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Automatická morfo-
logická analýza 
buněk v mozkomíšním 
moku pomocí digitální  
mikroskopie  
CellaVisionTM DM 96

J. Ženková, K. Bršlicová,  
V. Petříková 

Úvod
Cytologické vyšetření likvoru, kvantitativní 
i kvalitativní, patří mezi základní parametry ana-
lýzy likvoru. Doposud jsme hodnocení trvalého 
preparátu, tj. hodnocení morfologie jednotlivých 
populací WBC, prováděli pomocí optického mi-
kroskopu. V současnosti je optická mikroskopie 
nahrazována novou generací analyzátorů se systé-
mem pro digitální vyhodnocení trvalých preparátů 
tzv. digitální morfologií. Mezi nové systémy patří 
automatizovaný analyzátor švédské firmy Lund  

CellaVisionTMDM 96, dodaný firmou Sysmex 
na naše pracoviště ÚKBH FN Plzeň. Na Obrázku 
1 je analyzátor znázorněn v reálné podobě v naší 
laboratoři.

Technický popis přístroje 
CellaVisionTMDM 96
Systém se skládá z jednotky podavače sklíček, 
optické jednotky a klasifikačního softwaru Cella-
VisionTMDM 96. Na jednoduchém schématickém 

Obrázek 1. CellaVisionTMDM 96

Obrázek 2. Technický popis přístroje CellaVisionTMDM 96 (Foto: CellaVisionTMDM 96, Příručka uživa-
tele, verze 2.1.) 
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snímku (Obrázek 2) je znázorněno uložení mik-
roskopu, který je ovládaný motorem. Mikroskop 
umožňuje během práce plně automatické polo-
hování a zaostření sklíčka. Na něj je připevněný 
vysoce kvalitní barevný digitální fotoaparát 
s progresivním snímačem typu CCD, který umož-
ňuje maximální kvalitu snímku a rychlé pořízení 
snímku. Těsně vedle mikroskopu je uložený zá-
sobník s imerzním olejem, v přední části podavač 
zásobníků, do kterého lze vložit 8 zásobníků, každý 
s 12 trvalými preparáty. V zadní části je umístěna 
řídící jednotka, která ovládá motory, snímače, 
dávkování imerzního oleje a osvětlení. Obsluha 
systému CellaVisionTMDM 96 je snadná a srozumi-
telná, s minimálními nároky na údržbu (doplnění 
imerzního oleje, výměna lampy, archivace a záloha 
databáze).

Možnosti aplikace systému 
CellaVisionTMDM 96
Na naše pracoviště byl analyzátor umístěn pře-
devším pro analýzu nátěrů periferní krve, v této 
aplikaci systém provádí diferenciální rozpočet 
leukocytů a morfologický popis všech tří krve-
tvorných řad. S potěšením jsme využili možnost 
aplikace analýzy pro tělní tekutiny (mozkomíšní 
mok, synoviální, pleurální, peritoneální, peri-
kardiální výpotky atd.). Tuto aplikaci využíváme 
ke stanovení diferenciálního rozpočtu leukocytů 
přítomných především v mozkomíšním moku. 
Další možností aplikace je analýza kostní dřeně. 
U nátěrů kostní dřeně systém neprovádí před-
běžnou klasifikaci buněk kostní dřeně, pouze 
buňky naskenuje, obrázky jsou pak vhodné pro 
edukaci. 

Soubor pacientů
Přístroj jsme testovali 8 měsíců, celkem jsme 
vyhodnotili 95 pacientů (61 mužů, 34 žen, prů-
měrný věk 38 let, rozmezí 11 dní-79 let, průměr-
ný počet WBC ve Fuchs-Rosenthalově komůrce 
365.106/l rozmezí 1-6 100.106/l, průměrný počet 
RBC  ve Fuchs-Rosenthalově komůrce 4882.106/l 
rozmezí 0-138 000.106/l), což představuje 221 
změřených vzorků. Likvor y pacientů byly 
analyzovány opakovaně při testování kvality 
barvení, optimálního zahuštění buněk a výpočtu 
výtěžnosti cytocentrifugace. Další vzorky jsme 
analyzovali při korelacích, určení optimálního 
počtu WBC a RBC na ploše terče cytospinu a při 
stanovení variačních koeficientů nejčetnějších 
kategorií WBC. Pacienti našeho souboru byli 
převážně z oddělení neurologického, neuro-
chirurgického, infekčního, neonatologického 
a hematoonkologického.

