přibývajícím věkem. Zatímco benigní hyperplazie prostaty (BHP) jen ztěžuje svými 

symptomy pacientův život, karcinom prostaty (CaP) ohrožuje pacienta na životě. CaP se 

v posledních letech stal nejčastější malignitou mužů (kromě jiných zhoubných nádorů 

kůže). Při diagnostice BHP a CaP se uplatňují jednak fyzikální, tak i laboratorní 

vyšetření. A protože se klinické příznaky obou onemocnění mohou někdy podobat, 

jednotlivými vyšetřeními se je snažíme od sebe odlišit, aby mohla být pacientovi 

nabídnuta správná léčba. To je důležité hlavně u CaP, u kterého včasnou léčbou 

můžeme ovlivnit i její výsledek. Z laboratorních metod se nejvíce uplatňuje 

při diagnostice BHP a CaP, a je známé, stanovení hladiny prostatického specifického 

antigenu (PSA). Vyšetření ze séra pacienta významně pacienta nezatěžuje a výsledek je 

vyjádřen kvantitativně a má tedy výpovědní hodnotu, kterou lze porovnat s ostatními 

hodnotami. Navíc dovednosti a znalosti vyšetřujícího nemají na výsledek vliv [29]. 

Zvýšené hodnoty mohou být nejen u těchto onemocnění, ale mohou se projevovat se 

zánětem a jinou manipulací prostaty. Navíc je důležité rozlišit BHP od CaP. Zvýšit 

specificitu se pokoušelo použitím odvozených parametrů, z nichž asi největší přínos má 

stanovení volné frakce PSA. Společně s digitálním vyšetřením rekta PSA vyčleňuje 

pacienty se suspektním CaP, u kterých je pak punkcí odebrán vzorek tkáně 

pro histologické vyšetření. Hledány jsou však i nadále jiné specifičtější markery. 

Histologické vyšetření má u onemocnění prostaty nezastupitelnou úlohu 

v potvrzení diagnózy. Důležitý je ale i samotný odběr materiálu, jeho následná přeprava 

do laboratoře a zacházení s materiálem před vyšetřením tkáně. Odebraná tkáň musí být 

co nejdříve po odběru zfixována, aby nedošlo k její autolýze. Histologickým vyšetřením 

lze mikroskopicky v jednotlivých řezech posoudit morfologii tkáně a stanovit nebo 

potvrdit konkrétní diagnózu. Aby bylo možné v mikroskopu rozeznat jednotlivé 

struktury tkáně, využívá se v histologii systém barviv k jejich zviditelnění. Nejčastěji 

používaným barvením v histologických laboratořích je pro všechny typy tkáně 

hematoxylin a eosin [42]. U prostatické tkáně lze v obarveném řezu touto technikou 

sledovat architektoniku prostatických žlázek a stomatu. U BHP jsou různě velké 

prostatické žlázky většinou proliferované a stroma je prostoupeno svalovinou. Dobře 

diferencovaný CaP se ale někdy odlišuje od BHP v řezu špatně, protože nádorové 



 121 

žlázky jsou ještě docela pravidelné okrouhlé. Jinak se obvykle CaP vyznačuje 

nepravidelností žlázek, které jsou drobné nebo střední velikosti. U hůře 

diferencovaných CaP žlázky mohou splývat a nemusí vytvářet žlázovou diferenciaci 

[21, 44]. Malé prostatické žlázky však nemusí být nádorové, ale může se jednat o žlázky 

atrofované. Nádorové žlázky se vyznačují ztrátou bazálních buněk a toho se využívá 

při diagnostice CaP. Protože bazální buňky v řezu barveném H&E je někdy těžko odlišit 

od fibroblastů a svalových buněk, využívá se imunohistochemické vyšetření, které 

buňky znázorní. Pomocí imunohistochemie lze ve vyšetřované tkáni znázornit pomocí 

konkrétní protilátky určitou strukturu, která napomůže při zhodnocení histologického 

vyšetření nejen u onemocnění prostaty. Jedná se o specifičtější vyšetření, které je 

samozřejmě i finančně nákladnější, kvůli použití například právě zmíněných protilátek, 

takže jeho aplikace není většinou ve všech laboratořích rutinně používána. V některých 

případech, jako je právě průkaz bazálních buněk, je imunohistochemie hojně používána.  

