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„Není moţno dobře poznat nějakou    

                                                                                              vědu, neznáme-li její historii ´´ 

                                                                                                                        August Comte 

 

1 Úvod 
 

   Popudem pro volbu tématu bakalářské práce je mé současné pracovní zařazení. Jsem vedena 

snahou dopátrat se kořenů a hlavních vývojových mezníků oboru, ve kterém pracovně 

působím. Přiblíţit přitom odborné i širší laické veřejnosti současné moţnosti a spektrum 

oboru, jeho současnou a eventuálně i budoucí roli v medicínské oblasti. 

Histologie zkoumá mikroskopickou stavbu těla jak ţivočišnou ale i rostlinou.  V lékařství se 

zabývá mikroskopickou stavbou těla lidského. Společně s fyziologií a biochemií tvoří 

významný základ medicíny. 

Histologie se dělí do tří základních skupin, podle toho co právě se zkoumá: 1/ Cytologie je 

nauka o skladbě buňky; 2/ histologie představuje nauku o skladbě tkání a 3/ nauka o 

mikroskopické skladbě orgánů neboli anatomie mikroskopická. 
1)

 

Současně můţeme dále organismy rozdělit na normální a patologicky změněné, tím se 

rozlišuje histologie normální a histologii patologickou. 
2) 

 

1.1 Cíl a metodika řešení 

 

Cílem bakalářské práce je zachytit okolnosti vzniku, etablování a postupného vývoje 

histologických vyšetření, v kontextu dějin lékařství a historického vývoje přírodovědného 

poznání. Obsahově se práce zaměřuje na objasnění podmínek vzniku-objevu vyšetření 

histologického charakteru jako zásadního kvalitativního obratu a posunu v medicínské 

diagnostice. Cílem práce je rovněţ objasnění podílu významných osobností na vzniku a 

prosazení oboru, to vše v aplikaci na českou (československou) medicínskou minulost. 

V návaznosti na tento metodický postup je dalším cílem práce zachycení současného stavu a 
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spektra moţností histologických vyšetření, pouţívané metody, v neposlední řadě potom místo 

a úloha v medicíně současnosti a jejich perspektivách. 

Na základě prostudování a excerpce dostupných literárních i internetových zdrojů, třídění 

názorů a pohledů předních odborníků na předmětnou problematiku, jsem si postupně 

ujasňovala problémové roviny zvolené problematiky a to i širších historicko-medicínských 

souvislostech. V této souvislosti mě zaujala výrazně problematika doby vzniku, podmínek 

vývoje a současných trendů laboratorních metod. Biologický lidský materiál, v návaznosti na 

to i dalších ţivočichů, se stal předmětem pozorování a hodnocení jiţ od nejstarších dob. Na 

dlouhé věky však bylo zkoumání tohoto materiálu omezeno schopností lidských smyslových 

orgánů. Nové moţnosti v tomto směru nastolila iatrochemie, iatrofyzika, rozvoj přírodních 

věd a medicíny, zejména 18. a 19. Století. Zda také laboratorní metody začaly pouţívat. Zcela 

zásadní význam pro námi sledovanou problematiku má přitom vývoj mikroskopie. 

Uvedenému pojetí odpovídá i členění práce do jednotlivých kapitol, které současně signalizují 

důleţité mezníky ve vývoji sledovaného oboru. 
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2 Nástin historického vývoje histologie-první kroky v oblasti 

poznání lidského těla a vyšetřování lidského biomateriálu 
 

2.1 Starověké postřehy a objevy, antická doba 

 

 Poznání orgánů a stavby těla se vyvíjelo jiţ od pravěku, kde bylo lidské tělo ošetřováno po 

zranění v boji nebo při lovu. Znalosti se týkaly kostí a vnitřních orgánů. 
3) 

Mezi počátky medicíny, kde byly prováděny první pitvy, se uţ zařazuje starý Egypt, kde se 

připravovali těla zemřelých pro mumifikaci a to vedlo k počátečným poznatkům o anatomii 

člověka. Důleţitou roli sehrávaly přitom písemné záznamy. 

Zakladateli anatomie jako vědního oboru jsou povaţováni lékaři Herophilos a Erasistrakos 

působící v Egyptě kolem roku 270 př. n. l.
4) 

Galen ( 129-199), římský lékař, sepsal spisy, které obsahovaly anatomii i soubor tehdejších 

praktických vědomostí a díky tomu se staly prakticky aţ do 16. století lékařským zákonem. 

Pitvy, které byly prováděny samotným badatelem na zvířatech, nejčastěji na opicích a 

prasatech, byly postupem času zpochybňovány a postupem času ukazovalo na nedostatky 

v anatomických popisech, zvláště v případech kdy poznatky z anatomie zvířat byly 

mechanicky přenášeny do oblasti lidské anatomie. 

V období středověku, vzhledem ve vztahu k zesnulému a pojetí posmrtného ţivota, byly 

pozastaveny pitvy a tím i ustrnulo na antických poznatcích poznání lidského těla.  

Nicméně vznik lékařských universit i přes zákaz potřeboval znalosti anatomie. První lékařská 

škola vznikla roku 850 v Salernu, kde ji zakládali samotní učitelé a ţáci.
 3) 

Vznik prvních skutečných lékařských universit, které byly zaloţeny v Bologni (1113), 

v Montpellier (1180). Díky tomu se začaly obnovovat pitvy. 
3) 

Prvním vyšetřovaným biologickým materiálem v daleké historii byla nejspíše snadno 

dostupná a makroskopicky lehce diagnostikovatelná tekutina, moč. Metoda se nazývala 

uroskopie nebo také uromancie, moč byla vyšetřována podle zabarvení, mnoţství, sedimentu, 

zápachu a dokonce dle chuti. Existovaly speciální nádoby „matuly“, které tvarem připomínaly 

lidské tělo, moč se do nich nalila a podle místa kde se vytvořila sraţenina nebo zákal 

diagnostikoval léčitel chorobu, nebo postiţení konkrétního orgánu. Tuto metodu praktikovali 
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také lékaři a filosofové jako Hippokrates, Galenos a Avicenna. Uroskopie dosáhla největšího 

rozkvětu ve středověku a byla často zobrazována i v umění. 

Lékařství starověkého Řecka bylo nejenom syntézou různých starověkých medicínských škol 

a systémů (především vliv Egypta), ale rozvinulo a obohatilo tyto systémy do podoby, která 

se na dlouhá staletí stala evropskou medicínskou tradicí. Řecko dalo světovému lékařství 

terminologii a v tomto prostředí se zrodily základy medicínského myšlení. 
25)

 Své základy zde 

má i lékařská etika. Významné bylo, ţe se lékařství antického Řecka emancipovalo od 

filozofie jako samostatný vědní obor. Hippokrates a jeho ţáci přijali tezi, ţe nemoc je stav 

přirozený, mající své přirozené příčiny. Humorální patologie nebyla však jediným směrem 

uvaţování o zdraví a nemoci. Ve 3. stol. př.n.l. sepsal na základě poznatků z pitev Erasistratos 

dva anatomické spisy jako výrazný inaugurační příspěvek k  patologicko-anatomického 

uvaţování o zdraví a nemoci.  

Dlouho však čekal na své potvrzení. Zapravdu mu dal aţ proces započatý v renesanci. Byl 

zaloţen na znalostech anatomicko-fyziologických procesů. Řecká lékařská vzdělanost byla 

zprostředkována novému centru starověké vědy a kultury- antickému Římu, kde postupně 

dominovala galénovská medicína. Po pádu západořímské říše se centrum medicínské 

vzdělanosti přesunulo do Byzance a Arabské říše. Byzanští autoři zpracovali rozsáhlá díla 

encyklopedického charakteru, ve kterých shrnovali všechny dosavadní poznatky. V Byzanci 

došlo také k výraznému pokroku ve vývoji zdravotnických zařízení-nemocnic a lékáren. 

