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Souhrn 

Impregnační histologické techniky, jsou založené na sycení tkáňových řezů solemi kovů. 

Nejčastěji využívané stříbřící techniky, pak pro impregnace využívají iontů stříbra. Produktem 

těchto metod je elementární stříbro, redukované „in situ“ na různých tkáňových komponentách. 

(Newman, a další, 1998) 

Cílem této bakalářské práce bylo přehledně zpracovat problematiku nejběžnějších 

impregnačních metod. Uvést jejich využití v diagnostické patologii, a předložit metodiku těchto 

technik. Sekundárním cílem je zhodnotit jejich přínos a význam v běžné histopatologické praxi.  

Úvodní část obsahuje obecné informace o impregnačních metodách a jejich využití. Teoretická 

část obecná se věnuje principu zkoumaných metod, speciální část pak prokazovaným strukturám 

a obecnému popisu histologického zpracování. V metodické části jsou podrobně popsány vybrané 

stříbřící metody a jejich výsledky.  

Závěry ukázaly, že cíle práce byly naplněny, a že impregnační metody jsou důležitým 

nástrojem v histopatologické diagnostice. Dodnes jsou rutinně používány, a významně se podílí 

na určování diagnózy, mimo jiné v nefropatologii a hepatopatologii.  

V této práci byly použity tyto metody: metoda dle Grocotta pro plísně, metoda dle Gömöriho 

pro retikulární vlákna, metoda dle Jonese pro bazální membrány a metoda dle Wathin-Starryho 

pro průkaz Helikobaktera.  

Klíčová slova: impregnační metody, stříbření, Grocott, Gömöri, Jones, Warthin-Starry 

 



 

 

Summary 

The impregnating histological methods are based on saturation of tissue sections with metal 

salts. The most commonly used silver staining methods employ silver ions for impregnation. 

Product of those methods is elementary silver, reduced "in situ" to the specific tissue components. 

(Newman, and others, 1998) 

The aim of this thesis was to analyze the most commonly used impregnating methods, to show 

their use in diagnostic pathology and to present the methodics of those techniques. The secondary 

aim of this thesis was to evaluate their importance in routine histopathological practice. 

The introductions part contains general information about the impregnating methods and their 

use. General theoretical part deals with the principle of those methods, special part deals with the 

structures which are showed by using those methods, and with general description of histological 

process. Methodical part contains detailed descriptions of chosen silvering methods, and their 

results.  

Conclusions have shown that the aims of the thesis have been met and that the impregnating 

methods are an important tool in the histopathologic diagnostics. They are still used routinely and 

significantly contributes to the diagnosis, inter alia nefropatology and hepatopatology. 

Methods used in this thesis are: Groccot's stain for fungi, Gömöri's method for the reticular 

fibres, Jone's method for basement membranes and Warthin-Starry's method for Helicobacter. 

Keywords: impregnating methods, silvering, Grocott, Gömöri, Jones, Warthin-Starry 
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1. Zadání bakalářské práce – cíl práce 

Cílem této bakalářské práce bylo přehledným způsobem zpracovat a předložit informace 

o diagnosticky významných impregnačních technikách, uvést metodické postupy jejich 

provedení, a vyhodnotit jejich význam v rutinní patologii.  

Způsoby, jak naplnit tyto cíle, byly dvojí. První z nich bylo prozkoumání dostupné odborné 

literatury, zabývající se impregnačními histologickými metodami. Druhým způsobem bylo 

uplatnění informací, zkušeností a poznatků, spojených s působením na Pracovišti klinické 

a transplantační patologie v Institutu klinické a experimentální medicíny. 
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2. Úvod 

Impregnační barvící metody (IM) jsou techniky, založené na sycení zkoumaných tkání solemi 

některých kovů, nejčastěji pak stříbra. S použitím dalších postupů, se poté na buněčných, 

popřípadě i mimobuněčných strukturách redukuje elementární kov, který tvoří výsledný obraz. 

Ten je možné ve tkáňových řezech diferencovat a následně ustálit. 

 (Newman, a další, 1998) 

Kovové stříbro se ve tkáních může vyredukovat na celé řadě struktur. K tomu jsou jednotlivé 

metody uzpůsobeny tak, aby došlo ke zvýraznění žádoucích typů tkáňových komponent. 

Jednotlivé IM se proto liší v podrobnostech, zahrnujících různé koncentrace užitých roztoků, 

specifické pH, přítomnost dalších látek v inkubačním prostředí, nebo např. předchozí chemickou 

modifikaci tkáňových struktur. (Bencroft, a další, 2002) 

IM mají zásadní význam pro histologii, resp. histopatologickou diagnostiku celé řady 

chorobných stavů. V minulosti významně přispěly k poznání struktury nervového a endokrinního 

systému. I v současnosti jsou považovány za cenný nástroj v diagnostice některých nádorů 

neurogenního a (neuro)endokrinního základu. (Sticová, 2013) 

Široké uplatnění našly IM také v dermatopatologické diagnostice zánětlivých i nádorových 

procesů a dále v hepatopatologii, kde je průkaz retikulárních vláken (RV) metodou dle Gömöriho 

považován za účinný nástroj k posouzení architektoniky jaterního parenchymu. Metoda rovněž 

přispívá k diferenciální diagnostice jaterních pigmentů. (Sticová, 2013)  

Další významnou oblastí uplatnění IM je nefropatologie, kde umožňují detailní posouzení 

morfologie a případných patologických reakcí bazální membrány (BM), což je klíčové pro 

správnou diagnostiku onemocnění zejména autologních (vlastních) ledvin. (Honsová, 2013) 

Hlavní význam a velké rozšíření IM, je spíše otázkou minulého století, kdy IM znamenaly 

mnohdy jedinou možnost znázornění požadovaných struktur. Dnes, vlivem obrovského rozvoje 

imunohistochemických metod, ztrácejí IM něco ze své dřívější nedocenitelnosti, avšak nadále 

zůstávají cenným nástrojem rutinní histopatologické diagnostické praxe.  

IM jsou velmi náročné jak na správné provedení všech postupů a technik, tak na čistotu 

laboratorního vybavení a užitých chemikálií. Obecně platí, že pro správné provedení impregnace 

a zhotovení kvalitních histologických preparátů, je třeba jistá zkušenost a cit. Správně zhotovené 

preparáty jsou pro patologa klíčovým nástrojem určení konečné diagnózy, a právě IM v tomto 

procesu mnohdy sehrávají velmi důležitou roli.   
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3. Teoretická část – obecná 
 

Obecný princip IM 

Barvení obvyklými histologickými technikami, je založeno na selektivní afinitě barviva 

k určitým složkám tkání. Takovéto barvení obvykle nezahrnuje „in situ“ chemické modifikace 

použitého barviva. Následné promývání slouží k vymytí přebytečného a neselektivně vázaného 

barviva ze tkáně. Takový proces se nazývá diferenciace. (Uchihara, 2007) 

Mechanismus IM je však zcela odlišný. Protože složky impregnačních roztoků užitých 

v těchto metodách, jsou obvykle bezbarvé, pouhá aplikace těchto roztoků na tkáň, by neumožnila 

mikroskopické hodnocení. Dokonce ani, pokud by tyto složky měly specifickou afinitu k určitým 

tkáňovým komponentám. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve tkáni proběhla následná chemická 

konverze takto vázaných složek, za vzniku pozorovatelného elementárního stříbra. (Uchihara, 

2007) 

V impregnačních roztocích je stříbro přítomno většinou buď jako iont, popř. komplexní sůl 

(např. diamminstříbrný komplex). Stříbrné ionty by měly být nejprve navázány na cílové 

struktury tkáně. Toto navázání samo o sobě žádné pozorování neumožňuje. Navázané ionty musí 

být poté „in situ“ redukovány na černé partikule elementárního stříbra. Počet těchto části 

a zároveň jejich velikost musí být dostatečná, aby bylo možné mikroskopické hodnocení jimi 

obarvených struktur. (Uchihara, 2007) 

Většina histologických IM využívá během svého provedení roztok dusičnanu stříbrného. 

Všechny tyto metody mají za cíl redukci iontů stříbra „in situ“ tak, aby formované elementární 

stříbro specificky barvilo hledané struktury. (Kiernan, 2002) 

Během impregnace dochází ke dvěma hlavním typům reakcí. Při první z nich dochází k vázání 

velkého množství stříbrných iontů koordinačními vazbami k proteinům tkáně. Většina těchto 

vazeb, je zprostředkována imidazolovým jádrem aminokyseliny histidinu. Během druhé reakce 

dochází k redukci malého množství stříbrných iontů, za současné tvorby tzv. jader (nevztahuje se 

k celulárním nukleolům) na specifických místech tkáňového řezu. (Kiernan, 2002) 

Tyto drobné částice jsou příliš malé na to, aby je bylo možné zachytit mikroskopií. Každé 

z těchto jader je tvořeno dvěma až šesti atomy redukovaného stříbra. (Kiernan, 2002) 
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Po impregnační fázi je nutné vázané ionty redukovat, analogicky s tzv. vyvíjením ve fotografii. 