V histologické laboratoři oddělení Patologie ONN se také i pro tento účel 

imunohistochemické vyšetření začalo používat. Právě punkční biopsie prostaty 

pro průkaz bazálních buněk byly vyzkoušeny mezi prvními pokusy 

imunohistochemického barvení. Bazální buňky obsahují ve své cytoplazmě 

vysokomolekulární cytokeratiny (HMW CK) a pomocí protilátky na ně zaměřené se 

dají pomocí imunohistochemie znázornit. Kolem prostatických žlázek pak vytváří lem 

buněk. Nádorové žlázky vrstvu bazálních buněk postrádají, reakce vyjde tedy negativní, 

a v řezu je tak můžeme odlišit. Uvedené výsledky barvení, pozitivní a negativní reakce 

při průkazu HMW CK provedené při zavedení metody v naší laboratoři jsou 

demonstrovány v této práci. Bazální buňky můžeme také znázornit a v naší laboratoři 

jsme vyzkoušeli pomocí protilátky proti jadernému proteinu p63. Výsledek při malém 

zvětšení tkáně, jak je vidět i na uváděných snímcích této práce, je na první pohled však 

méně přehledný a i v jiných laboratořích se také využívá méně. V diagnostice CaP jsme 

v laboratoři vyzkoušeli také protilátku značící alfa-methylacyl CoA-racemázu, která 

pozitivně reaguje hlavně v cytoplazmě nádorových žlázek (výsledky jsme opět 

demonstrovali v rámci této práce). Především kvůli finanční náročnosti jsme ale 

protilátku přestaly používat, protilátka také značila některé struktury BHP. V rozlišení 

BHP a CaP v punkční biopsii prostaty v naší laboratoři dostačuje zhodnocení řezu 

obarveného H&E a průkaz bazálních buněk pomocí protilátky proti HMW CK. Jak jsme 

v práci uváděli, vyzkoušeli jsme obě barvení podle práce autorů z Ústavu patologie LF 

Masarykovy univerzity a FN Brno [58] kombinovat. Výhodami kombinace barvení je 



 122 

především znázornění a odlišení jednotlivých struktur tkáně pomocí barviv  

hematoxylinu a eosinu a samozřejmě i imunohistochemická pozitivita znázorňující 

bazální buňky prostatických žlázek či negativita v případě chybění bazálních buněk 

v rámci jednoho řezu tkáně. Nevýhodou byl trochu menší kontrast imunohistochemické 

reakce s ostatními obarvenými strukturami tkáně. 

Imunohistochemií můžeme prokázat také původ vyšetřované tkáně. V případě 

prostatického původu můžeme použít protilátku proti PSA, který je produkován 

epiteliálními buňkami nebo prostatické kyselé fosfatázy. Můžeme tak diagnostikovat 

hlavně nádory prostaty, které metastazovaly na jiné místo v těle nebo odlišit jiné 

metastazující nádory v prostatě, které jsou většinou na průkaz PSA negativní. Produkce 

PSA u nádorů prostaty může být různá a u nediferencovaného CaP může být i negativní, 

pak je lepší použít zmíněnou fosfatázu [44]. V naší laboratoři pro rozlišení 

prostatického původu používáme jen protilátku značící PSA, výsledky barvení 

prezentované v této práci ukazují na tkáni resekátu prostaty různou pozitivitu 

epitelových buněk prostatických žlázek. 