V Arabské říši bylo veřejné zdravotnictví na velmi dobré úrovni, protoţe se opíralo o přísné 

hygienické příkazy Koránu  (např. lázně). Důleţité pro arabskou medicínu byly poznatky 

antických lékařů. Arabští učenci překládali spisy Hippokrata, Aristotela, Galéna aj. Tyto 

poznatky (ověřené a obohacené) pak byly z arabštiny překládány do latiny, čímţ se navracely 

do Evropy (Konstantinus Africanus a jeho role v Salernské škole). Arabové se také seznámili 

s poznatky civilizací na podmaněných územích a pouţívali je, například převzali styl 

byzantských nemocnic. Tyto nemocnice se výrazně odlišovaly od nemocnic v Evropě hlavně 

přítomností lékařů, kteří v těch evropských chyběli. 
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2.2 Středověká medicína  

 

Poznatky arabské a ţidovské medicíny zprostředkovávaly dvě významné lékařské školy- 

v Salernu a Montpellier, které se obsahem a formou výuky lišily od lékařských fakult většiny 

oficiálních univerzit, které v té době vznikaly z iniciativy měst (Itálie), církve (Francie) nebo 

panovníka (Praha). Výrazným rysem studia na těchto školách byly scholastické praktiky, 

strnulé memorování a téměř bezvýhradné uctívání antických autorit, to vše proloţené 

církevními dogmaty a omezeními.
6) 

Lékařské školy na území dnešní Itálie prováděly občasné 

pitvy jiţ ve 13. století. 

První (historicky doloţená) soudní pitva se konala v Bologni roku 1302, prováděl ji 

Bartolomeo de Varignana, provedl ji na pokyn státního návladního, aby u sporného případu 

určil příčinu otravy smrti. 
5) 

Krátce na to, v roce 1316 byla napsána velká učebnicová kniha anatomie Anatomia mundini, 

kterou napsal boloňský anatom vyučující anatomii nad pitvaným tělem Mondino de Luzzi. 

Výuka anatomie probíhala, tak ţe chirurg nebo ranhojič pitval, demonstrátor ukazoval na 

vypitvaných orgánech holí a profesor vše vysvětloval. 
3) 

Roku 1404 byla provedena ve Vídni 

první veřejná pitva, kterou provedl mistr Galeatus z Padovy
5) 

Až koncem 15. století začala evropská společnost procházet základními změnami. 

Renesanční duch vstoupil i do medicíny, pozvolna končí její středověká stagnace.  

Pozvolna se otevřela cesta k novým poznatkům a objevům. 
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3  Otevření nových cest v přírodních vědách a medicíně 
 

3.1  Nástup iatrochemie a iatrofyziky 

 

Iatrochemie se začala formovat v 16. aţ 17. 

století. Její snahou bylo spojit chemii 

s lékařstvím. Hlavním iniciátorem a zakladatelem 

byl Philippus Aureolus Theophrastus 

Bombastus von Hohenheim Zvaný Paracelsus 

(1493-1541).  

Paracelsus měl názor, ţe ţivotní pochody 

v organismu mají chemickou povahu a ţe zdraví 

závisí na normálním stavu orgánů a sekretů, coţ 

vlastně koresponduje i se současnou lékařskou a biochemickou vědou. 

Připisoval velký význam chemickým látkám při odstraňování vzniklé poruchy – nerovnováhy. 

Jeho pestrý ţivot se stal předmětem mnoha literárních zpracování včetně beletristického. Při 

svém pobytu v arsenových dolech se stal svědkem příhody, která mu dala impulz k myšlence 

„jed se od léku odlišuje pouze podávaným množstvím“. Přírodu povaţoval za jednu velkou 

pestrou lékárnu.
26)

 Díky arsenu a rtuti dokázal úspěšně léčit do té doby neléčitelnou syfilidu. 

Paracelsus zemřel zřejmě jako oběť svého povolání na kontaminaci jater z prvků kovů, které 

sám vyráběl v čisté formě a dávkoval je svým pacientům.  

Iatrochemie souvisí i se vznikem farmaceutické chemie a pouţitím prvních chemických 

léčivých přípravků (ţelezná tinktura, léčivé preparáty s obsahem opia, projímadla atp.). 

Iatrofyzika zase vysvětlovala pochody v lidském organismu jako fyzikální a mechanické 

procesy.  

V 17. století se chemie začala ubírat více technickým směrem. Toto období je také 

označováno jako období pneumatické chemie nebo pneumochemie (z řeckého pneuma- 

vánek, vzduch) a je bráno jako důleţitý mezník rozvoje chemického oboru. Pneumochemie se 

zabývala vlastnostmi plynů, podnětem pro jejich zkoumání byl objev vakua, vývěvy, měření 

objemu a hmotnosti vzduchu. Jsou to dvě tisíciletí od doby Aristotela, neţ se začaly 

experimentálně zkoumat plyny. Důleţitými postavami tohoto období je například Galileo 

https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=599&q=Philippus+Aureolus+Theophrastus+Bombastus+von+Hohenheim+Zvan%C3%BD+Paracelsus&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIlM7Sw6fnxwIVyYYsCh0gXwO1
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=599&q=Philippus+Aureolus+Theophrastus+Bombastus+von+Hohenheim+Zvan%C3%BD+Paracelsus&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIlM7Sw6fnxwIVyYYsCh0gXwO1
https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=599&q=Philippus+Aureolus+Theophrastus+Bombastus+von+Hohenheim+Zvan%C3%BD+Paracelsus&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIlM7Sw6fnxwIVyYYsCh0gXwO1
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Galilei, který objevil, ţe vzduch má hmotnost, jeho ţák Evangelista Torricelli zjistil existenci 

vakua a vynalezl rtuťový barometr. Otto von Guericke zase vynalezl vývěvu a Robert Boyle 

vyslovil teorii, ţe ve vakuu se nešíří zvuk, neprobíhá v něm hoření a ţe ve vakuu není moţný 

ani ţivot. Tento poznatek byl jedním z východisek k velké chemické a fyziologické revoluci 

v 18. století.  

V tomto období započala rozvoj také chemie technická a vynález knihtisku umoţnil rychlé 

šíření odborné literatury a exaktních poznatků. 
27) 

 

V 16. století nastal také pod vlivem těchto změn velký rozvoj anatomie a objevily se 

důkladnější ilustrace. Andreas Vesalia vyučující na Padově univerzitě napsal dílo De humani 

corporis fabricha libri septem. Spis obsahuje řadu kreseb a velmi podrobný a zřetelný popis 

lidského těla, vychází z děl Galéna – zásadně ho nezpochybňuje, ale ho upravuje a doplňuje. 

Roku 1580 městský lékař a profesor medicíny Felix Platter zřídil v Basileji tzv. anatomické 

divadlo, dříve byly pitvy naučné a povinné, ale postupně se stávaly první řadě společenskou 

akcí.  

V českých zemích  byla provedena se schválením univerzity v Praze  první veřejná pitva 

těla, 

dne 8.-12. června 1600.  Provedl ji profesor 

Univerzity Karlovy Jan Jesenský –Jessenius. 

Jednalo se o mrtvolu oběšeného muţe. Pitva trvala 

pět dní. Popis praţské pitvy byl publikován 

následující rok. Roku 1605 provedl tentýţ 

veřejnou pitvu ţeny a dítěte.
 5)

 

Následovníkem byl Jakub Václav Dobřenský 

z Černého Mostu. Své diagnózy v případě úmrtí 

pacienta prověřoval pitvou. Několik svých 

pozorování vztahu mezi klinickými příznaky a pitevním nálezem publikoval v ročence. Díky 

tomu si zajistil prvenství průkopníka patologické anatomie.   

Profesor Šebastián Kristián Zeidler se svým synem Bernardem Norbertem provedli 

demonstrační pitvu. Rok na to vydal Zeidler její popis Somatomiaanthropologica, která byla 

povaţována za první originální učebnice na pobělohorské fakultě, ale kvalit cizích publikací 

nedosahovaly. 
6)
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Dlouho jediným místem výuky byly učebny v Karolinu. Ke 

konci století přibyla anatomická posluchárna, předtím bylo 

příleţitostně pitváno v nemocnici. 

Zcela zásadní význam pro vývoj oboru měl objev 

mikroskopu ( POZN: Této problematice je věnována 

samostatná část, proto připomínáme na tomto místě 

alespoň základní data a jména-1590-1600, Zacharias a 

Hans Janssenovi, Antony van Leeuwenhoek). 

 

Začíná éra mikroskopické anatomie. Za zakladatele je 

považován Marcello Malpighi, který byl profesorem v Bologni a zde studoval vývoj 

zárodku kuřete. Samotný Anthony Leeuwenhoek, zabývajícím se konstrukcí mikroskopu, 

objevil červené krvinky, poprvé zobrazil spermie a jiné biologické objekty. 

Anatomie, která se zabývající se tkáněmi se nazývala Anatomia generali seu histilogia. 
3) 

Lékařská věda, nesporně vlivem renesančních medicínských objevů, dospívala v 18. století na 

mnohých úsecích jiţ k modernímu pojetí nemocí jako samostatné nosologické jednotky, 

projevující se vlastnostmi klinickými i patologicko- anatomickými příznaky. O tento názor 

bojovali však zatím jen jednotliví průkopníci vědy, zatímco myšlení lékařů v praxi bylo 

zatíţeno ještě „humorální teorií“ minulosti. Klinicko- patologicko- anatomické pojetí nemoci 

probojovávala od třicátých let 19. století zejména tzv. druhá Vídeňská škola v čele s K. 