Tato redukce je mnohonásobně katalyticky urychlována jádry atomů stříbra, formovanými během 

impregnace. Toto katalytické urychlení umožňuje dostatečné znázornění hledaných struktur, 

zatímco pozadí preparátu není barveno vůbec, nebo jen slabě. (Kiernan, 2002) 

IM jsou výrazně ovlivněny vlastnostmi prostředí. Mezi nejzásadnější vlivy patří hodnota pH, 

teplota, koncentrace stříbrných iontů a dalších molekul a čas. Spolu s vlastnostmi hledaných 

tkáňových komponent, je tato skutečnost základem pro rozdílné cílové struktury různých 

stříbřících metod. (Samuel, 1953b) 

Stříbřící metody lze rozdělit do dvou velkých skupin, využívajících rozdílné principy. Některé 

tkáňové složky mají samy o sobě redukční vlastnosti. Ty mohou být dostatečné, popř. mohou být 

vhodnou chemickou modifikací zesíleny natolik, že jsou dostatečné pro redukci stříbrných iontů 

„in situ“. Metody využívající tento princip jsou označovány jako metody argentafinní. Pokud ve 

tkáni prokazované struktury nemají redukční vlastnosti, nebo pokud jsou příliš slabé, dojde během 

impregnace pouze k navázání stříbrných iontů do tkáně. Teprve s využitím následného 

redukčního („vyvíjecího“ – „development solution“) roztoku, dojde ke katalyticky urychlené 

redukci stříbrných iontů na hledaných tkáňových složkách. Takové reakce jsou nazývány 

argyrofilní. (Uchihara, 2007) 

Většina metod využívajících impregnaci solemi stříbra, obsahuje jako jeden z finálních kroků 

aplikaci roztoku chloridu zlatitého. Mezi elementárním stříbrem, formovaným v tkáňových 

řezech, a zlatitými ionty dochází k reakci, která má za následek tzv. „tónování“ impregnovaných 

řezů. (Feigin, a další, 1976) 

Ve tkáni dochází k oxido-redukční reakci, při které je elementární stříbro oxidováno na 

stříbrné ionty, zatímco zlatité ionty původního roztoku AuCl3, jsou redukovány na elementární 

zlato. Během této reakce (3𝐴𝑔0 + 𝐴𝑢𝐶𝑙3 → 𝐴𝑢0 + 3𝐴𝑔𝐶𝑙) je tedy část stříbra formovaného ve 

tkáni nahrazena ekvivalentním množstvím zlata. Tato záměna přispívá ke zvýšení stability 

impregnace ve finálním preparátu. Zároveň dochází k zostření impregnovaných struktur, a také 

k odstranění části nespecifického obarvení pozadí. (Feigin, a další, 1976) 

Jedním z posledních kroků stříbřících technik, bývá fixování impregnace thiosíranem sodným. 

Jeho roztok má schopnost tvořit rozpustné komplexy s neredukovanými ionty stříbra, a tím je 

odstraňovat z tkáňového řezu. (Feigin, a další, 1976) 

Odstraněním přebytečných stříbrných iontů z tkáňového řezu brání následnému možnému 

redukování těchto iontů působením světla. To by mohlo zapříčinit postupné nespecifické tmavnutí 

již hotových preparátů a snižovat možnost jejich opětovnému hodnocení. (Feigin, a další, 1976) 
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Obecný princip IM by se dal schematicky rozdělit na čtyři části (viz sch. 1). Je však nutné mít 

na paměti často značné rozdíly mezi jednotlivými metodami. Schematicky znázorněné kroky 

často neprobíhají v časové posloupnosti, ale provázaně. V některých metodách probíhá více kroků 

současně, jiné mohou chybět úplně. 

 

Sch. 1:  Schematické znázornění obecného principu IM 

IM a princip jejich fungování byly středem zájmu především v období kolem poloviny 

dvacátého století. V této oblasti výzkumu se angažovalo několik hlavních osobností, jako např. 

E. P. Samuel nebo A. Peters. Ani přes jejich experimentální činnost se však nepodařilo přesně 

zmapovat a objasnit principy a chemismus IM.  

 

 

Obr. 1: Normální struktura retikulární sítě v jaterním parenchymu, znázorněná IM dle Gömöriho. Vlevo 

nahoře s ložiskem steatózy. 

Gömöri, 200x 

 

  

úprava funkčních 
skupin 

navázání 
stříbrných iontů

redukce
tónování, 
fixování
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4. Teoretická část – speciální 
 

4.1.  Teoretický základ k histologickému zpracování tkání 

Histologické zpracování biologického materiálu je komplexní proces, který se skládá 

z několika navzájem provázaných částí. Jeho cílem je zhotovení trvalých histologických 

preparátů, umožňujících mikroskopické hodnocení tkání a jejich komponent. Obecně lze tento 

proces rozdělit do těchto základních fází: (viz sch. 2) 

4.1.1. Odběr materiálu 

Odběr materiálu lze rozdělit do dvou základních kategorií: 

a) Endoskopické vzorky a materiál získaný probatorní punkcí orgánů (válečky tkání získané 

biopsií tlustou jehlou), které jsou zpracovávány jako celek a kompletně. 

b) Větší tkáňové celky či explantované orgány, získané při chirurgických zákrocích. Tento 

materiál je po makroskopickém posouzení lékařem rozdělen a jsou z něj vyňaty drobné vzorky, 

určené k dalšímu pracování. Zbytek materiálu se uchovává, ale většinou se již nezpracovává. 

4.1.2. Fixace tkáně 

Proces fixace v obecném pojetí, je vystavení tkáně takovým podmínkám, aby došlo k rychlému 

a šetrnému denaturování proteinů. Stejně jako všechny další kroky tkáňového zpracování, je 

proces správné a úplné fixace velmi důležitý pro kvalitu výsledných preparátů. Slouží k zachování 

morfologických a chemických vlastností buněk i extracelulárních komponent. Zároveň zabraňuje 

procesům autolýzy a osmotického poškození buněk. (Bencroft, a další, 2002) 

Ideální fixace by znamenala dokonalé zachování vzájemných vztahů ve tkáni tak, jak byly „in 

vivo“. Takový fixační prostředek ale neexistuje, a proto je vždy potřeba počítat s vlivem fixace 

na vyšetřovaný vzorek. Tyto změny mohou být jak fyzikální (změna permeability buněk), tak 

chemické (ovlivnění struktury proteinů, aktivity enzymů apod.). (Bencroft, a další, 2002) 

Nejčastěji v praxi používaným fixačním prostředkem je formaldehyd. Je zástupcem 

chemických fixačních činidel, a patří do skupiny fixativ aldehydových. Vytváří methylenové 

můstky mezi tkáňovými proteiny (vysokou afinitu má k externě orientovaným –NH2 skupinám 

lysinu, dále k cysteinu, histidinu, serinu a treoninu), čímž dochází k jejich zesíťovaní, precipitaci 

a ztrátě jejich aktivity. Fyzikální fixace se v praxi takřka nevyužívá. (Bencroft, a další, 2002) 

odběr materiálu fixace
převedení 

do 
parafínu

krájení barvení
montování, 
hodnocení

Sch. 2:  Schematické znázornění obecného principu histologického zpracování 
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Fixace tkání je proces, jehož efektivita a časová náročnost je ovlivněna řadou faktorů. Mezi 

hlavní patří: pH, teplota, koncentrace fixativa, rozměry a charakter tkáňového vzorku. Schopnost 

formaldehydu zajišťovat fixaci tkání, je významně ovlivněna hodnotou pH. Při nízkém pH 

dochází k ionizaci cílových funkčních skupin, a ty se vůči působení formaldehydu stávají inertní. 

Vyšší teplota usnadňuje pronikání fixativa do tkání, a tím jeho účinnost. (Bencroft, a další, 2002) 

V praxi se užívá formaldehyd, který je z nasyceného roztoku (koncentrace 37 – 40%) ředěn 

na 4% nebo 10% roztok (tzv. slabý a silný formol). K uvážení doby fixace je třeba vzít v úvahu 

velikost a charakter tkáňového zorku. Obecně je to proces trvající hodiny, až desítky hodin (někdy 

i 48 hodin). Ve zvláštních případech je možno zkrátit dobu fixace na desítky minut (např. vzorky 

ledvin či jater, získané biopsií jehlou).  

4.1.3. Převedení tkáně do parafínu 

Po předchozím procesu fixace je následovně třeba tkáňový vzorek odvodnit, a převést do 

prostředí parafínu. To je opět několikakrokovým postupem, jehož cílem je postupné odstranění 

vody z tkáně, a její nahrazení sérií chemických látek, na jejímž konci je histologický parafín. 

Postup se dá rozdělit do těchto navazujících kroků: (viz sch 3).  

4.1.3.1.  Odvodnění 

Odvodnění je proces, při kterém je přirozené vodné prostředí tkáně odstraněno, a postupně 

nahrazeno látkou, schopnou rozpouštět parafín. Zároveň je odstraněn vodný roztok fixačního 

média. Nejpoužívanějším odvodňovacím médiem je etanol, používaný ve formě denaturovaného 

lihu.  Odvodnění tkáně by nemělo být příliš náhlé, protože příliš rychlá výměna tekutin přes 

buněčnou membránu může způsobit její poškození a také smrštění buněk. (Bencroft, a další, 

2002) Tomu se předchází řadou lázní se vzrůstající koncentrací etanolu. Zpravidla se začíná na 

70% a přes jeden či dva mezistupně pokračuje až k 96% (100%) etanolu.  

Dalším odvodňovacím médiem je například izopropylalkohol (propan-2-ol). Vzhledem k jeho 

lepší mísitelnosti s xylenem, je vhodné užít izopropylalkohol jako mezistupeň mezi etanolem  

a xylenem.  