Samotné provedení imunohistochemického vyšetření je už kvůli delším 

inkubačním dobám s protilátkami (u některých protilátek až 60 minut) a detekčními 

systémy poměrně delší než klasické barvení tkáně. Navíc zhotovený řez se musí nechat 

hodinu v termostatu sušit, aby pod řezem nezůstala žádná voda a celý řez dokonale 

přilnul. Odtrhnutí některé části z řezu může nastat při některých náročnějších 

procedurách během imunohistochemického vyšetření. Tkáň je i potřeba před průkazem 

pomocí protilátky upravit, protože formalín používaný rutinně pro fixaci tkáně některé 

epitopy pro protilátku znepřístupní vytvořením methylenových můstků. Před průkazem 

HMW CK je v naší laboratoři používána tepelná úprava tkáně ve vodní lázni po dobu 

40 minut s následným 20 minutovým chladnutím. Také tento krok o dost prodlužuje 

dobu provedení imunohistochemického vyšetření. I když jsme zkoušeli kratší dobu 

tepelné úpravy a tkáň trávit enzymem, kterému s tkání stačí 5 minutová inkubace, 

výsledky po zhodnocení lékaři našeho oddělení nebyly tak dobré jako tato úprava. Jak 

bylo uvedeno, pomocí regulované teploty ve vodní lázni lze také zaručit konstantní 

podmínky pro všechna vyšetření během celého roku, kdežto v případě proteolytického 

štěpení je výsledek závislý i na měnící se laboratorní teplotě nebo kvalitě enzymu. 

Naopak při průkazu PSA se tkáň nemusí nijak upravovat a zkrátí se i doba vyšetření. 

I když předběžná úprava na jedné straně prodlužuje čas potřebný pro provedení 

vyšetření, na druhé straně ovlivní kladně kvalitu výsledku, protilátka by se v některých 
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případech totiž těžko na svůj cíl navázala. Je dobré se řídit proto doporučeními výrobce 

a upravit si také protokol v závislosti na potřebě každé laboratoře a druhu vyšetřované 

tkáně. I když druh fixované tkáně se v rámci jedné laboratoře liší vzorek od vzorku a 

záleží na odesílatelích vzorku, zda správně tkáň zfixují, jestli například použijí dostatek 

fixačního prostředku, a následné přepravě vzorku do laboratoře, kdy třeba může dojít 

k vylití fixačního prostředku z nádoby se vzorkem, a tkáň může být znehodnocena.  

Před zavedením imunohistochemie do laboratorní praxe je však nejdříve nutné 

zvolit metodu, kterou budeme v laboratoři tkáň vyšetřovat. Prokázat pomocí protilátky 

určitou strukturu lze totiž několika způsoby, i podle metody pak vybíráme protilátky. 

V histologii se nejvíce používají nepřímé metody, ve kterých se použijí primární 

neznačené protilátky, které se pak následně prokazují. Výhodou je především zvýšení 

signálu ve tkáni, které lze pak mikroskopem pozorovat. Kdyby se použilo přímé 

metody, okem by třeba menší množství prokázaného antigenu nebylo možné 

zpozorovat. V naší laboratoři jsme využili nepřímou metodu využívající polymer. 

Zvolili jsme navíc polymer EnVisionTM + Dual Link, který reaguje jak s myšími, tak i 

králičími protilátkami a nemusíme používat dva různé detekční systémy. Vyzkoušeli 

jsme i obdobné systémy od jiných firem, ale s polymerem řady EnVisionTM jsme byli 

spokojeni, tak ho používáme i nadále. Velké balení nám také vydrží přes rok. 

