
SEKK 
Divize EHK 

Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK 
určená pro účastníky cyklu 

Cyklus: CSFC1/20 - Cytologie likvoru 
 

Zprávu autorizoval: Ing. Marek Budina, ředitel společnosti SEKK Dne: 7.4.2020 Strana 1 z 2 
 

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 59 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 
Elementy na fotografii vykazují výrazné morfologické atypie ve smyslu anizocytózy, zvýšeného nukleo-plazmatického 
poměru, vícejadernosti či prominujících jadérek. Vyjma dvou účastníků (3,4 %) je všichni popsali správně jako „Buňky 
nádorové“. 
Četnější nepřesnosti jsme zaznamenali při syndromologické klasifikaci nálezu. 16 účastníků (28 %) nález vyhodnotilo 
jako tumorózní oligocytózu a jeden účastník (1,7 %) jako smíšenou mononukleární pleocytózu. K nepřesnému označení 
tumorózní oligocytóza pravděpodobně došlo následkem toho, že někteří účastníci přehlédli nedávnou změnu jednotek 
v zadání cyklu z „počtu elementů/3 μl“ na „počet elementů ·106/L“. V zadání uváděný počet jaderných elementů 10 
·106/L tak odpovídá počtu 30/3 μl, což nomenklaturně představuje tumorózní pleocytózu. Vzhledem k předpokládanému 
přehlédnutí zmíněné administrativní změny a také s ohledem na fakt, že v tomto konkrétním případě nehraje z 
medicínského hlediska rozdíl mezi oligocytózou a pleocytózou žádnou roli, akceptujeme závěr tumorózní oligocytóza 
jako podmíněně správný. Závěr smíšená mononukleární pleocytóza ale uznat nemůžeme. 
Důrazně všem účastníkům doporučujeme, aby zadání cyklu četli pečlivě – je nutné si všímat i jednotek! 
Navzdory nesprávné morfologické klasifikaci elementů dvěma účastníky cyklu (lymfocyt aktivovaný – lymfoidní 
buňka a monocyt aktivovaný) a nesprávné syndromologické klasifikaci nálezu jedním účastníkem jako smíšená 
mononukleární pleocytóza, překvapivě všichni (100 %) uvedli správně etiologickou diagnózu jako nádorové postižení 
CNS. Vzhledem k této diskrepanci připomínáme, že v případě nálezu nádorových buněk v likvoru hodnotíme 
cytologický obraz jako tumorózní oligocytózu či pleocytózu, ať už je zastoupení těchto buněk jakékoliv, tzn. minoritní 
či majoritní. 
Jeden účastník nám k 1. fotografii zaslal tento obsáhlejší komentář: 

Vážení organizátoři kontrolního cyklu, dovoluji si poznamenat, že cytologický nález na foto 1 (susp. nádorová 
infiltrace CNS) je možno vyslovit pouze na základě morfologických charakteristik nádorových buněk (zvýšená 
bazofilie cytoplazmy, anizochromazie cytoplazmy i jader, vysoký karyocytoplazmatický poměr, zmnožená jadérka 
"maligního" charakteru...). Lege artis je však nutná další cytopatologická konfirmace s imunotypizací- v tomto 
případě ICC, vzhledem k susp. primárnímu ložisku v plicích základní diff. dg. antigeny CKAE (event. vs. LCA)... 
Proto si dovoluji doporučit, zejména u číselníku 418- "Etiologická diagnóza" přeformulovat kód 206 na "Susp. 
nádorové postižení CNS"- lege artis nelze bez druhého cytopatologického čtení a doplnění imunotypizačních 
metod vydat cytologickou diagnózu nádorové infiltrace jako verifikovanou! (viz. podmínky Osvědčení k provádění 
neurologické cytologie). 

Za připomínku děkujeme. Ztotožňujeme se s ní do té míry, že v rámci prováděných vyšetření likvoru je skutečně nutné 
přistupovat k cytologické diagnostice velmi obezřetně a na úrovni morfologického hodnocení vyslovovat maximálně 
suspekci na nádorové elementy. Jejich verifikace nechť je předmětem druhého cytologického čtení patologem, příp. 
provedeného na základě výše zmíněné imunocytochemické diagnostiky. Zároveň ale konstatujeme, že veškeré případy 
nádorových buněk předkládané účastníkům EHK jsou spolehlivě potvrzené a tudíž by vyslovení pouhé suspekce 
neodpovídalo realitě. Úlohou účastníků EHK není určit konečnou diagnózu pacienta, ale na základě informací, které 
mají k dispozici v zadání, označit odpovědi/nálezy, které považují za nejpravděpodobnější. 
Zajímá nás ale samozřejmě i názor ostatních účastníků cyklu, a proto prosíme, aby nám v případě, že předřazení „susp.“ 
k výše uvedené položce číselníku nálezů považují za důležité a potřebné, zaslali kratičké sdělení na adresu 
sekk@sekk.cz. 
 
Fotografie 2 
Zde uvedlo 56 účastníků (95 %) zcela správně, že se jedná o lymfofág. Akceptovatelný je též závěr dalších dvou 
účastníků (3,4 %), kteří popsali element na obrázku jako makrofág jiný. Závěr jednoho účastníka (1,7 %) buňka 
nádorová ale akceptovat nelze. 

Počet 613 ·106/L jaderných elementů v likvoru při převažujícím výskytu lymfocytárních elementů označilo správně 
34 účastníků (59 %) jako lymfocytární pleocytózu. Navzdory minoritnímu zastoupení monocytárně-makrofagických 
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elementů lze jako podmíněně správný akceptovat též závěr smíšená mononukleární pleocytóza tak, jak uvedlo dalších 
21 účastníků (36 %). Vzhledem k nálezu jaderných elementů v likvoru daleko převyšujících normální počet 
(do 4 ·106/L), jsou hodnocení monocytární oligocytóza a smíšená mononukleární oligocytóza chybná. Jako 
neopodstatněný a tudíž nesprávný hodnotíme též závěr tumorózní pleocytóza uvedený jedním účastníkem (1,7 %). 

Lymfocytární pleocytóza v cytologickém obraze likvoru, nápadně zvýšená permeabilita hemato-likvorové bariéry a 
mírně zvýšený rozsah anaerobního metabolismu v likvorovém kompartmentu vedly 57 účastníků (98 %) ke správnému 
určení etiologické diagnózy obraz serózního zánětu. Jako neopodstatněný a tudíž nesprávný hodnotíme závěr nádorové 
postižení CNS uvedený jedním účastníkem (1,7 %). 
 
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 %; 
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. 
• Seznam všech supervizorů včetně kontaktů. 
• Dokument Plán EHK (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto konkrétního cyklu, tak EHK obecně). 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh. 
• Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK. 
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