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ABSTRAKT  

 Cílem bakalářské práce je porovnat počet nezralých granulocytů stanovených 

na analyzátoru Sysmex XN-10 s digitální morfologickou analýzou DI-60. 

 Teoretická část je zaměřena na vývoj krevních buněk (především granulocytů), 

fyziologické zastoupení granulocytů v periferní krvi, patologické stavy s výskytem 

nezralých granulocytů v periferní krvi a principy stanovení počtu nezralých 

granulocytů. 

 V praktické části je popsán postup práce na hematologickém analyzátoru 

XN-10, barvícím automatu SP-10 a digitálním morfologickém analyzátoru DI-60.  

 V této práci byly použity vzorky periferní krve od 100 pacientů, u nichž 

hematologický analyzátor XN-10 změřil nezralé granulocyty. U těchto vzorků byla 

provedena kontrola pomocí digitálního morfologického analyzátoru DI-60. Hodnoty 

nezralých granulocytů z analyzátoru XN-10 a DI-60 jsem graficky znázornila pomocí 

Bland-Altmanova grafu. 

 

 

Klíčová slova: Nezralé granulocyty, Sysmex XN, digitální morfologie, průtoková 

fluorescenční cytometrie. 
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ABSTRACT 

 The aim of this bachelor's thesis is to compare immature granulocyte counts  

assessed by a Sysmex XN-10 analyzer and by a digital morphology DI-60. 

 Development of blood elements (especially granulocytes), physiological 

occurrence of granulocytes in peripheral blood, pathologies accompanied with a 

presence of immature granulocytes in periferal blood and principles of immature 

granulocyte count assessment are described in a theoretical part. 

 Operational procedures for the Sysmex XN-10 analyzer, Sysmex SP-10 slide 

maker stainer and DI-60 digital morphology analyzer are described in a practical part. 

 Samples of peripheral blood of 100 patients with immature granulocytes 

detected by the Sysmex XN-10 analyzer were used in this study. The samples were 

checked using the digital morphology analyzer DI-60. Immature granulocyte counts 

were presented graphically by Bland-Altman plots. 

 

 

Keywords: Immature granulocytes, Sysmex XN, digital morphology, fluorescence flow 

cytometry. 
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ÚVOD 

 Jako nezralé formy granulocytů označujeme prekurzorové formy granulocytů, 

které se v periferní krvi fyziologicky nevyskytují. Zvýšený počet nezralých granulocytů  

bývá většinou důkazem zánětlivých stavů probíhajících v organizmu, může však 

poukazovat i na závažná onkologická onemocnění. Rychlá a spolehlivá detekce těchto 

buněk je proto velmi důležitá. 

 Automatické analyzátory Sysmex XN stanovují počet nezralých granulocytů jako 

součást kompletní analýzy krevního obrazu a analyzátorového diferenciálu (na rozdíl 

od některých starších modelů, které uváděly pouze suspektní hlášky).  

 Počet nezralých granulocytů se běžně vyhodnocuje mikroskopickým rozpočtem 

leukocytů. Mikroskopický rozpočet leukocytů poskytuje informace o přítomnosti 

jednotlivých forem nezralých granulocytů. Automatické analyzátory vydávají jednu 

hodnotu – nezralé granulocyty (IG), do které jsou započteny promyelocyty, myelocyty 

a metamyelocyty. Manuální diferenciál leukocytů lze provést běžným mikroskopem 

nebo pomocí systému digitálního morfologie DI-60. DI-60 automaticky vyhledává 

buňky v obarvených krevních nátěrech, které vyfotografuje, analyzuje a pomocí 

pokročilého algoritmu je roztřídí do příslušných kategorií. Laborant zkontroluje 

klasifikaci jednotlivých buněk a dle potřeby ji upraví a doplní o případné morfologické 

anomálie krevních buněk. 

 V hematologické laboratoři IV. interní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci 

Králové (FN HK) jsou pomocí mikroskopického diferenciálu leukocytů kontrolovány 

všechny vzorky krve, u kterých bylo zjištěno více jak 2 % nezralých granulocytů. Pokud 

by bylo možné vydávat analyzátorový diferenciál leukocytů (včetně počtu nezralých 

granulocytů), redukovalo by to počet nátěrů pro mikroskopickou kontrolu a také čas 

odezvy, který je u mikroskopického rozpočtu leukocytů výrazně delší. Čas odezvy 

analyzátorového diferenciálu je 30–60 minut, zatímco mikroskopického 2–4 hodiny 

v závislosti na tom, zda se jedná o rutinu či statim. 
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ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE – CÍL PRÁCE 

 Cílem bakalářské práce je porovnat počty nezralých granulocytů stanovených 

na hematologickém analyzátoru Sysmex XN-10 s digitální morfologickou analýzou 

DI-60 a zjistit, zda je parametr IG stanovený analyzátorem natolik spolehlivý, aby mohl 

být limit pozitivity IG (≥ 2 %) pro mikroskopickou kontrolu navýšen na 10 %.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. HEMATOPOÉZA  

 Vývoj krevních buněk probíhá v kostní dřeni z kmenových buněk přes buňky 

progenitorové, až po velmi diferencované buňky. Všechny krevní buňky v periferní krvi 

mají společnou hematopoetickou pluripotentní kmenovou buňku, ze které jsou 

tvořeny všechny typy krevních elementů. Primitivní i vyzrálejší kmenové buňky 

podléhají asymetrickému dělení, kdy jedna z dceřiných buněk zůstává kmenovou 

buňkou (sebeobnovení kmenových buněk) a druhá se dále diferencuje.  

 Pluripotentní kmenové buňky proliferují a diferencují v buňky multipotentní. 

Multipotentní buňky se diferencují do dvou buněčných linií. Z první linie se diferencují 

lymfoidní buňky a z druhé linie se diferencují buňky myeloidní řady CFU-GEMM (colony 

forming units – granulocyte, erytrocyte, macrophage, megakaryocyte). CFU-GEMM  

pak proliferují a diferencují v buňky progenitorové. Progenitorové buňky nemají 

schopnost sebeobnovy a mohou se diferencovat do jedné nebo více krevních řad 

(CFU – colony forming unit). Každá z těchto vývojových řad je tvořena prekurzorovými 

buňkami. Vykazují zřetelné morfologické znaky a jejich vyzrávání vede ke vzniku zralé 

krevní buňky.  (1, 2, 3) 

 

 

Obrázek 1: Maturace neutrofilů (4) 
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2. VÝVOJ GRANULOCYTŮ 

