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Tento cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2020. 
 
Vzorky 
Zadáním byly snímky kostní dřeně a periferní krve dvou pacientů (pacient A a pacient B). Pro každého pacienta byla 
uvedena krátká anamnéza včetně výsledků krevního obrazu a dále byly na dvou fotografiích aspirátů kostní dřeně 
označeny některé jaderné elementy. Úkolem účastníků bylo označené jaderné elementy popsat, provést celkový popis 
buněčnosti nátěrů a jednotlivých vývojových řad a dále s využitím všech fotografií nátěrů periferní krve a uvedené 
krátké anamnézy odhadnout možnou diagnózu. 
Jak hodnocené fotografie kostní dřeně, tak další (doplňující) fotografie kostní dřeně a periferní krve byly v době konání 
cyklu umístěny na webu. Zde si je mohli účastníci prohlédnout v podstatně lepším rozlišení, než jaké umožňuje tisk na 
papír (tištěné fotografie, na kterých se hodnotí objekty, dostávají účastníci jen jako zvláštní službu a jsou určeny spíše 
pro archivní účely). 
 

Všechny informace, které byly součástí zadání a na které odkazuje tento komentář, jsou 
součástí webové verze vyhodnocení cyklu, kterou naleznete na www.sekk.cz. 

 
Vztažné hodnoty 
Vztažné hodnoty (označené ve zprávách pro účastníky >>> a >) jsou určovány na základě konsenzu expertů (jde tedy o 
vztažné hodnoty typu CVE): 

MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (supervizor cyklu) 
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. (Fakultní nemocnice Olomouc) 
MUDr. Dana Mikulenková (supervizor cyklu) 

Seznam expertů, kteří se podílejí na určování CVE, naleznete v případě zájmu i na našem webu v oddíle EHK. 
 
Bodové hodnocení výsledků 
Popis algoritmu bodování naleznete na www.sekk.cz v oddíle Infoservis v sekci NKDF. 
 
 
Komentář supervizora 
Cyklu se zúčastnilo 45 pracovišť, z toho 3 ze Slovenska. 
 
 
Pacient A 
69letý pacient, vyšetřován na interním oddělení okresní nemocnice pro hmotnostní úbytek 10 kg za 5 měsíců. 
Objektivně: bez krvácivých projevů, bez ikteru, bledý kolorit kůže, játra a slezina nezvětšeny, uzliny nejsou hmatné 
v žádné lokalizaci. 
 
Krevní obraz (Sysmex XN-20): 
WBC 10,0 ·109/L 
RBC 3,39 ·1012/L 
Hgb 81 g/L 
Hct 0,270 
MCV 79,6 fL 
PLT 701 ·109/L 
Dif z analyzátoru [vše v %]: ne 72; ly 15; mo 6,8; eo 5,3; ba 0,60 
 
Doplňující laboratorní nálezy: 
bcr/abl, CALR, JAK2 negativní, CRP 98 mg/L, Fe 5,7 µmol/L, transferin 1,98 g/L, saturace 0,10 %, sTfR 4,3 mg/L, 
feritin 385 µg/L, vitamin B12 195 pmol/L, folát 9,0 nmol/L, s‑ifix: polyklonální zmnožení Ig; průtoková cytometrie: 
klonální plazmocyty nenalezeny. 
 
Fotografie A1 
Objekt č. 1: Tuto buňku 87 % zúčastněných pracovišť zařadilo správně jako neutrofilní myelocyt a 53 % správně 

uvedlo, že je hypogranulovaný, nicméně akceptovali jsme i názor, že jde o normální nález (22 %). Pro přetrvávání 
poměrně bazofilní cytoplazmy při pravém okraji buňky jsme připustili i nukleoplazmatickou asynchronii (33 %).  

Objekt č. 2: Taktéž rozpoznání promyelocytu nečinilo větší potíže (71 %). Jde o buňku, která je normální (42 %), pro 
několik tečkovitých projasnění v cytoplazmě jsme připustili vakuolizaci cytoplazmy (38 %).  

Objekt č. 3: Všichni zúčastnění zprávě rozpoznali plazmocyt, který je normální (96 %), dva účastníci se chybně 
domnívali, že se jedná o patologickou formu. 
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Objekt č. 4: Tuto buňku správně zařadilo jako bazofilní erytroblast 76 % zúčastněných pracovišť. Vzhledem k tomu, že 
jde o buňku, která je zřetelně menší než sousední neutrofilní segment a dosahuje nejvýše 1,5násobku velikosti 
erytrocytu, jde o mikroerytroblast, což však rozpoznali jen 2 účastníci. Proto jsme akceptovali i názor, že jde o nález 
normální (69 %).  

Objekt č. 5: Rozpoznání makrofágu taktéž nečinilo větší problémy (93 %). Nejde ani o megakaryocyt (2 účastníci) ani o 
nehematopoetickou maligní buňku (1 účastník). Je to typický makrofágy s modravými či černými inkluzemi a 
s neohraničenou, na obvodu jemně vakuolizovanou cytoplazmou. 