Rokitanským a J. Škodou.
6) 

Aţ do vítězství patologicko- anatomického názoru na patogenezi nemocí a jeho zdomácnění u 

nás v druhé polovině 19. století, bylo pojetí choroby ztíţeno ještě „humorální teorií“, podle 

níţ nemoc byla způsobena zkaţenými šťávami lidského těla, byla věcí celého organismu a 

bylo proto lhostejno kde a jak se projevovala. Značně rozšířený byl u nás i tzv. animismus 

proslulého tehdy profesora univerzity v Halle G. E. Stahle (1660- 1734) s jeho názorem na 

duši, která řídí veškeré dění v organismu a to velmi konkrétně. „Nemoci jsou způsobeny 

především městnáním krve „plethorou“. Duše proto, v léčebném úsilí, působí ulehčující 

krvácení, např. haemorhoidální, menstruační, ale i z plic a ţaludku.“ 
25) 

Při tomto názorovém zmatku se nemohl pojem diagnózy v našem slova smyslu vůbec 

vyvinout. Ještě v polovině 19. století lékař zavolaný k pacientovi se nesnaţil nemoc přesně 
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určit ani klinicky, ani ji přesně terminologicky označit. Nebylo dosud v lékařské praxi 

zvykem vyšetřovat pacienta svlečeného. Měření tělesné teploty bylo známo sice jiţ po několik 

století a v 19. století se počalo šířit i v běţné praxi, k jeho hodnocení však nebyly dosud 

podklady. Podobně tomu bylo i s palpací a počítáním pulsu. Rovněţ „uroskopie“ byla po 

staletí známa a prováděna, avšak aţ do začátků chemického vyšetřování se příliš nelišilo 

hodnocení moči pouhým zrakem od věšteckých předpovědí. Teprve poklep a poslech byl 

prvou váţnou vyšetřovací metodou, která umoţnila klinicky zjišťovat a lokalizovat 

patologicko- anatomický podklad nemoci. Její zakladatel prof. J. Škoda ji uvedl svým spisem 

do vědy v roce 1839, ale i zde pronikala jen pozvolna.  Prvním nástrojem nové vyšetřovací 

metody byl stetoskop. Ve skutečnosti byl lékař v praxi ještě v polovině 19. století často 

diagnosticky nejistý a velmi často rozhodovala zkušenost. 

Zakladatelem orgánové patologie je Giovani Battista Morgagni. Vědec působící v 18. 

století vycházel z toho, ţe vyšetření orgánu dává informaci o původu a průběhu nemoci. Roku 

1761 vydal dílo „De sedibus et causismorborum per anatomenindagatis“(O sídlech a příčinách 

nemocí anatomicky zjištěných), kterým vytvořil základ patologické anatomii jako 

samostatnému teoretickému oboru medicíny. Základní myšlenkou, kterou se Morgagni snaţil 

prokázat, bylo tvrzení, ţe nemoc má svůj hmotný podklad, poruchu na určitém orgánu, která 

je příčinou klinických projevů nemoci. Morgagniho dílo bylo plně doceněno teprve slavnými 

patologickými anatomy 20. století.
 

Tvůrcem fyziologie jako samostatného teoretického oboru a zároveň osobností, která plně 

vyjadřovala rozporuplné tendence ve vývoji medicíny 18. století, byl profesor na univerzitě 

v Gottingenu Albrecht Haller. Snaţil se nalézt a experimentálně ověřit konkrétní funkci 

jednotlivých orgánů a zejména nervosvalového aparátu. Přitom zdůrazňoval dva základní 

fenomény- dráţdivost (iritabilitu) a citlivost (senzibilitu). Pokládal tyto funkce za čistě ţivotní 

(vitální), nevysvětlitelné fyzikálně chemicky, čímţ se v jeho době vyčerpávalo pojetí tzv. 

přirozeného vysvětlování jevů. Vitální funkce Haller vysvětloval působením nadpřirozené, 

hypoteticky předpokládané ţivotní síly (vis vitalis) a podílel se tak na vytváření novověké 

podoby idealistického směru ve fyziologii- vitalismu. 
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3.2  Nejdůležitější medicínské objevy 18. a 19. století 

 

Cesta ke zvědečtění lékařství vedla přes rozvoj teoretických oborů medicíny. V anatomii 

znamenalo 19. století jisté završení vývoje, jehoţ základy vytvořilo renesanční lékařství. 

Anatomie se stala vědou, která podávala spolehlivý a do značné míry úplný pohled na sloţení 

lidského těla. Pitva lidského těla se v průběhu 19. století stala zcela samozřejmým 

prostředkem výuky anatomie na lékařských fakultách. 

V 19. století prošly značným vývojem histologie a embryologie. Pro vývoj lékařství 19. století 

měla stěţejní význam patologická anatomie. Její základy vytvořil v 18. století Morgagni, ale 

teprve v 19. století se patologická anatomie rozvinula v plně samostatný obor, odloučený od 

anatomie. V krátké době se stala jedním ze základních teoretických lékařských oborů. Na 

rozvoji patologické anatomie se v 19. století největší měrou podíleli Karel Rokitanský a 

Rudolf Virchow. 

Královéhradecký rodák a profesor patologické anatomie na 

lékařské fakultě ve Vídni Karel Rokitanský byl jednou 

z profilujících osobností tzv. druhé (nové) Vídeňské lékařské školy. 

Moderní patologickou anatomii vytvořil na základě znalosti 

rozsáhlého pitevního materiálu.
6) 

Rokitanský především zavedl pevný systém do popisu chorobných 

změn na nejrůznějších orgánech. Na základě své spolupráce 

s kliniky (především s Josefem Škodou) poloţil do logického 

vztahu lékařovo klinické pozorování nemocného s pitevním 

nálezem na nemocných orgánech.  

Jednou z nejvýraznějších osobností evropské medicíny 19. století. byl Rudolf Virchow. Pro 

dějiny patologické anatomie je zakladatelem lokalistické celulární patologie. Vystupoval proti 

všem spekulativním směrům, které ovládaly medicínu ještě v první polovině 19. století, a 

proti jakýmkoliv pokusům o návrat ke starým teoriím. Zdůrazňoval význam objektivního 

morfologického zkoumání buněk, tkání a orgánů s pouţitím mikroskopu. 
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Ve svém základním díle o celulární patologii (1858) Virchow vycházel z myšlenky, ţe pro 

všechno ţivé je základním morfologickým prvkem buňka. Z buňky vychází veškerá ţivotní 

činnost, jak normální, tak patologická. V lidském a ţivočišném organizmu viděl souhrn 

jednotlivých buněk, které jsou v něm obsaţeny. Z buněk se skládá kaţdý orgán, který, přes 

vztahy k jiným orgánům, představuje jakýsi stát ve státě. Další základní myšlenkou 

Virchowova učení bylo tvrzení, ţe kaţdá buňka pochází z buňky. 

Nemoc Virchow vysvětloval jako pozměněnou činnost buněk, jako čistě lokální proces. 

Přinesl mnoho podstatného k popisu a klasifikaci základních patologických stavů a zavedl 

řadu nových, výstiţných pojmů. Virchowovo učení bylo dalším významným krokem ve 

vývoji lékařských teoretických oborů a ve vědeckém výkladu obecné problematiky zdraví a 

nemoci člověka.
25) 

 

Teoretickým základem pro pokrok lékařství 19. století se do 

značné míry stal vývoj fyziologie a vznik experimentální 

medicíny.  

Jednou z předních osobností světové přírodovědy, fyziologie a 

medicíny 19. století byl Jan Evangelista Purkyně. (1787-1869). 

Purkyně chápal fyziologii jako vědu, která má vycházet 

z pozorování a pokusů. Tomuto základnímu zaměření 

odpovídaly všechny Purkyňovy vědecké práce zasahující do 

mnoha oblastí přírodních věd a medicíny. Při systematickém 

mikroskopickém  

zkoumání hlavních tkání a orgánů byl Purkyně především fyziologem, uvaţujícím o smyslu a 

významu struktury tkání a o jejich funkci. V mnohém obohatil i histologickou techniku.  