 Granulopoéza je proces, který vede ke vzniku specializovaných buněk 

imunitního systému, granulocytů. Při vývoji granulocytů dochází k tomu, 

že z progenitorové buňky CFU-GEMM vzniká buňka CFU-GM (colony forming 

units – granulocyte, macrophage), ze které vznikají progenitorové buňky 

pro granulopoézu CFU-G (colony forming unit – granulocyte). Z CFU-G se vyvíjí 

myeloblasty, první morfologicky rozpoznatelné buňky granulocytů. Myeloblasty se dále 

postupně diferencují v promyelocyty, myelocyty – první buňky obsahující specifickou 

granulaci (neutrofilní, eozinofilní a bazofilní), metamyelocyty, tyče a segmentované 

neutrofily, eozinofily a bazofily.  (5, 6)  

 

2.1. Charakteristiky buněk granulocytární řady 

Myeloblast 

 Myeloblast je nejméně zralá buňka granulocytární řady. Objevuje se v krvi 

jenom za patologického stavu. Jedná se o 14-20 µm velké, kulaté nebo oválné, nezralé 

elementy s vysokým N/C (nukleocytoplazmatickým) poměrem. Jádro myeloblastu 

je velké, kulaté nebo oválné s 2-5 jadérky. Chromatin jádra je velmi jemný, plsťovitý,  

síťovitého charakteru. Cytoplazma tvoří poměrně úzký lem kolem jádra, je bazofilní,  

bez granul, někdy najdeme ojedinělé azurofilní granule. (2, 3, 4, 6) 

   

 

Obrázek 2: Myeloblast (vlastní fotodokumentace) 
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Promyelocyt 

 Promyelocyty vznikají dělením myeloblastů, ale dosahují obvykle větší velikosti 

než jejich mateřské buňky a to 18-25 μm. Jádro bývá uloženo excentricky, má hrubší 

strukturu chromatinu než myeloblasty a většinou dobře patrná jadérka. Jádro často 

vykazuje lehké vyhloubení jaderné membrány, ve kterém je patrné projasnění 

cytoplazmy. Tato světlejší oblast odpovídá Golgiho aparátu. (2, 3) 

 Cytoplazma zůstává bazofilní a jsou v ní četná primární granula. Tato granula 

jsou syntetizována v promyelocytech a myelocyty je již netvoří, přetrvávají však  

ve všech vývojových stádiích granulopoézy. Obsahují myeloperoxidázu, lysozym, 

elastázu, defenziny  a mnoho dalších látek hrající roli v obraně organizmu proti infekci.  

V promyelocytech nejsou přítomny sekundární granula. (2, 3) 

 

 

Obrázek 3: Promyelocyt (vlastní fotodokumentace)  

 

Myelocyt (neutrofilní, eozinofilní, bazofilní) 

 Myelocyty vznikají dělením promyelocytů. Jsou vždy zřetelně menší  

než mateřské buňky a to 16-20 µm. Jádro má kulatý nebo oválný tvar, někdy bývá 

lehce vtlačené. Chromatin jádra je hutný s trámečkovitým uspořádáním a je hrubšího 

vzhledu než u promyelocytu. Jadérka jsou málo viditelná, ve zralých myelocytech vidět 

nejsou. (3, 7) 

 Myelocyty se vyznačují přítomností specifických (sekundárních) granul, která 

jsou neutrofilní, eozinofilní a bazofilní povahy. Sekundární granula jsou menší 

než primární a jsou negativní na myeloperoxidázu. Cytoplazma je v méně zralých 

buněčných formách slabě bazofilní. Ve vyzrálejších formách je oxyfilní. (2, 3) 
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 Myelocyty jsou posledními myeloidními elementy, které mají schopnost  

se dělit. (2) 

 

  

Obrázek 4: Neutrofilní myelocyt (vlastní fotodokumentace) 

  

 

Obrázek 5: Eozinofilní myelocyt (vlastní fotodokumentace) 

 

 

Obrázek 6: Bazofilní myelocyt (vlastní fotodokumentace) 
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Metamyelocyt (neutrofilní, eozinofilní, bazofilní) 

 Metamyelocyty vznikají posledním dělením myelocytů, samy se již dělit 

nemohou. Jsou menší než myelocyty (10-18 µm). Mají menší jádro, tvaru ledviny nebo 

fazole, často uložené při obvodu buňky. Chromatin jádra je hutný, kondenzovanější, 

jádro má zřetelný charakter políček. Cytoplazma je růžová s granulací. (6, 7) 

 Metamyelocyty se za normálních okolností, stejně jako jejich zmíněné 

prekurzory, vyskytují jen v kostní dřeni. V periferní krvi se vyskytují pouze tyče 

a segmenty. (2) 

  

 

Obrázek 7: Neutrofilní metamyelocyt (vlastní fotodokumentace) 

 

 

Obrázek 8: Eozinofilní metamyelocyt (vlastní fotodokumentace) 

 

 

Obrázek 9: Bazofilní metamyelocyt (vlastní fotodokumentace) 
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Nesegmentovaný granulocyt – tyč (neutrofilní, eozinofilní, bazofilní) 

 Tyče mají průměr 10-16 µm. Jádro není členěné. Chromatin je hrubě trámcovitý 

a cytoplazma bledě růžová s granulací. (6) 

 Odlišit tyče od metamyelocytů nebo naopak od segmentů je často obtížné.  

O tyče se jedná tehdy, jestliže veškeré úseky jádra jsou přibližně stejně široké. 

Začínající segmentace je možná, ale nikdy nezasahuje hlouběji než do 2/3 tloušťky 

jádra. (7)  

  

 

Obrázek 10: Neutrofilní tyč (vlastní fotodokumentace) 

 

 

Obrázek 11: Eozinofilní tyč (vlastní fotodokumentace) 

 

 

Obrázek 12: Bazofilní tyč (vlastní fotodokumentace) 
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Segmentovaný granulocyt – segment (neutrofilní, eozinofilní, bazofilní) 

Neutrofilní segment – neutrofil 

 Neutrofily mají průměr 10-14 µm. Vznikají z tyčí postupným zaškrcením úseků 

jádra. Jádro je tvořeno 2-5 segmenty, které jsou spojeny tenkými nebo silnějšími 

můstky (≤ 1/3 průměrné tloušťky jádra). Chromatin jádra je hutný a hrudkovitý. 

