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Jiné informace:  

Histologické vyšetření 

 základní barvení hematoxylin-eosin (H&E) 

 peroperační vyšetření 

 průkaz polysacharidů: PAS reakce, D-PAS, A-PAS, Halle-Müller, mucikarmín 

 znázornění vazivových vláken: Weigert van Gieson, zelený Massonův trichrom, Gömeriho 

impregnace 

 znázornění pigmentů: průkaz melaninu podle Massona 

 průkaz plísní: impregnace dle Grocotta 

 průkaz bakterií: barvení dle Grama (bakterie), dle Ziehl-Nielsona (mykobaktérie),  

May-Grünwald-Giemsa (orientačně H. pylori), impregnace dle Warthina-Starryho (H. pylori) 

 průkaz anorganických látek: Perlsova reakce (železo), barvení dle Kossy (vápník) 

 průkaz lipidů: barvení řezu nazmrzlo olejovou červení 

 průkaz amyloidu: barvení kongo červení, barvení saturn červení 

 zpracování tvrdých tkání po předchozím odvápnění 

Imunochemické vyšetření 

 chromogranin A 

 synaptofyzin 

 cytokeratiny AE1/AE3 

 vysokomolekulární cytokeratiny (HMW) 

 S100 protein 

 epiteliální membránový antigen (EMA) 

 HMB45 

 CD45 

 prostatický specifický antigen PSA 

 e-cadherin 

 Ki67 

 p53 

 estrogenový receptor (ER) 

 progesteronový receptor (PR) 
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Cestou konzultace s Fingerlandovým ústavem patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové jsou 

zajištěna zejména, nikoliv však výlučně, následující imunochemická vyšetření: 

 her2/neu 

 EGFR 

 K-RAS 

 imunochemická diagnostika gastrointestinálních stromálních tumorů 

 imunochemická diagnostika a typizace lymfomů 

 

Lze zajistit i další imunochemická vyšetření, která jsou potřebná ke stanovení diagnózy resp.  
ke správnému klinickému managementu, pokud je FÚP FN Hradec Králové nabízí. Molekulárně 

biologická analýza 

Případné provedení molekulárně biologické analýzy indikuje a zajišťuje konzultující pracoviště 

 


