
SEKK Zadání pro: CSFC1/19 - Cytologie likvoru

Fotografie 1

Pacient Pohlaví: žena Věk: 26 let

Klinický stav Likvorový nález

Meningeální syndrom: ne Kořenový syndrom: ne Počet jader. elementů: 53 /3

Febrilní stav: ne Extrapyramidový syndrom: ne Počet erytrocytů: 0 /3

Porucha vědomí: ne Vestibulární syndrom: ne Celková bílkovina: 1640 mg/L

Křeče: ne Mozkové nervy: ne Glukóza: 3,05 mmol/L

Paraparéza: kvadruparéza Bolest hlavy: ne Laktát: 3,12 mmol/L

Hemiparéza: ne KEB: 19,6 j

Převažující elementy v preparátu: Identické s převažujícími elementy na fotografii

Technické provedení preparátu: Hemacolor rapid staining Objektiv: 40x Numerická apertura: 0,75

Úkol pro účastníky EHK: Popište element označený šipkou.

Jedná se o mladou pacientku po retrobulbární neuritidě s rychle progredující spastickou kvadruparézou a paraplegií dolních 
končetin. Při vyšetření CNS magnetickou rezonancí byla zjištěna rozsáhlá demyelinizace mozku a míchy v oblasti corpus 
callosum, bazálních ganglií, mesencephalu, oblongaty a krční a hrudní míchy. 
Krom níže uvedených laboratorních výsledků stojí dále za zmínku: přítomnost plazmocytů v cytologickém obraze likvoru; 
absence známek intratekální syntézy IgG, IgA, IgM FLC-κ a FLC-λ ve výsledném obraze vyšetření likvoru a krve izoelektrickou 
fokusací; přítomnost specifických protilátek IgG proti aquaporinu 4 v krvi; velmi vysoká koncentrace chemokinu CXCL 13 v 
likvoru (1310 ng/L); vysoká koncentrace NSE v likvoru (71,9 μg/L); velmi vysoká koncentrace proteinu S-100 v 
likvoru (125 μg/L). 



SEKK Zadání pro: CSFC1/19 - Cytologie likvoru

Fotografie 2

Pacient Pohlaví: žena Věk: 3 měsíce

Klinický stav Likvorový nález

Meningeální syndrom: ne Kořenový syndrom: ne Počet jader. elementů: 2 304 /3

Febrilní stav: ano Extrapyramidový syndrom: ne Počet erytrocytů: 800 /3

Porucha vědomí: ne Vestibulární syndrom: ne Celková bílkovina: 6178 mg/L

Křeče: ne Mozkové nervy: ne Glukóza: 0,10 mmol/L

Paraparéza: ne Bolest hlavy: ne Laktát: 9,10 mmol/L

Hemiparéza: ne KEB: -1600 j

Převažující elementy v preparátu: Téměř identické zastoupení granulocytů a mononukleárů

(neutrofily 44 %, eozinofily 5,0 %, lymfocyty 11 %, monocyty/makrofágy 40 %)

Technické provedení preparátu: Hemacolor rapid staining Objektiv: 40x Numerická apertura: 0,75

Úkol pro účastníky EHK: Popište elementy označené šipkou (na fotografii jich je "záplava").

Jedná se o předčasně narozené děvčátko s makrocefalií. V důsledku rozvoje posthemoragického hydrocefalu byl implantován 
ventrikulo-peritoneální shunt. Po 40 dnech byl z důvodu zhoršení klinického stavu a progrese systémového zánětu 
(koncentrace CRP v krevním séru 138 mg/L, koncentrace prokalcitoninu v krevním séru 40,0 μg/L) odebrán ventrikulární likvor. 


