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1. Úvod 
 

Vyšetření mozkomíšního moku (likvoru, CSF) je důležitou součástí diagnostiky 

onemocnění centrálního nervového systému (CNS). 

 Práce je zaměřena na porovnání tří metod v likvorologii a jejich vzájemnou 

provázanost v diagnostice onemocnění CNS.  

 První metodou je matematické vyjádření intrathékální syntézy pomocí 

Reiberova diagramu. Jde o graf závislosti vypočítané hodnoty kvocientu albuminu 

a kvocientu imunoglobulinu. Podle umístění vynesené hodnoty do grafu je možné určit 

původ imunoglobulinu a poruchu hematolikvorové bariéry.  

 Druhá metoda je stanovení oligoklonální syntézy imunoglobulinů izoelektrickou 

fokusací s následnou imunofixací a enzymovým barvením. Intrathékálně produkované 

imunoglobuliny se vyznačují oligoklonální tvorbou. Současně je provedena i analýza 

sérových imunoglobulinů. Rozeznává se pět různých typů izoelektroforeogramů. 

 Přímou souvislost s tvorbou imunoglobulinů má třetí metoda, a to cytologické 

vyšetření s nálezem plazmatických buněk v trvalém preparátu. Preparát je obarven 

základním barvením používaným v cytologii mozkomíšního moku (May-Grünwald, 

Giemsa-Romanowski). 
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2. Teoretická část 
 

2.1. Vznik a funkce mozkomíšního moku. 

 

 Mozkomíšní mok (likvor, CSF) patří mezi transcelulární tekutiny. 

Za fyziologických podmínek je tato tekutina čirá, bezbarvá, chudá na buňky, 

hypoonkotická a izoosmolární se shodným kvalitativním, ale odlišným kvantitativním 

složením ve srovnání s plazmou (Racek a kol. 2006). 

 Likvor vyplňuje intracerebrální – intraventrikulární prostor v oblasti dvou 

postranních komor, třetí a čtvrté komory a spojů mezi komorami (20%) 

a extracerebrální – subarachnoideální prostor mezi pia mater a arachnoideou na povrchu 

mozku a míchy (80%). Za normálních okolností vzniká přibližně 60% likvoru 

ultrafiltrací krevní plazmy přes endotel fenestrovaných kapilár chorioidálního plexu na 

bazi třetí mozkové komory. Zbývajících 40% likvoru vzniká z extracelulární tekutiny 

mozku po jejím průniku stěnou mozkových komor. Extracelulární tekutina mozku je 

především zdrojem produktů metabolismu. Ultrafiltrát krevní plazmy vznikající 

v chorioidálním plexu obohacuje likvor o humorální (látky proteinové povahy) a zřejmě 

i o buněčné složky imunitního systému a zdroj energie (glukózu) pro přítomné 

imunokompetentní buňky (Kelbich a kol. 2009).  

Objem likvoru u dospělého člověka činí asi 120 – 180 ml. Je produkován 

rychlostí 500 – 600 ml za 24 hodin. Sekrece mozkomíšního moku přetrvává, i když je 

znemožněn odtok v důsledku obstrukce, pak se hromadí a stoupá intrakraniální tlak. Je 

resorbován do žilního (80%) a lymfatického (20%) systému. Mezi tvorbou a resorpcí by 

měla být rovnováha. Cirkulace moku začíná v postranních komorách, pokračuje třetí 

a čtvrtou komorou a dále proudí do subarachnoidálního prostoru. Část moku obtéká 

mozkový kmen a míchu. K resorpci dochází pomocí arachnoidálních klků 

Pacchionských granulací, jejichž prostřednictvím přestupuje do velkých nitrolebečních 

venózních sinusů (Zima 2007). 

 Mozkomíšní mok plní několik funkcí. Obklopuje mozek a míchu ze všech stran 

a tím je chrání proti otřesům, před změnami teploty a tlaku. Má ochrannou funkci proti 

invazi patogenů. V CNS nahrazuje lymfatický oběh, má tedy také drenážní funkci. 

Zajištuje odsun odpadních produktů, hlavně laktátu, CO2 a přísun živin, hormonů 
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a neurotransmiterů. Udržuje stálý objem, tlak, osmolalitu, pH a složení iontů k zajištění 

optimálního prostředí pro buňky CNS (Adam a kol. 2002). 

 

2.2. Bariéry 
 

 Bariéry představují mezi krví, mozkem a likvorem rozhraní, které dovoluje 

látkám průchod jedním nebo oběma směry.  Zabezpečuje zásobování mozku 

potřebnými živinami, chrání ho před škodlivými látkami a podporuje jeho 

metabolismus. Bariéry mají rozlohu asi 9 m
2
 a umožňují selekci látek (úplnou, 

částečnou nebo žádnou) oběma směry. Transport látek závisí na koncentračním 

gradientu, molekulové hmotnosti, náboji a rozpustnosti v tucích. Důležitá je přítomnost 

specifických přenašečů. Snadno prostupuje voda a látky dobře rozpustné v lipidech 

(např. etanol, nikotin, O2, CO2, N2O), (Racek a kol. 2006). 

  Rozlišuje se bariéra hematoencefalická (přechod mezi mozkovými kapilárami 

a mozkovou tkání), encefalolikvorová (vrstva gliových vláken na povrchu mozku 

a ependym komor) a hematolikvorová. Hematolikvorová bariéra odděluje krev 

a mozkomíšní mok. Je tvořena vším, co tvoří předěl mezi krví a CSF. To znamená 

stěnami kapilár a výstelkou chorioidálního plexu, dále samotnou hematoencefalickou 

bariérou, ependymovou výstelkou mozkových komor a tkání CNS mezi endotelem 

mozkových kapilár a ependymem komorového systému mozku. Epitelové buňky jsou 

spojeny pevnými spoji, které jsou prostupnější než těsné spojení v mozkových 

kapilárách. Na straně přilehlé k likvoru se utvářejí mikrovili, které zvětšují epiteliální 

povrch. V plexus chorioideus je uskutečněna prostá difúze, usnadněná difúze a aktivní 

transport do CSF a naopak transport z CSF do krevní cirkulace. K dalším součástem 

hematolikvorové bariéry patří fenestrované kapiláry pia mater.  

Přestup proteinů z plazmy do likvoru umožňuje hematolikvorová bariéra 

pinocytózou nebo specifickými přenašeči. Porucha této bariéry se projeví zvýšenými 

koncentracemi proteinů v likvoru (http://www.wikiskripta.eu).   
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2.3. Albumin v mozkomíšním moku 
  

 Zjištění míry permeability hematoencefalické a hematolikvorové bariéry je 

velice důležitou součástí vyšetření CSF. Poškození barier se projeví především 

zvýšením hladin proteinů v CSF.  

Albumin v mozkomíšním moku vždy pochází z krve, v CNS se netvoří. Je 

syntetizován v játrech a do moku se dostává přes hematolikvorovou bariéru. Albumin 

tvoří přibližně 57% celkové bílkoviny v CSF a jeho koncentrace závisí na věku, místě 

odběru, rychlosti cirkulace moku a objemu odebraného vzorku. Zvýšená koncentrace 

albuminu v likvoru vždy signalizuje poruchu hematolikvorové bariéry (Adam 

a kol. 2002). 

Pro přesnější zhodnocení stavu bariéry se používá tzv. albuminový kvocient Qalb, 

který je podílem koncentrace albuminu v mozkomíšním moku (AlbCSF) a séra (Albsérum): 

Qalb= 

      

        
 

Referenční hodnoty:  

AlbCSF: 120 – 300 mg/l -  při lumbální punkci 

Albsérum: 32 – 53 g/l 

Qalb – referenční meze (Zima 2007):  
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Tabulka 1. Referenční hodnoty albuminového kvocientu v závislosti na věku: 

Věk Qalb.10
3
 

novorozenci 8-28 

1. měsíc 5-15 

2. měsíc 3-10 

3. měsíc 2-5 

4. měsíc – 6 let 0,5-3,5 

6-9 let <4,0 

9-12 let <4,5 

12-15 let <5,0 

15-23 let <5,5 

23-32 let <6,0 

32-40 let <6,5 

40-45 let <7,0 

45-53 let <7,5 

53-60 let <8,0 

60-70 let <8,5 

>70 let <9,0 

 

U osob, jejichž věk je 13 let a více, lze závislost normálních hodnot vyjádřit rovnicí: 

Qalb.10
3
= 4+věk/15 

do 15 let: ≤ 5.10
-3

  

do 40 let: ≤ 6,5.10
-3

 

do 60 let: ≤ 8.10
-3 
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Albuminový kvocient se používá k hodnocení míry poškození hematolikvorové 

bariéry a dále i pro výpočet intrathékální syntézy imunoglobulinů. Patologické hodnoty 

albuminového kvocientu u dospělých středního věku se hodnotí jako: mírně porušenou 

(Qalb = 7,4 – 10.10
-3

), středně porušenou (Qalb = 10 – 20.10
-3

) a těžce porušenou bariéru 

(Qalb   20.10
-3

), (Racek a kol. 2006). 