 
Fotografie A2 
Objekt č. 1: Tato buňka je neutrofilní myelocyt (87 %), který lze označit jako dysgranulární (49 %) vzhledem k silně 

nerovnoměrné distribuci granulí – v dolní části buňky je granulace nakupena, v horní části naopak chybí. Nicméně 
akceptovali jsme i názor, že jde o buňku hypogranulární (29 %), stejně jako že je myelocyt normální (18 %), a to 
proto, že morfologické změny jsou vyjádřeny spíše středně významně.  

Objekt č. 2: Všichni zúčastnění správně rozpoznali plazmocyt, který je normální (89 %). 
Objekt č. 3: Všichni účastníci správně rozpoznali proerytroblast, který je normální (69 %). Kromě typického 

perinukleárního projasnění lze při okraji buňky směrem na 2 připustit tečkovitou vakuolu, což jsme akceptovali 
(29 %). 

Objekt č. 4: Všichni zúčastnění správně uvedli normální lymfocyt. 
Objekt č. 5: Rozpoznání této buňky nečinilo potíže a většina účastníků ji správně zařadila jako hypogranulovanou 

(93 %), vakuolizovanou (93 %) neutrofilní tyč (96 %). 
 
Celkový popis nátěru 
Celularita nátěru: Nátěr je hypercelulární, což správně uvedlo 78 % účastníků. 
Granulopoeza je normálně zastoupená (64 %), nicméně vzhledem k zastoupení spíše při horní hranici normálního 

rozmezí jsme akceptovali i názor, že je zvýšená (33 %). Jde o morfologicky normální granulopoezu (38 %), neboť 
nejčastější morfologickou odchylkou je hypogranulace cytoplazmy, která však není zastoupena ve 30 a více % 
elementů řady (podmínka pro označení řady jako dysplastické, jde-li o izolovanou morfologickou změnu). 
V souladu s doporučeními a s přihlédnutím k finální diagnóze jsme akceptovali i názor, že jde o granulopoezu 
atypickou (20 %). 

Erytropoeza je zastoupená náležitě (93 %). Takováto erytropoeza by měla být označena jako atypická (11 %); 
opakovaně je zaznamenána zejména v pozdních erytroidních prekurzorech nukleoplazmatická asynchronie se 
zpožděním zrání cytoplazmy resp. porucha hemoglobinizace typická pro níže diskutovanou diagnózu (viz např. A4, 
A7, A9…). Nicméně akceptovali jsme i názor, že jde o normální nález (73 %). 

Lymfopoeza je ve fyziologických mezích (84 %) a vzhledem k jasnému zmnožení aktivovaných plazmocytů na 
předložených fotografiích (a bylo tomu tak i u daného případu), jde o reaktivní morfologické změny (31 %) hlavně 
plazmocytů. Vzhledem k tomu, že reaktivní změny nebyly zdokumentovány i na zobrazených lymfocytech, 
akceptovali jsme i normální nález (64 %).  

Monocytopoeza je normálně zastoupená (96 %) a je bez výraznějších změn (100 %). 
Megakaryopoeza: Protože je na 2 snímcích zobrazeno celkem 5 megakaryocytů, je megakaryopoeza normálně 

zastoupená (62 %) a spíše místy nakupena, než zvýšena, což jsme však taktéž akceptovali (38 %). Výraznější 
morfologické abnormity nejsou patrné, takže tato řada je bez výraznějších změn (80 %). 

 
Odhad diagnózy 
Většina účastníků správně vyhodnotila barvení na železo, v němž jsme se pokusili zachytit chybějící sideroblasty spolu 
se zmnožením zásobního železa v makrofázích, což nakonec zřejmě rozhodlo o finální správné diagnóze – anémii 
chronických chorob (69 % zúčastněných). Vstupní údaje spolu s morfologickým obrazem byly dostatečnými indiciemi 
k rozpoznání diskutovaného stavu, a proto jsme neakceptovali názor, že diagnózu nelze odhadnout (6,7 %), že anémii 
nelze blíže určit (4,4 %) a neakceptovali jsme ani diagnózy MDS, MDS/MPN, jinou myeloproliferaci, mnohočetný 
myelom ani jiné navržené diagnózy, které se objevily s nízkou frekvencí (vždy maximálně 2 účastníci). 
V komentářích účastníků se objevil názor, že jde o kombinaci sideropenie s ACD; nicméně koncentrace ferritinu 
v porovnání s CRP a zejména normální hodnota sTFR hovoří spíše proti této možnosti. 
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Pacient B 
86letý pacient, hospitalizován pro známky kardiálního selhání a projevy anemického syndromu. 
Objektivně: subicterus, otoky dolních končetin pod kolena, bez nápadné hepatosplenomegalie, uzliny nezvětšeny. 
 