Ve výsledku ale i jiný detekční systém, vyzkoušený v naší laboratoři pomocí protilátky 

proti HMW CK dobře znázornil bazální buňky prostatických žlázek. Detekční systémy 

na bázi polymeru se v histologických laboratořích používají často narozdíl 

od biotinylovaných protilátek a jiných variant k vizualizaci navázané protilátky, které se 

využívají spíše v experimentální sféře. Citlivost detekčních systémů je vyšší než u ABC 

metody a většiny jiných metod a jsou časově méně náročné [43]. Detekční systém 

musíme volit i podle substrátu s chromogenem. Nelze použít detekční systém na bázi 

jiného enzymu, barevná reakce by těžko proběhla. Nejčastěji je jako chromogen 

využíván DAB. I přes své potencionální kancerogenní účinky je oblíben hlavně 

pro zbarvení, které je trvalé. Výsledky jsou díky tmavě hnědému zbarvení pozitivní 

reakce dobře kontrastní s jádry buněk barvenými hematoxylinem, jak je na uvedených 

výsledcích barvení vidět. Nejdůležitějším krokem ovlivňující výsledek je však vazba 

protilátky na konkrétní antigen. Výběr neznačených protilátek je v dnešní době široký, 

na trhu je od různých firem nabízeny i různé klony protilátek, které reagují trochu 

odlišně. Výběr záleží hlavně na použití, potřebě určitého klonu a i finančních 

možnostech laboratoře.  
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K provedení imunohistochemického vyšetření je potřeba i nějaké laboratorní 

vybavení, do kterého musíme při zavedení metody investovat. V naší laboratoři 

nejnákladnější položku tvořila především vodní lázeň. Pokud bychom chtěli využívat 

k detekci fluorescenční značení, museli bychom i dost investovat do fluorescenčního 

mikroskopu. Světelná mikroskopie je klíčová pro použití v histologické laboratoři, takže 

mikroskop jsme již pořizovat nemuseli. Do laboratoře jsme museli pořídit automatické 

pipety, které v histologické laboratoři nejsou tolik potřeba jako v jiných laboratořích, 

v imunohistochemii jsou potřeba především pro ředění protilátek, ale i aplikaci na řez.  

I když do zavedení metody se v naší laboratoři vynaložili nemalé finance a 

provádění imunohistochemického vyšetření je nákladnější než klasické nebo speciální 

barvení používané v histologii, má v naší laboratoři imunohistochemie uplatnění nejen 

u diagnostiky onemocnění prostaty. Některé charakteristiky tkáně nelze běžným 

barvením zjistit. Hlavně v případě nádorů můžeme prokázat konkrétní strukturu, která 

napomůže k odhalení malignity, jako je tomu i v případě prokazování bazálních buněk 

u prostatických žlázek, nebo určení vlastnosti, které pak napomůžou při léčbě. Důležité 

je i prokázat původ zhoubných nádorů, protože místo, kde se nacházejí, může být už 

metastázou.  

Než se začalo imunohistochemické vyšetření v naší laboratoři provádět, musely 

se všechny vzorky, které bylo potřeba imunohistochemicky vyšetřit, posílat do FN 

Hradec Králové, kde vyšetření provedli. Konečný výsledek se tedy prodloužil 

o poměrně delší dobu, to mělo vliv hlavně na pacienty, u kterých se mohlo už začít 

s léčbou. I nyní posíláme na vyšetření do FN Hradec Králové některé biopsie, ale jen ty, 

pro které nemáme protilátku, kterou bychom si finančně nemohli dovolit nebo která by 

se nám nevyplatila. Běžně si vystačíme s naší škálou protilátek. Výsledek se tím 

v porovnání s předchozím režimem o dost urychlí. 

Pro léčbu jsou někdy důležité určité histologické charakteristiky tkáně. 

V případě CaP je to GS, které hodnotí architektoniku žlázek ve stromatu. Podle GS 

z punkční biopsie prostaty se pak odvíjí i léčba. Radikální prostatektomie (RP) se 

používá většinou pro léčbu pacientů s lokalizovaným CaP. V histologických 

preparátech z prostaty odebrané při RP se GS většinou však od GS punkční biopsie liší. 

