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Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2019, který je k dispozici na adrese 
www.sekk.cz v oddíle EHK. V tomto dokumentu naleznete informace, které se týkají jak tohoto konkrétního cyklu, tak 
EHK obecně. 
Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK naleznete na www.sekk.cz v oddíle O nás. 
Popis algoritmu určování vztažných hodnot a přijatelných rozdílů naleznete v dokumentu „Určování vztažných hodnot 
a bodové hodnocení výsledků“, který je k dispozici na www.sekk.cz v oddíle Infoservis v sekci DIF. 
 
Vzorky 
Nátěry pro tento cyklus EHK byly připraveny na pracovišti subdodavatele. Nátěry byly připraveny v souladu se 
standardním operačním postupem, který harmonizuje postup při přípravě nátěrů na pracovištích různých subdodavatelů 
a definuje proces kontroly kvality nátěrů před jejich odesláním účastníkům cyklu. 
 

Fotografie, na které v textu komentáře odkazujeme, jsou součástí vyhodnocení cyklu na webu (www.sekk.cz). 
Procentuální zastoupení všech nálezů uvedených účastníky naleznete ve statistice výsledků, která je jako 
součást vyhodnocení cyklu umístěna na webu. 

 
Komentář supervizora 
Tohoto cyklu se účastnilo 150 laboratoří, z toho 26 ze Slovenska. 
 
 
Vzorek A 

Žena, 68 let, hospitalizována pro dušnost, ale bez známek 
respirační insuficience, bez krvácivých projevů.  
Objektivně i dle CT mnohočetná lymfadenopatie a 
splenomegalie, dále příznaky z anémie. 
Léčba: Solumedrol 1x denně 80 mg; odběr vzorku 
proveden po 3denním podávání Solumedrolu. 

KO v den odběru pro přípravu nátěrů pro cyklus EHK 
(stanoven na analyzátoru Sysmex XN-10): 

Leukocyty 102 ·109/L 
Erytrocyty 2,55 ·1012/L 
Hemoglobin 78 g/L 
Hematokrit 0,252  
MCV 98,8 fl 
Trombocyty 74 ·109/L 
MCH 30,6 pg 
MCHC 310 g/L 
RDW 18,1 % 

 

 
Leukocyty – rozpočet: lymfocytóza, neutropenie, monocytopenie. 
Leukocyty – morfologie: atypické formy lymfocytů – prolymfocyty tvoří většinu elementů, četné jaderné stíny. 
Erytrocyty: anizocytóza, hraničně makrocytóza, slzičkovité erytrocyty, elipto/ovalocyty. 
Trombocyty: většinou beze změn. 
 
Diagnóza: Pacientka s B-PLL stadium IV dle Raie (dg. od 12/2018). Od 1/2014 vedena jako mantle cell lymfom st. IV. 
Dle imunofenotypizace: IgM+, Lambda+, CD45+, CD19+, CD20+, CD5+, sCD22+, CD79b+, CD200+, CD24+, 
CD43+/-, CD23-/+, molekulární genetika: trisomie 12, mutace IgVH 
 
V souboru vztažných hodnot byly provedeny následující úpravy (ve srovnání s konsenzem expertů): 
vakuolizace Znak uvedla sice jen 2 expertní pracoviště, ale vakuoly byly četně přítomny v atypických 

lymfocytech a ojediněle též v neutrofilech, proto bylo hodnocení změněno na 
akceptovatelné (>). 

sférocyty Znak uvedlo jedno expertní pracoviště, ale vzhledem k tomu, že na některých nátěrech mohly 
být četnější sférocyty, tak bylo hodnocení změněno na akceptovatelné (>). 

schistocyty Znak uvedla sice jen 2 expertní pracoviště, ale vzhledem k tomu, že na některých nátěrech 
mohly být četnější sférocyty, tak bylo hodnocení změněno na akceptovatelné (>). 