Cytoplazma je oxyfilní s jemnými granulemi. (6, 7) 

 Tvorba neutrofilů v kostní dřeni trvá 6 až 10 dní. Velké množství neutrofilních 

tyčí a segmentů (asi 10-15 krát vyšší počet než v periferní krvi) tvoří v kostní dřeni 

tzv. rezervní pool. Další zásoby jsou v organismu k dispozici v tzv. marginálním 

poolu – ve slezině a v těsné blízkosti stěny cév. (6) 

 Neutrofily slouží k obraně před bakteriálními infekcemi. Převážně ve tkáních 

fagocytují a lyzují bakterie. Periferní krev transportuje neutrofily na místo jejich 

působení. To se označuje jako nespecifická buněčná obrana. (7) 

 Dalším mechanizmem obrany těla před mikroby je netóza. Principem je chytání 

patogenů do pastí ze sítí (net) vytvořených neutrofily. Tyto pasti jsou tvořeny síťovinou 

z chromatinu, který je zvláštním způsobem uvolněn nejen z neutrofilů, ale i ze žírných 

buněk či bazofilů. Patogeny zachycené v síti se nemohou šířit a poté, co je síťová past 

rozložena nukleázami, mohou být pohlceny fagocyty. (8) 

 

 

Obrázek 13: Neutrofil (vlastní fotodokumentace) 

 

Eozinofilní segment – eozinofil 

 Eozinofil je o trochu větší než neutrofil (10-16 µm). Jádro bývá rozdělené na dvě 

části, které jsou spojeny nitkovitým můstkem (tvar brýlí, činky). Chromatin je stejně 

kondenzovaný jako u neutrofilu. Cytoplazma je světlá až bezbarvá, obsahuje kuličkovitá 
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eozinofilní (cihlově oranžová) granula, v kterých se nachází prozánětlivé cytokiny, 

bazický protein, eozinofilní myeloperoxidáza a další látky. (2, 3) 

 Jsou také schopny fagocytózy. Funkce eozinofilů je obrana proti parazitům, mají 

přímý cytotoxický účinek. Také působí inhibičně při anafylaktických a autoimunitních 

reakcích. (6, 7) 

   

 

Obrázek 14: Eozinofil (vlastní fotodokumentace) 

 

Bazofilní segment – bazofil  

 Bazofil je menší než eozinofil a neutrofil (10-12 µm). Jádro má nepravidelné, 

až laločnaté, bývá překryto modročernými granulemi. Chromatin je hutný, hrudkovitý. 

Cytoplazma je růžová s modročernými bazofilními granulemi. (6) 

 Bazofily se uplatňují při vzniku alergické reakce a podílejí se na likvidaci 

parazitárních onemocnění. Uvolňují látky, jako je histamin, heparin a serotonin. 

Účinkem těchto tkáňových působků se zvyšuje cévní permeabilita a tím je regulován 

přítok buněk do místa zánětu. Tuto funkci mají i tkáňové ekvivalenty bazofilů – tkáňové 

mastocyty a žírné buňky. (7) 

 

 

Obrázek 15: Bazofil (vlastní fotodokumentace) 

 

 

https://www.wikiskripta.eu/w/Alergick%C3%A9_reakce
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3. FYZIOLOGICKÉ ZASTOUPENÍ GRANULOCYTŮ V OBVODOVÉ KRVI 

 Za fyziologického stavu se v periferní krvi vyskytují pouze neutrofilní tyče 

a neutrofilní, eozinofilní a bazofilní segmenty, viz referenční meze v tabulce č. 1. (3) 

 Mezi nezralé granulocyty (IG) se řadí metamyelocyty, myelocyty 

a promyelocyty. Za normálních okolností se nezralé granulocyty v periferní krvi 

prakticky nenacházejí. (9) 

 

 

Obrázek 16: Nezralé granulocyty (IG) (10) 

 

Tabulka 1: Referenční meze diferenciálního počtu granulocytů v periferní krvi (11) 

 Relativní počet Absolutní počet 

Nezralé granulocyty 0-0,6 % 0,0-0,06 x 109/l 

Neutrofilní segmenty + tyče 45-70 % 2,0-7,0 x 109/l 

Eozinofilní segmenty 0-5 % 0,0-0,5 x 109/l 

Bazofilní segmenty 0-2 % 0,0-0,2 x 109/l 
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4. PATOLOGICKÉ STAVY S VÝSKYTEM NEZRALÝCH GRANULOCYTŮ V PERIFERNÍ KRVI 

 Zvýšená hodnota nezralých granulocytů v periferní krvi může poukazovat  

na závažný stav. Schopnost rychle detekovat tyto buňky v periferní krvi je základem  

pro další diagnostiku a sledování léčby příslušných poruch. (12) 

 Počet IG sám o sobě neumožní diagnostikovat sepsi nebo infekci. Může však 

podpořit diagnózu a prognózu spolu s dalšími parametry, jako jsou např. cytokiny, 

prokalcitonin a CRP. Vzhledem ke své nižší specificitě je užitečný jako monitorovací 

parametr v případě stanovení správné diagnózy a probíhající léčby pacienta. (12) 

 Vzorky krve od pacientů s vyšším počtem IG by měly být zkontrolovány pomocí 

nátěru (mikroskopický diferenciální rozpočet), aby se stanovilo, zda se jedná o zhoubný 

či reaktivní stav. (12) 

 Nezralé granulocyty se nejčastěji vyskytují u těžkých bakteriálních infekcí, 

především u sepse, dále u myeloproliferativních onemocněních (chronická myeloidní 

leukemie, myelofibróza) a metastatických nádorových infiltrací kostní dřeně. (9) 

 

4.1. Neonkologické příčiny 

Sepse 

 Sepse je systémová zánětlivá odpověď na přítomnost infekce. Jedná se 

o závažné a relativně časté onemocnění. V její patogenezi se uplatňují změny imunitní 

odpovědi hostitele od přehnané poškozující zánětlivé odpovědi až po sekundární 

imunodeficienci. (13) 

 Příznaky sepse jsou zcela nespecifické. Obdobné se objevují také u jiných 

diagnóz, jako jsou traumata, popáleniny aj. Pokud pacient nemá klasické symptomy 

sepse, zejména známky infekce (změny v tělesné teplotě, leukocytózu, tachykardii), je 

velmi obtížné sepsi diagnostikovat. (14) 

 Pro určení sepse je významný zvýšený nález granulocytů s posunem doleva 

(více než 10 % nezralých forem), leukocytóza nad 12 x 109/l nebo leukopenie  

pod 4 x 109/l. (14)  
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4.2. Onkologická onemocnění 

Chronická myeloidní leukemie 

 Chronická myeloidní leukémie (CML) je myeloproliferativní onemocnění 

vycházející z kmenové buňky a je charakterizováno přítomností Philadelphia 

chromozomu (Ph) a/nebo  BCR/ABL fúzního genu. (15) 

 Počet leukocytů v době stanovení diagnózy CML je zvýšen, dosahuje hodnot 

zpravidla v rozmezí 20 x 109/l až 500 x 109/l. V rozpočtu převažují neutrofilní 

granulocyty, vyskytují se nezralé formy granulocytů (metamyelocyty, myelocyty, 

promyelocyty, blasty). Metamyelocyty a myelocyty jsou v rozpočtu periferní krve 

zastoupeny ve větší míře než blasty a promyelocyty. (16) 

 

 Primární myelofibróza 

 Primární myelofibróza (PMF) je klonální myeloproliferativní onemocnění, které 

je charakterizované především proliferací progenitorů megakaryocytů a granulocytů 

v kostní dřeni a v plně rozvinutém stádiu i přítomností dřeňové fibrózy 

a extramedulární hematopoézy. (17) 