  

K nejvýznamnějším výsledkům Purkyňovy badatelské práce patří objevy v mikroskopické 

skladbě zubů, objev zárodečného měchýřku ve vejci, studie o řasinkovém pohybu na 

sliznicích, popis důleţitých funkcí kůţe, výzkum smyslových orgánů a stahů srdce aj. Na 

přírodovědeckém sjezdu v Praze roku 1837 Purkyně vyslovil myšlenku, ţe rostlinné a 

ţivočišné tělo je stavěno ze stejných základních jednotek, a významně tím přispěl k formulaci 
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buněčné teorie. A to dva roky před Schwannem, jehoţ zásluhy o konečnou formulaci buněčné 

teorie Purkyně uznával.  

Z dalších předních fyziologů, kteří v druhé polovině 19. století působili na rychlý vývoj 

evropského lékařství, je třeba připomenout fyziologa a fyzika Hermanna Helmholtze, který je 

právem povaţován i za zakladatele lékařské fyziky. Roku 1850 sestrojil oftalmoskop, roku 

1865 přístroj na měření síly zvuku.  

Zásadní obrat do všech oblastí lékařské teorie a praxe druhé poloviny 19. století přinesl 

vznik a rychle postupující rozvoj vědecké mikrobiologie. Představa, ţe epidemické nemoci 

jsou přenášeny drobnými zvířátky, semínky, či částečkami chemické povahy, nebyla v 19. 

století něčím novým. Avšak první polovina 19. století se stala érou téměř bezvýhradné víry 

v základní principy a všemocnost chemie. Ve stínu velkých chemických objevů Berzelia, 

Daltona, Wöhlera, Liebiga aj., v době vzniku organické chemie a v počátcích její aplikace na 

řadu oborů vědecké a technické činnosti, se zdálo pátrání po ţivé příčině infekcí poněkud 

nemoderní. Přesto však byli přírodovědci, kteří nezávisle na tomto evropském intelektuálním 

povědomí studovali a popisovali bakterie. 

Jako první uviděl bakterie ve svém mikroskopu Antony van Leeuwenhoek (1668; v r.1673 

popsal erytrocyty). Systematičtější výzkum bakterií se uskutečňoval v 18. a 19. století. 

V polovině 19. století byla uţ řadou praktických pozorování poznána patogenní role 

některých mikroorganismů. 

Prvním, kdo tato jednotlivá praktická pozorování prohloubil, zobecnil a podal vědecké 

zdůvodnění patogenní role mikroorganismů, byl francouzský chemik Louis Pasteur. Jeho 

výzkum bakterií byl vyvolán aktuálními potřebami francouzského národního hospodářství 

v padesátých a šedesátých letech 19. století (problematika vinného kvašení, choroba bource 

morušového, nález původce slepičího moru aj.). [24] Pasteur první začal připravovat ţivné 

půdy pro pěstování mikrobů a přesně je diferencoval. Postupně se mu podařilo dokázat, ţe je 

moţné bakteriální kulturu oslabit a vyuţít ji při ochraně organismu před onemocněním. Pro 

lidskou patologii měl bezprostřední význam jeho objev očkování proti vzteklině, které začal 

provádět roku 1885 oslabenou vakcínou. 
25) 

Pasteur poloţil základy vědecké diagnostiky infekčních nemocí, k aktivní imunizaci proti 

mnohým z nich a nakonec i k prevenci. Zaslouţil se o vědecké zdůvodnění potřeby asepse a 

antisepse v chirurgii a významně přispěl k zvědečtění hygieny. Roku 1888 byl v Paříţi 
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otevřen Pasteurův ústav, který od samého počátku své činnosti 

patřil k předním světovým vědeckým centrům. 

                                                                                                

 

 

                                                                                                    Obr.7 Louis Pasteur 

Základní objevy, systém a technické nápady přinášel od sedmdesátých let 19. století do 

moderní bakteriologie německý vědec Robert Koch. Byl objevitelem mikrobiálních původců 

sněti slezinné (r. 1876), tuberkulózy (r. 1882) a cholery (r. 1883). Kochovy velké zásluhy o 

lékařskou vědu a praxi neoslabují ani jeho poněkud jednoduché představy, v nichţ stavěl 

rovnítko mezi původce nemoci (mikrobem) a vlastní podstatou a průběhem nemoci. Vznik 

nemoci chápal jako pouhý kontakt mikroorganismu s napadeným organismem a opomíjel roli 

vnějšího a vnitřního prostředí organismu při vzniku nemoci. 25)
 

 Pasteurova vědecká invence a Kochova systematičnost byly podnětem pro obrovský 

rozvoj mikrobiologie v řadě zemí. Brzkým výsledkem bylo zjištění, ţe řada nemocí je    

způsobována mikroorganismy, které procházejí porcelánovým filtrem a nelze je pozorovat a 

prokázat obyčejným mikroskopem. Tyto organismy byly nazvány viry. 

Rozvoj mikrobiologie dal základ pro vznik sérologie a imunologie, tedy oborům, které 

podstatně rozšířily diagnostické a terapeutické moţnosti medicíny. Rozvoj přírodních věd, 

teoretických lékařských oborů a vznik lékařské mikrobiologie, sérologie a imunologie se 

příznivě projevily v růstu diagnostických a terapeutických 

moţností medicíny 19. a počátku 20. století.   

       

V polovině 19. Století vznikala právě v laboratořích nejen 

nová fyziologie a patologie, ale také nový způsob výuky 

mediků. Laboratorní práce nebyla ničím novým, počátky jsou 

vedeny uţ v 17. Století, ale právě ve století devatenáctém se 

rozhodli zaloţit vědeckou medicínu mikroskopování. 

Mikroskopování vedly velké pochybnosti, které postupem času 

upadávaly, díky zdokonalování mikroskopů, které dosáhly 
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vrcholu na konci 19. století. 
7)

 

Johannes Müller vedl katedru anatomie na lékařských fakultách v Curychu, napsal dílo 

Anantomie des Menschen (příručka systematické anatomie člověka), kde bylo popsána 

makroskopická i mikroskopická struktura člověka, jeho učitel byl průkopník mikroskopie 

Jacob Henle, ale jeho ţák Albert von Kolliker vytvořil první učebnici histologie. Müller byl 

velkým propagátorem uţití mikroskopu v patologii a jeho hlavní práce, byla věnována 

problematice nádorů zaloţena na studiu buňky jako základní funkční jednotky. 
7) 

Období, kdy začala fixace tkání, nejprve preparátů pak následovala celá těla. Tato metoda 

měla zabránit autolytickým změnám a koagulací bílkovin, zastavit působení bakterií a plísní. 

Jednotlivé orgány byly ponořovány celé a nástřikem cévního systému se fixovalo tělo. Jako 

fixační tekutina byl pouţíván 70% alkohol kombinovaný např. s kyselinou octovou, tato 

fixace nebyla spolehlivá a dlouho nevydrţela. Zdokonalení fixace přišlo v druhé polovině 

století(1893), kde byl objeven formaldehyd s kombinací s 70% alkoholem a jinými látkami 

(např.glycerol) se pouţívá dodnes. Fixovaný materiál změní barvu i konzistenci tkání, tuhnutí 

a křehnutí, ale to vše přinášelo další strukturní detaily. Pro studium histologie a anatomie byl 

vydán 3 dílný atlas Anatomischer atlas, který byl později přeloţen i do českého jazyka.
3) 

Patolog Karel Rokitanský, zakladatel moderní patologické anatomie, rozšířil obzor lékařského 

poznání, díky přesným popisům chorob na základě patologicko-anamnestických nálezů. 

 

Rychlý pokrok zaznamenala také chirurgie. Stala se opět jednou z důleţitých součástí 

medicíny. K jejímu rozšíření v terapii přispělo objevení a prosazení narkózy a prostředků pro 

místní znecitlivění v polovině 19. století. Zavedení narkózy podstatně zvýšilo počet 

chirurgických zákroků a vlastní průběh výkonu chirurga přestal mít charakter děsivého, 

bolestivého zásahu. Na druhé straně se však s růstem operovaných pacientů úměrně zvyšoval 

také počet lidí, kteří umírali na rannou infekci- nemocniční otravu krve (tzv. hospitalismus). 

Na základě prostého pozorování poznal maďarský asistent vídeňské porodnické kliniky Ignác 

Fülöp Semmelweis totoţnost ranné infekce s tzv. horečkou omladnic.  