 
Výsledky 
Leukocyty – rozpočet: nedělal účastníkům větší problém, neboť byla zřetelná patologická lymfocytóza (95 %) a s tím 

související relativní neutropenie (94 %) a monocytopenie, kterou ale označilo pouze 51 % pracovišť (zřejmě záměna 
některých větších patologických lymfocytů s členitějším jádrem za monocyty). Údaj od 4 účastníků o lymfocytopenii 
je obtížně pochopitelný. 

Leukocyty – morfologie: 98 % laboratoří správně identifikovalo jaderné stíny (které byly početné a dané fragilitou 
patologických lymfocytů), ale bohužel jen 88 % účastníků zařadilo lymfocyty do atypických forem. Jsou ale zcela 
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jistě větší než zralé lymfocyty, mají převážně oválné jádro (oj. je jemně konvolutované), má jemně kondenzovaný, 
mírně mapovitý chromatin jen s naznačeným jadérkem (což je ale pro stanovenou diagnózu netypické), cytoplazma je 
hojná, více a mírně nehomogenně bazofilní a u některých buněk má četnější vakuolizaci (22 %). 10 % si spletlo tyto 
jasně patologické formy lymfocytů s reaktivními lymfocyty a 4 % s LGL (chromatin jádra??)! Nenašli jsme ani 
Auerovu tyč, kterou uvedl jeden účastník, která ale u této diagnózy nikdy není přítomna. 

Erytrocyty: byly anizocytární (96 %), makrocytární (61 %), byly přítomny tvarové atypie typu – slzičky (75 %), 
elipto/ovalocyty (55 %), oj. byly též přítomny sférocyty (28 %) a schistocyty (22 %) – vše akceptováno. Hypochromie 
ale zřetelná nebyla (19 %), ani stomatocyty (18 %), či poikilocytóza (16 %). Nikdo z expertů a pouze 10 % účastníků 
popsalo bazofilní tečkování – prosíme, dodržujte pokyny pro zápis výsledků, v počítání přítomností inkluzí došlo 
v aktuálních pokynech ke změnám! 

Trombocyty: 76 % účastníků správně uvedlo, že jsou beze změn, 11 % pak chybně uvedlo hypogranularitu, která 
v nátěrech byla pouze ojediněle (viz foto). 

Klinické doporučení: pro 99 % účastníků je nátěr jasně patologický a rovněž 99 % správně doporučuje vyšetření 
specialistou (jedna laboratoř klinické doporučení neuvedla, proč?). 

Odhad diagnózy: neoplázie ze „zralých“ lymfoidních buněk správně udala většina – 40 % Blíže nelze určit, 41 % 
zadalo přímo dg. PLL a 24 % se domnívá, že se může jednat o CLL, morfologie buněk je ale u této diagnózy odlišná. 
Prolymfocytární leukémie je spíše raritní onemocnění, pacienti mají výraznou leuko-lymfocytózu a splenomegalii, 
což měla i tato pacientka. Morfologie buněk bývá ale mírně odlišná, u typické formy B-PLL bývá zřetelné větší 
centrálně uložené jadérko. Diagnózu ale musí stanovit vyšetření FCM, morfolog musí upozornit na to, že je nález 
patologický a toto vyšetření doporučit. 

 
 
Vzorek B 

Žena, 53 let. Vyšetřena v rámci pravidelné 
preventivní prohlídky.  
Klinicky: bez obtíží. 

KO v den odběru pro přípravu nátěrů pro cyklus EHK 
(stanoven na analyzátoru Sysmex XN-10) 

Leukocyty 5,89 ·109/L 
Erytrocyty 4,36 ·1012/L 
Hemoglobin 134 g/L 
Hematokrit 0,396  
MCV 90,8 fl 
Trombocyty 396 ·109/L 
MCH 30,7 pg 
MCHC 338 g/L 
RDW 12,7 % 

 

 
Leukocyty – rozpočet: hraniční počet neutrofilů, hraničně vyšší hodnota lymfocytů. 
Leukocyty – morfologie: reaktivní lymfocyty. 
Erytrocyty: beze změn. 
Trombocyty: makrotrombocyty, jinak bez podstatných změn. 
 