Preanalytická fáze - koncentrace 
elementů
Koncentraci elementů likvorů pro trvalé cytolo-
gické preparáty provádíme pomocí cytocentrifugy 
Cytofuge 2, StatSpin IRIS Company (Obrázek 3). 
Parametry cytocentrifugace jsou: 4 min, 8500 
ot/min, množství centrifugovaného likvoru se 
pohybuje v rozmezí 100 až 400 μl v závislosti na 
počtu elementů ve Fuchs-Rosenthalově komůrce. 
Opakovanou analýzou (n=10) u 2 likvorů s nízkým 
počtem buněk a zhodnocením celé plochy terče 
cytospinu na analyzátoru  CellaVisionTMDM 96 
(počet analyzovaných buněk n= 500), jsme za výše 
uvedených podmínek určili, že výtěžnost cytocen-
trifugace  je 61%. 

Obrázek 3. Cytocentrifuga Cytofuge 2, StatSpin 
IRIS Company
Používáme filtrační koncentrátor (Obrázek 4), po-
mocí kterého je vzorek zahuštěn do tvaru kulatého 
terče.

Obrázek 4. Filtrační koncentrátor

Preanalytická fáze - barvení 
trvalého preparátu
Úspěšná analýza na CellaVisionTMDM 96 je závislá 
především na kvalitě použitého barvení trvalého 
preparátu. Testovali jsme 3 druhy protokolů zá-
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kladního barvení, a to barvení na automatickém 
hematologickém analyzátoru LH750 (Beckman 
Coulter), manuální barvení používané na našem 
hematologickém pracovišti [metanol, May-Grün-
wald (Penta), Giemsa-Romanowski (Penta), vo-
dovodní voda na oplach] a barvící set Hemacolor 
(Merck) pro mikroskopii (fixace metanolem, eosin 
Y, azur B-DNA, fosfátový pufr pH 7,2). Hemacolor 
používáme pro barvení likvorových preparátů 
hodnocených optickým mikroskopem. 

Z důvodu stability barvících roztoků a vzhledem 
k rychlosti a jednoduchosti barvícího procesu nám 
vyhovuje tento barvící protokol nejvíce i pro analýzu 
trvalých preparátů na CellaVisionTMDM 96.

29 vzorků likvoru jsme pokusně obarvili olejo-
vou červení na průkaz lipidů v likvoru  (Oil Red, 
Merck). Toto barvení není pro systém CellaVisi-
onTMDM 96 doporučováno, přesto snímky s po-
užitím barvení na průkaz lipidů byly kvalitní, po 
reklasifikaci odborným pracovníkem archivovány 
a následně využívány k edukaci.

Zpočátku testování základního barvení jsme se 
potýkali s přebarvenými preparáty, a to především 
u likvorů s hemoragickou příměsí, které předsta-
vují dvě třetiny z celkového počtu analyzovaných 
likvorů na našem pracovišti. Přebarvené erytrocyty 
byly systémem zaměněny za lymfocyty, někdy 
i jádra neutrofilních granulocytů. Na Obrázku 5 
je zdokumentována nevyhovující (trvalý preparát 
nahoře) a správná (trvalý preparát dole) intenzita 
zahuštění a obarvení buněk na podložním skle 
(terč cytosinu po centrifugaci) trvalého preparátu. 
Preparát (nahoře) je příliš intenzivní a při analýze 
takto připraveného preparátu dochází k záměně 
buněk v jednotlivých klasifikačních třídách, 
preparát (dole) je kvalitně připravený, vyhovuje 
požadavkům analyzátoru.