 Typickým nálezem je posun leukocytů doleva a přítomnost erytroblastů. Počet 

leukocytů je nejčastěji normální, méně častá je mírná leukocytóza. Do periferní krve 

se vyplavují středně zralé myeloidní buňky, někdy může být přítomno několik procent 

blastů. (6) 

 

Metastatická nádorová infiltrace kostní dřeně 

 Kostní dřeň je jednou z nejčastějších lokalizací metastatického postižení krevní 

cestou. Nejvíce se jedná o karcinomy, především prostaty, prsu a plic. (15) 

 Při metastatickém postižení kostní dřeně bývá v periferní krvi normochromní 

normocytární anemie, méně častá je trombocytopenie či leukopenie. Někdy může být 

mírná leukocytóza s posunem doleva. U části pacientů bývá v periferní krvi 

leukoerytroblastický obraz s vyplavením erytroblastů a méně zralých granulocytů. (15)  
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5. MOŽNOSTI STANOVENÍ POČTU NEZRALÝCH GRANULOCYTŮ 

 Nezralé granulocyty můžeme stanovit na hematologickém analyzátoru jako 

součást diferenciálního počtu leukocytů z analyzátoru (ve FN HK zkratka vyšetření 

DIFA) nebo z mikroskopického diferenciálního počtu leukocytů (ve FN HK zkratka 

vyšetření DIFM). DIFM je možno v laboratoři IV. interní hematologické kliniky FN HK 

provést mikroskopickým stanovením pomocí optického mikroskopu nebo digitální 

morfologickou analýzou. 

 

5.1. Principy stanovení počtu buněk na hematologických analyzátorech 

 Základními principy měření hematologických analyzátorů je princip impedanční, 

optický a spektrofotometrický (stanovení koncentrace hemoglobinu). Z příslušných 

měření získáváme informace o počtu, velikosti, tvaru a složení buňky. Principy měření 

mohou být také kombinovány, umožní tak různé kvantitativní a kvalitativní analýzy 

všech prošlých buněčných elementů. (2) 

 

Impedanční princip 

 Počty a velikosti krevních elementů (většinou erytrocytů a trombocytů) jsou 

dány měřením změny elektrického odporu (impedance) při průchodu jednotlivých 

buněk v průtokové měřící kyvetě mezi dvěma elektrodami. Používá se metoda 

hydrodynamické fokusace. Při hydrodynamické fokusaci jsou buňky unášeny 

laminárním proudem nosné tekutiny a jsou řazeny jednotlivě za sebou. Při průchodu 

částice mezi elektrodami vzniká impedanční impulz, po jehož analýze přístroj vydává 

kvantitativní (počet impulzů) a kvalitativní (velikost impulzů) informace 

o procházejících buňkách. (2, 18) 

 

Optický princip 

 Optická analýza je založena na principu průtokové cytometrie, při které dochází 

k nasátí naředěných krevních buněk, které jsou hydrodynamickou fokusací řazeny 

jednotlivě za sebou. V měřící části optického systému jsou procházející buňky 

vystaveny úzkému laserovému paprsku. Buňka, která vstoupí do dráhy světelnému 
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záření, snižuje jeho optickou hustotu a způsobuje jeho zalomení, které je detekováno 

pod různými úhly. Detekce laserového paprsku ve směru 0° udává počet prošlých 

buněk, zatímco analýza rozptýleného, či depolarizovaného světla poskytuje informace 

o dalších specifických charakteristikách buněk prošlých detekčním systémem. (2, 18) 

 

5.2. Automatický hematologický analyzátor řady XN  (Sysmex) 

 Přístroj řady XN je automatizovaný hematologický analyzátor určený  

k diagnostickému použití in vitro v klinických laboratořích. Hematologická laboratoř  

ve FN HK používá hematologickou linku Sysmex XN-3000, která je tvořena dvěma 

analyzátory XN-10, barvícím a nátěrovým automatem SP-10 a systémem digitální 

morfologie DI-60. Dále obsahuje automatický podavač vzorků, IPU (procesor, který 

zpracovává data dodaná z analyzátorů) a pneumatickou jednotku udržující tlak 

a vakuum. (19) 

 

 

Obrázek 17: Hematologická linka XN-3000 s DI-60 (vlastní fotodokumentace) 
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Měření probíhá v měřících systémech (kanálech): 

 WNR –  stanovení leukocytů, normoblastů, bazofilů 

 WDF – diferenciální rozpočet neutrofilů, lymfocytů, monocytů, eozinofilů a IG 

 RET – analýza retikulocytů 

 PLT-F – optické měření trombocytů 

 HGB – spektrofotometrické stanovení hemoglobinu 

 RBC/PLT – hodnocení erytrocytů a trombocytů impedanční metodou. (20) 

 

 Výstupy měření jsou kromě numerických hodnot znázorněny v podobě 

bodových grafů (scattergramů) a distribučních křivek (histogramů), u patologických 

vzorků obsahují hlášení analyzátoru. (18) 

 

Tabulka 2: Přehled reagencií používaných na analyzátorech Sysmex XN-10 (19, 21) 

Reagencie Použití 

Cellpack DCL Pro měření KO, DIFF, RET 

Cellpack DFL Pro měření v modulech RET a PLT-F 

Sulfolyser Pro vyšetření základního krevního obrazu 

Lysercell WNR Lyzační roztok pro WNR kanál 

Lysercell WDF Lyzační roztok pro WDF kanál 

Fluorocell WNR Fluorescenční reagencie pro WNR kanál 

Fluorocell WDF Fluorescenční reagencie pro WDF kanál 

Fluorocell RET Fluorescenční reagencie pro RET kanál 

Fluorocell PLT Fluorescenční reagencie pro PLT-F kanál 

Cellclean Čistící prostředek 

 

 Analyzátor XN-10 stanovuje IG jako součást kompletní analýzy krevního obrazu 

a analyzátorového diferenciálu (KO + DIFA). Po aplikaci lyzačního činidla (reagencie 

Lysercell WDF) se IG měří ve WDF kanále a diferenciace se provádí na základě 

granularity (intenzita bočního rozptylu laserového paprsku) a obsahu nukleových 

kyselin (intenzita fluorescence – reagencie Fluorocell WDF). (22) 
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WDF kanál 

 WDF kanál diferencuje neutrofilní segmenty, lymfocyty, monocyty, eozinofily  

a IG. Neutrofilní tyče jsou zahrnuty mezi neutrofilní segmenty. 

 Nejdříve lyzační činidlo (Lysercell WDF) perforuje buněčnou membránu a poté 

jsou nukleové kyseliny označeny fluorescenčním markerem (Fluorocell WDF).  