Diagnóza: reaktivní změny, jinak normální nález. 
 
V souboru vztažných hodnot byly provedeny následující úpravy (ve srovnání s konsenzem expertů): 
neutropenie Tento znak uvedlo 6 expertů, protože ale rozsah přijatelných výsledků zasahoval i do 

normálního rozmezí, bylo hodnocení změněno na akceptovatelné (>). 
 
Výsledky 
Leukocyty – rozpočet: dle rozsahu přijatelných výsledků byly všechny nálezy početně hraniční, proto všechny pouze 

akceptovány – neutropenie (62 %), lymfocytóza (51 %) a normální rozpočet (33 %). 
Leukocyty – morfologie: ač se jednalo o zdravou ženu, která byla vyšetřená v rámci prevence, tak v nátěrech byly 

četně přítomny reaktivní lymfocyty (73 %) vč. reaktivních forem LGL (porovnejte si, prosíme, morfologii s nátěrem 
A). Nezapomeňte ale na pokyny pro zápis výsledků, kde je uvedeno, že v případě přítomnosti reaktivních lymfocytů 
a reaktivních forem LGL se uvádějí jen reaktivní lymfocyty, proto jsme formy LGL neakceptovali (27 %). Další 
nálezy v morfologii leukocytů uváděli účastnící jen ojediněle (atypické monocyty, hypergranulace, hyper- či naopak 
hyposegmentace). 

Erytrocyty: byly beze změn, což správně uvedlo 75 % účastníků; 29 % uvedlo normocytózu, není k ní ale jednoznačná 
patologie, proto nelze akceptovat. Nejvíce, 11 %, uvedlo stomatocyty. 
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Trombocyty: 70 % účastníků uvedlo makrotrombocyty, 31 % ale uvedlo beze změn – obojí akceptováno. 
Klinické doporučení: 92 % správně uvedlo, že jde o nátěr s reaktivními změnami a 95 % správně nedoporučuje 

vyšetření specialistou. 
Odhad diagnózy: není nutné v případě fyziologického či reaktivního nálezu uvádět, 71 % účastníků uvedlo reaktivní 

změny. 
 
Formální chyby 

Stále se (naštěstí ojediněle) setkáváme s těmito chybami Počet účastníků, kteří 
tuto chybu udělali 

Účastník si neudělá zkoušku a součet podílů jednotlivých buněk rozpočtu leukocytů není 
1,000 (v aplikaci Cibule stačí po zadání výsledků stisknout tlačítko Formální kontrola). 

2 

Někteří účastníci uvádějí chybně počet erytroblastů – namísto počtu erytroblastů na 100 
diferencovaných buněk (očekávaný výsledek je tedy např. 2 nebo 4 apod.) uvádějí podíl 
erytroblastů – tedy jakési desetinné číslo, což je špatně. 

0 

V některém oddíle zaškrtne účastník více položek, než je dovoleno (tato chyba je možná 
pouze v papírových průvodních listech, u uživatelů Cibule je tato chyba vyloučena). 

1 

Zápis výsledků rozpočtu leukocytů v procentech (namísto bezrozměrové jednotky). 0 
Pokud se účastník dopustí závažnější chyby, zasíláme mu individuální komentář, který najde ve svém výsledkovém 
listu. 
 
Důležité upozornění 
Je naprosto nezbytné, abyste se při zápisu výsledků vždy řídili aktuálním návodem Pokyny pro zápis výsledků – 
dokument je k dispozici v aplikaci Cibule a navíc je trvale k dispozici na www.sekk.cz v oddíle Infoservis v sekci DIF. 
Neuvádějte náhodné nálezy! 
Pravidla pro určování konsenzu expertů a pro bodové hodnocení výsledků účastníků najdete na www.sekk.cz v oddíle 
Infoservis v sekci DIF v dokumentu Určování vztažných hodnot a bodové hodnocení výsledků. 
 