Mírně porušená bariéra je často u roztroušené sklerózy (RS), chronických 

neuroinfekcí, AIDS, kontuzí aj. Středně porušená bariéra se vyskytuje obvykle u serózní 

meningitidy, cévní mozkové příhody (CMP), tumorů nebo diabetické polyneuropatie. 

S těžkou poruchou bariéry je možné se setkat hlavně u herpetické meningitidy, 

tuberkulózní meningitidy, neuroboreliózy, Guillan-Barré syndromu (GBS) nebo 

u kompresivního syndromu (Racek a kol. 2006). 

Je třeba si uvědomit, že ne každý nárůst hodnoty Qalb musí znamenat zvýšení 

permeability hematolikvorové bariéry. Příčinou může být i porucha cirkulace likvoru 

tzv. „preventivní neuroprotekce“ při systémových zánětlivých změnách         

(Bednářová, Adam 2002). 

 

2.4. Imunoglobuliny v mozkomíšním moku 
 

 Imunoglobuliny (Ig) jsou tvořeny buňkami lymforetikulárního systému 

a uplatňují se jako protilátky při reakci s antigenem. Všechny imunoglobuliny mají 

obdobnou stavbu molekuly. Je tvořena dvěma páry těžkých a dvěma páry lehkých 

řetězců spojených disulfidickými můstky. Podle těžkých řetězců γ, α, µ, δ a ε 

rozlišujeme 5 tříd imunoglobulinů (Ig G, A, M, D a E). Lehké řetězce jsou dvou druhů – 

kappa a lambda. Molekula Ig má oba těžké i lehké řetězce vždy stejného typu. 

Molekulová hmotnost je v rozmezí 150 – 190 000. Koncová část Ig je variabilní. Liší se 

dle zaměření imunoglobulinu proti určitému antigenu. Zbytek molekuly je konstantní 

(Racek 2006). Každý monomer imunoglobinu je schopen vázat dva identické antigeny. 

Molekula imunoglobulinu plní dvě úlohy: 

1. má imunitní aktivitu – specificky váže antigen. Tato vlastnost je vázána 

na Fab-fragment a je podmíněna charakteristickým sledem aminokyselin 

N-terminálního konce obou řetězců – lehkého a těžkého – variabilními 
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doménami VL a VH. Prostorovým uspořádáním řetězců L a H v této doméně 

vzniká hypervariabilní oblast = vazebné místo pro antigen. 

2. má biologickou aktivitu, která je vázána na Fc-fragment – na konstantní doménu 

těžkého řetězce. Tato aktivita se projeví vazbou komplementu, průchodností 

placentou, fixací na tkáně, rozdělením v tělních tekutinách, vazbou 

na monocyty, poločasem katabolismu. Projevy biologické aktivity nejsou 

u všech tříd imunoglobulinů stejné (Masopust 1998). 

 Imunoglobuliny v likvoru mohou pocházet z krve, nebo vznikají intrathékálně. 

Intrathékální syntéza protilátek probíhá v perivaskulárně uložených B-lymfocytech, 

které se diferencují v plazmocyty. 

 Referenční hodnoty: 

IgGCSF: 12,0 – 40,0 mg/l 

IgMCSF: 0,2 – 1,2 mg/l 

IgACSF:  0,2 – 2,1 mg/l 

Zvýšení koncentrace imunoglobulinů v likvoru může být způsobeno poruchou 

hematolikvorové bariéry, intrathékální syntézou Ig nebo vysokou koncentrací sérových 

imunoglobulinů. Přispívá také porucha cirkulace likvoru (http://www.wikiskripta.eu/). 

 

2.4.1.  Imunoglobulin G 
 

 Imunoglobuliny G tvoří největší podíl všech protilátek. Vznikají jako odpověď 

na rozpustné antigeny, což jsou toxiny a produkty lýzy bakterií. 

Procházejí fetoplacentární bariérou a novorozenec má tudíž vysokou koncentraci IgG, 

která pak klesá až do 3. – 6. měsíce věku. Tvorba vlastních IgG začíná již před 

narozením. 

Imunoglobulin G je hlavním likvorovým imunoglobulinem. Proniká do likvoru 

přes hematolikvorovou bariéru jak fyziologicky, tak při patologických stavech. 

Koncentrace IgG v likvoru se pohybuje v rozmezí 12 – 40 mg/l. Vedle průniku z krve 

může docházet k produkci IgG také intrathékálně. Detekce intrathékálně 

http://www.wikiskripta.eu/)
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syntetizovaných IgG je založena na porovnání se sérovými imunoglobuliny. 

Imunoglobuliny, které se nachází běžně v séru nebo v CSF jsou polyklonální a odrážejí 

celé spektrum heterogenity individuálních protilátek jako produkt mnoha imunitních 

odpovědí. Naopak intrathékálně produkované protilátky odrážejí izolovanou odpověd 

na mikroorganismus nebo antigen.   

K intrathékální produkci IgG v CSF dochází u řady neuroimunologických 

onemocnění, včetně infekcí. Jedná se o akutní infekce CNS s velmi specifickou 

odpovědí na jednotlivé infekční agens (virus, bakterie, parazit), proběhlé infekce 

v anamnéze s přetrvávající imunologickou reakcí u některých mikroorganismů, a také 

polyspecifická odpověd spojená s autoimunitními onemocněními CNS (protilátky proti 

spalničkám, zarděnkám a viru zooster), při roztroušené skleróze a lupus erytematodes, 

bez přítomnosti odpovídajících antigenů (Adam 2002). 

 

2.4.2.  Průkaz intrathékální tvorby imunoglobulinů 
 

Pouhé stanovení koncentrace imunoglobulinů v likvoru však není dostačující, 

protože pro diagnostické účely je třeba odlišit intrathékální syntézu od imunoglobulinů 

pocházejících z krve. K tomu se využívá výpočet různých indexů, rovnic nebo 

hodnocení pomocí grafů. 

Imunoglobulinový index  

Imunoglobulinový index poskytne orientační informace. Hodnotí 

imunoglobuliny a albumin v séru a v likvoru.  Pro jeho výpočet je třeba stanovit v séru 

i  v moku koncentraci albuminu a imunoglobulinů. 

Vypočítá se pomocí kvocientu příslušného imunoglobulinu QIg a albuminového 

kvocientu Qalb (viz. kap. 2.3.) 

      
      

       
 

 

Referenční hodnoty QIgG : 1,89 – 2,84 
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Imunoglobulinový index IgG: 

         
    

    
 

 

         
               

               
 

Tabulka 2: Referenční hodnoty imunoglobulinového indexu IgG 

hodnota indexu IgG Intrathékální syntéza 

< 0,5 nesvědčí pro intrathékální syntézu 

0,5 – 0,75 nevylučuje intrathékální syntézu 

> 0,75 svědčí pro intrathékální syntézu 

(http://www.wikiskripta.eu/) 

 

Reiberův diagram 

Reiberův diagram je matematickým vyjádřením průkazu intrathékální syntézy 

imunoglobulinů. Na osy se vynášejí vypočítané hodnoty Qalb a QIgG. Podle umístění 

vynesené hodnoty v grafu se určí původ imunoglobulinů a porucha hematolikvorové 

bariéry. 

Reiberův diagram (obr. 1) je rozdělen do 5 oblastí, které vymezují nálezy: 

 Oblast 1 – normální nález 

 Oblast 2 – izolovaná porucha hematolikvorové bariéry bez lokální syntézy Ig 

 Oblast 3 – porucha hematolikvorové bariéry společně s intrathékální syntézou 

Ig 

 Oblast 4 – izolovaná intrathékální syntéza  Ig bez poruchy hematolikvorové 

bariéry 

 Oblast 5 – oblast analytických chyb 

http://www.wikiskripta.eu/
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Obrázek 1: Reiberův diagram: Hranice mezi intrathékální syntézou imunoglobulinů 

a jejich přestupem ze séra je znázorněna plnou čárou. Hodnoty nad touto linií značí 

intrathékální syntézu a rozsah syntézy je vyznačen přerušovanou čárou a vyjádřen 

v procentech. Vertikální přerušovaná čára odděluje normální a porušenou 

hematolikvorovou bariéru (http://www.horeiber.de/pdf). 

 

Výpočet intrathékální syntézy imunoglobulinu G dle Reibera   

Výše popsaný diagram lze matematicky vyjádřit rovnicí: 

IgGint.= IgGCSF+1,7.10
-3

. IgGsérum-0,93. IgGsérum.  
      

        
 
 

        

Všechny koncentrace se zadávají v mg/l. Výsledná intrathékální produkce je 

také v mg/l. Pokud vyjde záporné číslo, znamená to, že koncentrace IgG v moku je 

menší než maximální možná koncentrace dosažitelná přestupem IgG ze séra přes 

hematolikvorovou bariéru do CNS (Zima 2007). 

 

 

 

http://www.horeiber.de/pdf
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2.4.3. Oligoklonální imunoglobuliny v likvoru 
 

Velmi citlivou metodou pro průkaz intrathékální syntézy imunoglobulinů je 

stanovení pomocí izoelektrické fokusace s následnou imunofixací a enzymovým 

barvením.  

Fyziologicky mají imunoglobuliny v séru i v likvoru polyklonální charakter. 

Znamená to soubor protilátek produkovaný jako odpověď na nejrůznější antigeny, 

s nimiž se organismus již setkal. 