Na souboru pacientů, u kterých byla vyšetřena prostata na našem oddělení v letech 2007 

až 2009 a před tím i punkční biopsie prostaty, jsme porovnali, jak se liší GS punkce 

od GS určeném v definitivním preparátu z RP. Výsledky byly uveřejněny 

na 2. olomouckých dnech histologických laborantů konaných v dubnu 2010 
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v Olomouci. V souboru 94 pacientů jsme zaznamenali shodu GS punkční biopsie a GS 

v preparátu z RP u necelých 40 % případů. Dospěli jsme k podobným výsledkům jako 

u řady dříve publikovaných studií, u kterých byla zaznamenána shoda 35 – 45 % [20, 

56]. Větší část preparátů punkční biopsie byla porovnáním s definitivními preparáty 

z RP podhodnocena a GS bylo vyšší. K tomu docházelo u našeho souboru hlavně 

u dobře a středně diferencovaných CaP. U dobře diferencovaných CaP bylo 

podhodnoceno 90,9 % případů. To ale bylo i vlivem malé velikosti ložiska, kvůli které 

bylo u třetiny těchto preparátů GS určeno odhadem. Naopak nejlepší shody jsme 

dosahovali u špatně diferencovaných CaP, shoda preparátů byla přes 70 %. Nejčastěji se 

GS lišilo o 1 stupeň a lépe bylo určováno primární grade než sekundární kromě špatně 

diferencovaných CaP, kde se lépe shodovalo určování sekundárního grade. 

Při porovnání v jednotlivých letech se celková shoda nezlepšila, naopak v roce 2009 se 

zvýšilo procento podhodnocených punkcí, v roce 2009 byla vyšetřena skoro polovina 

předstojných žláz z celého souboru. Také imunohistochemické vyšetření, provedené 

u punkcí asi 30 % pacientů nepřispělo k lepší shodě preparátů, docházelo převážně 

k podhodnocování, také proto, že byl v preparátech určen dobře nebo středně 

diferencovaný CaP. Sice neměla imunohistochemie vliv na přesnější určování GS, 

umožnila ale zachycení CaP a umožnila začít léčbu.   

Helpap a Egevand ve své studii s více než 3000 preparáty dospěli aplikací 

modifikovaného Gleasonova systému ke zlepšení shody z 58 na 72 % [57]. Také autoři 

z Olomouce na souboru 159 pacientů dosáhli zlepšení shody z 34,6 na 59,7 %. I když 

v době určování GS u těchto preparátů byla platná modifikace Gleasonova systému, 

naše výsledky se spíše přibližovaly studiím, kde se používal původní Gleasonův systém. 

Podle modifikovaného systému by rozpoznatelný CaP v punkční biopsii měl mít 

minimálně GS 6, Gleason grade 1 a 2 se v punktátech nedoporučuje používat [27], proto 

aplikací těchto pravidel bychom nejspíš dosáhli lepších výsledků. Vliv na přesnějším 

určení GS biopsie má také zachycení representativní části CaP, který se i v našem 

souboru všech 122 pacientů, u kterých se vyšetřila v uvedených letech na našem 

oddělení prostata z RP, vyskytoval převážně ve vícečetných drobných ložiscích, u 40 

pacientů i v obou lalocích. Nádory měly většinou tubulární nebo tubuloacinární formaci, 

kribriformní formace se vyskytovaly jen u nádorů s GS 7. Nádor se asi u 15 % pacientů 

šířil do pouzdra a u necelých 7 % pacientů pronikl přes pouzdro do okolní tkáně. 

Důležité je ale CaP vůbec v punkci prokázat. Podle Epsteina a kol. se sextantovou 

biopsií prostaty mine asi 30 % nádorů [24]. V našem souboru pacientů, u kterých byly 
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vyšetřeny punkce na našem oddělení (u 23 pacientů nebyla naším oddělením vyšetřena 

žádná punkce), se u 63 pacientů (63,6 %) CaP prokázal hned v první biopsii, u jednoho 

pacienta se ale CaP prokázal až v pořadí šesté vyšetřované punkční biopsie. Odebrání 

jehlové biopsie z prostaty není pro pacienty moc příjemné vyšetření, a proto 

imunohistochemické vyšetření, které může pomoci při diagnostice CaP, má pro pacienta 

rozhodně přínos, v tom, že mu může být včas CaP diagnostikován a následně zahájit, co 

nejdříve konkrétní léčba.  
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 ZÁVĚR 

