
STANDARD	LABORATORNÍHO	VYŠETŘENÍ		
	
Téma:	NEUROLOGICKÁ	CYTOLOGIE	
	
Součást	 tématu:	 Komplexní	 cytologické	 hodnocení	 buněk	 v	 mozkomíšním	 moku	 (kvantitativní	

a	kvalitativní	cytologie	likvoru)	
	
Místo	použití:	Laboratoř	neurologické	cytologie	(likvorologická	laboratoř)	
	
1. PERSONÁLNÍ	A	KVALIFIKAČNÍ	PŘEDPOKLADY	

A.	 Lékař,	 případně	 VŠ	 nelékař	 s	 platným	 Osvědčením	 o	 odborné	 způsobilosti	 k	 provádění	 a	
vykazování	výkonů	v	neurologické	cytologii	dle	požadavků	Společnosti	pro	klinickou	cytologii,	v	
plném	 nebo	 limitovaném	 rozsahu,	 úvazek	 minimálně	 0,2,	 denní	 přítomnost	 na	 pracovišti,	
zajištění	zástupu	v	době	nepřítomnosti.	

I. Platnost	pro	neurologickou	cytologii	v	plném	rozsahu:		
a. lékař	s	atestací/specializovanou	způsobilostí	v	oboru	patologie	nebo	

neurologie	
b. osvědčení	o	odborné	způsobilosti	k	provádění	výkonů	v	neurologické	cytologii	

-	cytologii	mozkomíšního	moku.		(Není	třeba	pro	patology).	
	

II. Platnost	pro	neurologickou	cytologii	v	limitovaném	rozsahu:		
a. lékař,	 příp.	 VŠ	 nelékař	 s	 atestací/	 specializovanou	 způsobilostí	 v	 oboru	

hematologie,	klinická	biochemie,	imunologie,	lékařské	mikrobiologie	
b. osvědčení	o	odborné	způsobilosti	k	provádění	výkonů	v	neurologické	cytologii	

(cytologii	likvoru)	
	

B.	Zdravotní	laborant,	úvazek	minimálně	1,0,	denní	přítomnost	na	pracovišti.			
	

Nepodkročitelný	počet	pracovníků	a	jejich	pracovní	úvazek	musí	být	úměrně	navýšen	při	zpracování	více	
než	5000	vyšetření	ročně	(na	každých	dalších	5000	vyšetření	a	rok	připadá	další	0,2	úvazku	lékaře	a	další	
0,5	úvazku	zdravotního	laboranta).		
Laboratoř	 je	 způsobilá	 k	 hodnocení	 kvalitativních	 cytologií	 likvoru	 pouze	 při	 zpracování	minimálního	
počtu	 200	 vyšetření	 ročně	 pro	 licenci	 v	 plném	 rozsahu	 nebo	 100	 vyšetření	 ročně	 pro	 licenci	
v	limitovaném	rozsahu.		
Musí	být	respektovány	aktuálně	platné	legislativní	personální	požadavky.		
	
2. TECHNICKÉ	PŘEDPOKLADY		
	

Nutné	technické	předpoklady	
	

- přístroj	či	pomůcka	sloužící	ke	stanovení	počtu	buněk	v	příslušném	objemu,	např.	Fuchsova-
Rosenthalova	komůrka		

- cytocentrifuga	a/nebo	cytosedimentační	komůrka	
- barvicí	automat	a/nebo	vybavení	pro	manuální	barvení			
- laboratorní	nábytek		
- laboratorní	mikroskop,	min.	objektivové	osazení	10x	a	40x		
- alespoň	jeden	mikroskop	s	možností	fotodokumentace.		