Do CNS vstupuje omezený počet B-lymfocytů, které se po aktivaci antigenem 

(mikroorganismus nebo autoantigen) diferencují v plazmatické buňky vytvářející 

protilátky. Intrathékálně produkované protilátky se vyznačují oligoklonální tvorbou. 

Při izoelektrické fokusaci se tato tvorba projeví jako izolované proužky, které nejsou 

patrné při analýze séra. Z toho plyne, že je třeba současně provádět analýzu 

imunoglobulinů likvoru i séra.  

Na základě mezinárodního konsenzu je stanoveno 5 různých typů 

izoelektroforeogramů: 

 Typ I – v séru i likvoru pouze polyklonální IgG – normální nález 

 Typ II – oligoklonální proužky v likvoru – lokální syntéza IgG (roztroušená 

skleróza, neuroborelióza, viz. str. 12 a 17) 

 Typ III – oligoklonální proužky v likvoru a další oligoklonální proužky 

v likvoru i v séru – lokální syntéza IgG a produkce protilátek v organismu 

(chronická infekce CNS, RS) 

 Typ IV – identické oligoklonální proužky v séru i likvoru – systémová imunitní 

aktivace bez lokální syntézy IgG v CNS 

 Typ V – identické monoklonální proužky v séru i likvoru v krátkém úseku pH 

gradientu, jde o přítomnost monoklonálního paraproteinu v likvoru sérového 

původu (myelom, monoklonální gamapatie) – paraproteinový obraz 

 (Kala, Mareš  2008)  
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2.5. Cytologie 
 

 Cytologické vyšetření patří mezi základní vyšetření likvoru. Přispívá 

k diagnostice neuroinfekcí, krvácení do CNS, autoimunitních onemocnění či nádorů. 

 Provádí se kvantitativní cytologie, tj. stanovení počtu buněčných elementů 

v likvoru. Pro přesnější diagnostiku je nezbytné doplnit i kvalitativní cytologii, která 

informuje o typu a četnosti buněk přítomných v likvoru. Kvantitativní cytologie – počet 

buněčných elementů se stanoví ve Fuchs-Rosenthalově komůrce o objemu 2,88 µl. 

Stanovuje se počet buněčných elementů v objemu 1 µl. Normální počet buněk 

(do 10 buněk na 3 µl likvoru) se hodnotí jako oligocytóza, zvýšený počet buněk se 

označuje jako  pleocytóza. 

Kvalitativní cytologie – v lumbálním likvoru se za normálních okolností 

vyskytují dva buněčné druhy: lymfocyty (70%) a monocyty (30%), (Bednářová, Adam 

2002). 

2.5.1. Vznik plazmatické buňky 

 

 Plazmatické buňky jsou posledním diferenciačním stupněm vývoje B-lymfocytů. 

Setká-li se B-lymfocyt poprvé s antigenem, dostane první signál. Aby se dále mohl 

diferencovat, musí dostat další signál a tím je jeho kontakt s aktivovaným pomocným   

T-lymfocytem. Od něho dostane pomocné signály nezbytné k pomnožení klonu 

a konečné přeměně v plazmatické buňky sekretující velká množství protilátek. 

Pomocným signálem je například vazba mezi povrchovým receptorem CD40 

B-lymfocytu a membránovým glykoproteinem CD40L (ligand) z povrchu aktivovaného 

pomocného T-lymfocytu. Další pomocné signály dostává B-lymfocyt prostřednictvím 

specifických receptorů pro cytokiny IL-4 a IL-5, jež produkují také aktivované 

pomocné T-lymfocyty. Dostane-li B-lymfocyt všechny náležité signály, začne se dělit. 

Vzniklý klon prochází složitým obdobím, zvaným afinitní maturace, což znamená, že 

přežijí pouze ty buňky, které jsou schopny vázat antigen co nejpevněji. Výsledkem 

afinitní maturace je vznik optimální buňky, schopné produkovat kvalitní protilátky 

(Hořejší 1994). 
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2.5.2. Morfologie plazmatické buňky 

 

Za patologických okolností dochází k přeměně buněk lymfocytární 

řady ve velké lymfocyty, u buněk B-lymfo dále ještě v lymfoplazmocyty a v buňky 

plazmatické. 

Plazmatická buňka je největší lymfoidní buňka o velikosti až 21 µm s bazofilní 

cytoplazmou. Charakteristické je pro ni excentricky uložené kulaté nebo oválné jádro 

s patrnými jadérky a  kondenzovaným chromatinem a perinukleárním projasněním 

(Glosová 1998). V cytoplazmě je velice rozvinuté drsné cytoplazmatické retikulum 

(Adam 1995). 

 

 

Obrázek 2: Plazmocyty, neutrofilní segmenty, erytrocyty: barvení May-Grünwald + 

Giemsa-Romanowski (MGG), zvětšení 20 x 10. Archiv OKB, Krajská nemocnice 

Liberec a. s. 
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3. Cíl práce 
 

Cílem této bakalářské práce je porovnání tří  metod používaných v likvorologii 

pro průkaz intrathékální syntézy IgG (matematický výpočet intrathékální syntézy 

imunoglobulinů dle Reibera, intrathékální syntéza IgG  metodou izoelektrické fokusace 

a kvalitativní cytologie) a jejich přispění k diagnóze pacienta. 

 

4. Praktická část 
 

4.4. Imunochemické metody 
 

Imunochemické metody jsou založeny na principu reakce antigenu s protilátkou, 

tedy reakcí mezi antigenní determinantou a vazebným místem na protilátce. 

 

4.4.1. Antigen 

 

Antigeny jsou makromolekuly přirozeného nebo umělého původu. Po chemické 

stránce jsou to polymery – proteiny, polypeptidy, polysacharidy nebo nukleoproteiny. 

Antigeny mají dvě základní vlastnosti. Vyvolávají specifickou imunitní odpověď 

a specificky reagují s produkty této odpovědi (protilátky a imunokomplementární 

buňky). Každý antigen je specifický svou antigenní determinantou, která je složena 

z určité skupiny atomů na povrchu molekuly a charakterizuje jeho specifitu a schopnost 

reagovat s vazebným místem protilátky nebo antigenovým receptorem na lymfocytech. 

Nízkomolekulová látka, která nemůže sama navodit tvorbu protilátek, ale specificky 

reaguje s produkty imunitní odpovědi, se označuje jako hapten 

(http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf). 

 

 

 

http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf
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4.4.2. Protilátky 

 

Protilátky jsou produkovány plazmatickými buňkami vyvíjejícími se z B-

lymfocytů po stimulaci antigenem. Protilátky jsou heterogenní skupina glykoproteinů 

označovaná jako imunoglobuliny. Imunochemické metody využívají protilátky 

vyrobené různým způsobem. Monoklonální protilátky jsou produkty jednoho klonu 

plazmatických buněk odvozených od B-lymfocytů, připravených v laboratorních 

podmínkách hybridomovou technologií. Její podstatou je buněčná fúze nádorových 

(myelomových) buněk s lymfocyty sleziny imunizovaných myší. Monoklonální 

protilátky jsou namířené proti jednomu epitopu určitého antigenu 

(http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf). 

 

4.4.3. Kvantitativní imunoprecipitační křivka 

 

Základní princip, který využívají různé imunochemické metody, vychází 

z kvantitativní imunoprecipitační reakce. Na měření tvorby komplexu antigenu 

a protilátky je založené stanovení celé řady analýz v tělesných tekutinách. Reakce 

rozpustného antigenu s několika antigenními determinantami a odpovídající protilátkou 

je možno prokázat vznikem precipitátu v roztoku. Vztah mezi koncentrací antigenu 

a množstvím precipitátu za podmínky konstantního množství protilátky charakterizuje 

kvantitativní imunoprecipitační křivka, kterou popsali již v roce 1935 Heidelberger 

a Kendall. 

Bude-li se do zkumavek obsahujících konstantní množství protilátky přidávat 

ve stoupajícím množství antigen, v některých z nich se vytvoří precipitát. Množství 

precipitátu se vztahuje ke koncentraci přítomného antigenu. 

Křivka je rozdělena na tři úseky (obr.3) (http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf) 

 

http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf
http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf
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Obrázek 3: Kvantitativní imunoprecipitační křivka 

 

Oblast nadbytku protilátky – se zvyšujícím se množstvím antigenu vzrůstá precipitát. 

Na všechna vazebná místa antigenu jsou navázány protilátky. Výsledkem je vznik 

malých rozpustných komplexů antigenu a protilátky, které se vzájemně nepropojují. 

V supernatantu se neprokáže žádný antigen, ale může se vyskytnout volná (nenavázaná) 

protilátka. V oblasti nadbytku protilátky je množství komplexu antigen-protilátka 

úměrné koncentraci přítomného antigenu. Tyto reakční poměry se využívají 

u°imunoturbidimetrie a imunonefelometrie. 

Oblast ekvivalence – dochází k vzájemnému propojování molekul antigenu a protilátky 

a tím vznikají velké nerozpustné imunokomplexy s mřížkovitou strukturou, které 

agregují a vytvářejí imunoprecipitát. V supernatantu nelze prokázat volný antigen ani 

volnou protilátku. Dosažení ekvivalence se používá u imunodifúzních metod. 