 

S přibývajícím věkem mívají muži potíže s prostatou, může se často jednat 

o benigní hyperplazii prostaty nebo mnohem závažnější onemocnění, karcinom prostaty 

(CaP). CaP se v posledních letech stal nejčastější malignitou mužů (kromě malignit 

kůže), ale protože se nemusí klinicky projevit nebo může mít symptomy podobné BHP, 

musíme ho pomocí diagnostických metod, včetně laboratorních včas od BHP odlišit, 

aby mohla být co nejdříve započata cílená léčba.  I když vyšetření sérové hladiny PSA a 

digitální vyšetření rekta napomůže v jeho diagnostice, histologické vyšetření tkáně 

sehrává klíčovou roli v jeho potvrzení. Jeho pomocí lze zhodnotit mikroskopickou 

stavbu tkáně a stanovit diagnózu. V histologii se používá nejčastěji pro znázornění 

struktur tkáně kombinace barvení hematoxylinu a eosinu, některé charakteristiky však 

tímto barvením nelze nebo je těžké patologem zhodnotit. Imunohistochemické vyšetření 

tkáně pomůže prokázat pomocí  protilátky zaměřené vůči konkrétní struktuře, právě tuto 

strukturu ve tkáni a napomůže patologovi při zhodnocování vyšetřované tkáně. 

V případě onemocnění prostaty se využívá průkaz bazálních buněk, jejichž vrstva 

v prostatických žlázkách CaP chybí na rozdíl od BHP, kde tvoří kolem žlázek většinou 

souvislý lem. V histologické laboratoři oddělení Patologie Oblastní nemocnice Náchod 

(ONN) jsme vyzkoušeli znázornit bazální buňky pomocí protilátek anti p63 (klon 4A4) 

a anti HMW CK (klon 34βE12). Přehlednější byly výsledky s anti HMW CK. 

Před samotným imunohistochemickým vyšetřením s použitím této protilátky jsme 

vyzkoušeli několik postupů předběžné úpravy prostatické tkáně, která umožní odkrytí 

epitopů pro protilátku ve formalínem fixované tkáni. Jako nejlepší výsledky byly lékaři 

oddělení hodnoceny prostatické tkáně, které byly tepelně upraveny v pufru o pH 9 

po dobu 40 minut při teplotě 98°C s následným 20 minutovým chladnutím 

při laboratorní teplotě.   

CaP je v histologii hodnocen pomocí Gleasonova score (GS) popisující 

uspořádání žlázek ve stromatu prostaty. U preparátů z punkční biopsie a definitivního 

preparátu z radikální prostatektomie se v souboru 94 pacientů shodovalo jen 38,3 % 

preparátů, nadpoloviční většina (56,4 %) punkčních biopsií byla podhodnocena. 

Nejlepší shody (72,7 %) jsme dosahovali u špatně diferencovaných CaP. I když 

imunohistochemické vyšetření nepomůže při jeho přesnějším stanovení, umožní detekci 

dobře diferencovaných karcinomů, které mohou být těžko běžným histologickým 
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barvením od prostatických žlázek BHP nebo od atrofovaných žlázek ve vyšetřovaném 

řezu odlišitelné. Imunohistochemické vyšetření je sice finančně nákladnější 

než standardní metody používané v histologii a jeho provedení vyžaduje i poměrně delší 

dobu, avšak je přínosem při odhalení nádorových žlázek v punkčních biopsiích prostaty. 

Po jeho zavedení v histologické laboratoři oddělení Patologie ONN se i zde  uplatnilo 

při stanovení diagnózy prostatických biopsií, ale napomáhá patologům při určování 

diagnózy i u jiných tkání. 
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