Ve scattergramu jsou buňky diferencovány podle intenzity fluorescence a vnitřní 

struktury (side scatter). Intenzita fluorescenčního signálu je přímo úměrná obsahu 

nukleových kyselin v buňce. Některé z nejsilnějších fluorescenčních signálů jsou 

vykazovány nezralými a aktivovanými buňkami v důsledku jejich vysokého obsahu 

RNA. Proto jsou úspěšně detekovány a mohou být dokonce spočítány. (20) 

 

 

Obrázek 18: Grafické rozložení buněk ve WDF kanále (20) 

  

5.3. Nátěrový a barvící automat SP-10 (Sysmex) 

 Zařízení SP-10 je plně automatizovaná jednotka ke zhotovení krevního nátěru 

a jeho následného panoptického obarvení barvivy May-Grünwald (MG) 

a Giemsa-Romanowsky (GR). SP-10 lze použít samostatně nebo jako součást systému  

XN-3000 nebo XN-9000. 



 

 

 

 

25 

 

 Přístroj identifikuje zkumavky se vzorky pomocí čárového kódu. Pokud bylo 

požadováno vyšetření DIFM, přístroj automaticky promíchá vzorky ve zkumavkách, 

aspiruje 200 l plné krve, vytvoří nátěr a obarví ho. Nátěr se rovněž automaticky 

provede u vyšetření DIFA, které bylo posouzeno jako patologické při analýze 

provedené na analyzátoru XN. Tloušťka a délka nátěru je dána nastavením sklonu 

roztěrového sklíčka podle hematokritu vzorku. Zhotovení a obarvení jednoho nátěru 

trvá přibližně 20-30 minut.  (18, 23) 

  

Tabulka 3: Přehled reagencií používaných v nátěrovém a barvícím automatu Sysmex SP-10 (19, 

21) 

Reagencie Použití 

Cellpack Nosný roztok 

May Grünwald Solution Barvící roztok 

Giemsa R Solution Barvící roztok 

Čištěná voda 
Voda pro oplach barvených 

skel 

Fosfátový pufr pH 6,8 Ředění barvicích roztoků 

Cleaning Solution (nebo etanol denaturovaný 

metanolem) 
Čistící roztok 

 

Papenheimova metoda panoptického barvení 

 Barvení podle Pappenheimovy metody obsahuje kombinaci dvou různých 

neutrálních barviv: May-Grünwald (MG) a Giemsa-Romanowsky (GR). V alkoholovém 

prostředí nemají tato barviva barvící schopnost. Ta se projevuje po přidání 

do fosfátového pufru (pH 6,7-6,8). Zbytek barviva se vymývá vodou o neutrálním pH. 

(18) 

  MG barví acidofilní buňky a neutrofilní granulaci leukocytů, zatímco GR barví 

jak cytoplazmu monocytů a lymfocytů, tak i chromatin jádra. (18) 

 MG složení: eozin, methylenová modř pro mikroskopii, methylalkohol, glycerol. 

(18) 

 GR složení: azur-eozin II, azur II, glycerol, methylalkohol. (18) 
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5.4. Digitální morfologická analýza DI-60 (Sysmex) 

 DI-60 je zařízení pro automatickou analýzu nátěru periferní krve a provedení 

preklasifikace buněk pro mikroskopický rozpočet leukocytů. Je spojený  

s hematologickou linkou XN-3000 pomocí podavače CF-60. (19) 

 Obsahuje systémový počítač s klasifikačním softwarem Cella Vision a jednotku 

snímání sklíček. Tato jednotka se skládá ze mikroskopu, barevného digitálního 

fotoaparátu, jednotky pro dávkování imerzního oleje, čtečky čárového kódu a řídící 

jednotky. Při hodnocení je na nátěru automaticky nastavena oblast hodnocení, která 

je postupně skenovaná, zachycené buňky jsou nafoceny a přeneseny do speciálního 

hodnotícího softwaru, kde dochází k jejich preklasifikaci. Konečnou klasifikaci buněk 

provádí laborant. (19) 

 

Tabulka 4: Reagencie pro DI-60 (19) 

Reagencie 

Imerzní olej pro DM 1200, DI-60 

Směs pro čištění optiky mikroskopu (2 díly etanolu + 1 díl éteru) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6. MATERIÁL A METODY 

6.1. Vyšetřovaný materiál 

 Na vyšetření krevního obrazu a diferenciálu leukocytů se odebírá žilní krev 

do zkumavky s protisrážlivým činidlem K3EDTA (trojdraselná sůl kyseliny 

etylendiamintetraoctové). K3EDTA je látka s vysokou afinitou k iontům kovů, které 

vyvazuje z plazmy. Vyvázáním vápenatých iontů udržuje krev v nesrážlivém stavu 

(blokuje koagulační kaskádu). Hematologický analyzátor XN-10 je vybaven systémem 

pro propichování uzávěrů, zkumavky tak lze použít uzavřené. Stabilita vzorku je 5 hodin 

při teplotě 15-25 °C. (18) 

 

6.2. Popis vyšetřovacích metod  

 Měření probíhalo na hematologické lince Sysmex XN-3000, která je tvořena 

dvěma analyzátory XN-10, barvícím a nátěrovým automatem SP-10, a na systému 

digitální morfologie DI-60. Analyzátory XN-10 využívají k analýze krevních buněk 

impedanční a optický princip, který byl již popsán výše. (19) 

 

Postup práce na hematologickém analyzátoru XN-10 

 Analyzátory XN-10 mohou pracovat dvěma způsoby. A to automatickou 

analýzou v podavači vzorků nebo v manuálním režimu.  Aspirovaný objem krve je 88 µl. 

(19) 

 Vzorky pacientů použité v této práci byly měřeny automatickou analýzou  

v podavači vzorků. Zkumavky se vzorky, které byly při příjmu materiálu označeny 

čárovými kódy,  se před vlastním měření musí nechat alespoň 10 minut míchat. K tomu 

slouží speciální valivé zařízení, které zajišťuje promísení materiálu v celém obsahu 

nádobky. Na valivé míchačce dochází k otáčení a naklánění zkumavky. Poté 

se zkumavky narovnají do stojánku a ten se vloží do podavače vzorků. Zkumavka 

je poté ještě jednou promíchána analyzátorem a vložena do speciálního držáku 
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zkumavek, který se vzorkem zajede pod aspirační jehlu a zahájí tak aspiraci vzorku. (18, 

19) 

 Naměřené hodnoty jsou automaticky kontrolovány v Extended IPU (software 

pro kontrolu a validaci výsledků), po validaci jsou výsledky propuštěny  

do laboratorního informačního systému (LIS), kde jsou ještě jednou zkontrolovány, 

porovnány s předchozími hodnotami a podepsány laborantem. Do LIS jsou přeneseny 

pouze numerické výsledky diferenciálního počtu leukocytů bez morfologických 

a početních abnormalit. Pokud jsou tyto abnormality přítomny, je nezbytná 

mikroskopická analýza krevního nátěru. Výjimkou jsou vzorky z tzv. vybraných oddělení 