Oblast nadbytku antigenu – množství precipitátu klesá v důsledku vysoké 

koncentrace antigenu. Velké vzájemně propojené imunokomplexy se rozpadají. 

Všechna vazebná místa protilátek jsou vysycena antigenem a některé molekuly antigenu 

zůstávají bez navázané protilátky. Vznikají malé rozpustné imunokomplexy. 

V supernatantu nejsou přítomny volné protilátky, ale vzestupné množství volného 

antigenu. Podmínka nadbytku antigenu musí být splněna u kompetitivních imunoanalýz. 

Imunoprecipitační křivka je základem pro různé imunochemické metody, které mohou 

být prováděny v gelu nebo v roztoku (http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf). 

 

http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf
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4.4.4. Stanovení albuminu a imunoglobulinu G v likvoru a séru 

 

4.4.4.1.  Imunoprecipitační metody v roztoku 

 

Množství vzniklého precipitátu lze stanovit následujícími kvantitativními 

metodami - imunoturbidimetrie a imunonefelometrie. 

 

4.4.4.2. Imunonefelometrie 

 

Princip:  

Proteiny přítomné v měřeném roztoku reagují po příslušném ředění se 

specifickou protilátkou nebo latexovým činidlem obsahujícím protilátku za vzniku 

nerozpustných imunokomplexů. Infračervené záření vyzařované světelným zdrojem je 

při interakci s imunokomplexy částečně rozptylováno mimo osu procházejícího 

paprsku. Pokud je vlnová délka záření menší než velikost částic, jedná se o rozptyl 

Rayleighův, pokud je velikost částic mnohem větší než vlnová délka, jedná se o rozptyl 

Mie, který je z hlediska imunonefelometrie primární. Rozptýlené světlo je zachycováno 

optickou soustavou zakončenou detektorem. Velikost elektrického signálu na detektoru 

závisí na koncentraci měřeného proteinu. Signál vzorku je porovnáván se signálem 

získaným při měření řady standardů, výsledek je vypočítán pomocí kalibrační křivky 

(Štern 2006) 

Přístrojové vybavení: 

Nefelometr BN ProSpec (obrázek 4) 

 

Obrázek 4: Nefelometr BN Pro Spec 
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BN ProSpec je plně automatický nefelometr určený ke stanovení koncentrace proteinů 

v biologickém materiálu pomocí specifických protilátek. Analyzátor sestává z vlastního 

přístroje a řídícího počítače s aplikačním software „BN ProSpec Viewer“. 

Místo provedené analýzy: Laboratoř likvory, Oddělení klinické biochemie, Krajská 

nemocnice Liberec a. s. 

 

Reagencie: 

Antiséra Dade Behring pro analyzované bílkoviny (albumin, imunoglobulin G) 

N Diluent 

N Reaction buffer 

N Evaporation caps for reagent bottles (5 ml) 

N Evaporation caps for kontrol bottles (2,5 ml) 

 

Pracovní postup: 

1. Zkontrolovat, zda je dostatek provozních roztoků (Diluent a Reaction buffer) 

a prázdná odpadní nádoba. 

2. Vložit karusel s reagenciemi. 

3. Zapnout přístroj a počítač. 

4. Zadat měření kontrol – denně. 

5. Vyhodnotit výsledky kontrol.    

6. Vložit vzorky do vzorkového segmentu a zadat požadavky. 

7. Vyhodnotit měřené vzorky. 

8. Vypnout přístroj a vyjmout reagencie – uchovávají se v lednici. 
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4.4.5. Izoelektrická fokusace IgG likvoru 

 

Princip:    

Izoelektrická fokusace (IEF) je elektroforéza, která dělí bílkoviny mozkomíšního 

moku a séra v gradientu pH (katoda má vyšší pH než anoda) podle jejich 

izoelektrických bodů (pI). Aminokyseliny v bílkovinách mají amfoterní vlastnosti – to 

znamená, že bílkoviny mohou mít záporný náboj při hodnotách pH vyšších, než je jejich 

pI, a kladný náboj při nižších hodnotách pH. Izoelektrický bod je pH, při kterém má 

bílkovina nulový náboj. Bílkoviny během IEF putují do svých pI, kde se fokusují – 

koncentrují (Zima 2007). 

Metoda umožňuje kvalitativní detekci oligoklonálních pásů 

v izoelektroforeogramu likvoru a séra. Procedura zahrnuje isoelektrofokusaci na 

agarózovém gelu, následuje imunofixace s anti-IgG značeným peroxidázou. 

 

 Pomůcky: 

Reagencie v setu  HYDRAGEL 9 CSF ISOFOCUSING 4355 : 

 10 agarózových gelů (skladovat vodorovně v orig.balení při 15-30°C nebo 2-8°C, 

zamezit teplotním výkyvům) 

 Ethylen Glycol Solution (skladovat při 15-30°C nebo 2-8°C, stabilní do expirace) 

 Anodic and cathodic solutions  

 Stripy (pufrovací proužky)  

 Sample diluent CSF  

 Antiserum Diluent CSF 

  Rehydrating solution  

 TTF3 Solvent  

 TTF3  

  

Další reagencie: 

    Antiserum ANTI IgG-PER (4743) – Příprava těsně před použitím: 40 μl anti IgG-

PER + 300 μl Antiserum Diluent 

 Peroxid vodíku H2O2  - 30%  



25 
 

 Odbarvovací roztok (4540) – 5 ml do 5l dest.vody, 

  Promývací roztok (4541)- celou lahvičku do 5 l dest.vody. 

 

Přístroje: 

Vlhká komora, elektroforetický automat Hydrasys Focusing, dynamická maska, 

Accessory kit Isofocusing (aplikační maska), skener Epson Perfection V 700. 

 

Postup: 

Koncentrace IgG ve vzorcích moku a séra musí být naředěna na stejnou hladinu 

(20 mg/l). V případě koncentrace Csf_IgG od 10 do 25 mg/l se použije mok nativní, 

koncentrace séra se adekvátně dopočte. K ředění je používán Sample Diluent CSF. 

1. Příprava migrace  

Přístroj Hydrasys s vysokonapěťovým zdrojem. Aplikace 10µl  likvoru a 10 µl 

séra od jednoho pacienta do jamek vedle sebe. Inkubace ve vlhké komoře. 

      Příprava gelu na migraci: 7min, 20°C, do 75Vh, napětí 1000 V 

2. Vlastní migrace moku a séra: 45min, 20°C, do 700Vh, napětí 1000 V 

3. Imunofixace 

a. Napipetovat 20µl čerstvě připraveného naředěného antiséra IgG-PER 

do°každé jamky, pomocí držáku aplikovat po celé délce gelu. Inkubace 

10 min. 

b. Blotting gelu – 3 min. 

c. Rehydratace gelu – 7,0 ml rehydratačního roztoku – 5 min. 

d. Odstranění rehydratačního roztoku. 

e. Blotting – 3 min 

f. Rehydratace gelu – 7,0 ml rehydratačního roztoku – 5 min 

g. Příprava vizualizačního roztoku: 4 ml TTF3 solvent + 100 µl TTF3 + 4 

µl H2O2 30%. 

h. Odstranění rehydratačního roztoku. 

i. Vizualizace – aplikace 4 ml vizualizačního roztoku TTF3 – 15 min. 

j. Odstranění přebytku vizualizačního roztoku. 
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k. Blotting – 3 min. 

l. Sušení – 3 min při 50°C. 

m. Promytí a konečné zpracování gelu (obr. 5)    

                       

 

Obrázek 5: Izoelektrofokusace na agarózovém gelu s následnou imunofixací anti IgG 

antisérem značeným enzymem (peroxidázou). Aplikace mozkomíšního moku a séra 

(1,1´). Archiv OKB, Krajská nemocnice Liberec a. s. 

 

Hodnocení: 

Zhotovený izoelektroforeogram je naskenován a vyhodnocen. Každý 

izoelektroforeogram je zařazen do příslušného typu (viz kap. 2.4.3.) Pro intrathékální 

syntézu v CSN svědčí průkaz dvou a více oligoklonálních pásů, které nemají analogii 

v séru (Obr. 5, pacient 5, 5´). 

K zajištění správné komparativní interpretace je nutné zajistit, aby vzorky 

likvoru i séra od téhož pacienta byly odebrány ve stejný čas. Musí být přesně určeny 

koncentrace imunoglobulinů v likvoru i séru. 
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4.5. Příprava cytologického preparátu 
  

Princip: viz níže popis a konstrukce sedimentační komůrky. 

