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Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2020. 
 
Vzorky 
Fotografie použité v cyklu připravili společně expertní pracovníci, kteří se na tomto cyklu podílejí (viz dále). Kompletní 
zadání je součástí vyhodnocení cyklu na webu. 
 
Komentář supervizora 
Výsledky nám zaslalo 60 pracovišť, z toho 9 ze Slovenska. 
Určení vztažných hodnot v tomto cyklu probíhá na základě konsenzu expertní skupiny ve složení: 

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D. (supervizor cyklu) 
MUDr. Kateřina Mrázová (supervizor cyklu) 
MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D. (Fakultní nemocnice Ostrava) 

 
Fotografie 1 
Šipky na první fotografii ukazují na makrofagické elementy, v jejichž cytoplazmě jsou zřetelně patrná zrnka 
hemosiderinu. Tyto elementy se nazývají siderofágy, což správně určilo 88 % účastníků. Za podmíněně správnou lze 
též akceptovat odpověď makrofág jiný, uvedenou 6,7 % účastníků cyklu. Závěr několika účastníků, že se jedná o 
leukofágy, ale není opodstatněný. 
Hojná přítomnost jaderných elementů při naprosté převaze neutrofilních granulocytů v likvoru odpovídá 
granulocytární pleocytóze tak, jak správně uvedlo 86 % účastníků. Zároveň je zřetelně patrné minoritní zastoupení 
monocytárně-makrofagických elementů (zejména erytrofágů a siderofágů) v cytologickém obraze likvoru. To ale 
reprezentuje prapodstatu postižení CNS ve smyslu prokrvácení germinální matrix v oblasti komorového systému mozku 
nedonošeného novorozence. Z tohoto důvodu a také vzhledem k přesvědčení, že nedojde k devalvaci výpovědní 
hodnoty likvorového obrazu, akceptujeme jako podmíněně správné hodnocení i smíšená (mononukleárně-
granulocytární) pleocytóza uvedené zbývajícími 14 % účastníků. 
Vzhledem ke granulocytární pleocytóze, resp. smíšené (mononukleárně-granulocytární) pleocytóze, s naprostou 
převahou neutrofilních granulocytů v cytologickém obraze likvoru a vysokému rozsahu anaerobního metabolismu v 
likvorovém kompartmentu dospělo 73 % účastníků ke správnému závěru, že se jedná o obraz hnisavého zánětu. Nález 
siderofágů v cytologickém obraze likvoru a zmínka o Enterobacter cloacae, coby původci uvedeného hnisavého zánětu 
v CNS, pak rovněž opravňují k plnohodnotnému akceptování závěrů krvácení do likvorových cest a bakteriální 
neuroinfekce. Ostatně tento případ správně okomentovalo několik účastníků jako současný obraz hnisavého zánětu a 
přítomnosti hemoragické složky v likvoru. 
K dotazu jednoho účastníka (který uvedl v poznámce k cyklu) upřesňujeme, že se jednalo o likvor odebraný 
ventrikulární punkcí 1 měsíc po endoskopické laváži a 25 dní po extrakci komorové drenáže. 
 
Fotografie 2 
Šipky na fotografii ukazují na dva typické eozinofilní granulocyty. S potěšením konstatujeme, že k tomuto závěru 
dospěli všichni účastníci. 
Zároveň je patrný zvýšený počet elementů v likvoru označovaný jako pleocytóza. Jelikož převažují lymfocyty, jedná se 
o lymfocytární pleocytózu. S přihlédnutím k významnému zastoupení neutrofilních granulocytů lze ale též považovat 
za plnohodnotně správnou odpověď smíšená (mononukleárně-granulocytární) pleocytóza. Celých 90 % účastníků 
tedy tento cytologický obraz klasifikovalo správně. Vzhledem k jednoznačně zvýšenému počtu elementů v likvoru ale 
nelze hovořit o oligocytóze a při minoritním zastoupení granulocytů nelze akceptovat ani odpověď granulocytární 
pleocytóza. 
Poněkud nižší úspěšnost účastníků jsme zaznamenali při určení etiologické diagnózy. Zvýšený počet leukocytů v 
likvoru (60 ·106/L), nápadně zvýšená permeabilita hematolikvorové bariéry vyjádřená koncentrací celkové bílkoviny v 
likvoru 764 mg/L a vysoký rozsah anaerobního metabolismu v likvorovém kompartmentu vyjádřený hodnotou 
KEB = 9,0 svědčí o významných zánětlivých změnách v CNS. Nepřehlédnutelné jsou známky hnisavého zánětu v 
likvorovém kompartmentu v reakci na neuroinfekci Staphylococcus aureus, a to v souladu s názorem 51 % účastníků 
uvádějících obraz hnisavého zánětu či bakteriální neuroinfekce. Vzhledem k terminální fázi hnisavého zánětu, 
postinflamatorním změnám a reparačním a regeneračním změnám v likvorovém kompartmentu, reprezentovaným 
přítomnými eozinofily, považujeme za správnou též odpověď obraz serózního zánětu, kterou uvedlo dalších 8,5 % 
účastníků. Není ale opodstatněný závěr, který uvedlo 6,8 % účastníků, že jde o krvácení do likvorových cest. Vyjádření 
34 % účastníků, že se jedná o obraz nespecifických (reaktivních) změn v likvorovém kompartmentu, by byl s ohledem 
na poměrně výraznou alteraci likvorového obrazu příliš bagatelizující. 
 
Dlouhodobá úspěšnost 
V následující tabulce je uveden přehled celkové úspěšnosti účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky. V záhlaví 
sloupců jsou uvedena jednotlivá pásma úspěšnosti (0 % … nulová úspěšnost; 50 % … úspěšnost 1 až 50 %; 
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75 % … úspěšnost 51 až 75 % atd.). Na dalších 2 řádcích je pak absolutní a relativní počet účastníků, kteří příslušné 
úspěšnosti dosáhli. 

Úspěšnost 0 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 % 

Počet 
absolutní 0 1 5 6 0 18 17 0 12 
relativní - 1,7 % 8,5 % 10 % - 31 % 29 % - 20 % 

Většina účastníků tohoto cyklu vykazuje dlouhodobou úspěšnost větší než 80 % (pokud se laboratoř za poslední 2 roky 
zúčastnila všech 4 cyklů, získala hodnocení celkem 12 zkoušek a uvedená hranice 80 % připouští 2 neúspěchy). 
Úspěšnost 80 % nebo nižší zaznamenalo 12 účastníků, pro které by se mělo jednat o impuls ke zlepšení. 
 
 
Odborná 
supervize: 

RNDr. Ing. Petr Kelbich, Ph.D. 
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
Biomedicínské centrum 
Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem 
e-mail: petr.kelbich@kzcr.eu 

MUDr. Kateřina Mrázová 
VFN a 1. LF UK 
ÚLBLD 
U Nemocnice 2 
128 08 Praha 2 
e-mail: katerina.mrazova@vfn.cz 

 
Přílohy 

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají: 
Název přílohy Poznámka 
Osvědčení o účasti Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. 
Výsledkový list 
(kvalitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvalitativní výsledky. 

Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka a jsou určeny pouze pro potřebu 
tohoto účastníka. 

 
Další informace 
Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná. Jak účastníkům, tak ostatním odborníkům, jsou na adrese www.sekk.cz 
volně k dispozici další informace, zejména: 

• Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu včetně této závěrečné zprávy. 
• Dokument Plán EHK (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto cyklu, tak EHK obecně). 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh. 
• Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK a seznam všech supervizorů včetně kontaktů. 
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