 

odvodnění
prosycení 

rozpouštědlem 
parafínu

prosycení tkáně 
parafínem

zalití do 
parafínového 

bloku

Sch. 3: Schematické znázornění postupu převedení tkáně do parafínu 
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4.1.3.2. Prosycení tkáně látkou rozpouštějící parafín 

Po předcházejícím odvodnění tkáně je třeba prosytit vzorek látkou, která je mísitelná jak 

s odvodňovacím činidlem, tak s parafínem. Nejčastěji užívanou látkou s hledanými vlastnostmi 

je xylen. Běžně užívaný xylen je směs tří izomerů (1,2-dimethylbenzen, 1,3-dimethylbenzen  

a 1,4-dimethylbenzen), lišících se polohou methylových skupin na benzenovém kruhu.  

4.1.3.3. Prosycení parafínem 

Tkáň, která je sycena xylenem, je možné přenést přímo do lázně s tekutým parafínem. Pro 

histologické zpracování biologických vzorků se používají speciálně vyráběné komerční parafíny 

s teplotou tání (a tím i tvrdostí) nejčastěji v rozmezí 54 – 58 °C. Pokud byl předešlý postup 

zpracování správný, tkáň bez problémů přijme prostředí parafínu a nahradí jím tak původní 

prostřední vodné.  

Doba nutná k dokonalému prosycení tkáňového vzorku jednotlivými chemikáliemi,  

a v neposlední řadě parafínem, je závislá na několika faktorech.  Urychlení procesu může přispět 

temperování jednotlivých lázní či umístění do vakuovaných nádob. Hlavním parametrem 

udávajícím časovou náročnost jednotlivých kroků, je velikost tkáňového vzorku. Ta by měla být 

ideálně do rozměrů cca 1 × 1 × 0,5 cm.  

Jednotlivé kroky tkáňového procesu jsou v rutinních provozech zajišťovány pomocí 

automatických přístrojů, tzv. autotechnikonů, které samostatně a automaticky (většinou přes noc) 

zajistí provedení jednotlivých kroků podle předem definovaného programu.  

4.1.3.4. Zalití do parafínového bloku 

Po absolvování celého tkáňového procesu a převedení materiálu do prostředí parafínu, je nutné 

zalít vzorek to bloků, které umožní jejich další zpracování. K tomu slouží, dnes již na většině 

pracovišť, speciální zalévací stanice. Jejich součástí je rezervoár s tekutým parafínem, zásobník 

s předehřátými kovovými formičkami a speciální chladící zařízení, umožňující rychlé zchlazení 

již zalitých bloků.  

V kovových formičkách se je nutné tkáň správně zorientovat, aby při následném krájení byla 

v řezu zachycena celá požadovaná plocha vzorku. Po orientaci tkáně je do formičky doplněn 

parafín, a je k ní připevněna plastová kazetka s identifikací vzorku, sloužící zároveň jako pevný 

podklad pro upevnění parafínového bloku v mikrotomu při následném krájení. 
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4.1.4. Krájení 

Po zalití tkáňových vzorků do parafínových bloků, je možné přistoupit ke krájení. Aby bylo 

možné dosáhnout optimální tloušťky řezů, je nutné parafínové bloky vychladit. K tomu slouží 

speciální deskové chladící zařízení, schopné udržovat stálou teplotu (pozn.: během zpracovávání 

preparátů pro tuto práci bylo užito zařízení, udržující teplotu na hodnotách -12 až -13 °C). 

Samotné krájení probíhá na speciálním zařízení zvaném mikrotom. Jeho technická konstrukce 

umožňuje velmi jemnou a přesnou motorickou manipulaci s blokem a krájecím zařízením, které 

dovoluje krájet parafínové řezy o tloušťce již od cca dvou mikrometrů. Jako krájecí zařízení se 

využívají jednak speciálně broušené mikrotomové nože, jednak komerčně vyráběné žiletky. Dnes 

se již většinou užívají žiletky, dovolující efektivnější kontrolu nad kvalitou produkovaných řezů, 

a jejich standardizaci.  

Po ukrojení parafínových řezů se vzorky tkáně, jsou tyto řezy naneseny na hladinu 

temperované vodní lázně, kde dojde k jejich vypnutí. Zároveň dochází k makroskopické selekci 

vhodných řezů, které jsou následně z vodní hladiny sejmuty podložním sklem. Na podložním skle 

přichycené řezy jsou umístěny na vyhřívanou desku, kde dochází k jejich dalšímu vypínání, 

osychání a přilnutí parafínu ke sklu. 1 

Označená podložní skla s parafínovými řezy jsou následně umístěna do termostatu. Časový 

rozsah tohoto kroku a teplota inkubace, jsou závislé na konkrétním nastavení provozu dané 

laboratoře (pozn.: reparáty zhotovené pro tuto práci byly inkubovány při 56 °C po dobu cca  

15 – 18 hodin). Během této doby dojde k částečnému odtavení parafínu z původního řezu, 

a k pevnému přilnutí tkáně k ploše podložního skla.  

4.1.5. Barvení 

Histologické barvení je několikastupňový proces, složený ze série dílčích, na sebe 

navazujících kroků. Jejich výsledkem jsou konkrétními metodikami obarvené histologické 

preparáty, které jsou následně zamontovány pomocí syntetických médií. Tyto preparáty jsou 

následně hodnoceny příslušnými pracovníky. Proces barvení lze obecně rozdělit do těchto kroků: 

(viz sch. 4) 

                                                      
1 Ekvivalentní technikou je napínání řezů na vodní kapku. Tato metoda je zastaralá a neumožňuje dosažení 

tak kvalitních preparátů, jako s použitím vodní lázně. 

deparafinace
proces 

rehydratace
vlastní 
barvení

odvodnění montování

Sch. 4: Schematické znázornění obecného postupu barvení 
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4.1.5.1.  Deparafinace tkáňových řezů 

Předchozí postup zpracování vyžadoval, aby byl vzorek odvodněn, a následně převeden do 

prostředí parafínu. Následující krok histologického vyšetření ale vyžaduje, aby byl parafín z tkáně 

odstraněn, a opětovně nahrazen vodou. K tomu se využívá působení organického rozpouštědla, 

schopného parafín z tkáně odstranit. Pro tuto schopnost je opětovně využíván xylen. 

4.1.5.2.  Proces rehydratace (zavodnění) tkáně 

Po odstranění parafínu je třeba z tkáňového vzorku vymýt xylen, a postupně ho nahradit 

vodou. K tomu se používá série lázní, obsahující sestupnou koncentrační řadu etanolu (v podobě 

lihobenzinu). Ta končí 70% roztokem etanolu ve vodě. Další krok je již závislý na konkrétním 

použitém barvení.  

4.1.5.3.  Vlastní barvení 

Histologické barvení je definovaný metodický postup, jehož účelem je zvýraznění a odlišení 

vybraných intracelulárních i extracelulárních struktur v tkáňovém vzorku tak, aby mohly být 

pozorovány a hodnoceny prostřednictvím světelné mikroskopie. Během histologických barvení 

je využívána rozdílná afinita tkáňových složek k substancím obsaženým v použitých roztocích.  

Složky barvících roztoků interagují s molekulami tkáně řadou chemických mechanismů. 

Uplatňují se různé druhy vazeb, kterými jsou molekuly barviva vázány ke specifickým složkám 

tkáně. K umožnění specifických reakcí, případně zvýšení jejich efektivity, jsou často chemicky 

modifikovány funkční skupiny složek tkáně. Tento krok následně umožní specifické chemické 

reakce, vedoucí ke zvýraznění požadovaných struktur.  

Po provedení kroků, vedoucích ke zvýraznění konkrétních tkáňových složek, ať už 

fyziologických či patologických, dochází většinou k dobarvení buněčných jader a cytoplazmy. 

Jen tak je většinou možné hodnotit komplexně strukturu tkáně a vztahy mezi jejími 

komponentami.  

Uplatňování chemických reakcí mezi reagenciemi užívanými při barvících postupech  

a složkami tkání, se nazývá histochemie.  

Samostatnou kapitolou v oblasti histologického prokazování tkáňových složek, je 

imunohistochemie, využívající k průkazům specifických reakcí na principu vazby antigen  

– protilátka.  
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4.1.5.4.  Odvodnění již obarveného vzorku 

Po fázi vlastního barvení tkáně je důležité zajistit, aby byl preparát trvalý, a odolný proti 

působení zevních vlivů. Také je důležité zabránit vyschnutí tkáně, které by mohlo způsobit její 

nevratné poškození (zejména popraskáním).  

Z tohoto důvodu se již obarvené preparáty opět odvodňují a sytí xylenem, který je také 

rozpouštědlem pro syntetická montovací média. Odvodnění probíhá vzestupnou koncentrační 

řadou etanolu, která je následována roztokem karbolxylenu (roztok fenolu v xylenu), a konečně 

lázní xylenu.  

4.1.5.5.  Montování 

Poslední fází přípravy trvalých histologických preparátů, je zamontování tkáňových řezů,  

tj. jejich překrytí další vrstvou tzv. krycího skla, spojenou s podložním sklem prostřednictvím 

montovacího média.  

Montovací média jsou zpravidla čiré bezbarvé kapaliny, které na vzduchu zasychají a tuhnou. 

V rutinních provozech se dnes používají převážně syntetická montovací média, rozpustná 

v xylenu. (Bencroft, a další, 2002) 

Zamontováním a očištěním je dokončena laboratorní příprava trvalých histologických 

preparátů. Ty je následně možné hodnotit za užití světelné mikroskopie.  