 

Popis, konstrukce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedimentační komůrka pro spontánní sedimentaci buněčných elementů tělních 

tekutin na principu J. Sayka, vyvinutá ve spolupráci s neurochirurgickou klinikou 

v Hradci Králové, využívá gravitační přítlačné síly vyvozené závažím k přibližně 

konstantnímu měrnému tlaku styčné plochy mezi přítlačnou trubicí, filtračním papírem 

a podložním sklíčkem ( http://www.mikropur.cz/A.htm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Sedimentační komůrka 

http://www.mikropur.cz/A.htm
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Pracovní postup:  

1. Popsané podložní sklíčko se umístí přesně do sedimentační komůrky. 

 

2. Položit filtrační papír s dírkou (počet kusů viz tabulka 3) a složit komůrku. 
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3. Napipetovat likvor -  množství dle počtu buněk (viz tabulka 3) 

4. Nechat sedimentovat cca 15 min v sedimentační komůrce až do zaschnutí 

sedimentu 
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Tabulka 3: Pipetované množství likvoru a počet filtračních papírů použitých podle 

počtu buněk bílé řady. 

počet buněk množství moku 

do 50 buněk bílé řady 1000 µl + 3 filtr. papíry 

do 500 buněk 500 µl + 2 filtr. papíry 

do 1000 buněk 250 µl + 2 filtr. papíry 

nad 1000 buněk 100 µl + 1 filtr. papír 

 

Barvení preparátu: 

1. Podložní sklíčko se sedimentem umístit vodorovně na barvící vanu 

2. Nanést 1,0 ml barvy May – Grünwald a nechat 3 minuty barvit. 

3. Převrstvit barvu 4,0 ml dest. vody a nechat 1 min. Slít. 

4. Připravit si ředěný barvící roztok Giemsa – Romanovski: 0,5 ml G.-R. + 9,5 ml 

H2O. Barvení 7 minut. 

5. Barvu slít a důkladně opláchnout dest. H2O. 

6. Nechat oschnout ve svislé poloze a zamontovat do bezvodého montovacího 

media (Entellanu). 

Prohlíží se ve světelném mikroskopu při zvětšení 200x. Použit byl laboratorní 

mikroskop Olympus BX50 s přídatnou kamerou Hitachi HV-C20.  
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Obrázek 7: Plazmocyt, neutrofilní segment, lymfocyty, barveno MGG, 

zvětšení 20 x 10, archiv OKB,  Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

Hodnocení: 

V normálním cytologickém nálezu likvoru se nachází lymfocyty a monocyty 

ve vzájemném poměru přibližně 7:3 s tolerancí do 10% aktivovaných lymfocytů. 

V rámci cytologického vyšetření likvoru na úrovni základní likvorologie se 

zahrnuje mezi lymfocyty funkčně heterogenní skupina elementů. Mezi ně patří 

regulační TH lymfocyty (CD4+), cytotoxické TC (CD8+), producenti protilátek B buňky 

a NK buňky. Spolehlivě můžeme světelnou mikroskopií diferencovat pouze vyšší 

aktivovaná stadia B buněk, jako jsou lymfoplazmocyty a plazmocyty - viz.obr.7 (Sobek 

a kol. 2009). 

Typy cytologických nálezů v lymfocytární řadě se klasifikují podle počtu 

a známek aktivace buněk. Lymfocytární pleocytóza se vyskytuje u nehnisavých 

zánětlivých onemocnění (infekce virové nebo tzv. bakteriální onemocnění s virovým 

obrazem způsobená boreliemi, leptospirami, treponemami nebo tuberkulózní 

meningitidou, onemocnění parazitární nebo mykotická), popřípadě u akutní ataky RS, 

kdy však počet elementů nepřesahuje 100/3. Lymfocytární oligocytózu najdeme 

například v klidové fázi RS (Adam 2009). 

Mezi pleocytózou a oligocytózou existuje plynulý přechod (Racek 2006). 
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4.6. Výsledky 
 

V práci byly použity výsledky pacientů Krajské Nemocnice Liberec, a.s. 

za rok 2009, u kterých byly vyšetřeny následující parametry: koncentrace albuminu 

v likvoru a séru pro výpočet albuminového kvocientu, koncentrace albuminu a IgG 

v likvoru a séru pro výpočet intrathékální syntézy IgG dle Reibera (viz kap. 2.4.2.), 

izoelektrická fokusace s detekcí pásů IgG (viz kap. 2.4.3), diferenciálním rozpočtem byl 

stanoven počet mononukleárů (monocyty a lymfocyty) v likvoru ve Fuchs-

Rosenthalově komůrce a byl zhotoven trvalý cytologický preparát hodnocený 

na přítomnost lymfoplazmocytů a plazmocytů (viz kap. 2.5.).  

Jednotlivé vzorky byly zařazeny do 5 skupin (A, B, C, D, E) podle pozitivity 

ve třech porovnávaných metodách (intrathékální syntéza IgG výpočtem dle Reibera, 

průkaz intrathékální syntézy IgG izoelektrickou fokusací a přítomnost lymfoplazmocytů 

a plazmocytů v cytologickém preparátu). Celkový počet zařazených vzorků pacientů 

s alespoň jedním pozitivním parametrem byl 79; nalezené údaje jsou uvedeny v tab. 4. 

 

Tabulka 4: Přehled stanovených parametrů u jednotlivých vzorků 

vzorek 

č. 
Q Alb 

IgG 

inth. 

(mg/l)  

IgG 

inth. 

(%)  

Izoelektro-

foreogram 

(typ) 

Mono-

nukleáry 

Přítomnost 

lymfoplazmo-

cytů a 

plazmocytů v % 

skupina 

1 8,50 0 0 I 324 10 A 

2 21,40 0 0 IV 13 2 A 

3 5,45 0 0 I 10 5 A 

4 6,54 0 0 I 380 12 A 

5 15,60 0 0 I 902 6 A 

6 5,46 0 0 I 285 20 A 

7 4,71 0 0 I 41 8 A 

8 7,17 0 0 I 18 2 A 

9 6,45 0 0 I 55 5 A 

10 23,94 0 0 I 1034 10 A 

11 11,19 0 0 IV 63 6 A 

12 9,37 0 0 I 194 4 A 

13 9,72 0 0 I 134 3 A 

14 2,56 0 0 I 7 4 A 

15 4,88 0 0 I 2 přítomny A 

16 32,80 0 0 I 85 5 A 
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vzorek 

č. 
Q Alb 

IgG 

inth. 

(mg/l)  

IgG 

inth. 

(%)  

Izoelektro-

foreogram 

(typ) 

Mono-

nukleáry 

Přítomnost 

lymfoplazmo-

cytů a 

plazmocytů v % 

skupina 

17 38,86 0 0 I 16 přítomny A 

18 11,18 0 0 I 7 6 A 

19 9,91 0 0 I 2 přítomny A 

20 6,60 0 0 IV 6 4 A 

21 4,90 0 0 I 711 6 A 

22 10,12 0 0 I 505 10 A 

23 6,36 0 0 I 326 15 A 

24 11,46 0 0 I 1284 6 A 

25 4,30 0 0 I 57 2 A 

26 29,43 0 0 I 1170 2 A 

27 5,02 0 0 IV 9 přítomny A 

28 14,22 0 0 IV 18 5 A 

29 7,62 0 0 IV 4 3 A 

30 16,62 0 0 I 1176 8 A 

31 9,32 0 0 III 20 4 B 

32 67,40 0 0 III 543 20 B 

33 12,99 0 0 II 285 14 B 

34 9,58 0 0 III 660 10 B 

35 6,29 0 0 II 24 4 B 

36 3,74 0 0 II 16 4 B 

37 4,24 0 0 II 7 přítomny B 

38 4,70 0 0 II 10 6 B 

39 4,18 0 0 II 7 2 B 

40 5,85 0 0 II 28 přítomny B 

41 7,02 0 0 III 10 2 B 

42 10,29 0 0 II 410 12 B 

43 8,50 0 0 II 78 2 B 

44 7,04 0 0 II 28 přítomny B 

45 27,72 0 0 II 178 8 B 

46 12,60 0 0 III 242 8 B 

47 14,69 0 0 III 1210 24 B 

48 5,87 0 0 III 360 18 B 

49 32,78 0 0 II 534 18 B 

50 3,28 0 0 II 23 4 B 

51 11,11 0 0 II 314 14 B 

52 6,29 0 0 III 7 přítomny B 

53 5,83 0 0 II 123 16 B 

54 3,95 0 0 II 21 2 B 

55 18,14 0 0 II 3340 14 B 

56 13,48 30,60 15,88 II 35 6 C 

57 4,56 6,50 11,34 II 140 11 C 

58 6,33 27,79 26,23 II 18 10 C 

59 1,99 7,80 32,42 II 25 10 C 

60 4,39 11,60 29,57 II 24 6 C 
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vzorek 

č. 
Q Alb 

IgG 

inth. 

(mg/l)  

IgG 

inth. 