Vlastní analýza a hodnocení 
elementů mozkomíšního moku
Klasifikace buněk probíhá na základě hodnocení 
více než 300 parametrů. Zvolený počet hodnoce-
ných buněk v likvoru byl 200 a zvětšení 10x a 50x.  
Průměrná doba analýzy se pohybuje v rozmezí 
6-12 minut v závislosti na celkovém počtu ana-
lyzovaných elementů, popř. artefaktů. Softwarem 
CellaVisionTMDM 96 je automaticky provedena 
tzv. preklasifikace WBC na neutrofily, lymfocyty, 
eozinofily, makrofágy včetně monocytů a jiné buň-
ky. Neleukocytární třídy jsou děleny na rozpadlé 
buňky, artefakty a atypické buňky. Na obrazovce jsou 
prezentovány snímky každé nalezené buňky nebo 
objektu. Po automatické preklasifikaci softwarem 
CellaVisionTMDM 96 provádí kvalifikovaná obsluha 
potvrzení nebo korekci nesprávně zařazených buněk 
manuálně (reklasifikace elementů). Elementy mo-
hou být odborným pracovníkem řazeny do dalších 
morfologických kategorii, které jsme si jako uživatelé 
zvolili v softwaru CellaVisionTMDM 96 (erytrofágy, 
siderofágy, lipofágy atd.).
Po kontrole zodpovědným pracovníkem je výsledek 
(Obrázek 6) s uvedením počtu elementů v jednotli-
vých kategoriích elementů, procentuálního zastou-
pení v třídách leukocytárních a snímků nalezených 
buněk elektronicky podepsán a odeslán do LIS. 
Snímky i výsledky jsou archivovány v analyzátoru 
CellaVisionTMDM 96. 
Na Obrázku 6 je zdokumentován zajímavý výsledek 
trvalého preparátu připraveného z likvoru novoro-
zence. Pacient byl již prenatálně sledován pro expan-
zivně se chovající arachnoidální cystu, která mu byla 
odoperována ve věku 26 dnů. Ve 4 měsících u něj 
byla konzervativně řešena vzniklá likvorová pseu-
docysta v místě operačního přístupu a v té době byla 
provedena lokální punkce z podkoží nad trepanací 
s výše uvedeným cytologickým nálezem: 75 % eozi-
nofilů odpovídajících 274 eozinofilům/μl počítaných 
ve Fuchs-Rosenthalově komůrce. Cytologický obraz 
likvoru s převahou eozinofilních granulocytů svědčí 
pro stav po neurochirurgické operaci. 

Statistické hodnocení
Statistické hodnocení bylo zpracováno metodou 
lineární regrese u nejčastěji se vyskytujících tříd 
WBC v likvoru tj. neutrofilů, lymfocytů a mo-
nocytů. 
Korelace mezi automatickou preklasifikací bu-
něk pomocí CellaVisionTMDM 96 (x) a manuální 
reklasifikací odborným personálem (y): Pro 
zdůraznění důležitosti kvality barvení uvádíme 2 
skupiny likvorů s hemoragickou příměsí (Tabulka 
1) analyzovaných na počátku našeho testování 

Obrázek 5. Příklad nevyhovující a správné inten-
zity zahuštění a obarvení elementů  
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(Skupina 1) a po vyřešení barvícího protokolu 
(Skupina 2).  Vyhodnotili jsme podstatný rozdíl 
korelačních koeficientů jednotlivých klasifikač-
ních tříd WBC na počátku testování, které dosa-
hují nižších hodnot, neboť přebarvené erytrocyty 

Obrázek 6.  Příklad výsledku z analyzátoru CellaVisionTMDM 96: základní barvení MGG,  eozinofily, 
lymfocyty, monocyty  

byly softwarem CellaVisionTMDM 96 zaměněny 
za lymfocyty, někdy i jádra neutrofilních granu-
locytů. Ve skupině likvorů po vyřešení kvality 
barvení jsou korelační koeficienty pro jednotlivé 
klasifikační třídy WBC výrazně vyšší. 