(např. IV. Interní hematologická klinika, některá onkologická oddělení aj.), která si 

vyžádala propuštění i patologického analyzátorového diferenciálního počtu leukocytů 

bez následné mikroskopické kontroly. Ve většině případů se jedná o vzorky pacientů 

s onkologickou léčbou. Tyto vzorky nebyly v této práci použity. (11) 

 

Postup práce na nátěrovém a barvícím automatu SP-10 

 Po analýze v analyzátoru XN-10 je zkumavka pomocí podavače vzorků 

přesunuta do SP-10. Přístroj má dva režimy – manuální a automatický. Nátěry použité 

v této práci byly zhotoveny pomocí automatického režimu. Aspirovaný objem krve 

je 200 µl. (19) 

 SP-10 automaticky promíchá vzorky ve zkumavkách, aspiruje krev a vytvoří 

nátěr. Tloušťka a délka nátěru je dána nastavením sklonu roztěrového sklíčka podle 

naměřené hodnoty hematokritu. Nátěr je automaticky označen jménem pacienta, 

číslem vzorku, datem vyšetření a QR kódem. Po zaschnutí následuje fixace a barvení 

dle barvícího protokolu. (23) 
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Barvicí protokol: 

1. Fixace 15 s 

2. Sušení 5 s 

3. Barvení MG 4 min 30 s 

4. Ředění MG pufrem v poměru 1:5  

5. Inkubace 4 min 30 s 

6. Ředění GR pufrem v poměru 1:19 

7. Inkubace 8 min 

8. Oplach 

9. Sušení 3 min 

 

Postup práce na digitálním morfologickém analyzátoru DI-60 

 Obarvené nátěry jsou z SP-10 pomocí podavače CF-60 přemístěny  

do analyzátoru DI-60. Ten pomocí QR kódu na sklíčku identifikuje nátěr. Poté vybere 

optimální místo pro analýzu, nadávkuje na sklíčko imerzní olej a postupně při 1000 

násobném zvětšení analyzuje danou oblast nátěru, nalezené buňky vyfotografuje.  

Fotografie buněk jsou přenášeny do softwaru, který preklasifikuje buňky a podle 

nastavených kritérií je rozdělí do předdefinovaných skupin jednotlivých typů leukocytů 

včetně mladších vývojových stádií. Laborant tuto preklasifikaci zkontroluje, v případě 

potřeby změní rozdělení buněk a upraví  či přidá komentáře. Po schválení analýzy 

se výsledek automaticky převede do LIS, kde je naposledy zkontrolován a podepsán 

laborantem.  (19, 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 19: DI-60, kontrola preklasifikace buněk (vlastní fotodokumentace) 
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7. VÝSLEDKY 

 V této práci byl vyšetřen soubor 100 pacientů, 45 žen a 55 mužů. Průměrný věk 

byl 62 let. Věkové rozmezí se pohybovalo od 20 do 94 let. Výsledky byly změřeny  

v období od 4. 4. 2018 do 6. 7. 2018. 

  Naměřené hodnoty IG z analyzátoru XN-10 a DI-60 (včetně diagnóz uvedených 

na žádankách pacientů) jsou uvedeny v tabulce č. 8 v příloze. 

 

7.1. Hodnocení výsledků  

 Výsledky jsme pro přehlednost rozdělili do tří skupin (tabulka č. 5). V první 

skupině je uveden počet vzorků s pozitivním IG v XN-10 bez dalších patologií a IG 

pozitivním nálezem v DI-60. V druhé skupině je uveden počet vzorků s pozitivním IG 

v XN-10 a negativním IG nálezem v DI-60. V třetí skupině je uveden počet vzorků 

s pozitivním IG v XN-10 a další patologií (nejčastěji leukocytóza a neutrofilie) a IG 

pozitivním nálezem v DI-60. 

 

Tabulka 5: Pozitivita IG (vlastní zpracování) 

Skupina  Počet vzorků 

1. Pozitivní IG v XN-10, pozitivní IG v DI-60 38 

2.Pozitivní IG v XN-10, negativní IG v DI-60  36 

3.Pozitivní IG v XN-10 + další patologie, pozitivní v DI-60 26 
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Regresní analýza 

 Naměřené hodnoty IG z analyzátoru XN-10 a DI-60 jsme statisticky vyhodnotili 

pomocí metody lineární regrese. Korelace výsledků je vyjádřena rovnicí přímky a 

hodnotou korelačního koeficientu R. 

 

 

Graf 1: Korelace výsledků IG (%) z XN-10 a DI-60 (vlastní zpracování) 
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Grafické znázornění pomocí Bland-Altmanových grafů 

 Bland-Altmanovy grafy se používají pro porovnání dvou měřících technik. 

Měřením řady vzorků analyzátorem XN-10 a posléze pomocí DI-60 jsem získala dvojice 

hodnot IG (%.) Na osu x jsem vynesla průměry příslušných dvojic hodnot a na osu y 

rozdíly příslušných dvojic hodnot.  

 

Tabulka 6: Údaje pro vytvoření grafu 2 (vlastní zpracování) 

Bland-Altmanův graf: Porovnání IG (%) z XN-10 a DI-60 

Průměr z rozdílových hodnot IG (%) z XN-10 a DI-60 (bias) 1,50 

Směrodatná odchylka (SD) z rozdílových hodnot IG (%) z XN-10 a DI-60 1,55 

1,96 x SD 3,04 

Bias + 1,96 x SD (max) 4,53 

Bias - 1,96 x SD (min) -1,53 

 

 

 

Graf 2: Porovnání počtu IG (%) z XN-10 a DI-60, Bland-Altmanův graf (vlastní zpracování) 
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DISKUZE A ZÁVĚR 

 Hematologický analyzátor Sysmex XN-10, na rozdíl od některých starších 

modelů, které vydávaly pouze suspektní hlášky, měří počet nezralých granulocytů 

IG (%). Pokud je ve vzorku při automatickém diferenciálu zachyceno více jak 2 % IG, 

musí být vzorek dle pravidel hematologické laboratoře IV. interní kliniky FN HK 

kontrolován manuálně (mikroskopicky). Analyzátor XN-10 s velkou přesností 

diferencuje fyziologické buňky v periferní krvi. Otázkou zůstává, zda dokáže stejně 

dobře rozpoznat i nezralé buňky, jako jsou například právě IG. 

  Pokud by bylo možné vydávat analyzátorový diferenciál leukocytů (včetně 

zvýšeného počtu nezralých granulocytů) bez manuální (mikroskopické) kontroly, 

redukovalo by to laboratorní čas související s provedením manuálního diferenciálu. 

 Tato bakalářská práci je zaměřena na porovnání počtu IG (%), které analyzátor 

XN-10 změřil v rámci analyzátorového diferenciálu a IG (%) z následné manuální 

kontroly těchto vzorků pomocí digitální morfologické analýzy na analyzátoru DI-60.  