(%)  

Izoelektro-

foreogram 

(typ) 

Mono-

nukleáry 

Přítomnost 

lymfoplazmo-

cytů a 

plazmocytů v % 

skupina 

61 3,78 37,80 52,04 II 33 6 C 

62 4,14 2,40 6,26 II 19 přítomny C 

63 4,46 5,50 18,97 II 227 16 C 

64 6,88 4,00 5,94 II 46 10 C 

65 26,57 27,20 13,28 II 744 8 C 

66 27,69 46,40 16,59 II 71 6 C 

67 4,80 18,80 31,07 II 5 přítomny C 

68 6,05 23,80 21,03 II 14 přítomny C 

69 8,75 79,90 40,79 II 56 6 C 

70 5,31 9,40 15,66 II 12 přítomny C 

71 6,38 35,20 38,25 II 1152 20 C 

72 5,87 9,70 14,20 II 14 2 C 

73 2,38 0 0 II 2 neg. D 

74 2,37 0 0 II 6 neg. D 

75 6,47 0 0 II 7 neg. D 

76 8,54 0 0 II 2 neg. D 

77 3,54 0 0 II 3 neg. D 

78 5,64 0 0 II 7 neg. D 

79 5,74 2,50 5,97 III 8 neg. E 

 

V tabulce 5 je názorně ukázána korespondence mezi porovnávanými metodami 

pro průkaz intrathékální syntézy IgG a četnost vzorků v jednotlivých skupinách A, B, C, 

D, E. U metody izoelektrické fokusace je za pozitivní průkaz intrathékální syntézy 

považován typ II a III. 
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Tabulka 5: Rozdělení vzorků do skupin dle pozitivity v porovnávaných metodách 

průkazu intrathékální syntézy IgG 

Skupina 

Syntéza IgG 

výpočtem dle 

Reibera 

Isoelektrická 

fokusace IgG 

(typ II a III) 

Výskyt 

lymfoplazmocytů 

a plazmocytů 

četnost 

A negativní negativní pozitivní 30 

B negativní pozitivní pozitivní 25 

C pozitivní pozitivní pozitivní 17 

D negativní pozitivní negativní 6 

E pozitivní pozitivní negativní 1 

 

U jednotlivých vzorků pacientů byla dále dohledána jednak vstupní diagnóza, tj. 

diagnóza v době požadavku na vyšetření mozkomíšního moku a závěrečná diagnóza, tj. 

hlavní diagnóza ze závěrečné zprávy lékaře při propuštění pacienta z Krajské 

nemocnice Liberec, a.s. nebo případně při překladu do jiného zdravotnického zařízení 

viz.tab. č. 6. 

Tabulka 6 : Vstupní a výstupní diagnózy pacientů 

vzorek 

č. Skup. Vstupní diagnóza Závěrečná diagnóza 

1 A G509 Porucha trojklanného nervu 

NS 
B010 Varicelová meningitida 

2 A G629 Polyneuropatie G629 Polyneuropatie 

3 A G519 Porucha lícního nervu NS G510 Bellova obrna (lícní) 

4 A B008 Jiné formy herpetické 

infekce 

A878 Jiné virové meningitidy 

5 A G629 Polyneuropatie A86 Neurčená virová encefalitida 

6 A G510 Bellova obrna (lícní) B021 Herpeszoster. meningitida 

7 A G510 Bellova obrna (lícní) B021 Herpeszoster. meningitida 

8 A G839 Paralytický syndrom NS 
G048 Jiná encef., myel. a 

encefalo- myelitida 

9 A G839 Paralytický syndrom NS 
G048 Jiná encef., myel. a 

encefalo- myelitida 

10 A G519 Porucha lícního nervu NS A692 Lymeská nemoc 



36 
 

vzorek 

č. Skup. Vstupní diagnóza Závěrečná diagnóza 

11 A 
A841 Středoevropská 

encefalitida přenášená klíšťaty 

A841Středoevropská encefalitida 

přenášená klíšťaty 

12 A R509 Horečka NS A89 Neurčená virová infekce 

CNS 13 A G039 Meningitida NS G030 Nepyogenní meningitida 

14 A G509 Porucha trojklanného nervu 

NS 
G510 Bellova obrna (lícní) 

15 A G35 Roztroušená skleróza F446 Dissociat.anest.a ztr.citliv. 

16 A G629 Polyneuropatie G618 Jiné zánětlivé 

polyneuropatie 

17 A G629 Polyneuropatie 
G618 Jiné zánětlivé 

polyneuropatie 

18 A G35 Roztroušená skleróza H477 Onemocnění zrakových 

drah 

19 A G629 Polyneuropatie G609 Dědičné a idiopatické 

neuropatie, NS 

20 A G35 Roztroušená skleróza G122 Nemoci motorického 

neuronu 

21 A B349 Virová infekční 

onemocnění 
A879 Virová meningitida, NS 

22 A G519 Porucha lícního nervu NS G519 Porucha lícního nervu 

23 A G039 Meningitida NS G030 Nepyogenní meningitida 

24 A G049 Encefalitida, myelitida a 

encefalo-myelitida NS  
G030 Nepyogenní meningitida 

25 A A879 Virová meningitida A879 Virová meningitida 

26 A G049 Encefalitida, myelitida a 

encefalo-myelitida NS 

B268 Parotitis epidemica 

s jinými komplikacemi 

27 A G442 Tenzní typ bolesti hlavy A419 Septikemie, NS 

28 A G839 Paralytický syndrom NS G371 Centr. demyel. corpus 

callosum 
29 A M5450 Bolesti dolní části zad M5450 Bolesti dolní části zad 

30 A G442 Tenzní typ bolesti hlavy A86 Neurčená virová encefalitida 
31 B G35 Roztroušená skleróza G35 Roztroušená skleróza 

32 B G629 Polyneuropatie A692 Lymeská nemoc 

33 B I635 Mozkový infarkt způsobený 

neurčitou okluzí nebo stenózou 

mozkové tepny 

A692 Lymeská nemoc 

34 B A879 Virová meningitida A870 Enterovirová meningitida 

35 B R202 -Parestezie kůže G35 Roztroušená skleróza 

36 B G35 Roztroušená skleróza G35 Roztroušená skleróza 

37 B G35 Roztroušená skleróza z JBC 

38 B A692 Lymeská nemoc G35 Roztroušená skleróza 

39 B G35 Roztroušená skleróza G35 Roztroušená skleróza 

40 B G35 Roztroušená skleróza G35 Roztroušená skleróza 

41 B G629 Polyneuropatie 
G048 Jiná encefalitida, myelitida 

a encefalomyelitida 
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vzorek 

č. Skup. Vstupní diagnóza Závěrečná diagnóza 

42 B H532 Diplopie A692 Lymeská nemoc 

43 B G510 Bellova obrna (lícní) A692 Lymeská nemoc 

44 B R42 Závtať-vertigo G450 Syndrom vertebro-bazilární 

arterie 
45 B G839 Paralytický syndrom NS A692 Lymeská nemoc 

46 B M5450 Bolesti dolní části zad A692 Lymeská nemoc 

47 B G510 Bellova obrna (lícní) G519 Porucha lícního nervu 

48 B G510 Bellova obrna (lícní) A692 Lymeská nemoc 

49 B 
M5302 Cervikokraniální 

syndrom; krční krajina 
A692 Lymeská nemoc 

50 B H024 Ptóza očního víčka G528 Poruchy jiných přesně 

určených mozkových nervů 
51 B G519 Porucha lícního nervu NS A692 Lymeská nemoc 

52 B G442 Tenzní typ bolesti hlavy G35 Roztroušená skleróza 

53 B G510 Bellova obrna (lícní) A692 Lymeská nemoc 

54 B R42 Závrať-vertigo G442 Tenzní typ bolesti hlavy 

55 B A879 Virová meningitida NS A879 Virová meningitida NS 

56 C I64 Cévní příhoda mozková G35 Roztroušená skleróza 

57 C G039 Meningitida NS 
G048 Jiná encefalitida, myelitida 

a encefalomyelitida 

58 C G629 Polyneuropatie G35 Roztroušená skleróza 

59 C G35 Roztroušená skleróza G35 Roztroušená skleróza 

60 C G527 Mnohočetné poruchy 

mozkových nervů 

G35 Roztroušená skleróza 

61 C G519 Porucha lícního nervu NS G35 Roztroušená skleróza 

62 C G579 Mononeuropatie G35 Roztroušená skleróza 

63 C R42 Závtať-vertigo G35 Roztroušená skleróza 

64 C R42 Závtať-vertigo G35 Roztroušená skleróza 

65 C G629 Polyneuropatie A692 Lymeská nemoc 

66 C E876 Hypokalemie A692 Lymeská nemoc 

67 C G35 Roztroušená skleróza G35 Roztroušená skleróza 

68 C R42-Závtať-vertigo G35 Roztroušená skleróza 

69 C I64 Cévní příhoda mozková G969 Porucha CNS, NS 

70 C A692 Lymeská nemoc G35 Roztroušená skleróza 

71 C A879 Virová meningitida A879 Virová meningitida 

72 C G35 Roztroušená skleróza G35 Roztroušená skleróza 

73 D G35 Roztroušená skleróza A692 Lymeská nemoc 

74 D A692 Lymeská nemoc A692 Lymeská nemoc 

75 D H46 Zánět zrakového nervu G35 Roztroušená skleróza 

76 D G839 Paralytický syndrom NS G839 Paralytický syndrom 

77 D G442 - Tenzní typ bolesti hlavy G431 Migréna s aurou 

78 D I64 - Cévní příhoda mozková G35 Roztroušená skleróza 

79 E G039 Meningitida NS B029 Herpes zoster bez 

komplikace 
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4.7. Diskuse 
 

4.7.1. Skupina A 

 

 Nejčetnější skupinu 30 vzorků tvořily vzorky s pozitivním výskytem 

lymfoplazmocytů a plazmocytů v cytologickém preparátu a s neprokázanou syntézou 

IgG jak výpočtem dle Reibera, tak izoelektrickou fokusací. Z toho v 5 preparátech 

(č. 14, 15, 18, 19, 20) byly sice nalezeny lymfoplazmocyty a plazmocyty, ale počet 

buněk bílé řady byl v referenčním rozmezí (do 10 buněk na 3 µl – patologická 

oligocytóza). Takto malý počet buněk pravděpodobně není schopen prokazatelné 

syntézy IgG.  

