
Vyhodnocení  samotestu

Cytologie coelomových dutin 

z Cytologického dne 2017 v Brně.



Patologie výpotků 
z Cytologického dne v Brně 2017

V následujících 20 otázkách byla 

účastníky vybrána ze čtyř nabídnutých 

odpovědí  JEDNA nejvhodnější



Patologie výpotků 
– hodnocení samotestu 

z Cytologického dne v Brně 2017

Počet účastníků samotestu n

Cytotechnologové  CT 42

Patologové P 13

Kliničtí cytologové KC 4

Neuvedeno N 5

Celkem 64



Patologie výpotků 
– hodnocení samotestu 

z Cytologického dne v Brně 2017

Průměrný počet správných odpovědí 
z 20

% Rozpětí

Cytotechnologové       CT   8,4 42,1 4-16

Patologové                    P    12,7 63,8 8-16

Kliničtí cytologové          KC    9,5 47,5 6-13

Neuvedeno                      N   12,6 63 6-16

Všichni                                    10,8 54,1 4-16



1. Mezotelie

a. jsou buňky, které se objevují v déle 
trvajících výpotcích

b. vykazují uniformní plochý tvar

c. jsou ploché nebo kubické buňky vystýlající 
coelomové dutiny

d. mizí v déle trvajících výpotcích
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Otázka č. 1

CT 33  (78,6%)

P 11  (84,6%)
KC 2  (50%)
N 5  (100%)
Všichni 51  (79,7%)



1. Mezotelie

c. jsou ploché nebo kubické buňky vystýlající 
coelomové dutiny
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2. Transsudáty

a. se nikdy nemění na exsudáty

b. se vyskytují při srdečním selhání, jaterním 
selhání a pleuritis

c. mají specifickou hmotnost >1.015

d. se vyskytují při srdečním selhání, jaterním 
selhání a renálním selhání
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Otázka č. 2

CT 21  (50%)
P 10  (76,9%)

KC 1  (25%)

N 2  (40%)

Všichni 34  (53,1%)



3. Exsudáty

a. jsou vždy zánětlivé

b. jsou obvykle zánětlivé, mimo nádorových 
případů

c. jsou obvykle zánětlivé s výjimkou plicního 
infarktu

d. se neobjevují nikdy při cirhóze
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Otázka č. 3

CT 17  (40,5%)

P 4  (30,8%)

KC 0  (0%)

N 1  (20%)

Všichni 22 (34,4%)



4. Výpotek zasílaný 
do cytologické laboratoře

a.    by měl být okamžitě fixován formalinem

b.    je odebrán do čisté zkumavky/nádoby a 
posílán nefixovaný v heparinizovaných 

nádobkách

c. může být skladován několik dní, pokud je 
hloubkově zmražen

d. může být skladován při pokojové teplotě, 
ne však déle než týden 
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Otázka č. 4

CT 19  (45,2%)

P 7  (53,8%)

KC 1  (25%)

N 3  (60%)

Všichni 30 (46,9%)



5. Postupy zpracování výpotku

a. jsou mezinárodně standardizovány a 
vyžadují barvení polychromem a dle 
Maye- Grünwalda- Giemsy- Romanowskiho 

b. vyžadují znalost klinické diagnózy pro volbu 
odpovídajících barvících technik

c. vylučují z hodnocení sraženiny, pokud jsou 
ve vzorku přítomny

d. zahrnují cytoblok ze sedimentu
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Otázka č. 5

CT 7  (16,7%)

P 5  (38,5%)  

KC 1  (25%)

N 2  (40%)

Všichni 15  (23,4%)



6. Imunocytochemie

a. může napomoci odhalit maligní povahu 
výpotku

b. musí být použita k potvrzení maligní 
povahy výpotku

c. může vyloučit maligní povahu výpotku

d. není metodou volby, pokud není 
k dispozici cytoblok
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Otázka č. 6

CT 17  (40,5%)

P 7  (53,8%)

KC 0  (0%)

N 1  (20%)

Všichni 25  (39,1%)



7. Mezotelie ve výpotku

a. jsou přítomny v kohezivních skupinkách 
a/nebo papilárních  mikrofragmentech

b. objevují se výlučně izolované

c. objevují se izolované nebo ve dvojicích 
nebo skupinkách s intercelulárními okénky

d. objevují se v těsných překrývajících se 
vrstvených formacích
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Otázka č. 7

CT 14  (33,3%)

P 12  (92,3%)

KC 3  (75%)

N 5  (100%)

Všichni 34  (53,1%)



7. Mezotelie ve výpotku

c. objevují se izolované nebo ve dvojicích 
nebo skupinkách s intercelulárními okénky
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8. Cytoplazma mezotelií

a. je homogenně tmavá a dobře ohraničená

b. obsahuje často vícečetné vakuoly

c. obsahuje perinukleární halo

d. si podržuje ve výpotku polygonální tvar
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Otázka č. 8

CT 16  (38,1%)

P 6  (46,2%)

KC 3  (75%)

N 3  (60%)

Všichni 28  (43,7%)



9. Buněčné jádro mezotelií

a. je v cytoplazmě umístěno vždy excentricky

b. dvou- a vícejaderné formy mezotelií jsou 
běžné

c. neobsahuje viditelné jadérko

d. obsahuje několik pravidelně umístěných 
jadérek
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Otázka č. 9

CT 14  (33,3%)

P 7  (53,8%)

KC 3  (75%)

N 3  (60%)

Všichni 27  (42,2%)