- počítač	 a	 softwarové	 vybavení	 dovolující	 provádět	 všechny	 základní	 statistiky	 a	 okamžité	
vyhledání	předchozího	vyšetření	

- prostory	pro	archivaci	skel	a	průvodek	
	

3. POPIS	PROVÁDĚNÍ	CYTOLOGICKÉHO	VYŠETŘENÍ	LIKVORU		
	

A. Definice	metody:	
Cytologické	vyšetření	mozkomíšního	moku	je	prováděno	při	podezření	na	onemocnění	CNS,	především	
neuroinfekce,	 autoimunitní	 onemocnění,	 cévní	 mozkové	 příhody,	 krvácení	 do	 likvorových	
cest,	degenerativní	onemocnění	a	nádorová	onemocnění.	
Cytologické	 vyšetření	 je	 vyšetřovací	 metoda,	 při	 které	 se	 mikroskopicky	 hodnotí	 počet	 a	 skladba	
buněčných	populací	mozkomíšního	moku	-	likvoru.	
Kvantitativním	cytologickým	vyšetřením	je	míněno	vyhodnocení	počtu	buněk	(leukocytů	a	erytrocytů)	
v	mozkomíšním	moku	s	cílem	rozlišení	oligocytózy	vs.	pleiocytózy.	
Kvalitativním	vyšetřením	cytologie	mozkomíšního	moku	je	míněno	vyhodnocení	celulární	skladby	likvoru	
pomocí	 trvalého	 preparátu	 s	 cílem	 diferenciace	 přítomných	 typů	 buněk	 a	 zjištění	 přítomnosti	 a	
identifikace	patologických	buněk.	
	

B. Laboratoř	provádí	vyšetření	následujícím	způsobem:	
	

I. v	 laboratoři	 je	 zkontrolován	 počet	 vzorků,	 jejich	 identifikace,	 stav	 po	 převzetí,	 identifikace	
průvodky,	

II. vzorku	je	přiřazeno	nezaměnitelné	jednoznačné	laboratorní	číslo,	požadavky	jsou	zaneseny	do	
Laboratorního	informačního	systému,	

III. ve	 vzorku	 likvoru	 se	 zjistí	 počet	 buněčných	 elementů	 ve	 stanoveném	 objemu	 (např.	 ve	
Fuchsově-Rosenthalově	komůrce),	

IV. vytvoří	se	min.	jeden	trvalý	preparát	metodou	sedimentační	nebo	cytocentrifugační,	
V. preparát	se	nabarví	alespoň	v	jednom	základním	cytologickém	barvením	(např.		May-Grünwald	

–	Giemsa-Romanovski),	případně	dalším	speciálním	barvením,	
VI. preparát	je	vyšetřen	mikroskopicky		
VII. cytologický	 nález	 je	 zaznamenán	 do	 Laboratorního	 informačního	 systému	 a/nebo	 průvodky	

k	vyšetření	a	odeslán	požadujícímu	lékaři,	
VIII. preparáty	 se	 uchovávají	 po	 dobu	 minimálně	 5	 let,	 dokumentace	 nálezu	 v	 papírové	

či	elektronické	formě	se	archivuje	nejméně	10	let,	průvodní	listy	se	archivují	po	dobu	minimálně	
5	let.	

	
4. KVALITATIVNÍ	KONTROLA	NÁLEZŮ	

A. Preparáty	všech	případů	suspektní	přítomnosti	maligních	buněk	jsou	předány	ke	2.	čtení	lékaři	
s	Osvědčením	pro	neurologickou	cytologii	platnou	v	plném	rozsahu	nebo	plně	kvalifikovanému	
patologovi.	Je	 jasně	definovaná	návaznost	a	konzultace	nálezů	neurocytologické	 laboratoře	a	
pracoviště	patologie,	musí	být	zajištěna	také	zpětná	 informační	vazba.	Preparáty	 jsou	zpětně	
kontrolovány	v	těch	případech,	kde	se	objeví	nesouhlas.	

B. 5	%	náhodně	vybraných	preparátů	podléhá	povinně	dvojí	kontrole	(dvojí	čtení).	
C. Laboratoř	 se	pravidelně	účastní	 cyklů	 externího	hodnocení	 kvality	 (EHK)	 v	 cytologii	 likvoru	 a	

vlastní	platné	osvědčení	o	účasti	v	systémech	EHK.	
D. Při	 nakládání	 se	 zdravotnickou	 dokumentací	 se	 postupuje	 v	 souladu	 s	 aktuálně	 platnou	

legislativou.	
	

Zdroj:	http://www.cyt.cz/doc/Standard_neurocytologickeho_vysetreni.pdf	
Zveřejněno	23.3.2016	