4.2.  Teoretický základ ke strukturám, prokazovaným IM 
 

4.2.1. Bazální lamina a bazální membrána 

Většina epiteliálních buněk je od pojivové tkáně oddělena tenkou vrstvou extracelulární 

hmoty, zvanou bazální lamina (BL). Tato struktura může být pozorována pouze prostřednictvím 

elektronové mikroskopie, kde se jeví jako denzní vrstva o tloušťce 20 – 100 nm, sestávající 

z velmi jemné a husté sítě tenkých fibril. Tato vrstva je nazývána lamina denza. Spolu s touto 

vrstvou může být po jedné, nebo obou jejích stranách přítomna další, mnohem řidší vrstvička, 

zvaná lamina rara či lamina lucida. (Junqueira, 2005) 

Mezi vrstvami epiteliálních buněk, bez vmezeřené pojivové tkáně (ve specializovaných 

strukturách ledvin či plic), je BL silnější v důsledku spojení naléhajících BL obou vrstev 

epiteliálních buněk. (Junqueira, 2005)  
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BL se nenachází výhradně u epitelových tkání, ale také v místech, kde se jiné buněčné typy 

střetávají s pojivovou tkání. Tak je tomu např. ve svalech, tukové tkání, nebo u Schwannových 

buněk v nervové tkáni. (Konrádová, 2000) 

Hlavními složkami tvořícími strukturu BL jsou kolagen typu IV, glykoproteiny laminin 

a entactin, a proteoglykany (např. heparan sulfát). Přesné molekulární složení těchto složek se 

mění v závislosti na typu tkáně. (Junqueira, 2005) 

BL je k přilehlé vrstvě pojivové tkáně připevněna pomocí kotevních struktur, tvořených 

speciálním kolagenem typu VII a svazečky mikrofibril. Tyto složky jsou secernovány 

epiteliálními buňkami, a dále buňkami tukovými, svalovými vlákny, a buňkami Schwannovými. 

Někdy jsou přítomna i RV produkovaná buňkami pojivové tkáně. Tato RV mohou tvořit tzv. 

laminu reticularis. (Junqueira, 2005) 

BL má značné množství funkcí. Vedle prosté strukturální opory pro buňky, které na ni 

naléhají, představuje BL bariéru, která selektivně omezuje či reguluje výměnu 

makromolekulárních látek mezi pojivovou tkání a přilehlými buňkami jiných tkání. BL také 

ovlivňuje orientaci buněk, jejich růst a vyzrávání. Může také sloužit jako vodící struktura při 

buněčné migraci. (Junqueira, 2005)  

Pojem BM se užívá pro označení silnější, Periodic Acid-Schiff (PAS) pozitivní vrstvy, 

nacházející se pod některými epiteliálními vrstvami a viditelné ve světelném mikroskopu. BM je 

silnější než BL, a vzniká spojením dvou vrstev BL, nebo spojením BL a laminy retikulární  

(pozn.: prostupování nádorových buněk přes BM je důležitým markerem jejich invazivity, a pro 

patologa je důležitým ukazatelem při hodnocení malignity některých nádorů). (Konrádová, 2000) 

Obr. 2: Znázornění BM (červeně) na bazální straně 

epiteliálních buněk. Převzato z (Junqueira, 2005), 

Copyright: The McGraw-Hill Companies, Inc. 
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4.2.2. Helicobacter pylori 

Rod Helicobacter představuje skupinu bakterií, obvykle spirálovitého tvaru, které vykazují 

silnou ureázovou aktivitu. Při jejich izolaci v roce 1983 byly zařazeny k rodu Campylobacter. 

Teprve s využitím metod molekulární biologie byly vyčleněny jako zvláštní rod. Z klinického 

pohledu má pro člověka největší význam Helicobacter pylori (HP). (Votava, 2005) 

V biologickém materiálu bývá distribuce HP značně nerovnoměrná. Největší koncentrace 

bakteriálních buněk bývá lokalizována ve vrstvě hlenu nad sliznicí. Zde je možno pozorovat 

gramnegativní bakterie, které se tvarem pohybují od spirál či vlnovek, až ke kokoidním formám. 

(Bednář, 1996) 

HP je patrně patogenní pouze pro člověka. Byla prokázána spoluúčast HP na vzniku chronické 

gastritidy, a také byl prokázán téměř u všech pacientů s vředovým onemocněním žaludku či 

duodena. Bakterie má celou řadu vlastností, které představují faktory významně zvyšující její 

patogenitu. Jsou jimi jak samotná stavba bakteriální buňky (tvar buňky, přítomnost adhesinů), tak 

široká paleta produkovaných látek. Mezi ně lze zařadit oxidázu, katalázu, ureázu, prokázána byla 

produkce fosfolipáz, glukofosfatáz, proteáz, hemolyzinů, nebo proteinů inhibujících syntézu HCl. 

(Votava, 2005) 

Většina pacientů vykazuje vlivem působení HP klinické příznaky spojené s gastritidou 

(obvykle dyspeptického charakteru). Někteří lidé mohou mikroba hostit řadu let, aniž dojde 

k manifestaci klinických příznaků. K přenosu zřejmě dochází z úst do úst, druhou možností je 

fekálně-orální přenos. (Bednář, 1996) 

Laboratorní diagnostika se opírá jednak o kultivaci z biologického materiálu, získaného při 

endoskopickém zákroku, a dále o histologické vyšetření bioptických tkáňových vzorků. 

V mikrobiologii se k identifikaci kultivovaných kolonií využívají morfologické a biochemické 

vlastnosti mikroba, v histologii je nejefektivnější technikou modifikovaná metoda dle Warthin-

Starryho. (Votava, 2005) 

4.2.3. Mykotické infekce 

Eukaryontní organismy spadající do říše hub představují rozmanitou skupinu převážně 

saprofytických a parazitických organismů. Od rostlin se fungi odlišují nepřítomností chlorofylu, 

a dále, mimo jiné, přítomností složitých cukrů. Stěna většiny hub obsahuje chitin, některé dále 

mannany, glugany a chitosan. (Votava, 2005) 
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Chorobné stavy vyvolané houbami jsou různorodou skupinou, z níž klinicky nejvýznamnější 

jsou tzv. mykózy. U drtivé většiny lékařsky významných mikromycet (mikroskopické houby) 

platí, že nenapadají zdravý organismus. Mykotické infekci obvykle předchází predisponující 

faktory. Jejich spektrum je široké, a zahrnuje mimo jiné i nádorová onemocnění, diabetes mellitus, 

stavy po transplantacích, deficity imunity či dlouhodobé užívání širokospektrých antibiotik. Právě 

tyto pacienty často doprovází oportunní mykotické infekce. (Bednář, 1996) 

Klinicky významné mykózy lze rozdělit na mykózy systémové (též hluboké či orgánové) 

a mykózy povrchové, bez ohledu na jejich vyvolavatele. (Votava, 2005) 

Mezi nejčastější původce klinicky významných mykóz se řadí zástupci rodu Aspergillus. 

Tento rod zahrnuje asi 150 známých druhů, z nichž prokazatelně patogenních pro člověka, je cca 

20 druhů. Nejčastějším původcem mykóz je Aspergillus fumigatus, A. flavus a A. niger. (Bednář, 

1996) 

Morfologicky aspergily řadíme mezi vláknité houby. Pozorujeme u nich septovité hyfy 

a kulovitě zakončené konidiofory. (Votava, 2005) 

Cesta přenosu nákazy na člověka je různá. Možný je přenos vzduchem (vdechnutí 

mikrokonidií), poraněním, nebo kontaktem s infikovaným předmětem. Ohrožení pro člověka 

představují zástupci rodu Aspergillus zejména dvěma hlavními mechanismy. Produkcí 

hepatotoxických, nefrotoxických či karcinogenních mykotoxinů (aflatoxin), a přímým infekčním 

kolonizováním – aspergilózou. (Votava, 2005) 

Aspergily jsou významným potenciálním patogenem zejména pro pacienty se sníženou 

obranyschopností či po transplantacích. U takto imunokompromitovaných jedinců mohou vyvolat 

vysoce invazivní infekci s afinitou ke krevním cévám a s následným rozsahem do různých orgánů, 

včetně CNS. Aspergily jsou také významným původcem nozokomiálních nákaz (tzv. nemocniční 

nákazy, vznikající v příčinné souvislosti s hospitalizací pacienta ve zdravotnickém zařízení), 

ohrožujících zejména zmíněné imunokompromitované pacienty. (Bednář, 1996) 

Laboratorní diagnostika mykóz se rozděluje na přímou a nepřímou detekci. Nepřímá detekce 

využívá imunologické metody a stanovuje hostitelem produkované protilátky, namířené proti 

vyvolávajícímu agens. Přímá detekce se opírá o kultivace izolovaných původců onemocnění 

a jejich identifikaci na základě morfologických a biochemických vlastností, popř. s využitím 

metod molekulární biologie. Přímá detekce však může být, zejména u hlubokých mykóz, obtížná, 

a právě zde se uplatňuje detekce v tkáňových vzorcích s využitím impregnační metody dle 

Grocotta. (Votava, 2005) 
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Obr. 3: Impregnační průkaz Aspergilové infekce v tkáňovém vzorku 

Grocott, 400x 

4.2.4. Retikulární vlákna 

RV jsou jedním z několika typů vláken, nalézajících se jako charakteristické extracelulární 

komponenty pojivových tkání. V různém zastoupení jsou přítomna ve vazivových strukturách, 

ale vyskytují se i v celé řadě dalších tkání a orgánů. (Mačák, a další, 2004) 

Nalézají se buď jako součást retikulárního vaziva, tvořícího stroma lymfatických 

a krvetvorných orgánů (lymfatické uzliny, kostní dřeň, slezina), nebo tvoří samostatné vláknité 

struktury, představující oporu parenchymových orgánů či trámců endokrinních buněk. 