Dále zjistil, ţe horečka omladnic je přenášena rukama lékařů a mediků. V druhé polovině 

čtyřicátých let 19. století začal poţadovat, aby si lékaři a medici před vyšetřováním rodiček 

myli ruce v chlorové vodě. Jako první začal prosazovat, přes mnohá protivenství, která mu 

způsobovali představitelé tehdejšího porodnictví, metodu asepse.  
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 Dalším cílem se stala antiseptická operace – udrţování terénu bez patogenních mikrobů – 

uskutečňovaná sterilizací chirurgických nástrojů, materiálu i rukou chirurga. 
25) 

V klinických oborech medicíny a také v jejich výuce na lékařských vysokých školách se v 19. 

století v plné míře prosadily zásady klinického pozorování nemocí a srovnávání výsledků 

těchto pozorování s patologickými změnami na nemocném orgánu. Charakteristickým se také 

zde stal především metodologický vliv tehdejších přírodních věd, který se projevoval ve snaze 

zjistit co nejvíce objektivních projevů nemoci, dosáhnout jejich přesné diagnostiky a 

podrobného popisu. Klinické obory byly obohaceny dalšími fyzikálními diagnostickými 

technikami. Především bylo zavedeno pravidelné měření teploty pacientů a vyšetřování 

pomocí zrcadel (oftalmoskop, laryngoskop). V druhé polovině 19. století bylo do klinických 

oborů zavedeno mnoho přístrojů vycházejících z moderní fyziky a techniky, které umoţnily 

nejenom přesnější diagnostiku, ale i úspěšné terapeutické zásahy (cystoskop, gastroskop, 

bronchoskop). 

Významný přínos k diagnostice nemocí a brzy na to i k terapii znamenal objev paprsků 

rentgenového záření Wilhelmem Conradem Roentgenem (r. 1895) a objev rádia Marií Curie-

Sklodowskou (r. 1898). 

Na počátku 20. století byly zkonstruovány přístroje, které umoţňovaly řešení některých 

otázek funkcionální diagnostiky. Roku 1903 zkonstruoval holandský fyziolog 

WillemEinthoven elektrokardiograf.  Roku 1904 švýcarský lékař a profesor vnitřního 

lékařství v Bernu Hermann Sahli navrhl přesný a jednoduchý přístroj na měření krevního 

tlaku.  

Rozvoj organické chemie a biochemie vedl k zavedení a běţnému uţívání řady laboratorních 

diagnostických metod (vyšetření moče, ţaludečních šťáv, krve aj.). Kdyţ byly na přelomu 19. 

a 20. století diagnostické metody doplněny o výdobytky mikrobiologie a imunologie, klinická 

medicína postupně začala opouštět půdu intuice a stávala se vědecky podloţeným oborem. 

Na přelomu 19. a 20. století došlo k výraznému pokroku v terapii nemoci. Vedle značně 

sníţeného rizika chirurgického způsobu léčby byly na základě rozvoje především fyziologie, 

sérologie, chemie a jejího průmyslu, vytvářeny vědecké základy moderní farmakologie. Uţ na 

přelomu 19. a 20. století byla nalezena řada chemických léků proti horečce (antipyrin), 

bolestem (pyramidon, veronal) a Heinrich Dreser poznal terapeutický význam kyseliny 
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acetylsalicylové (aspirin).  Na počátku 20. století byl poloţen základ účelné chemoterapii, 

jejímţ průkopníkem byl německý vědec Paul Ehrlich. 

 

3.3 Univerzity v českých zemích, jejich význam pro rozvoj oboru 

histologie 

 Před zaloţením lékařských fakult byly váţenou institucí 

kláštery, které šířily poznatky antických medicínských 

velikánů. Do 14. století byla nejvýznamnější českou školou 

předuniversitního období praţská katedrální škola u sv. Víta, 

která je doloţena od druhé poloviny 11. Století. 

Roku 1348 byla zaloţena Karlova universita, ale v období 

14-16 století byla universita pozadu oproti starším fakultám, 

z důvodu ţe se škola etablovala a postupně se ujímala 

funkcí. V 15. Století lékařská fakulta nefungovala vůbec. Na 

přelomu 16-17. století se pokoušelo o obnovení fakulty. Poté 

se stala učilištěm pro lékaře. 

První známý lékař na lékařské fakultě byl v letech 1543-1551 Jan Kunštát z Paumberku, 

v polovině 50.let Tadeáš Hájek z Hájku. Další profesor byl Adam Huber, který přednášel 

anatomii podle Vesalia, kde učil dle obrázků a ne při pitvách, protoţe v té době byly pitvy 

pouze pro senzacechtivé publikum a ne k výuce. Tyto pitvy prováděl Jan Jessenius. Velkou 

zásluhu, kterou dosáhl tím, ţe díky jeho dílu se mohla universita rovnat jinými evropskými 

centry, byl M. Zikmund Albík z Uničova. 
6) 

Zásluhou pro obnovení fakulty stál Adam Huber a Adam Zaluţanský, který se spojil 

s Jesseniem, kde sjednali veřejnou pitvu, aby poukázali na to jak je velká prospěšnost 

v lékařství a nutné oţivení studia medicíny. První pitva tomu nepomohla ani pitvy, které 

proběhly o pět let později, kde se pitvalo tělo ţeny a dítěte, nepřispěli na obnovu lékařské 

fakulty. K obnovení fakulty došlo aţ 9 let po jejich smrti. 
3) 

Mezi další významné osobnosti fakulty, se zařazuje, Jan Marek Marci – lékař, profesor a 

děkan lékařské fakulty. Napsal několik významných spisů a byl kvalitním lékařem a 
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pedagogem. Jeho největší obdivovatel byl Jakub Václav Dobřenský, ten se proslavil mimo 

jiné díky pomoci pitev při ověřování diagnóz. 
3) 

Jan Evangelista Purkyně se zařazuje mezi moderní histologii, mezi jeho zásluhy patří např. 

jako první formuloval myšlenku o buněčné teorii, věnoval se studiem struktury nervové tkáně, 

zubů, kostí, endokardu a cévní stěny. Přednášel histologii a embryologii. 

Walther Flemming kromě toho, ţe zaloţil na katedře histologický ústav, také vedl přednášky 

z histologie a embryologie. 

Po rozdělení fakulty na českou a německou se stal profesorem Václav Steffal, sice byl 

odborně nevýznamný, ale byl to dobrý učitel. Po jeho smrti se ujal vedení Jan Jánošík, 

profesor histologie, embryologie a anatomie a hlavně byl prvním, kdo napsal české učebnice 

Histologie a mikroskopické anatomie, Anatomie člověka I., II., a sedmidílný Anatomický 

atlas. 

Roku 1919 byly otevřeny dvě nové university v Brně a Bratislavě. 

Otomar Völker byl první přednosta anatomického ústavu v Brně a Antonín Frank přednostou 

v Bratislavě. 

Od poloviny 19. století se histologie vedla jako samostatný vědný obor na universitách, 

podmět k tomuto na praţské universitě dal prof. Karl Toldt. 
3) 
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4  20. století a rozvoj oboru  
 

Francouzský lékař a anatom Marie-Francois-XavierBichat poloţil základ nauky o tkáních, 

díky své knize Všeobecná anatomie, nauka později byla nazvána histologie. Jeho cílem bylo 

vytvořit plnohodnotnou lékařskou disciplínu, která by byla zaloţena na anatomických a 

fyziologických faktech. 
5) 

Ve 20. století, kde vznikal a postupem času se zdokonaloval elektronový mikroskop, 

zlepšovala se i výroba preparátů pro ultramikroskopii umoţňující pohled do ultrastruktury 

buněk a tkání, hlavně vznikla nová technika nazývaná histochemie. Ta umoţnila sledovat 

lokalizaci a výskyt enzymů v buňkách a ve tkáních pomocí barevných reakcí. Později mohla 

být sledována v elektronovém mikroskopu, a tedy umoţnila určovat místa a buněčná 

organela, ve kterých se sledovaný enzym v buňce vyskytoval. 
3) 

Ve druhé polovině 20. století vzniklo nové odvětví imunohistochemie, které navazovalo na 

histochemii. 
24)

 Tato metoda je zaměřena na lokalizaci látek pomocí reakce mezi antigenem  a 

protilátkou. 
1) 

 

4.1   Hotovení preparátů na začátku 20. století 

 

Na začátku 20. století se zkoumaly tkáně ţivé, čerstvé nebo mrtvé. 

U preparátů ţivých nebo čerstvých se dalo zkoumat velmi malé mnoţství druhů tkáně např. 

plovoucí blány některých ţivočichů, okraj jazyka některých menších tvorů, mesenteriu a 

omentu, čerstvě seškrábané epitélie, krev, mléko, sperma. Jiné tkáně se zaţiva pozorovat 

nemohlo, tím pádem se museli spokojovat se studováním hned po smrti ţivočicha, tyto 

preparáty se nazývaly čerstvé.  