Poznámka k hodnocení výsledků účastníků 
Již řadu let funguje v programu DIF (a podobně v programech NF a NKDF) systém hodnocení, kdy všichni účastníci, 
kteří dosáhli alespoň 60 % maximálního možného počtu bodů, jsou hodnoceni jako úspěšní. 
Navíc, jako doplňující informaci, ve svých výsledkových listech naleznete v závěrečné tabulce, která shrnuje počty 
dosažených bodů, i pořadí vašeho pracoviště podle počtu dosažených bodů. Toto pořadí však nemá nic společného 
s úspěšností! 
Je to stejný princip jako např. v cyklech Krevní obraz (KO), kde třeba v případě stanovení počtu erytrocytů je 
maximální přijatelná odchylka od vztažné hodnoty Dmax = 7 % a také se zde dále nezkoumá, zda se úspěšný účastník se 
svým výsledkem odchýlil o 0,1 % nebo o 6,9 %. Prostě je úspěšný, protože jeho relativní chyba nepřesáhla 7 %. 
Pořadí, na kterém jste se umístili v cyklu DIF, tak vždy považujte za orientační informaci a případně podnět ke 
zlepšování, ale v žádném případě nejde o kritérium úspěšnosti! 
 
 
 
Odborná 
supervize: 

MUDr. Miloslava Matýšková, CSc. 
FN Brno - pracoviště Bohunice 
Oddělení klinické hematologie 
Jihlavská 20, 625 00 Brno 
e-mail: matyskova.miloslava@fnbrno.cz 

MUDr. Dana Mikulenková 
ÚHKT, Morfologicko – cytochemická laboratoř 
U Nemocnice 1 
128 20 Praha 2 
e-mail: dana.mikulenkova@uhkt.cz  

Seznam všech supervizorů včetně kontaktů na ně je k dispozici na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK. 
 
Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná (je zveřejněna jako součást souhrnného vyhodnocení cyklu na 
www.sekk.cz). Jednotlivé přílohy, označené kódem konkrétního účastníka EHK, jsou určeny pouze pro potřebu tohoto 
účastníka. 
 



SEKK 
Divize EHK 

Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK 
určená pro účastníky cyklu 

Cyklus: DIF1/19 - Hodnocení nátěru periferní krve 
 

Zprávu autorizoval: Ing. Marek Budina, ředitel společnosti SEKK Dne: 5.4.2019 Strana 4 z 4 
 

 
Přílohy 

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají: 
Název přílohy Poznámka 
Osvědčení o účasti Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. 
Výsledkový list 
(s bodovým hodnocením) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli výsledky. 
Poznámka k výsledkovým listům 
Ve svých výsledkových listech naleznete v závěrečné tabulce, která shrnuje počty 
dosažených bodů, i pořadí vašeho pracoviště podle počtu dosažených bodů. Pracoviště, 
která dosáhla shodného počtu bodů s jinými pracovišti, mají pořadí označeno jako 
interval. Například zápis 42 – 53 znamená, že 12 pracovišť dosáhlo shodného počtu 
bodů a společně se umístila na 42. až 53. místě z pohledu počtu dosažených bodů. 
Pořadí není kritérium pro hodnocení, je to doplňující informace. 

Histogramy Pouze pro kvantitativní výsledky. 
Youdenovy grafy Pouze pro ty parametry diferenciálního rozpočtu leukocytů, kde převažují nenulové 

výsledky pro oba vzorky. 
Poznámky: 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých zpráv naleznete na adrese www.sekk.cz v poddíle EHK pod odkazem Zprávy pro účastníky EHK. 
• Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu je k dispozici na adrese www.sekk.cz. 

Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka. 
 