(Mačák, a další, 2004) 

RV se zpravidla větví a vytvářejí síťovité struktury. Tloušťka jednotlivých vláken bývá 

nejčastěji 0,2 – 1 μm. Vlákna jsou tvořena spontánně agregujícími mikrofibrilami o tloušťce cca 

30 – 45 nm, která stejně jako mikrofibrily vláken kolagenních, vykazují příčné pruhování 

s periodou 64 nm. RV, resp. mikrofibrily, ze kterých jsou složena, jsou tvořena především 

kolagenem typu III. Dalšími komponentami jsou glykoproteiny a proteoglykany. (Lichnovský, 

2002) 

RV bývají někdy označována jako vlákna prekolagenní. Předpokládá se, že s přibýváním 

kolagenu typu I, a ubýváním amorfní hmoty, se z nich mohou vyvíjet vlákna kolagenní. Na RV 

se dříve pohlíželo jako na nezralá vlákna kolagenní, nyní jsou považována za samostatnou 

kategorii s charakteristickými morfologickými, biochemickými a funkčními rysy. (Lichnovský, 

2002)  
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V základním histologickém barvení hematoxylinem a eozinem, nejsou RV patrná. K jejich 

histologickému průkazu se nejčastěji využívá stříbřících IM. Při histologické diagnostice se 

hodnotí jak četnost, resp. hustota RV, tak případné anomálie jejich struktury a vzájemného 

uspořádání. (Sticová, 2013) 
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5. Metodická část 
 

5.1.  Jonesová metoda pro bazální membrány  

Glomerulární bazální membrána (GBM) a BM ledvinných tubulů, je dobře viditelná 

v preparátech barvených PAS reakcí a také při barvení s využitím IM dle Jonese. Tyto metody 

jsou založeny na relativně vysoké koncentraci hexóz, včetně glukózy, v kolagenních strukturách 

BM. Hydroxylové skupiny těchto hexóz mohou být oxidovány na aldehydy. Ty jsou pak 

využívány v reakcích, sloužících k průkazu BM. (Kumar, 2010) 

Změnou struktury a vlastností BM se projevuje celá řada glomerulonefritid (GN) 

a nefropatií (Junqueira, 2005). Tyto změny jsou, v porovnání s ostatními histologickými 

barveními, lépe pozorovatelné s využitím IM. (Honsová, 2013) 

S využitím Jonesovy metody je snadné sledovat změny v BM. Například její ztluštění 

u glomerulárních kapilár vlivem přítomnosti imunologických komplexů u membrán ozní GN, 

změny způsobené depozity amyloidu u amyloidózy, či zdvojení kontru BM 

u membranoproliferativní GN. (Kumar, 2010) 

Vzhledem k tomu, že vnitřní elastická lamina arterií je touto metodou dobře znázorněna, je 

metoda vhodná pro posuzování porušení arteriální stěny a vaskulitid. (Kumar, 2010) 

5.1.1. Princip 

Jonesova metoda pro znázornění BM je založena na konverzi funkčních skupin sacharidových 

jednotek na redukující aldehydy, prostřednictvím oxidace kyselinou jodistou. Vzniklé 

aldehydické skupiny jsou poté schopny redukovat elementární stříbro z pracovního roztoku 

methenamin-stříbo. Tím dojde k selektivnímu obarvení BM. Výsledná impregnace je tónována 

chloridem zlatitým a fixována roztokem thiosíranu sodného. (Kumar, 2010) 

5.1.2. Metodický postup barvení bazálních membrán metodou dle Jonese 

1 deparafinovat viz příloha č. 3 

2 voda oplach 

3 destilovaná voda oplach 

4 1% kyselina jodistá 10‘ 

5 tekoucí voda 10‘ 

6 destilovaná voda oplach 

7 pracovní roztok stříbra 
inkubace při 56 °C až 

jsou řezy nahnědlé 

8 destilovaná voda 2x oplach 

9 0,2% chlorid zlatitý 30“ 

10 destilovaná voda 2x oplach 

11 3% thiosíran sodný 2‘ 
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12 tekoucí voda 10‘ 

13 Mayerův hematoxylin 5‘ 

14 tekoucí voda 10‘ 

15 2x alkohol oplach 

16 eozin 3‘ 

17 odvodnit viz příloha č. 4 

18 montovat  
 

Tab. 1: Metodický postup pro provedení IM dle Jonese 

Pozn.: Metoda je citlivá na působení vnějších vlivů, stejně jako na kvalitu a čistotu užitých 

chemikálií a laboratorního vybavení. Z toho důvodu je velmi obtížné stanovit přesné časové 

úseky, které mají být užity pro dosažení optimální impregnace hledaných struktur. Je na 

zkušenostech a schopnostech laboranta/ky, aby případně upravil/a jednotlivé kroky za účelem 

optimálního výsledku. Doba inkubace s pracovním roztokem je variabilní a závisí na teplotě, 

koncentraci jednotlivých složek roztoku a použitém materiálu.  

5.1.3. Výsledky barvení 

Při správném dodržení všech jednotlivých kroků a optimální impregnaci tkáňových řezů 

solemi stříbra, jsou výsledky následující: 

 Bazální membrány: černá 

 Jádra: modrá 

 Cytoplazma: růžová 

 

5.1.4. Příprava roztoků 

 

1% kyselina jodistá 

5 g H5IO6 rozpustit v 500 ml destilované vody 

3% methenamin (methenamin = hexamethylentetramin, sumární vzorec C6H12N4) 

15 g C6H12N4 rozpustit v 500 ml destilované vody 

5% dusičnan stříbrný 

5 g AgNO3 rozpustit ve 100 ml destilované vody 

3% borax (borax = tetraboritan sodný, vzorec Na2[B4O5(OH)4].8H2O) 

15 g Na2[B4O5(OH)4].8H2O rozpustit v 500 ml destilované vody 
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Pracovní roztok stříbra 

40 ml 3% roztoku methenaminu předehřátého na 56 °C + 4 ml 5% AgNO3. Vytváří se bílá 

sraženina, která se po promíchání opětovně rozpouští. Přidat 5 ml 3% boraxu. Roztok se připraví 

vždy čerstvý a před použitím se přefiltruje. Je vhodné před zahájením barvení temperovat roztoky 

i sklo pro přípravu pracovního roztoku na teplotu cca 56 °C.  

5.2.  HP metodou dle Warthin-Starryho  

Laboratorní diagnostika infekcí vyvolaných patogenní bakterií HP, se opírá o celou řadu 

vyšetřovacích mechanismů a laboratorních stanovení. Provádí se mikrobiologické kultivace 

bakterií izolovaných z endoskopických vzorků, imunologické testy založené na detekci protilátek 

(typy IgG, IgM a IgA) v krvi pacienta či v žaludeční šťávě, nebo je možné mikroba identifikovat 

na základě specifické PCR metody. Provádí se také neinvazivní vyšetření s pomocí značené urey, 

která je mikrobem rozkládána, a značený oxid uhličitý je poté detekován v dechu. (Votava, 2005) 

Při histologickém vyšetření se hodnotí přítomnost tohoto patogenu ve vztahu k morfologicky 

a funkčně změněným tkáním zažívacího traktu. Důležité je to zejména u chronické gastritidy 

a vředové choroby žaludku. (Sticová, 2013) 

5.2.1. Princip 

Histologická IM pro znázornění HP, se svým principem řadí k argyrofilním reakcím. Hledané 

složky tkáňových řezů jsou schopny na sebe během impregnace vázat ionty stříbra, které jsou 

poté pomocí vhodného redukčního média konvertovány na elementární stříbro. Vznikající 

depozita pak barví cílové struktury černě. (Kiernan, 2002) 

Metoda dle Warthin-Sarryho je dvou kroková IM, jejíž chemismus není přesně znám. 

Předpokládá se, že během metody dochází ke dvěma hlavním reakcím. (Kiernan, 2002) 

První krok probíhá, když jsou řezy ponořeny do roztoku okyseleného dusičnanu stříbrného. 

Během tohoto kroku dochází v první fázi ke koordinačnímu navázání velkého množství stříbrných 

iontů na proteiny obsažené v tkáňových řezech. Předpokládá se, že se zde uplatňuje zejména 

imidazolová skupina, vázaná na aminokyselině histidin. Tato reakce je podpořena mírně kyselým 

pH. Ve druhé fázi je malá část těchto navázaných iontů redukována molekulami obsaženými ve 

struktuře mikroorganismů. Tato drobná „jádra“ atomů stříbra (neodpovídá celulárním nukleolům) 

poté slouží jako základ pro vyredukování elementárního stříbra ve druhé fázi. (Kiernan, 2002) 

Ve druhém kroku jsou řezy ponořeny do vyvíjecího roztoku, obsahujícího redukční činidlo, 

želatinu, a malé množství dusičnanu stříbrného. Želatina slouží jako zpomalovací médium, které 

umožňuje poměrně rychlé obarvení bakterií, zatímco pozadí je obarveno jen slabě. Redukce 
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stříbrných iontů na elementární stříbro je v tomto roztoku katalyzována submikroskopickými 

„jádry“ atomů stříbra, které vznikly v předchozí reakci. Jako redukční činidlo je v této reakci 

využíván hydrochinon. (Kiernan, 2002) 

Malé množství stříbra se ve tkáni působením hydrochinonu redukuje nezávisle na zmíněné 

katalýze. Toto stříbro způsobuje zbarvení okolní tkáně žlutohnědě, a umožňuje pozorovat její 

strukturu. (Kiernan, 2002) 

5.2.2. Metodický postup impregnační techniky Warthin-Starry 

1 deparafinovat viz příloha č. 3 

2 destilovaná voda 2x oplach 

3 1% dusičnan stříbrný  1 hodina při 56 °C 

4 vyvíjecí roztok 10 – 60“ v temnu 

5 teplá voda oplach 

6 destilovaná voda oplach 

7 odvodnit  viz příloha č. 4 

8 zamontovat  
 

Tab. 2: Metodický postup pro provedení IM dle Warthin-Starryho 

Pozn.: viz pozn. v kapitole 5.1.2. 