Daly se zhotovit dva typy preparátů. První typy preparátů se nazývaly trhané, které se 

zhotovovaly pomocí jehel. Jehlou se tkáň roztahala na podloţní sklíčko a roztrhala na jemné 

částečky. Druhý typ preparátů byly řezy ze tkání čerstvých, které se zhotovovaly pomocí 

ruční břitvy, nebo zvláštním strojem, ve kterých tkáň zmrzla a pak se tkáň krájela. 

 Proto, aby preparáty zůstaly dlouho pouţitelné, pouţívaly se k nim tekutiny, které byly tělu 

příslušného zvířete pokud moţno isotonické (tekutiny indiferentní). Mezi tyto tekutiny patřila 
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plodová voda z vaku zvířete s přídavkem jodové tinktury, krevní sérum, fysiologický roztok 

s přídavkem kuchyňské soli v destilované vodě, Kroneckerova tekutina (destilovaná voda, 

chlorid sodnatý, uhličitan sodný) a jiné. 

 Fixace a konzervování preparátů 

Účel fixace neboli ustálení bylo přivést tkáň do stavu, aby z původní struktury jejich elementů 

zůstalo zachováno pokud moţno co nejvíce, nebo aspoň to na čem nám při vyšetřování 

záleţelo.  

Pomocí fixace se stávala tkáň tvrdší díky anorganických součástí, které se v nich ukládaly. 

Vytvářeli některé elementy tkání s chemikáliemi chemické sloučeniny, čímţ se stalo, aby 

různé části preparátů různě barvily. Základním pravidlem fixování bylo, aby tkáň byla pokud 

moţno čerstvá a fixační prostředek byl schopen co nejrychleji proniknout do tkáně, to bylo 

také usnadněno vyšší teplotou. Dostatečné mnoţství tekutiny bylo samozřejmostí. Fixovaný 

objekt se konzervoval lihem, do té doby, neţ se přestoupilo k prozkoumání. Díky 

konzervováním se stala tkáň tvrdší a schopnější k dalším manipulacím, hlavně řezání. 

Fixování mohlo probíhat dvojím způsobem. První způsob, byla fixace horkem, kde záleţelo 

v zahřátí tkáně na teplotu, při které se sráţí bílkovina. Pouţívalo se u preparátů, které se 

zhotovovaly na krycím sklíčku, nechávalo se uschnout na vzduchu a poté se protáhlo párkrát 

plamenem, poté se preparát nabarvil. Druhým způsobem, bylo ponořování do tekutiny. 

Přehled některých tekutin:  

 Absolutní alkohol ( 98-99.6%) – slinné ţlázy, krevní cévy – snadné barvení 

 Alkohol a kyselina octová 

 Carnoyova tekutina (líh, chloroform, kyselina octová)- doba fixace 15-30 minut 

 Mullerova tekutina (dvojchroman draselný, destilovaná voda, síran sodný) – vhodné 

pro barvení karmínem, centrální nervový systém, doba fixace několik týdnů aţ měsíců 

 Formalín (2,3,10%) – vhodné pro veškeré tkáně, dobrá barvitelnost, fixace není 

omezena 

 Mullerova tekutina s formalínem – schopnost rychle proniknout i do větších tkání, 

fixace 24-48 hodin 
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 Alkohol a formalín – barvení alkoholickými roztoky, doba fixace 2 dny 

 Kyselina osmičelá (2%) -  tuk se barví černě, zachovává strukturu epitelu, špatně 

vniká hlouběji, doba fixace 12-24 hod 

Fixované objekty se mohly zkoumat buď na preparátech trhaných, řezaných nebo 

macerovaných. Dosaţení macerovaných tkání pomocí isolování jednotlivých histologických 

elementů některé tkáně. Roztoky dosahující macerace: kyselina solná nebo dusičná, louh 

draselný nebo sodnatý, páry kyseliny octové a třetinový alkohol (ponoření vzorku do roztoku 

90% alkoholu a destilované vody, nechali tkáň ponořenou 24 hodin aţ několik dní, poté se 

třepáním rozloţila v jednotlivé elementy, usadila se na spodině vody a poté se mohl sediment 

přenést na sklíčko) 

Co se týkalo tkání tvrdých např. kostí nebo zubů, pouţívala se metoda odvápnění. Uţ některé 

fixační roztoky umoţňovaly tento proces (kyselina chromová, kyselina pikrová), ale to 

nestačilo na odvápnění větších kostí, to se provádělo kyselinami minerálními – 5% kyselina 

sírová, 0,5-1% kyselina solná, 3-5% kyselina dusičná. Aby se co nejlépe zachovala struktura 

tkáně, pouţívaly se slabší roztoky po delší dobu. 

 Zalévání 

Zalévání měkkých tkání do prostředí tuţšího. Pouţíval se parafín a celoidin. 

 Parafín  

Odvodněná tkáň se nejprve ponořila do xylenu, chloroformu a různých olejů. Postup zalévání 

byl následující. Nejprve se vloţil preparát, který byl uchován 90% alkoholu do alkoholu 

absolutního na 6-24 hodin, poté byl vzorek přenesen do směsi 2 dílů alkoholu a 1 dílu xylenu 

na dobu 6-24hodin, po uplynutí doby byl vloţen do roztoku 1dílu alkoholu a 2dĺů xylenu 

rovněţ na 6-24 hodin. Po uplynutí následoval roztok parafínu v xylenu při pokojové teplotě na 

dobu 6-48 hodin. Následovalo ponoření vzorku rozpuštěného parafínu spolu s xylenem, který 

byl zahřán v termostatu na 40⁰C na 6-12 hodin, poté se přenesl vzorek do čistého parafínu 

rozpuštěného při teplotě 60⁰C na dobu 0,5-2 hodiny. Po uplynutí doby se vzorek dal společně 

s parafínem do papírové nebo skleněné formy a nechalo se ztuhnout při pokojové teplotě. 

Také se to dalo urychlit pomocí studené vody. 
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o Celoidin  

 Vzorek musí téţ projít řadou roztoků, které následovaly v tomto pořadí. Začalo se 

odvodněním v absolutním alkoholu, poté následoval alkohol- ether (2:1), dále alkohol ether 

(1:2). Následovalo ponoření tkáně do malého mnoţství celoidinu v různých koncentrací  a 

alkohoetheru – první byl roztok č.3 ( tvořen z 1 dílu roztoku č.2 se stejným dílem směsi 

alkoholetheru), druhý roztok č.2 ( 1 díl roztoku č.1 se stejným dílem směsi alkoholetheru) a 

nakonec roztok celoidinu v alkoholetheru ( roztok č.1 – nasycený roztok celoidinu ve směsi 

absolutního alkoholu a sírového etheru) vzorek se dal do kádinky, polil se roztokem č.1 a 

přikryje se, nechá se malý otvor na odchod par. Po určité době celoidin ztuhne. Mohl se 

z kádinky vyříznout blok a vzorek se vloţil do 80% lihu, kde celoidin ztvrdnul.  

o Celoidin a parafín  

Vzorek prosycený celoidinem se vloţil na nějakou dobu do 80% alkoholu, aby ztuhl, poté se 

ponořil do 90 % alkoholu po dobu 12 hodin, z této směsi se ponořilo do lihu s origánským 

olejem, pak to čistého origánského oleje poté do směsi oleje a xylenu a nakonec do čistého 

xylenu, poté se zalévalo, jako při cestě parafínové. 

 Krájení  

Daly se zhotovit řezy z tkání 

čerstvých, fixovaných, tvrzených 

nebo zalitých do tvrdšího media. 

o Čerstvá tkáň  

Pouţívala se pouze u některých 

tkání nejčastěji chrupavka. 

Většinou se čerstvá tkáň dala 

krájet, kdyţ se tkáň stala tvrdší 

zmrznutím. K tomuto procesu byl 

vytvořen speciální stroj, kterým se dalo krájet malé kousky tkáně za pomocí pevné kyseliny 

uhličité, při které tkáň během krátké chvíle zmrzla a dala se zmrzlá tkáň krájet. Připevněný 

kousek tkáně a připevněný nůţ, který se posunoval, způsobovalo krájení stejně silných řezů – 

celý stroj se nazývá mikrotom. Po ukrojení vzorku se pinzetou přenesl do kádinky s vodou, 

kde tkáň okamţitě rozmrzla a dala se obarvit 
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o Fixované a tvrzené  

Daly se mnohdy krájet bez zalití (játra, ledviny, srdeční sval). 

o Tvrzené a zalité  

krájelo se buď ruční břitvou, ručním mikrotomem, nebo mikrotomem velkým strojovým. 