Tabulka 1. Korelace mezi automatickou preklasifikací na CellaVisionTMDM 96 (x) a manuální reklasi-
fikací odborným personálem (y)

Kategorie Skupina 1: na počátku testování  
n=51

Skupina 2: po vyřešení kvality barvení 
n=45

Regresní přímka R2 Regresní přímka R2

Neutrofily y = 0,93 x + 2,82 0,69 y = 1,04 x + 0,54 0,96
Lymfocyty y = 0,76 x + 7,38 0,45 y = 0,99 x  - 1,64 0,81
Monocyty y = 1,29 x + 2,14 0,79 y = 1,28 x + 1,99 0,80

Korelace mezi optickou mikroskopií (y) a manuál-
ní reklasifikací pomocí softwaru CellaVisionTMDM 
96 (x), n=45 (Graf 1, 2, 3): V tomto porovnání 
jsme stanovili vyšší korelační koeficienty zejména 
u neutrofilů a lymfocytů, což svědčí pro standardní 
podmínky měření diferenciálního rozpočtu na 

analyzátoru CellaVisionTMDM 96 (Graf 1, 2, 3) na 
rozdíl od následujícího porovnání, tj. manuálního 
odečtu elementů pomocí optického mikroskopu 
mezi dvěma hodnotícími odbornými pracovníky, 
kde se projevila ve vyšší míře individualita odečtu 
jednotlivých hodnotících (Graf 4, 5, 6).
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Graf 1.  Neutrofily: optická mikroskopie/reklasifikace CellaVisionTMDM 96

Graf 2. Lymfocyty: optická mikroskopie/reklasifikace CellaVisionTMDM 96
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Graf 3.  Monocyty: optická mikroskopie/reklasifikace CellaVisionTMDM 96
Korelace mezi dvěma odbornými pracovníky hodnotícími diferenciál WBC v likvoru optickým mik-
roskopem: optická mikroskopie 1(y) versus optická mikroskopie 2 (x), n=45 (Graf 4, 5, 6).

Graf 4. Neutrofily: mikroskopie 1/mikroskopie 2
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Graf 5. Lymfocyty: mikroskopie 1/mikroskopie 2 

Graf 6.  Monocyty: mikroskopie 1/mikroskopie 2 

Preciznost za podmínek opakovatelnosti: Provedli 
jsme vyhodnocení variačních koeficientů (CV) při 
měření počtu buněk základních klasifikačních tříd 
WBC (neutrofily, lymfocyty, monocyty) u 2 vzorků 
likvorů, které jsme proměřili na CellaVisionTMDM 
96, každý 10x za podmínek opakovatelnosti. Celkový 

počet hodnocených buněk na CellaVisionTMDM 96 
byl nastaven na hodnotu 200 (Tabulka 2).  Z prove-
dené analýzy je patrné, že při nižším počtu buněk 
(< 20) se variační koeficient pohybuje v rozsahu 
18-26 %, při vyšším počtu buněk (> 90) je variační 
koeficient velmi příznivý, tj. v rozsahu od 3-4 %. 
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Tabulka 2. Preciznost (opakovatelnost) měření počtu buněk na analyzátoru CellaVisionTMDM 96

Kategorie n=10 Průměr SD CV [%]

Neutrofily vzorek 1 
vzorek 2

168 
19

7,01 
3,34

 4,17 
17,58

Lymfocyty vzorek 1 
vzorek 2

14 
92

3,60 
2,82

25,73 
3,07

Monocyty vzorek 1 
vzorek 2

18 
89

4,03 
3,64

22,37 
4,09

Závěr 
Přínosem digitální morfologie je jistě standardizace, 
omezení variability odečtu elementů jednotlivými 
odbornými pracovníky, archivace celkového vý-
sledku diferenciálu WBC likvoru včetně snímků, 
možnost konzultovat složité nálezy s experty ze 
vzdálenějšího pracoviště s využitím připojení 
k internetu. Je to výhodný prostředek při výuce 
studentů a vzdělávání nových pracovníků. Přínos 
vidím i v automatizaci, možnosti změnit organizaci 

práce a využít časovou úsporu, zatímco přístroj 
CellaVisionTMDM 96 analyzuje preparáty. Optic-
ký mikroskop by však měl v současné laboratoři 
i nadále zůstat pro možnost hodnocení preparátů, 
které nevyhovují požadavkům analyzátoru Cella-
VisionTMDM 96. Jistě nepostradatelným článkem 
je kvalifikovaná obsluha, jejíž odbornost je vyžado-
vána pro konečnou korekci elementů hodnocených 
v likvoru.