Společně s vyšetřovaným vzorkem by měla být vždy barvena i pozitivní kontrola se 

známým obsahem HP. Dle reakcí této známé pozitivní kontroly lze posuzovat správnost 

pracovního postupu, a provádět drobné korekce. Zejména určit vhodnou délku inkubace 

s vyvíjecím roztokem, kde dochází k zviditelnění hledaných struktur.  

Je důležité, aby vyvíjecí reakce probíhala v temnu, neboť světelné záření katalyzuje redukci 

stříbrných iontů hydrochinonem a způsobuje přílišné zbarvení pozadí. Vlivem téhož mechanismu 

dochází k poměrně rychlému znehodnocení (řádově minuty) vyvíjecího roztoku. Poté již není 

možné ho použít a v případě potřeby je nutné jej opětovně připravit. (Kiernan, 2002) 

5.2.3. Výsledky barvení 

Při správném metodickém postupu barvení a dodržení všech jednotlivých kroků této 

impregnační techniky, jsou výsledky barvení následující: 

 HP, případně přítomné spirochéty: černá 

 Jádra buněk: hnědá 

 Pozadí: žlutohnědá 
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5.2.4. Příprava roztoků 

V této metodě je jako základní rozpouštědlo, z něhož se připravují všechny následující 

roztoky, užita tzv. okyselená voda.  

Okyselená voda 

250 ml destilované vody + 2 ml 1% roztoku kyseliny citronové 

1% dusičnan stříbrný 

0,5 g AgNO3 rozpustit v 50 ml okyselené vody 

5% želatina 

2,5g želatiny rozpustit v 50 ml okyselené vody 

0,15% hydrochinon 

0,15 g hydrochinonu (C6H4(OH)2) rozpustit ve 100 ml okyselené vody 

2% dusičnan stříbrný 

1 g AgNO3 rozpustit v 50 ml okyselené vody 

2% roztok dusičnanu stříbrného, roztok želatiny a roztok hydrochinonu necháme před 

přípravou vyvíjecího roztoku temperovat na cca 56 °C. Je vhodné nechat si předem temperovat 

i 100 ml kyvetu, ve které probíhá redukční reakce. 

Vyvíjecí roztok 

Vyvíjecí roztok připravujeme těsně před jeho použitím, protože během několika minut dochází 

k jeho znehodnocení. V předem temperovaném odměrném válci mícháme připravené roztoky 

v tomto poměru: 

 45 ml 5% želatiny 

 24 ml 0,15 % hydrochinonu 

 18 ml 2% dusičnanu stříbrného 
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5.3. Znázornění mykotických infekcí IM dle Grocotta 

Identifikovat přítomnost mykotické infekce není vždy snadné. Naštěstí celulární struktury 

mikromycet jsou většinou poměrně velké, a jejich stěny jsou bohaté na polysacharidy, které 

mohou být oxidací konvertovány na aldehydy. Ty pak mohou být znázorněny pomocí PAS 

reakce, nebo impregnovány solemi stříbra. (Votava, 2005) 

Metoda dle Grocotta je příkladem tzv. argentafinních reakcí, kdy jsou tkáňové složky schopné 

barvit se přímo během inkubace s pracovním roztokem solemi stříbra, bez následného použití 

redukčních lázní. (Bencroft, a další, 2002) 

5.3.1. Princip metody 

U většiny klinicky významných mikromycet je buněčná stěna tvořena chitinem (polysacharid 

složený z molekul N-acetyl-D-glukosaminu), společně s polymery D-glukózy, D-manózy, 

proteiny a lipidy. Oxid chromový (resp. kyselina chromová vznikající při rozpouštění oxidu 

chromového ve vodě) reaguje s funkčními skupinami molekul polysacharidových řetězů a oxiduje 

je na aldehydy. Současně dochází ke štěpení polysacharidových řetězů.  (Bencroft, a další, 2002) 

Kyselina chromová je poměrně silné oxidační činidlo, které na aldehydické sloučeniny převádí 

složky buněčné stěny mikromycet. Fyziologické složky okolní tkáně jsou však ve většině případů 

oxidovány až na nereagující karboxylové kyseliny, a proto se ve výsledných preparátech solemi 

stříbra nebarví. Nově vzniklé aldehydické skupiny ve stěně mikromycet mají redukční vlastnosti, 

díky čemuž jsou schopné z pracovního roztoku redukovat elementární stříbro, které se stává 

viditelným v místě jejich výskytu. (Bencroft, a další, 2002) 

5.3.2. Metodický postup barvení mikromycet metodou dle Grocotta 

1 deparafinovat viz příloha č. 3 

2 voda oplach 

3 5% oxid chromový 1 hodina 

4 tekoucí voda 5‘ 

5 1% disiřičitan draselný 1‘ 

6 destilovaná voda oplach 

7 pracovní roztok stříbra 
inkubace při 56 °C až 

jsou řezy žlutohnědé 

8 destilovaná voda 3x oplach 

9 0,2% chlorid zlatitý 4‘ 

10 destilovaná voda oplach 

11 3% thiosíran sodný 5‘ 

12 voda oplach 
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13 1% světlá zeleň 5“ 

14 voda oplach 

15 odvodnit viz příloha č. 4 

16 zamontovat  

 

Tab. 3:Metodický postup pro provedení IM dle Grocotta 

Pozn.: viz pozn. v kapitole 5.1.2. 

 Tkáně s vysokým obsahem mykotických agens se budou barvit poměrně rychle, negativní 

vzorky se nemusí barvit vůbec či jen velmi slabě. Společně s vyšetřovaným vzorkem by se proto 

vždy měla současně barvit i známá pozitivní kontrola, obsahující nejlépe Aspergilovou infekci, 

což umožňuje hodnotit správnost pracovního postupu, případně provádět drobné korekce. 

V případě potřeby lze během barvení mikroskopicky kontrolovat jeho průběh a vhodným 

způsobem reagovat na zjištěné skutečnosti.  

5.3.3. Výsledky barvení 

Při správném dodržení všech jednotlivých kroků a optimální impregnaci tkáňových řezů 

solemi stříbra, jsou výsledky následující: 

 Mikromycety: černá 

 Mucin: šedá 

 Okolní tkáň: zelená 

5.3.4. Příprava roztoků 

 

5% oxid chromový 

5 g CrO3 rozpustit ve 100 ml destilované vody 

1% disiřičitan draselný 

1 g K2S2O5 rozpustit ve 100 ml destilované vody 

3% thiosíran sodný 

3 g Na2S2O3.5H2O rozpustit ve 100 ml destilované vody 

0,2% chlorid zlatitý 

0,2 g AuCl3 rozpustit ve 100 ml destilované vody 
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5% dusičnan stříbrný 

5 g AgNO3 rozpustit ve 100 ml destilovaná vody 

3% methenamin 

15g C6H12N4 rozpustit v 500 ml destilované vody 

Základní roztok methenamin – stříbro 

5 ml 5% roztoku AgNO3 + 100 ml 3% roztoku methenaminu. Po smíchání obou roztoků se 

tvoří bílá sraženina, která se mícháním opětovně rozpouští. Roztok je stabilní. 

Pracovní roztok stříbra 

5 ml 5% roztoku boraxu + 25 ml destilované vody + 25 ml základního roztoku  

methenamin – stříbro.  

Jednotlivé složky pracovního roztoku by měly být temperovány na teplotu 56 °C a smíchány 

těsně před samotnou inkubací. Temperováno by mělo být i laboratorní sklo použité při inkubaci. 

Roztok je vhodné před použitím přefiltrovat.  

5.4. Retikulární vlákna IM dle Gömöriho 

Pro znázornění RV lze využít celé řady metod, z nichž nejširší uplatnění našly zejména PAS 

reakce, založená na oxidaci hydroxylových skupin polysacharidové komponenty RV pomocí 

kyseliny jodisté, a dále impregnační metody, využívající schopnosti RV barvit se solemi stříbra. 

(Kumar, 2010) Metody pro stříbření RV jsou příkladem tzv. argyrofiliních reakcí: Tkáňové 

komponenty na sebe během inkubace s pracovním roztokem naváží ionty stříbra, které jsou poté 

redukovány na elementární stříbro. K tomu se využívá speciálních redukčních činidel, analogicky 

s vývojkami ve fotografii. (Gömöri, 1937) 

5.4.1. Princip metody 

RV mají přirozenou afinitu k solím stříbra. Tato jejich vlastnost je vhodným způsobem 

chemicky podpořena a RV jsou tak senzibilizována pro impregnaci ionty stříbra. Po impregnaci 

jsou navázané stříbrné ionty redukovány na elementární stříbro, což se projeví černým zbarvením 

v místech, kde se ve tkáni RV nacházejí. Poté dochází k tónování pomocí iontů zlata a následnému 

zafixování vzniklých komplexů. Po dobarvení preparátů vhodným barvivem, zvýrazňujícím 

buněčné jádro (případně i cytoplazmu), jsou v preparátech RV viditelná jako černé linie 

procházející tkání. (Bencroft, a další, 2002) 
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Přesný mechanismus působení jednotlivých použitých chemikálií není dosud přesně znám. 