 Analyzátor XN-10 často vykazoval vyšší hodnoty IG (%) ve srovnání s DI-60. 

Významnější rozdíl mezi analyzátorovou a manuální hodnotou IG (%) byl zaznamenán, 

když byl počet IG vyšší než 10 %. Většina těchto vzorků nebyla do práce zahrnuta, 

protože téměř všechny výsledky nad 10 % IG byly analyzátorem označeny 

za nespolehlivé – hláška abnormální scatergram leukocytů. 

 Z tabulky č. 5 lze usoudit, že vzorky z 1. skupiny (pozitivní IG v XN-10, pozitivní 

IG v DI-60) a 2. skupiny (pozitivní IG v XN-10, negativní IG v DI-60) by nemusely být 

mikroskopicky kontrolovány. Vzorků z 1. a 2. skupiny bylo celkem 74, z nichž jeden 

vzorek (č. 13) měl IG vyšší než 10 % (10,4 %). Z toho vyplývá, že u 73 vzorků ze 100 by 

se nemusela provádět mikroskopická kontrola. Vzorky ze 3. skupiny (pozitivní IG 

v XN-10 + další patologie, pozitivní IG v DI-60) je nutné mikroskopicky kontrolovat 

z důvodu přítomnosti další patologie. 

 Získané hodnoty IG z XN-10 a DI-60 byly vyneseny do korelačního grafu. 

Z hodnoty korelačního koeficientu R (R = 0,7108) je patrná odchylka ve výsledcích. 

Tento koeficient by se v případě dobré korelace měl blížit hodnotě 1. Odchylka je 

pravděpodobně způsobena nízkými hodnotami naměřených IG. Korelační graf nemá 

pro naše účely správnou výpovědní hodnotu.  
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 Pro srovnání výsledků z XN-10 a DI-60 byl tedy použit vhodnější Bland-Altmanův 

graf. Průměrný rozdíl IG (%) mezi stanovením na XN-10 a manuální diferenciací 

na DI-60 je zaokrouhleně 1,50 % s intervalem spolehlivosti (95%, tzn. 1,96*SD) 

-1,53 až 4,53. Je zde patrný mírný systematický posun ke kladným hodnotám. 

Ze 100 vzorků jich bylo 95 v mezích 95 % spolehlivosti. 

 Horní odlehlé body v Bland-Altmanově grafu, jejichž hodnoty neleží v intervalu 

spolehlivosti, představují případy, kdy byl vyšší počet IG (%) změřen analyzátorem 

XN-10. Dolní odlehlé body představují naopak případy, kdy byl vyšší počet IG získán 

manuálním diferenciálem na DI-60. Velmi důležitý je při porovnání výsledků 

analyzátorového a mikroskopického diferenciálu interval spolehlivosti, který popisuje 

tzv. Rümkeho tabulka. (25) 

 Rümkeho tabulka ukazuje interval spolehlivosti diferenciálu dle počtu buněk, 

z nichž byl rozpočet zhotoven. Pokud je např. výsledek 5 % IG získán v rozpočtu 

leukocytů hodnoceného na 100 buněk, skutečná hodnota IG se statisticky pohybuje 

v rozmezí od 1,6 % do 11,3 %, což je poměrně široký interval spolehlivosti. Je to dáno 

nízkým počtem hodnocených buněk. V porovnání s analyzátorovým diferenciálem 

získaným hodnocením několik tisíců buněk, se skutečná hodnota IG statisticky 

pohybuje v rozmezí od 3,7 % do 6,5 %. Větší počet hodnocených buněk tedy vede 

k přesnějšímu výsledku. (25) 

 

Tabulka 7: Rümkeho tabulka (25) 

Počet buněk (%) 
Interval spolehlivosti buněk počítaných na 100, 200, 500, 1000 a 

10 000 leukocytů (WBC) 

 100 WBC 200 WBC 500 WBC 1000 WBC 10 000 WBC 

0 0-3,6 0-1,8 0-0,7 0-0,4 0-0,1 

1 0-5,4 0,1-3,6 0,3-2,3 0,5-1,8 0,8-1,3 

5 1,6-11,3 2,4-9,0 3,3-7,3 3,7-6,5 4,5-5,5 

10 4,9-17,6 6,2-15,0 7,5-13,0 8,2-12,0 9,4-10,7 

15 8,6-23,5 10,4-20,7 12,0-18,4 12,8-17,4 14,3-15,8 
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 Z grafu Bland-Altmana je patrné, že výsledky počtu IG (%) z XN-10 a DI-60 mají 

dobrou shodu. To znamená, že počet nezralých granulocytů stanovených 

na analyzátoru krevních buněk XN-10, který je menší nebo rovný 10 %, by mohl být 

propuštěn bez kontroly nátěru za předpokladu, že by v diferenciálu nebyly žádné další 

morfologické či početní abnormality. Vyšší počet IG než 10 % by rozhodně měl být 

zkontrolován mikroskopicky (DIFM), a to nejen aby byla popsána morfologie buněk, 

ale především aby se vyloučila chyba, ke které by u analyzátoru krevních buněk 

v případě takto patologického diferenciálu mohlo dojít. 

 Závěrem lze říci, že hodnoty nezralých granulocytů získané na analyzátoru 

krevních buněk XN-10 byly srovnatelné s hodnotami nezralých granulocytů získanými 

mikroskopickou analýzou v systému digitální morfologie DI-60. Pokud počet IG zjištěný 

na analyzátoru krevních buněk nepřesáhne 10 % a analyzátor nebude hlásit žádné další 

abnormality, je možné takovýto výsledek rozpočtu leukocytů propustit 

bez mikroskopické kontroly. Tím by došlo nejen k výraznému zkrácení času odezvy 

od příjmu vzorku do laboratoře po vydání výsledku,  ale především ke snížení množství 

vzorků, u kterých je nutné zhotovit krevní nátěr a provést mikroskopickou analýzu.   
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POUŽITÉ ZKRATKY 

CFU     colony forming unit  

CFU-G     colony forming unit – granulocyte 

CFU-GEMM    colony forming units – granulocyte, erytrocyte,  

     macrophage, megakaryocyte 

CFU-GM    colony forming units – granulocyte, macrophage 

CML     chronická myeloidní leukémie 

DIFA     diferenciální počet leukocytů z analyzátoru  

DIFM     diferenciální počet leukocytů mikroskopický 

FN HK     Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

GR     Giemsa-Romanowsky 

HGB     hemoglobin 

IG     Immature Granulocytes (nezralé granulocyty) 

K3EDTA    trojdraselná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové 

KO     krevní obraz 

l      litr 

LIS     laboratorní informační systém 

MG     May-Grünwald 

N/C     nukleocytoplazmatický poměr 

Ph     Philadelphia chromozom 

PMF     primární myelofibróza     

µm     mikrometr 

WBC     leukocyty (bílé krvinky) 
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PŘÍLOHA 