Mikrotomy se rozdělují do dvou skupin, jeden typ mikrotomu je takový, kde se pohybuje nůţ 

proti vzorku a u druhého stojí nůţ a vzorek se pohybuje proti noţi. 

U vzorků zalitých do celoidinu se objekt upevnil do svorky a řezal noţem připevněným pokud 

moţno k objektu šikmo. Na objekt se kapal 70-80% alkohol. Řezy se sbíraly štětcem v lihu 

namočeným noţem a přenášelo se alkoholu. Řezy se mohly studovat nebarvené v glycerinu. 

U vzorků zalitých do parafínu se řezy krájelo za sucha noţem postaveným kolmo proti bloku. 

Řezy se přenášely kopíčkem nebo štětcem vodou navlhčeným na podloţní sklo a na ně se 

nalepují. Nalepování preparátu probíhalo pomocí roztoku bílku v glycerinu, tím se natřelo 

podloţní sklíčko a rozředilo destilovanou vodou. Sklíčko se v termostatu nahřálo, kde se řezy 

natáhly a více přilnuly na sklíčko. Pro zbavení parafínu na řezu probíhalo pomocí naloţení 

řezů do xylenu nebo chloroformu, poté se sklíčko vloţilo do absolutního alkoholu, následoval 

slabší roztok alkoholu a nakonec do vody. 

 Barvení 

Dalo se posuzovat z různých hledisek, podle toho co se chtělo na určitém preparátu zkoumat. 

Dělilo se na barvení difúzní (obarvení všech elementů), efektivní nebo specifické (obarvení 

určitého elementu). Nejčastěji se barvily tkáně mrtvé, fixované a tvrzené. Daly se barvit i 

tkáně ţivá, ale barvilo se jen některými barvivy (např. methylová modř, toluidinová modř, 

neutrální červeň). 

Histologie uţ této době, mělo širokou škálu barvení, řadily se do tří skupin: 

1) Barvení karmínem – původ zvířecí (samička hmyzu Coccuccaeti) rozpustný v boraxu 

a kamenci 

2) Barvení hematoxylinem – původ rostlinný, barvení jader, po obarvení hematoxylinem 

šlo barvit poté barvivy kyselými (nejčastěji eosin) 

3) Barviva dehtová – barviva uměle připravována 
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 Uzavírání preparátů 

Preparáty se uzavíraly buď do pevného, nebo tekutého prostředí.  

Pokud se preparát uzavíral do prostředí pevného, musel se nejprve rozpustit, vloţil se do něho 

preparát a pak se nechalo rozpouštědlo vypařit.  

V případě uzavírání preparátu v prostředí tekutém, pouţívaly se tyto metody: 

1) glycerin- přenesl se řez do vody a poté na podloţní sklíčko, kápla se kapka 

glycerinu a pokrylo sklíčkem krycím. Poté, aby se vzorek nevypařil, tak se vytvářel 

kolem krycího sklíčka rámek z parafínu 

2) kanadský balzám – se muselo nejprve zbavit vody, řezy se vypraly v roztoku 90% 

alkoholu a poté v alkoholu absolutním. Poté se vzorek vyjasnil etherickém oleji a 

přebytečný olej se odstranil a poté se kápl roztok kanadského roztoku a nechal se 

vzorek zaschnout. 
8) 
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5 Spektrum současné činnosti na příkladu specializovaného 

pracoviště MUDr. Jan Nožička, PhD. Histologická a 

cytologická laboratoř 
 

 

Současný způsob histologického vyšetření se oproti minulým létům velmi urychlil.  

K výraznějšímu ušetření času došlo zejména u odvodňování a prosycení vzorků, kde se čas 

přípravy zkrátil řádově z několika dní na několik hodin. Také dnešní diagnostika je daleko 

přesnější. 

Fixace tkání  

K fixaci tkání se pouţívá 10% roztok 

formaldehydu.  Vzorek musí být uloţen 

v dostatečně veliké odběrové nádobce. 

Fixační roztok musí být nejméně 

desetinásobek odebraného vzorku. 

V případě peroperačního vyšetření se 

nepouţívá ţádná fixace, tkáň se vloţí do 

nádoby a ihned je přepravena do 

laboratoře k vyšetření. 

 

Zalévání tkáně do parafínu 

Tento proces se v současné době urychlil o několik dní. Čas závisí na velikosti připravované 

tkáně, kde můţe být proces hotov např. za 3 hodiny. Nyní pro  

odvodnění a prosycení vzorků se pouţívají automatické přístroje, kde je vzestupná alkoholová 

řada pro odvodnění vzorků, dále lázně xylenu, kde se tkáň musí zbavit alkoholu, aby se 

v dalším kroku, ve kterém jsou předehřáté lázně s parafínem na 65⁰C se tkáň prosytila. 

Pomocí parafínu, který vyplní kaţdou štěrbinu tkáně a tím později pomáhá při krájení 

preparátů. V další kroku je pomocí zalévací linky, tkáň zalije do parafínových bloků. 
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Krájení parafínových bloků 

Samotné krájení jednotlivých řezů provádíme pomocí 

mikrotomu, kde se nastavuje tloušťka řezů, které je 

podmíněná typu tkání a druhu pozdějšího barvení. Řez se 

nanáší na podloţní sklíčko, kde je nanesen roztok ţelatiny, 

poté se sklíčko s řezem poloţí na rozehřátou ploténku, kde 

se vzorek natáhne. 

 

Barvení preparátů 

Před obarvením preparátů se z řezu musí odstranit parafín. Toho docílíme rozpuštěním 

parafínu v předehřáté pícce, dále řez projde tzv. odparafínovací řadou, která se skládá ze tří 

xylenových, třech 90 %, jedné 70 % 

lázně alkoholu a destilované vody. 

Nyní se pouţívají barviva uměle 

připravená nebo přírodní. Základní 

barvení pro histologii je 

hematoxylin-eosin.  

 

 

Montování preparátů 

Po obarvení, projdou preparáty odvodňovací řadou, sloţenou z vzestupné alkoholové řady, 

acetonu, xylenu a následně se řezy montují do uzavírajícího média 

Naše laboratoř se zabývá základními vyšetřovacími metodami pro histologii. Zaměřujeme se 

zejména na histochemii, pomocí které se zjišťuje přítomnost např. ţeleza, plísně, 

Helicobacterpylori, tuk, bakterií.
 9) 

Dále se zabýváme imunohistochemií, metodou vyuţívající detekce jednotlivých tkáňových 

antigenů pomocí specifických protilátek. 
10) 
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Samozřejmě se laboratorní postupy liší od ostatních postupů jiných laboratoří, které mají dané 

své postupy a standarty pro danou laboratoř. 

 

Jiná vyšetření 

 Molekulární patologie – zaloţena na detekci zvolených sekvencí bází nukleových 

kyselin. Sekvence nejčastěji označena fluorescenčním barvivem a nechá se 

proběhnout reakce s nukleovou kyselinou ve tkáni. 
11)

 

 Imunofluorescence – vazba diagnostikovaných protilátek s konjugátem, označeným 

fluoresceinisothiocyanátem, na antigenní struktury ve tkáních, prokazováno 

fluorescenčním mikroskopem 
12)

 

 Elektronová mikroskopie 
13) 

– fyzikální metoda podávající informace o nanostruktuře 

preparátu i jeho chemickém sloţení. Preparát je zkoumán elektronovým svazkem. 
23)

 

 Molekulární genetika
 14)

 – analýza mutací (zjištění genů podmiňující onemocnění) 
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6  Historický vývoj a současnost mikroskopie 

 

Za první vynález mikroskopu je povaţován Zacharias Janssen 

roku 1590, kde jeho otec Hans hrál důleţitou roli při konstrukci 

přístroje. Oba pracovali jako oční optici.  

Mikroskop se skládal z posuvné trubky a dvou čoček, které byly 

vloţeny do konců trubek. Díky zatlačení a vytahování trubice 

v průběhu pozorování se objekty zvětšovaly a zmenšovaly. Ve vysunuté poloze byl objekt 

zvětšen aţ 10x. Lupa díky tomuto vynálezu neměla uţ takové uplatnění. 
15) 

  

Protoţe mikroskop, který byl vyvinut Janssenem, dával jen špinavé a zkreslené výsledky, 

protoţe byla malá kvalita čoček, tak Antonie van Leeuwenhoek se snaţil mikroskop 

zdokonalit. Ten šel jinou cestou ve výrobě neţ Janssen. Na rozdíl o tehdejší dvou čoček se 

zaměřil na mikroskop s jednou čočkou. Zaměřil se na to čím více sférická čočka, tím menší 

ohnisková vzdálenost a větší zvětšení. Tajemství jak čočky prováděl, nikdy neprozradil. 

