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 ■ Zhotovení histologických preparátů z dodaných tkáňových 
bločků v rozsahu přehledných barvení a imunohistochemie.

 ■ Návrh strategie vzorkování a provedení pilotní studie histolo-
gického vyšetřovaní orgánů zahrnující optimalizaci přípravy 
preparátů s akceptovatelnou mírou vzorkovací chyby.

 ■ Testování variability dodaných biologických vzorků (porovnání 
tkáňových bločků z velkých orgánů, porovnání sériových řezů). 

 ■ Kvantitativní stereologická analýza histologických řezů biolo-
gickými vzorky (či libovolných mikroskopických objektů): 
měření délek, ploch, objemů, hodnocení mikrovazální hustoty, 
plošných a objemových podílů vícefázových struktur, tortuo-
zity vláknitých struktur, shlukování objektů.

 ■ Základní statistické vyhodnocení kvantitativních dat z histolo-
gické morfometrie (t-test, ANOVA, Mann-Whitney U test, Wilco-
xonův párový test, Kruskal-Wallis ANOVA, Friedman ANOVA, 
korelační analýzy).

 ■ Vypracování rešerší z oblasti kvantitativní histologie, výzkumné 
zprávy s metodikou, fotodokumentací a shrnutím výsledků 
analýzy dodaného materiálu.

odborné zaměření

 ■ Laboratoř se zabývá vyhodnocováním histopatologie tkáňo-
vých bločků pomocí spojitých kvantitativních proměnných.

 ■ Provádíme kompletní zpracování tkáňových bločků měkkých i 
tvrdých tkání včetně široké škály přehledných barvicích metod 
a imunohistochemie.

 ■ Používáme systematické a nestranné vzorkování orgánů, 
tkáňových bločků, histologických řezů a mikroskopických 
zorných polí.

 ■ Z mikroskopických metod nabízíme vyšetření ve světlém poli, 
polarizační mikroskopii, fl uorescenční mikroskopii a Nomar-
ského diferenciální interferenční kontrast.

 ■ A mnohé další viz níže.
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odborné zaměření  

Používáme stereologické metody pro počítání mikroskopických 
objektů, měření délek, ploch, objemů, hodnocení hustoty mik-
rocév, plošných a objemových podílů vícefázových struktur, tortu-
ozity vláknitých struktur, shlukování objektů.

Specializujeme se na hledání vhodných spojitých proměnných 
použitelných pro morfometrii biologické otázky dle zadání našich 
výzkumníků či partnerských výzkumných týmů, jimž nabízíme 
spolupráci při designu histologicky hodnotitelných experimentů.

Uvedené postupy aplikujeme zejména při hodnocení složení 
cévní stěny, zánětlivé infiltrace, hojení tkání při implantaci bioma-
teriálů a při analýze prokrvení tkáňových vzorků.

U kvantitativního vyhodnocování vzorků jsou našimi výstupy 
data vyhodnotitelná pomocí standardních statistických postupů 
pro testování hypotéz.
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