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Bronchoalveolární laváž (BAL) je metoda umožňující 

získat buněčné i nebuněčné složky z dolních cest dýchacích 

a alveolů. Pomocí vyšetření bronchoalveolární 

tekutiny (BALF) je možné stanovit etiologii celé řady 

plicních onemocnění. Protože se jedná o metodu nenáročnou, 

šetrnou, bezpečnou a opakovatelnou, je provedení 

BAL často vhodné pro posouzení aktivity onemocnění 

a určení odpovědi na léčbu. Jedním ze základních vyšetření 

BALF je diferenciální rozpočet a fenotypyzace 

lymfocytů. Vzhledem k tomu, že průtoková cytometie 

umožňuje přesné zachycení jednotlivých populací, může 

diferenciální rozpočet a fenotypizace lymfocytů přispět 

ke stanovení diagnózy. Dále může poskytnout důležitá 

vodítka, která mohou přispět k rozhodnutí o léčbě. Rozvoj 

průtokové cytometrie umožňuje rozšiřovat a zpřesňovat 

analýzu buněčných populací v BALF. 

Metody: Stanovení diferenciálního rozpočtu bylo provedeno 

u 20 vzorků, které byly odeslány z plicního oddělení 

na vyšetření fenotypizace lymfocytů. U těchto vzorků bylo 

zároveň provedeno vyšetření diferenciálního rozpočetu pomocí 

mikroskopické hodnocení i průtokové cytometrie. 

Diferenciální rozpočet. Na cytospinu byly připraveny 

nátěry buněčné suspenze, které byly obarveny metodou 

Giemsa-Romanowsky. Po obarvení bylo provedeno optické 

zhodnocení. 

Cytometrické stanovení: Pro cytometrické stanovení 

byla použita buněčná suspenze odebraná do K3EDTA. 

Pro stanovení byl použit panel CD znaků, který se využívá 

k fenotypizaci lymfocytů (CD45, CD3, CD4, CD8 

a HLA-Dr). Pro stanovení diferenciálního rozpočtu byl 

do panelu přidán znak CD16. Vhodnou kombinací těchto 

znaků lze stanovit většinu populací v BALF. Neutrofilní 

granulocyty byly stanoveny jako CD 16 pozitivní po- 

pulace, HLA-Dr negativní. Monocyty/makrofágy byly 

stanoveny jako CD 16 pozitivní HLA-Dr pozitivní populace. 

Eozinofilní granulocyty byly stanoveny jako CD16 

negativní HLA-Dr negativní populace. Lymfocyty jsou 

stanoveny ve vlastním gate SS/CD45. 

Výsledky: Data diferenciálního rozpočtu je možné 

získat ze standardního vyšetření fenotypizace lymfocytů 

v BAL, tím že rozšíříme patelu vyšetřovaných znaků 

(CD45, CD3, CD4, CD8, HLA-Dr) o znak CD16. To 

lze provést díky využití průtokového cytometru Navios, 

který umožní analýzu všech znaků v jedné měřící 

zkumavce. Porovnáním mikroskopické a cytometrické 



techniky jsme stanovili korelace pro jednotlivé populace 

v BALF. Korelační faktor (r) pro stanovení neutrofilů 

je 0,996 p < 0,001, pro stanovení eozinofilů 0,934 

p < 0,001, pro stanovení makrofágů/monocytů 0,892 

p < 0,001 a lymfocytů 0,870 p < 0,001. Korelace mezi 

optickým a cytometrickým stanovením jsou velmi dobré. 

Nižší korelační faktory u populací monocytů/makrofágů 

a lymfocytů mohou být spojeny s horším rozlišením aktivovaného 

lymfocytu od monocytu/makrofágu. 

Závěr: Z vyšetření můžeme usuzovat na stav dolních 

cest dýchacích. Diferenciální rozpočet a fenotypizace 

lymfocytů v BALF může být ukazatelem řady plicních 

onemocnění. Analýza pomocí průtokové cytometrie umožňuje 

rychlé a přesné zhodnocení zastoupení jednotlivých 

populací. Metoda je oproti mikroskopickému hodnocení 

rychlá a přesná, umožňuje přesnější rozlišení buněčných 

populací, které nelze v mikroskopu spolehlivě určit. 