10. Atypické mezotelie

a. jsou dokladem přítomnosti malignity

b. indikují možnost přítomnosti malignity

c. neobjevují se v přítomnosti malignity 

d. neobjevují se v nepřítomnosti malignity 
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Otázka č. 10

CT 35  (83,3%)

P 11  (84,6%)

KC 3  (75%)

N 5  (100%)

Všichni 54  (84,4%)



11. Příčiny atypie mezotelií

a. zahrnují pouze chronické stavy jako např.: 
expozice azbestu, chronické renální 
selhání, cirhózu, chemoterapii, nádory

b. zahrnují pouze akutní stavy jako např.: 
embolii do plicnice, akutní serositis, 
recentní peritoneální dialýzu nebo iradiaci

c. se často kombinují, aniž by byly uvedeny

d. se nepřekrývají s příčinami malignity
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Otázka č. 11

CT 24  (57,1%)

P 9  (69,2%)

KC 3  (75%)

N 4  (80%)

Všichni 40  (62,5%)



12. Makrofágy ve výpotku

a. se objevují pouze jako izolované buňky

b. se objevují izolovaně, ve skupinkách a 
trojrozměrných formacích

c. se objevují pouze v exsudátech nikoli 
transsudátech

d. mají typická okénka mezi sousedními 
buňkami
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Otázka č. 12

CT 13  (31,0%)

P 3  (23,1%)

KC 3  (75%)

N 4  (80%)

Všichni 23  (35,9%)



13. Makrofágy mohou být

a. ověřeny pomocí protilátky CD68

b. odlišeny od mezotelií a nádorových buněk 
podle časté dvou- a vícejadernosti

c. ověřeny pomocí protilátky CD99 a 
fagocytární aktivity

d. odlišeny od mezotelií tím, že mají větší 
buněčné jádro než mezotelie
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Otázka č. 13

CT 8  (19,0%)

P 12  (92,3%)

KC 1  (25%)

N 3  (60%)

Všichni 24  (37,5%)



14. Akutní serositis

a. vylučuje metastatickou malignitu

b. je většinou bakteriální charakteru empyému 

c. může být diagnostikována pouze, pokud 
jsou prokázány bakterie

d. je vysoce buněčná s převahou mezotelií 
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Otázka č. 14

CT 14  (33,3%)

P 5  (38,5%)  

KC 1  (25%)

N 2  (40%)

Všichni 22 (34,4%)



15. Eozinofilní výpotky

a. vyžadují více než 50% zastoupení 
eozinofilů v zánětlivém výpotku 

b. se objevují v autoimunních, alergických a 
parazitárních zánětech, nikoli při neoplázii

c. se objevují v autoimunních, alergických a 
parazitárních zánětech a při neoplázii

d. se označují jako idiopatické, pokud je 
vyloučen pneumotorax a plicní infarkt. 
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Otázka č. 15

CT 15  (35,7%)

P 7  (53,8%)

KC 2  (50%)

N 4  (80%)

Všichni 28  (43,7%)



16. Tuberkulózní výpotek 

a. má převahu B lymfocytů a hojné 
aktivované mezotelie

b. má převahu T lymfocytů a řídké 
aktivované mezotelie

c. nemůže být diagnostikován bez nálezu 
obrovských vícejaderných buněk

d. obsahuje zpravidla velké množství 
acidorezistentních tyček
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Otázka č. 16

CT 6  (14,3%)

P 5  (38,5%)  

KC 2  (50%)

N 3  (60%)

Všichni 16  (25%)



17. Maligní výpotek

a. je vysoce buněčný

b. neobsahuje eozinofily a neutrofily

c. vyžaduje přítomnost dvou buněčných 
populací

d. může být prvním projevem nádorového 
onemocnění
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Otázka č. 17

CT 18  (42,9%)

P 12  (92,3%)

KC 3  (75%)

N 4  (80%)

Všichni 37  (57,8%)



18. „Druhá buněčná 
populace“ v maligním 
výpotku znamená

a. zánětlivé buňky doprovázející buňky 
nádorové

b. nádorové buňky napodobující aktivované 
mezotelie

c. makrofágy, resp. jejich aktivované formy

d. buněčnou populaci objevující se po první 
evakuaci výpotku 
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Otázka č. 18

CT 9  (21,4%)

P 7  (53,8%)

KC 2  (50%)

N 1  (20%)

Všichni 19  (29,7%)



18. „Druhá buněčná populace“ v maligním 
výpotku znamená

b. nádorové buňky napodobující aktivované 
mezotelie
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19. Maligní výpotky u 
dospělých jsou nejčastěji 
progresí z primární 
malignity v:

a. játrech, ledvině, střevě

b. plicích, ledvině, střevě, žlučníku

c. plicích, prsu, žaludku, pankreatu, ovariu

d. mezotelu
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Otázka č. 19

CT 25  (59,5%)

P 13  (100%)

KC 3  (75%)

N 4  (80%)

Všichni 45  (70,3%)



20. Cytomorfologické 
znaky maligních 
buněk ve výpotku 

a. jaderná hypochromázie a zvětšení buněk

b. intercelulární okénka a vakuolizovaná 
cytoplazma

c. viditelné nukleoly , špatně definovaná 
cytoplazma

d. zvýšený nukleocytoplazmatický poměr, 
těsné 3D shluky
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Otázka č. 20

CT 30  (71,4%)

P 12  (92,3%)

KC 2  (50%)

N 4  (80%)

Všichni 48  (75%)



20. Cytomorfologické znaky maligních buněk 
ve výpotku 

d. zvýšený nukleocytoplazmatický poměr, 
těsné 3D shluky
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