Předpokládá se například, že manganistan draselný působí jako oxidační činidlo. Je však známo, 

že při použití jiných oxidačních činidel (např. kyselina chromová, oxid chromový, kyselina 

jodistá) nejsou výsledky srovnatelně kvalitní. (Bencroft, a další, 2002) 

5.4.2. Metodický postup barvení RV metodou dle Gömöriho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: viz pozn. v kapitole 5.1.2 

 V případě potřeby je možné po redukci formolovou vodou a po důkladném oplachu 

destilovanou vodou, opakovat krok impregnace pracovním roztokem stříbra (krok č. 8). Dále již 

postupujeme dle jednotlivých kroků výše uvedeného postupu.  

Spolu s vyšetřovaným vzorkem by měla být vždy současně vyšetřována i pozitivní kontrola 

se známým obsahem RV. Výsledná barevná reakce této kontroly umožňuje hodnotit správnost 

provedení IM. 

 

1 deparafinovat viz příloha č. 3 

2 1% manganistan draselný 1‘ 

3 destilovaná voda oplach 

4 3% disiřičitan draselný 1‘ 

5 destilovaná voda oplach 

6 1% síran železito-amonný 1‘ 

7 destilovaná voda 2x oplach 

8 
pracovní roztok stříbra  

(kapat přes filtrační papír) 
3‘ 

9 destilovaná voda oplach 

10 formolová voda 1‘ 

11 tekoucí voda 5‘ 

12 destilovaná voda oplach 

13 okyselený 0,2% chlorid zlatitý 2‘ 

14 destilovaná voda oplach 

15 3% disiřičitan draselný 1‘ 

16 5% thiosíran sodný 1‘ 

17 tekoucí voda 5‘ 

18 jádrová červeň 5‘ 

19 destilovaná voda oplach 

20 odvodnit viz příloha č. 4 

21 zamontovat  

Tab. 4: Metodický postup pro provedení IM dle Gömöriho 
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5.4.3. Výsledky barvení 

Při správném dodržení všech jednotlivých kroků a optimální impregnaci tkáňových řezů 

solemi stříbra, jsou výsledky následující: 

 Retikulární vláka: černá 

 Jádra: růžovočervená 

 Cytoplazma: růžová 

5.4.4. Příprava roztoků 

 

Formolová voda 

100 ml destilované vody + 0,5 ml 10% roztoku formaldehydu 

Okyselený chlorid zlatitý 

0,2 g AuCl3 rozpustit ve 100 ml destilované vody + 3 kapky 10% kyseliny octové 

1% manganistan draselný 

0,5 g KMnO4 rozpustit ve 100 ml destilované vody 

3% disiřičitan draselný 

3 g K2S2O5 rozpustit ve 100 ml destilované vody 

1% síran železito-amonný  

1 g NH4Fe(SO4)2.12H2O rozpustit ve 100 ml destilované vody  

5% thiosíran sodný 

5 g Na2S2O3.5H2O rozpustit ve 100 ml destilované vody 

Pracovní roztok stříbra 

10 ml 10% AgNO3 + 2 ml 10% KOH. Ihned se vytváří hnědá sraženina. Roztok dobře 

promíchat, pak po kapkách přidávat koncentrovaný amoniak, dokud se nerozpustí veškerá 

sraženina a roztok nebude čirý. Poté po kapkách přidávat 10% AgNO3. Při přidávání AgNO3 se 

tvoří sraženina, která se zpočátku rychle opětovně rozpouští. Pro optimální výsledek barvení je 

třeba velmi přesně vytitrovat množství amoniaku a dusičnanu. Toho je dosaženo, když přidávaný 

dusičnan vytvoří sotva patrnou opalescenci roztoku. (Bencroft, a další, 2002) 
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Příliš mnoho volného amoniaku způsobí, že některá RV budou obarvena velmi přesně a tence, 

ale impregnace bude z celkového pohledu nedostatečná. Některá RV nebudou impregnována 

takřka vůbec (v závislosti na tloušťce), jiná se budou jevit jako přerušená. Naopak při vysoké 

koncentraci volných iontů stříbra bude impregnace příliš silná. Vlákna budou stříbrem sycena 

příliš, a nebude možné rozlišit jemnou strukturu. Také pozadí může být přítomností stříbra tmavé 

a ve tkáni se mohou vyskytovat i precipitáty. (Bencroft, a další, 2002) 
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6. Praktické provedení 

Veškerá grafika, prezentující v této práci mikroskopické snímky histologických preparátů, je 

autorským materiálem, vzniklým na PAP IKEM. Veškeré preparáty jsem zhotovoval osobně, dle 

metodických postupů uvedených v této práci. 

6.1.  Podrobné informace k praktickému provedení 

6.1.1. Odběr materiálu 

• Tkáňové vzorky pro metody dle Gömöriho a Grocotta pocházejí z lékařem 

makroskopicky hodnoceného a přikrojeného materiálu, zpracovávaného dle standardních postupů 

na našem pracovišti.  

• Vzorky pro metodu dle Jonese pocházejí z probatorní punkcí získaných válečků ledvinné 

tkáně, které byly na našem pracovišti zpracovávány v rámci rychlého histologického vyšetření. 

• Vzorky pro metodu dle Warthin-Starryho  jsou endoskopicky získané částečky sliznice 

trávicí trubice. Byly na našem pracovišti zpracovávány standardním způsobem.  

6.1.2. Fixace, tkáňový proces, zalévání, krájení 

Veškeré další zpracování tkáňových vzorků proběhlo dle postupů uvedených v kapitole 4.1. 

Detailní informace o procesu převedení tkáňových vzorků do parafínu uvádějí tabulky, které jsou 

součástí příloh.  

6.1.3. Barvení, montování 

Uvedené preparáty byly obarveny IM dle jejich metodických postupů, uvedených v kap. 5 této 

práce. Detailní informace i deparafinačních a odvodňovacích řadách uvádějí tabulky, které jsou 

součástí příloh.  

6.2.  Hodnocení preparátů 

Všechny v této práci uvedené preparáty, byly po svém zhotovení hodnoceny příslušnými 

lékařskými pracovníky, v souladu se standardním postupem a platnou legislativou ČR. 
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6.3.  Použité technické vybavení 

Během zpracování histologických preparátů užitých v této práci, bylo použito toto technické 

vybavení: 

 Lineární tkáňový automat MEDITE TPC 15 Duo, dodává Bamed, spol. s. r. o. 

 Karuselový tkáňový automat Leica TP 1020, dodává MIKRO, spol. s. r. o. 

 Zalévací stanice: Microm Tissue Embedding Center EC 350, dodává Fisher 

Scientific, spol. s.r.o. 

 Tiskárna použitá pro označení skel a kazetek: Sakura Tissue-Tek® Auto Write 

Cassette/Slide Printer, dodává MEDESA, spol s. r. o. 

 Chladící zařízení: MEDITE Tissue Cool Plate COP 30, dodává Bamed, spol. s. r. o. 

 Mikrotom: pfm Slide 4003 E, dodává Bamed, spol. s. r. o. 

 Vodní lázeň: MEDITE Tissue Floatation Bath TFB 55, dodává Bamed, spol. s. r. o. 

 Vyhřívaný napínací stolek: MEDITE Tissue sample slide dryer OTS 40, dodává 

Bamed, spol. s. r. o. 

 Montovací automat: MEDITE RCM 7000 

 Mikroskop: OLYMPUS BX41 
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7. Diagnostický přínos a interpretace výsledků barvení 
 

7.1.  Barvení GBM metodou dle Jonese 

Klíčový význam má IM dle Jonese v diagnostice ledvinných chorob tj. v nefropatologii. Dobře 

provedený průkaz stříbřících metod umožní patologovi nejenom identifikovat GBM, ale současně 

i rozpoznat základní diagnostické změny utváření GBM.  

 

Obr. 4 (vlevo): Glomerulus s destrukcemi GBM s fibrinoidní nekrózou trsu (šipka) a s drobným čerstvým 

epitelovým srpkem. Správně provedené stříbření umožní rozpoznat destrukce GBM. IM dle Jonese, 400x 

Obr. 5 (vpravo): Glomerulus s diabetickou glomerulosklerózou, s typickým vrstvením v mesangiálním 

nodulu (šipka). Vrstvení v nodulu představuje diagnostický znak, který afekci odliší od mnoha dalších lézí 

s morfologickými projevy nodulů v mesangiu. IM dle Jonese, 200x 

Jde o stavy, kdy onemocnění poškozovalo endotel, nebo tkáň reagovala na depozita 

(imunokomplexy) lokalizovaná subendoteliálně tj. mezi endotelem a GBM. Protože endotel je 

fenestrovaný, jsou depozita přítomná v této lokalitě v kontaktu s krevní plasmou, a následně dojde 

k aktivaci komplementu, což ve svém důsledku vyvolá zánětlivou reakci. Cílem organismu je 

poškození minimalizovat a tak GBM reaguje na subendoteliální depozita vytvořením druhé 

vnitřní vrstvy GBM  (tzv. reduplikace GBM) a v morfologii se tento stav projeví jako dvojkontura 

GBM (obr. 6). 