U 4 vzorků (č. 7, 21, 22, 23) této skupiny byla výpočtem prokázána intrathékální 

syntéza IgA nebo IgM, případně obou. Potvrzení intrathékální syntézy IgA nebo IgM je 

mimo technické možnosti OKB Krajské nemocnice Liberec a i mimo rámec této práce. 

U 21 vzorků (č.2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 

30) byl zjištěn zvýšený albuminový kvocient. Se stoupající poruchou bariéry klesá 

přesnost výpočtu intrathékální syntézy (Thompson 2005). 

I přes výše uvedené problémy byla v této skupině upřesněna diagnóza u 60 % 

vzorků. 

Nejčetnější závěrečnou diagnózou v této skupině byla A879 Virová meningitida 

a G030 Nepyogenní meningitida. 

 

4.7.2.  Skupina B 

 

 V této skupině byla u 25 vzorků prokázána oligoklonální intrathékální syntéza 

IgG izoelektrickou fokusací a zároveň byly v cytologickém preparátu přítomny 

lymfoplazmocyty a plazmocyty. Nebyla ovšem potvrzena intrathékální syntéza 

výpočtem dle Reibera. U 12 vzorků byla výpočtem dle Reibera prokázána intrathékální 

syntéza IgA a IgM (č. 45, 51) nebo jen IgM (č. 33, 34, 35, 42, 43, 46, 47).  

Detekce oligoklonálních pásů izoelektrickou fokusací a kvalitativní cytologie 

v této skupině dobře korespondují, ale zároveň se zde ukazuje, že výpočet intrathékální 
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syntézy dle Reibera je metoda s nižší senzitivitou. Tato skutečnost byla i dohledána 

v literatuře: Definitivním průkazem intrathékální syntézy imunoglobulinů se považuje 

pozitivní výsledek izoelektrické fokusace. Odhad intrathékální syntézy imunoglobulinů 

výpočtem dle Reibera je založen na předpokladu výrazných kvantitativních změn 

v likvoru. Při mírných změnách tyto výpočty selhávají (Adam a kol. 2008). 

V této skupině byla upřesněna diagnóza u 72 % vzorků. 

Nejčetnější závěrečnou diagnózou v této skupině byly A692 Lymeská nemoc 

(10x) a G35 Roztroušená skleróza (7x). V souladu s literárními údaji byl u roztroušené 

sklerózy nalezen albuminový kvocient obvykle normální nebo pouze lehce zvýšený  

(Bednářová J., Adam P. 2002). U Lymeské nemoci dosahoval albuminový kvocient 

hodnot i výrazně zvýšených – svědčících pro závažnější poruchu hematolikvorové 

bariéry. Počet buněk bílé řady byl u roztroušené sklerózy často v normě nebo jen lehce 

zvýšený, zatímco u Lymeské nemoci byl počet buněk bílé řady v této skupině zvýšený 

vždy a často poměrně výrazně. I tato skutečnost je v souladu s literárními údaji 

(Bednářová a kol. 2005). 

 

4.7.3.  Skupina C 

 

 U 17 vzorků této skupiny došlo k ideální shodě všech tří sledovaných parametrů. 

Intrathékální syntéza IgG byla potvrzena jak výpočtem dle Reibera, tak přítomností 

oligoklonálních pásů při izoelektrické fokusaci, tak i přítomností lymfoplazmocytů 

a°plazmocytů v cytologickém preparátu. 

U této skupiny bylo upřesněno 76% diagnóz. 

Nejčetnější závěrečnou diagnózou v této skupině byla  G35 Roztroušená skleróza (12x). 

Toto zjištění je rovněž v souladu s literárními údaji: u pacientů s roztroušenou sklerózou  

je prokázána intrathékální syntéza IgG kvantitativně výpočtem v 72% a stanovení 

oligoklonálních pásů je pozitivní v 98% případů. Nejčastěji se vyskytuje 

izoelektroforeogram typ II (Štourač  2000) . 
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4.7.4. Skupina D 

 

 U 6 vzorků této skupiny byly přítomny oligoklonální pásy IgG na izoelektrické 

fokusaci, intrathékální syntéza IgG nebyla prokázána výpočtem a v cytologickém 

preparátu nebyly nalezeny lymfoplazmocyty nebo plazmocyty. Všechny tyto vzorky 

byly velmi chudé na buňky – počet buněk bílé řady byl v referenčním rozmezí do 10 

buněk na 3 µl. Ve všech preparátech byly nalezeny aktivované lymfocyty.  Je proto 

velmi pravděpodobné, že lymfoplazmocyty a plazmocyty byly ve vzorku přítomny, 

ovšem v tak nízkém počtu, že i přes zahuštění likvoru v sedimentační komůrce nebyly 

ve výsledném preparátu zachyceny. Zároveň tento nízký počet buněk zřejmě není 

schopen tak výrazné intrathékální syntézy IgG, která by byla prokazatelná výpočtem. 

U 4 vzorků byla upřesněna diagnóza, což je 67% . 

Nejčetnější závěrečnou diagnózou v této skupině byla A692 Lymeská nemoc 

(2x) a G35 Roztroušená skleróza (2x). 

 

4.7.5. Skupina E 

 

 U jednoho vzorku byla shoda ve výpočtu intrathékální syntézy IgG výpočtem 

dle Reibera i přítomností oligoklonálních pásů na izoelektrické fokuzaci, ovšem nebyly 

nalezeny lymfoplazmocyty ani plazmocyty. Cytologický preparát byl opět chudý 

na buňky a byly v něm přítomny aktivované lymfocyty. I pro tento případ platí výše 

uvedená úvaha o malé výtěžnosti buněk při přípravě preparátu v cytosedimentační 

komůrce. 

 

4.7.6. Zhodnocení  stanovení  intrathékální syntézy IgG výpočtem  dle 

Reibera 

 

Metoda se zdá být velmi jednoduchá a levná. K výpočtu je ovšem nutné nejdříve 

stanovit albumin a IgG v likvoru a séru. Správnost výpočtu závisí na správnosti 

stanovení těchto parametrů nefelometrickou nebo turbidimetrickou metodou. 

V externím hodnocení kvality prováděném v České republice je toleranční rozpětí 
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pro stanovení albuminu v séru 12%, v likvoru 27%, pro stanovení IgG v séru 18% 

a v likvoru 24%. Toleranční rozpětí pro výpočet intrathékální syntézy IgG je 25%. 

Toleranční rozpětí odrážejí analytické možnosti zmíněných metod. Metoda výpočtu 

intrathékální syntézy dle Reibera u 48 vzorků koreluje s metodou izoelektrické 

fokusace, tj. v 61 %. U vzorků s pozitivní intrathékální syntézou IgG výpočtem 

dle Reibera je dokonce tato korelace 100%. To znamená, že u°všech vzorků, u kterých 

byla prokázána intrathékální syntéza IgG výpočtem dle°Reibera byla následně  

potvrzena metodou izoelektrické fokusace IgG a až na 1 vzorek byla u těchto vzorků 

potvrzena přítomnost lymfoplazmocytů a plazmocytů v cytologickém preparátu. Tato 

zjištění jsou v souladu s publikovanými údaji o shodě kvantitativní analýzy albuminu, 

IgG a příslušných výpočtů a kvalitativní analýzy oligoklonálních pásů (Thompson 

2005).  

 

4.7.7. Zhodnocení  izoelektrické fokusace pro průkaz intrathékální 

syntézy IgG 

 

Metoda izoelektrické fokusace je nejmladší z porovnávaných metod. 

Z ekonomického hlediska vyžaduje přístrojové vybavení a náklady na diagnostika. 

Zhotovení i odečet izoelektroforeogramu je závislý na zkušenosti příslušných 

pracovníků. Tuto skutečnost potvrzují i kontrolní cykly externího hodnocení kvality, 

které jsou pořádány pod vedením prof. Hanse-Otto Reibera firmou INSTAND 

v Německu a jichž se OKB Krajské nemocnice Liberec, a.s. účastní.  Zavedení této 

metody významně přispělo k diagnostice roztroušené sklerózy a Lymeské nemoci. 

 

4.7.8. Zhodnocení kvalitativní cytologie pro průkaz intrathékální 

syntézy IgG 

 

Příprava cytologického preparátu je z ekonomického hlediska z porovnávaných 

metod nejméně náročná. Odečet cytologického preparátu musí provádět kvalifikovaný 

personál. Kvalitativní cytologie je povinně předepsaná u každého vyšetření likvoru 

(Doporučení ČSKB Vyšetření mozkomíšního moku 2005).   Kvalitativní cytologie není 

vhodná pro průkaz intrathékální syntézy IgG. U 30 vzorků s pozitivním nálezem 
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v cytologickém preparátu, tj. u 40% ze všech vzorků,  nebyla prokázána intrathékální 

syntéza IgG výpočtem ani přítomností oligoklonálních pásů. Kvalitativní cytologie je 

ale vhodná pro potvrzení intrathékální syntézy IgG stanovené. Je-li totiž prokázána 

intrathékální syntéza IgG ať výpočtem nebo izoelektrickou fokusací nebo oběmi 

metodami, logicky by měla být potvrzena i přítomnost lymfoplazmocytů nebo 

plazmocytů v cytologickém preparátu. 
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4.8. Závěr  
 

Na Oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice Liberec, a. s. bylo v období 

roku 2009 vybráno 79 vzorků mozkomíšního moku, kde byly vyšetřeny následující 

parametry: výpočet intrathékální syntézy IgG dle Reibera, izoelektrická fokusace 

pro průkaz intrathékální syntézy IgG a trvalý cytologický preparát hodnocený 

na přítomnost lymfoplazmocytů a plazmocytů. Aspoň jeden parametr musel být 

pozitivní. 