Tabulka 8: Hodnoty IG z XN-10 a DI-60 (vlastní zpracování) 

Pacient 
XN-10 

(IG %) 

DI-60 

(IG %) 
Diagnóza 

1.  5,3 4,5 Akutní tubulo-intersticiální nefritida 

2.  2,8 0,9 Kryptokokóza 

3.  2,5 0,9 Plánovaný císařský řez 

4.  2,3 0 Dušnost  – dyspnoe 

5. 11,4 10,4 Jiná akutní pankreatitida 

6.  2,6 1,8 Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací 

7.  1,1 0,9 
Jiné učené příznaky a znaky týkající se oběhové a 

dýchací soustavy 

8.  2,2 0 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic 

9.  3,1 2 Akutní myeloblastická leukemie 

10.  2,6 3,6 Séropozitivní revmatická artritida 

11.  4,9 5,6 Stavy spojené s těhotenstvím NS 

12.  4,3 3,7 Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps 

13.  10,4 6,3 Dermatitida NS 

14.  8 8,4 
Kámen žlučových cest bez cholangitidy nebo 

cholecystitidy 

15.  7,2 7,6 Akutní pankreatitida vyvolaná alkoholem 

16.  8,8 5,2 Bolest v kloubu - mnohočetné lokalizace 

17.  1,1 0,9 Transplantovaná ledvina 

18.  1,2 0 Jiné formy chronické ischemické nemoci srdeční 

19.  3,1 0 Městnavé selhání srdce 

20.  5,6 3,7 Radioterapeutická série 

21.  1,5 0 Enterokolitida, původce: Clostridium difficiale 

22.  1,9 0 Streptokoková septikemie 

23.  3,4 1,8 Bakteriální zánět plic 
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Pacient 
XN-10 

(IG %) 

DI-60 

(IG %) 
Diagnóza 

24.  2,0 0,9 Jiná určená chronická obstruktivní plicní nemoc 

25.  1,5 1,0 Transplantovaná ledvina 

26.  1,6 0,9 Reakční artropatie NS - mnohočetné lokalizace 

27.  4,2 2,6 Cystitida 

28.  8,9 1,9 Městnavé selhání srdce 

29.  1,3 0 Radioterapeutická série 

30.  1,2 0 Srdeční arytmie NS 

31.  1,8 1,9 Akutní respirační selhání, typ I 

32.  7,6 3,7 Dušnost - dyspnoe 

33.  1,5 1,9 Perikardiální výpotek (nezánětlivý) 

34.  2,1 1,8 Jiná a neurčená břišní bolest 

35.  2,3 0 Bakteriální infekce NS 

36.  1,9 0 Bakteriální meningitida NS 

37.  2,0 0 Pozorování pro podezření na zhoubný novotvar 

38.  2,6 0 Akutní tubulo-intersticiální nefritida 

39.  1,1 0 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar 

40.  1,2 0 Spalničky bez komplikací 

41.  5,6 3,6 Bronchopneumonie NS 

42.  3,1 0 Intracerebrální krvácení do hemisféry, podkorové 

43.  1,5 3,9 Akutní pankreatitida NS 

44.  6,0 1,8 Akutní a subakutní infekční endokarditida 

45.  1,6 0,9 Hyperkalemie 

46.  1,9 0 Mdloba – synkopa a zhroucení - kolaps 

47.  2,7 1,9 Jiná a neurčená břišní bolest 

48.  1,1 0 Bulózní pemfigoid 

49.  7,6 5,4 ZN – hrudní část jícnu 

50.  1,9 0 Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky 

51.  1,3 0 Sepse NS 
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Pacient 
XN-10 

(IG %) 

DI-60 

(IG %) 
Diagnóza 

52.  1,9 0,9 Transplantovaná ledvina 

53.  5,3 3,8 ZN – léze přesahující prs 

54.  2,1 0 Mikroskopická polyangiitida 

55.  1,5 0 Séropozitivní revmatická artritida NS 

56.  1,6 0 Transplantovaná ledvina 

57.  1,9 0 
Onemocnění HIV, mající za následek jiné určené infekční 

a parazitární onemocnění 

58.  1,2 2 Dekubitální vřed IV. stupně 

59.  1,9 2,7 Atopická dermatitida NS 

60.  1,5 1,8 Imunodeficience s převahou poruch protilátek NS 

61.  1,3 0 Jiná určená onemocnění žil 

62.  1,5 0 Akutní epiglotitida 

63.  3,3 2,8 Růže – erysipelas 

64.  7,4 0,9 Léze přesahující prs 

65.  1,2 0 Městnavé selhání srdce 

66.  1,1 0,9 Radioterapeutická série 

67.  1,5 0 Reakční artropatie NS 

68.  1,3 0 Transplantovaná ledvina 

69.  2,2 0,9 Horečka NS 

70.  4,0 2,8 Radioterapeutická série 

71.  7,7 0,9 Akutní pankreatitida vyvolaná alkoholem 

72.  1,3 1,0 Transplantovaná ledvina 

73.  1,1 2,8 Bakteriální meningitida NS 

74.  1,5 0 Kůže jiných a neurčených částí obličeje 

75.  1,1 0,9 Atopická dermatitida NS 

76.  1,3 0 Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty 

77.  1,1 1,8 Horečka NS 

78.  1,9 0,9 Esovitý tračník - colon sigmoideum 
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Pacient 
XN-10 

(IG %) 

DI-60 

(IG %) 
Diagnóza 

79.  2,4 1,8 Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exaserbací   

80.  7,3 4,6 Mdloba – synkopa a zhroucení – kolaps 

81.  6,1 2,8 Chronické respirační selhání 

82.  2,7 0 Horečka NS 

83.  1,4 0 Aneurysma a disekce tepny dolní končetiny 

84.  1,4 0,9 Insuficience aortální (chlopně) 

85.  5 3,6 Wegenerova granulomatóza 

86.  4,3 1,8 Růže – erysipelas 

87.  5 0,9 Horečka NS 

88.  1,7 0,9 Transplantovaná ledvina 

89.  1,9 1,8 Transplantovaná ledvina 

90.  1,4 0 Transplantovaná ledvina 

91.  4,3 0 Horečka NS 

92.  1,9 0 Chemoterapeutický cyklus pro novotvar 

93.  2,4 0,9 Dušnost – dyspnoe 

94.  1,1 0 Ascites 

95.  4,8 0,9 Radioterapeutická série 

96.  5,0 3,0 
Systémový lupus erythematodes s postižením orgánů a 

systémů 

97.  2,3 0,9 Transplantovaná ledvina 

98.  1,9 0 Hlavní bronchus 

99.  1,2 0 Radioterapeutická série 

100.  3,2 1,8 Léze přesahující průdušku nebo plíci 

 

 