Princip byl v tom, ţe pokládal skleněné kuličky nepatrných rozměrů mezi mosazné desky. 

Mikroskop vypadal spíše jako mosazná deska, která se 

drţela před očima. Mikroskop dokázal zvětšovat aţ 

270x.
16) 

Nevýhodou pořád bylo, ţe mikroskop byl jedno čočkový, 

který sice zvětšoval aţ 270x, ale díky tomu byly omezeny 

jiné moţnosti. Proto roku 1665 Robert Hooke sestrojil 

nový mikroskop. Který byl sestrojen asi z 15cm trubky, 

která byla připevněna k desce do ní byla zasunuta trubka. 

Osvětlovací zařízení umoţňovalo práci v dopadajícím 

světle. Bylo to sloţeno z lampy, kde paprsky byly 

soustřeďovány skleněnou koulí naplněnou vodou, to 

slouţilo jako čočka. Dále tam byla čočka, která 

směřovala paprsky na pozorovaný objekt. 
5) 

Velký přelom mikroskopů se stal v 19 století, kde se 

sestavovaly optické mikroskopy. Hlavní představitelé, kteří se na tom nejvíce zaslouţili, jsou 
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Otto Schott – výzkum optického skla, Carl Zeiss – výroba mikroskopů a Ernest Abbe – studie 

optických mikroskopů.  

Optický mikroskop dosáhl hranice aţ 2000násobným zvětšení, kde rozlišení bylo 0,2 

mikrometru. Doba šla dopředu a vědci chtěli vidět detaily buněk, coţ optický mikroskop 

neumoţňoval. 

Musel se tedy sestrojit mikroskop na jiném principu, neţ byl doteď. Začal se pouţívat 

elektronový paprsek (rychlý tok neutronů) s magnetickou čočkou. Těmi hlavními představiteli 

by Max Knoll a Ernst Ruska roku 1931. Prvotní název byl tzv. prozařovací elektronový 

mikroskop, kde elektronové paprsky procházely zkoumaným předmětem (napětí aţ 20V) a 

vytvořil se stínový obraz. 
17)

 

V současné době je několik druhů mikroskopů, které mají své uplatnění v různých oborech 

např.: 

 Ultramikroskop – koloidní disperze pozorována v bočním osvětlení, do objektivu 

nepřichází paprsek přímo, ale světlo rozptýlené disperzními částicemi. Nelze zde zjisti 

přímo tvar a velikost 

pozorovaných objektů, ale lze 

dokázat jejich existenci. 
18) 

 Fluorescenční mikroskop – 

zobrazení látky obsaţené 

v buňkách v minimálním 

mnoţství. Zaloţena na tom, ţe 

některé chemické látky po dopadu 

světla o kratší vlnové délce září 

světlem o delší vlnové délce 

(světlem jiné barvy). 
19) 

 Interferenční mikroskop – 

umoţňující zobrazení 

nekontrastních, bezbarvých a 

průhledných objektů, především 

ţivých buněk. 
20) 
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 Polarizační mikroskop – kombinace světelného mikroskopu a polarimetru. Vyuţívá se 

lineárně polarizovaného světla kmitající v jedné rovině, pouţívá se především 

v mineralogii. 
21) 

 Stereoskopický mikroskop – určené pro trojrozměrné pozorování. 

 Optický mikroskop – pozorujeme předmět buď ve světle procházejícím, dopadajícím 

nebo v temném poli. 

Při zkoumání preparátů ve světle procházejícím je potřeba zhotovit preparáty průsvitné. 

Preparáty se zobrazí na podkladě lomu světla na rozličných strukturních detailech. Posun se 

zaznamenal při zavedení tzv. fázového kontrastu, který posunem fáze světelné vlny, zvyšuje 

kontrast detailů. 

Při zkoumání světla dopadajícím slouţí různé typy vertikálních iluminátorů s šikmo 

postaveným sklem, hranolem, nebo zvláštní objektivy, které zároveň zkoncentrují shora světlo 

na objekt. 

Vyšetřování objektů v temném poli, je na principu, 

ţe paprsky přicházejí od zrcátka mikroskopu a 

zkoncentrují objekt ze stran tak šikmo, ţe ze 

ţádných paprsků nemůţe vniknout do oka 

pozorovatele a proto je pole tmavé. 
22)

 

 Elektronový mikroskop – obdoba 

optického mikroskopu, který funguje na 

stejném principu. Rozdíl je v tom, ţe se 

pouţívá, místo viditelného světla, 

krátkovlnné paprsky a elektromagnetické 

čočky. 
1)

 

Omezení u elektronového mikroskopu je v tom, ţe 

nelze studovat objekty za ţiva. Protoţe preparáty musejí být zbaveny vody, aby elektrony 

mohly volně procházet ve vakuu. 
22)
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7 Závěr 
 

Od prvních zmínek aţ po současnost prošel obor histologie neuvěřitelným rozvojem. Velkou 

zásluhu na tom mají pitvy lidských těl, které byly prováděny jiţ v Egyptě. Dalším 

významným krokem pro vznik histologie byly pitvy, které se zajímaly o příčinu úmrtí. Roku 

1316 byla napsána učebnicová kniha, která byla napsána ze znalosti lidských pitev a ne 

z pitev zvířat, anatomem Mondinem Deeiliucci. Dalším významným mezníkem bylo 

sestrojení prvního mikroskopu, který byl sestaven očním optikem Zachariasem Janssenem. 

Mikroskopy dosáhly vrcholu aţ na konci 19.století. Za zakladatele mikroskopické anatomie je 

povaţován profesor z Univerzity v Bologni Marcello Malpighi, který studoval vývoj zárodku 

kuřete. Následně Anthony Leewenhoek, zabývající se konstrukcí mikroskopu, objevil červené 

krvinky a poprvé zobrazil spermie. Velkým propagátorem uţití mikroskopu v patologii a také 

zabývají se problematice nádorů zaloţených na studiu buňky jako základní funkční jednotky 

byl Johanes Müller. V této době se přišlo také na to, ţe se musí fixovat tkáně, aby 

nepodléhaly autolytickým změnám a zastavit působení bakterií a plísní. Fixační prostředek 

byl pouţíván 70% alkohol s kombinací kyselinou octovou. Proces fixace byl postupně 

zdokonalován a v současnosti se nejvíce pouţívá roztok 10% formalínu. Největší zásluhu 

v moderní histologii je povaţován Jan Evangelista Purkyně, který jako první formuloval 

myšlenku o buněčné teorii. Další rozvoj histologii je 20. století, kde je rozvoj barvení 

preparátů a vznik histochemie a později imunohistochemie. 

V současné době histologie pokročila nejen přesnějším a specifičtějším hodnocením 

preparátu, ale hlavně i v úspoře času, kde lze výsledek hodnotit uţ za několik minut. 
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8 Abstrakt 
 

Cílem bakalářské práce je zachytit okolnosti vzniku, etablování a postupného vývoje 

histologických vyšetření, v kontextu dějin lékařství a historického vývoje přírodovědného 

poznání. Obsahově se práce zaměřuje na objasnění podmínek vzniku-objevu vyšetření 

histologického charakteru jako zásadního kvalitativního obratu a posunu v medicínské 

diagnostice. Cílem práce je rovněţ objasnění podílu významných osobností na vzniku a 

prosazení oboru, to vše v aplikaci na českou (československou) medicínskou minulost. 

V návaznosti na tento metodický postup je dalším cílem práce zachycení současného stavu a 

spektra moţností histologických vyšetření, pouţívané metody, v neposlední řadě potom místo 

a úloha v medicíně současnosti a jejich perspektivách. 
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9 Abstract 
 

The purpose of this bachelor thesis is to capture the circumstances of the creation, 

establishment and gradual development of histological examinations in the context  of 

medical history and the historical development of biological sciences. The content of the 

thesis is focused on clarification of the conditions of creation – discovery of examinations of 

histological character as the principal qualitative turn and its progress in the medicinal 

diagnosis. Further aim of the thesis underlines the clarification of single contributions of the 

important personalities that led to creation and promotion of the field of histology with impact 

on Czech (Czechoslovak) medical history. This methodology is linked also to the last 

objective of this thesis that focuses on capturing of the current state and the spectre of 

possibilities of histological examinations, the methods in use, and last but not least the 

position and the purpose of the histological task in the field of modern medicine and its 

respective areas. 
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