Metoda výpočtu intrathékální syntézy dle Reibera koreluje v 61% s metodou 

izoelektrické fokusace. U vzorků s pozitivní intrathékální syntézou IgG výpočtem 

dle Reibera je tato korelace 100% a v 99% byla potvrzena přítomnost lymfoplazmocytů 

a plazmocytů v trvalém cytologickém preparátu. 

Izoelektrická fokusace je ekonomicky i personálně náročná, avšak velice citlivá 

metoda, která významně přispívá k diagnostice roztroušené sklerózy a Lymeské 

nemoci. 

Nejméně ekonomicky náročný je trvalý cytologický preparát. Jeho odečet musí 

provádět kvalifikovaný personál. Kvalitativní cytologie však není vhodná pro průkaz 

intrathékální syntézy imunoglobulinů. Může se použít pro°potvrzení již stanovené 

intrathékální syntézy.  

Před dvěma roky, kdy jsem začala pracovat na své bakalářské práci, patřily výše 

uvedené porovnávané metody mezi metody speciální likvorologie. V současné době se 

tyto metody zařadily mezi základní likvorologická vyšetření a významně tak přispívají 

k diagnostice neurologických onemocnění u širokého okruhu pacientů Krajské 

nemocnice Liberec, a.s. 
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5. Seznam zkratek 
 

CD – cluster of designation 

CMP – Cévní mozková příhoda 

CNS – Centrální nervová soustava 

CO2 – oxid uhličitý 

CSF – Cerebrospinal fluid 

GBS – Guillain–Barre syndrom 

IEF – izoelektrická fokusace 

Ig – Imunoglobulin 

IL – interleukin 

N2O – oxid dusný 

OKB – Oddělení klinické biochemie 

RS – Roztroušená skleróza 

VH - variabilní doména těžkého řetězce imunoglobulinu 

VL – variabilní doména lehkého řetězce imunoglobulinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

6. Literatura 
 

Adam P. (1995) Cytologie likvoru, STAPRO s.r.o. Pardubice 

Adam P., Sobek O., Doležil D., Kelbich P., Koudelková M. (2008) Algoritmus 

vyšetření likvoru a indikace jednotlivých metodik, Labor Aktuell 04/08, str. 4-8. 

Dostupno z: http://www.roche-diagnostics.cz/download/la/0408/likvor.pdf 

Adam P., Sobek O., Doležil D., Kelbich P., Koudelková M. et al. (2009) Speciální 

likvorologie: Diagnostické možnosti cytologie mozkomíšního moku, Návrh klasifikace 

cytologických nálezů, klinický přínos a meze používaných metodik. Labor Aktuell 

03/09, str. 9-14. Dostupno z: http://www.roche-

diagnostics.cz/download/la/0309/likvor.pdf 

Adam P., Táborský L., Sobek O., Kelbich P., Průcha M. (2002) Proteinologie 

mozkomíšního moku, 1. vydání. Medica News Publishers, s.r.o., Orion diagnostica CZ, 

Praha, str. 3-10 

Bednářová J., Adam P. (2002) Likvorový profil u roztroušené sklerózy mozkomíšní, 

Neurologie pro praxi 2002/5, str. 249-251. Dostupné z: 

http://www.solen.cz/pdfs/neu/2002/05/05.pdf 

Bednářová J., Štourač P., Adam P (2005). Acta Neurologica Scandinavica. 112 (2): 97-

102, August 2005. Dostupno z:  IngentaConnect Relevance of immunological variables 

in ... 

Glosová L. (1998) Cytologický atlas mozkomíšního moku. 1. vydání. Galén, Praha 

Hořejší V. (1994) Od buněk k molekulám, Jak pracuje imunitní systém, 2. část. 

Publikováno: Vesmír 73, 672. Dostupné z: 

http://www.img.cas.cz/mi/VaclavHorejsi/clanky_popularizacni/02_Od_bunek_k_cast_2

.pdf 

Imunochemické metody – Ústav lékařské chemie a biochemie 1.lékařské fakulty UK  

[cit. 2010-03-10]. Dostupné z: http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf 

Kala M., Mareš J. (2008) Lumbální punkce a mozkomíšní mok. 1. vydání, Galén, Praha, 

str. 94-97 

http://www.roche-diagnostics.cz/download/la/0408/likvor.pdf
http://www.roche-diagnostics.cz/download/la/0309/likvor.pdf
http://www.roche-diagnostics.cz/download/la/0309/likvor.pdf
http://www.solen.cz/pdfs/neu/2002/05/05.pdf
http://www.ingentaconnect.com/content/mksg/ane/2005/00000112/00000002/art00007
http://www.ingentaconnect.com/content/mksg/ane/2005/00000112/00000002/art00007
http://www.img.cas.cz/mi/VaclavHorejsi/clanky_popularizacni/02_Od_bunek_k_cast_2.pdf
http://www.img.cas.cz/mi/VaclavHorejsi/clanky_popularizacni/02_Od_bunek_k_cast_2.pdf
http://che1.lf1.cuni.cz/html/imuno.pdf


46 
 

Kelbich P., Adam P., Sobek O., Koudelková M. et al. (2009) Význam základního 

vyšetření likvoru pro diagnostiku poškození centrálního nervového systému (2. část). 

Labor Aktuell 01/09, str. 10-14 

Masopust J. (1998) Klinická biochemie, Klinická biochemie zánětlivých procesů in 

Klinická biochemie 1. vydání. Karolinum, Praha, str. 487-492. Dostupné z: 

https://www.zdravcentra.cz/index.php?act=k-

10&did=1035&page=kapitoly%2Fspecialni_cast%2Fzanetlive_procesy%2F9_6.htm 

Mikropur s.r.o., Laboratoř, Sedimentační komůrka SK [cit. 2010-05-02]. Dostupné z: 

http://www.mikropur.cz/A.htm 

Racek J. a kol. (2006) Klinická biochemie, Cytochemické vyšetření mozkomíšního 

moku. 2. vydání, Galen, Praha, str. 269-278 

Racek J. a kol. (2006) Klinická biochemie, Jednotlivé bílkoviny krevní plazmy. 

2. vydání, Galen, Praha, str. 68-73 

Reiber H. et al. About CSF diagnostic for free download. Reibergram : construction and 

interpretation [cit. 2010-03-17]. Dostupné z:  http://www.horeiber.de/  

Sobek O., Adam P., Kelbich P., Koudelková M., Doležil D., Kasík J. a kol. (2009) 

Vyšetření likvoru – současné možnosti. Neurologie pro praxi 2009; 10(5) str. 280-284. 

Dostupno z: http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/05/03.pdf 

Štern P. (2006) Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie. Klinická biochemie 

a metabolismus 3/2006,14(35), str. 146-151 

Štourač P. (2000) Oligoklonální IgG syntéza u autoimunitních neurologických 

paraneoplastických syndromů. Klinická biochemie a metabolismus 2000; 4 (8/29): str. 

224-228) 

Thompson E. J. (2005) Proteins of the Cerebrospinal Fluid: Analysis and Interpretetion 

in the Diagnosis and Treatment of Neurological Disease, 2nd edition, Elsevier 

Academic Press, London, UK, str. 141-146 

 

https://www.zdravcentra.cz/index.php?act=k-10&did=1035&page=kapitoly%2Fspecialni_cast%2Fzanetlive_procesy%2F9_6.htm
https://www.zdravcentra.cz/index.php?act=k-10&did=1035&page=kapitoly%2Fspecialni_cast%2Fzanetlive_procesy%2F9_6.htm
http://www.mikropur.cz/A.htm
http://www.horeiber.de/
http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2009/05/03.pdf


47 
 

Wikiskripta, Mozkomíšní mok [cit. 2010-02-12]. Dostupné z: 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Mozkom%C3%AD%C5%A1n%C3%AD_mok 

 www.roche-diagnostics.cz/download/la/0408/likvor.pdf 

Zima T. (2007) Laboratorní diagnostika, Vyšetření mozkomíšního moku. 2. vydání, 

Galen, Praha, str. 417-446 

Doporučení ČSKB Vyšetření mozkomíšního moku. Revize 2005, [cit.2010-07-01] 

http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=doporuceni--vysetrovani-mozkomisniho-moku 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Mozkom%C3%AD%C5%A1n%C3%AD_mok
http://www.roche-diagnostics.cz/download/la/0408/likvor.pdf
http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=doporuceni--vysetrovani-mozkomisniho-moku