Dobře provedené barvení umožní patologovi rozpoznat počáteční stavy takových chorob, 

stejně jako pokročilá terminální stadia. Vzhledem k tomu, že onemocnění s poškozením endotelu 

jsou velmi častá, je stříbření BM jedním z nejdůležitějších průkazů v diagnostice ledvinných 

chorob a také vaskulitid. 
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Obr. 6 (vlevo): Dobře rozpoznatelné dvojkontury GBM prakticky v celém glomerulu. V několika 

segmentech jsou současně vidět přetrvávající subendoteliální depozita (šipka).  IM dle Jonese, 400x 

Obr. 7 (vpravo): Membranoproliferativní GN při kryoglobulinemii. Kryoglobuliny růžově v kapilárních 

luminech. IM dle Jonese, 200x 

Mezi onemocněními vlastních (autologních) ledvin je IM Jonesova metodou, pro kterou jsou 

vydefinovány klíčové morfologické znaky v diagnostice diabetu mellitu (obr. 5), 

membranoproliferativních glomerulonefritid (GN) včetně kryoglobulinemie (obr. 6, 7), všech 

onemocnění s dlouhodobým poškozením endotelu (hypertenze), membranózní GN, vaskulitid 

atd. Proto je IM dle Jonese podle doporučení Evropské Společnosti Patologů součástí 

standardního postupu a mělo by být používáno při vyšetření každé biopsie autologních ledvin.  

U transplantovaných ledvin je situace obdobná, i zde je velmi časté poškození endotelu, které 

je např. součástí humorální tj. protilátkami zprostředkované rejekce.   

Informace v kapitole 7.1. byly čerpány z ústního sdělení (Honsová, 2013). 

7.2.  Barvení RV metodou dle Gömöriho 

Ačkoli RV jsou přítomna i v dalších orgánech, největší využití této metody je v diagnostice 

jaterních chorob, tj. hepatopatologii.  

Průkaz RV metodou dle Gomoriho je považován za účinný nástroj k posouzení architektoniky 

jaterního parenchymu a spolu s dalšími barvícími technikami napomáhá, zejména v kvantitativně 

limitovaném materiálu, jakým je například jaterní punkce, k rozpoznání cirhotické přestavby 

jaterní tkáně a k odlišení přestavbového procesu od prostého kolapsu retikulinové kostry (obr. 8), 

při některých fulminantně probíhajících procesech spojených s plošnými nekrózami hepatocytů.  
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Obr. 8: Na snímku vidíme kolaps retikulární sítě jaterního parenchymu u autoimunitní hepatitidy. Metoda 

dle Gömöriho je zde velmi cenná pro odlišení od cirhotické přestavby. Gömöri, 200x 

Stříbřící techniky se, spolu s imunohistochemickými metodami, rovněž uplatňují v diagnostice 

ložiskových procesů jater, zejména časného, dobře diferencovaného hepatocelulárního 

karcinomu, kde napomáhají k jeho odlišení od nenádorových ložiskových afekcí, např. 

regenerativních uzlů (obr. 9).  

 

Obr. 9: IM dle Gömöriho umožňuje zřetelné odlišení regenerativního nodulu u nodulární regenerativní 

hyperplazie a tím její odlišení např. od možného nádorového ložiska. Gömöri, 100x 
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Své uplatnění nachází metoda také při identifikaci jaterních pigmentů, zejména lipofuscinu 

a tzv. Dubin-Johnsonova pigmentu, které vykazují v barvení dle Gömöriho černou barvu. 

 

Obr. 10: Gömöriho metodou obarvené jaterní pigmenty v podobě černých granul v cytoplazmě. 

Gömöri, 600x 

 

Informace v kapitole 7.2. byly čerpány z ústního sdělení (Sticová, 2013). 

7.3.  Průkaz mikrobiálních agens IM dle Grocotta a Warthin-

Starryho 

IM hrají v histopatologické diagnostice chorob, asociovaných s přítomností infekčních agens, 

významnou roli. Histologické vyšetření je často jedinou možností, jak zhodnotit rozsah 

a lokalizaci infekce, a hodnotit ji ve vztahu k morfologickým změnám tkání. To je důležité např. 

při diagnostice vředové choroby žaludku, kde se uvádí přítomnost HP až u 100% postižených 

pacientů (Votava, 2005), nebo u imunokompromitovaných pacientů (např. po transplantacích), 

u kterých mohou mykotická agens vyvolávat oportunní infekce, které mohou mít bez včasné 

a správné diagnostiky fatální následky.  (Sticová, 2013) 



[41] 

 

 

Obr. 11: Vzorek žaludeční sliznice s prokázanou přítomností HP 

Warthin-Starry, 600x 

 

 

Obr. 12: Ve vyšetřovaném vzorku je pomocí IM dle Gocotta znázorněna masivní mykotická infekce, 

v detailu vidíme větvící se hyfy, typické pro Aspergilové infekce. Grocott, 100/400x 
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8. Diskuse 

Cílem této bakalářské práce bylo připravit přehledný souhrn nejčastěji využívaných IM, 

zhodnotit jejich význam a využití. To vše se zaměřením na metody, využívané v diagnostické 

praxi na Pracovišti klinické a transplantační patologie IKEM. S ohledem na tuto skutečnost 

nebyly v práci uvedeny, ani hodnoceny metody, zaměřené svým principem na neuropatologii.   

Možným rozšířením této práce by bylo zahrnout větší počet IM a jejich modifikací. IM byly 

v minulosti úzce spjaty s obory neurologie a neuropatologie, kde napomohly k objasnění struktury 

nervové tkáně a k diagnostice jejich změn. Tyto metody představují poměrně širokou skupinu 

a nebyly v této práci zahrnuty. To otvírá možnou cestu, jak tuto práci déle rozvést. 

Veškeré stanovené cíle této práce byly dosaženy. Je zde uvedeno několik nejběžnějších IM, 

včetně uvedených principů a detailních návodů na správné provedení jednotlivých metod. 

Zároveň bylo na základě diagnostické praxe jasně prokázáno, že IM představují cenný nástroj při 

určování chorobných stavů a jejich posuzování. Tak je tomu zejména v nefropatologii, 

hepatopatologii, při průkazu některých infekčních agens, a dále v oborech dermatopatologie 

a neuropatologie, které nebyly v práci zahrnuty.  

V oblasti histologických technik, a tím méně ve skupině IM, není v prostředí česky psané 

literatury dostupný žádný ucelený soupis metod, jejich principů a metodických návodů. V tomto 

směru představuje tato práce možný základ pro dostupný katalog IM, využitelný v histologických 

laboratořích.  
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9. Závěr 

Obsahem této bakalářské práce jsou histologické IM, jejich význam, využití a pracovní 

postupy. Práce obsahuje jak teoretický základ k vybraným metodám, tak přehledně zpracované 

detailní popisy jejich provedení. Nabízí informace o tom, co a jakým způsobem lze pomocí 

uvedených IM prokázat, nastiňuje základní aspekty histologického zpracování, a v neposlední 

řadě zhodnocuje přínos a význam IM v rutinní histopatologické diagnostice. V rámci 

zamýšleného rozsahu práce, který je omezen na vybrané metody, bylo dosaženo splnění 

stanovených cílů. 
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11. Seznam zkratek 
 

Zkratka Význam zkratky 

BL Bazální lamina 

BM Bazální membrána 

GBM 
Glomerulární bazální 

membrána 

GN Glomerulonefritida 

HP Helicobacter Pylori 

IKEM 
Institut Klinické a 

Experimentální Medicíny 

IM Impregnační metoda 

PAP 

Pracoviště klinické a 

transplantační patologie 

IKEM 

PAS Periodic Acid-Schiff reakce 

RV Retikulární vlákna 

 

Tab. 5: Abecední seznam užitých zkratek  
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12. Přílohy 
 

Látka obsažená v lázni 

(u látek s uvedenou koncentrací 

jde o objemová procenta) 

Doba působení v hodinách 

formaldehyd   10% 1 h 

lihobenzín  70% 1 h 

lihobenzín  80% 1 h 

lihobenzín  96% 1 h 

lihobenzín  96% 2 h 

izopropylalkohol - čistý 1 h 

izopropylalkohol - čistý 1 h 

xylen - čistý 1 h 

xylen - čistý 1 h 

xylen - čistý 1 h 

parafín 1 h 

parafín 2 h 

parafín 2 h 

 

Příloha č. 1: Rozpis lázní v autotechnikonu (včetně časového rozsahu) během standardního 

histologického zpracování na Pracovišti klinické a transplantační patologie IKEM 

 

Látka obsažená v lázni 

(u látek s uvedenou koncentrací 

jde o objemová procenta) 

Doba působení v minutách 

formaldehyd   10% 20 min 

lihobenzín  80% 10 min 

lihobenzín  96% 5 min 

izopropylalkohol - čistý 5 min 

xylen - čistý 5 min 

xylen - čistý 5 min 

parafín 10 min 

parafín 10 min 
 

Příloha č. 2: Rozpis lázní v autotechnikonu (včetně časového rozsahu) během rychlého histologického 

zpracování na Pracovišti klinické a transplantační patologie IKEM 
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Látka obsažená v lázni 

(u látek s uvedenou koncentrací 

jde o objemová procenta) 

Doba působení v minutách 

xylen – čistý 5 min 

xylen – čistý 5 min 

xylen – čistý 5 min 

lihobenzín  96% 5 min 

lihobenzín  96% 5 min 

lihobenzín  80% 2 min 

lihobenzín  70% 2 min 
 

Příloha č. 3: Deparafinační řada 

 

Látka obsažená v lázni 

(u látek s uvedenou koncentrací 

jde o objemová procenta) 

Doba působení v minutách 

lihobenzín  70% 2 min 

lihobenzín  96% 2 min 

lihobenzín  96% 2 min 

karbolxylen 5 min 

xylen – čistý oplach 

xylen – čistý  oplach 
 

Příloha č. 4: Odvodňovací řada 