Krevní obraz (Sysmex XE-5000): 
WBC 6,09 ·109/L 
RBC 0,84 ·1012/L 
Hgb 36,0 g/L 
Hct 0,10 
MCV 125 fL 
PLT 91,0 ·109/L 
Dif z analyzátoru [vše v %]: ne 61; ly 51; mo 7,7; eo 2,0; ba 0,30 
 
Doplňující laboratorní nálezy: 
bilirubin celkový 47,3 µmol/L, ALT 0,42 µkat/L, AST 16,2 µkat/L, GGT 0,27 µkat/L, LD 59,6 µkat/L, CRP 4,9 mg/L, 
feritin 666 µg/L, vitamin B12 < 74 pmol/L, folát 30,1 nmol/L, Fe 38,4 µmol/L, PAT, NAT negativní. 
Poznámka: V zadání cyklu bylo omylem uvedeno „vitamin B1“ místo „vitamin B12“ – za tuto chybu se omlouváme. 
 
Fotografie B1 
Objekt č. 1: Naprostá většina zúčastněných pracovišť (96 %) správně rozpoznala neutrofilní tyč, která je změněna 

megaloblastovou přestavbou. 
Objekt č. 2: Holé jádro správně uvedli všichni zúčastnění. 
Objekt č. 3: Téměř všichni účastníci správně rozpoznali bazofilní segment (96 %), který je normální (89 %). 
Objekt č. 4: Zařazení tohoto elementu se ukázalo být snad nejvíce problematické z celého případu. Vzhledem k tomu, 

že většina zúčastněných správně buňku zařadila jako megaloerytroblast (73 %), neměla by být díky své velikosti a 
zabarvení cytoplazmy zařazena jako megaloblast polychromatofilní (srovnejte s fotografií B2, objekt č. 3, viz dále); 
proto jsme tuto možnost připustili jen s velkými rozpaky (69 % účastníků). Správné zařazení elementu je 
ortochromní (31 %) megaloblast. 

Objekt č. 5: Většina účastníků (82 %) správně uvedla eozinofilní segment, který je hypersegmentovaný (60 %), neboť 
normální eozinofil má obvykle pouze dva jaderné segmenty. Akceptovali jsme i vakuolizaci cytoplazmy díky 
několika tečkovitým projasněním cytoplazmy (69 %).  

 
Fotografie B2 
Objekt č. 1: Všichni účastníci správně rozpoznali holé jádro.  
Objekt č. 2: Všichni účastníci správně rozpoznali lymfocyt, který je normální (98 %). 
Objekt č. 3: Zařazení polychromatofilního (98 %) megaloerytrotroblastu (82 %) nečinilo obtíže.  
Objekt č. 4: Většina účastníků (84 %) správně uvedla, že jde o eozinofilní tyč. Díky N/C poměru resp. velikosti jádra a 

relativně rozvolněnému jadernému chromatinu ji lze zařadit jako megalotyč (33 %), nicméně akceptovali jsme i 
názor, že jde o normální nález (49 %).  

Objekt č. 5: Téměř všichni účastníci (96 %) správně rozpoznali vakuolizovanou neutrofilní megalotyč. 
 
Celkový popis nátěrů 
Celularita nátěru je zvýšená (71 %).  
Granulopoeza je redukovaná (67 %) a megaloblastová (96 %). 
Erytropoeza je zvýšená, což správně vyhodnotili všichni účastníci. Většina (93 %) taktéž rozpoznala, že jde o 

erytropoezu megaloblastovou. 
Lymfopoeza je normálně zastoupená (78 %) a bez výraznějších změn (100 %). Vzhledem k tomu, že zastoupení 

lymfopoezy se blíží dolní hranici normálního rozmezí, akceptovali jsme, že je řada snížená (22 %).  
Monocytopoeza je ve fyziologických mezích a bez výraznějších změn, což správně uvedli všichni účastníci. 
 
Odhad diagnózy 
Megaloblastovou anémii správně rozpoznala naprostá většina účastníků (98 %). Jen jedno zúčastněné pracoviště stav 
označilo jako jiné myelodysplastické onemocnění, což jsme neakceptovali, byť ve vstupních údajích byla nesprávně 
uvedená snížená hladina vitamínu B1 místo vitamínu B12, za což se omlouváme. Nicméně celý případ byl natolik 
výmluvný, že by to účastníky nijak významně nemělo mást.  
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Závěr 
V tomto cyklu jsme se soustředili na diagnostiku příčin anémií z aspirační biopsie kostní dřeně. Jsme si vědomi toho, že 
vyšetření myelogramu není a ani být nemůže jediným nálezem, o nějž se při diferenciální diagnostice anemických 
syndromů opíráme. Pokusili jsme se vybrat případy, kde vyšetření kostní dřeně skutečně může být pro tuto diagnostiku 
přínosem s vědomím toho, že ani zde nejde o nálezy „všemocné“, a proto byly doplněny poměrně podrobnými 
vstupními údaji. Taktéž jsme chtěli připomenout, že kromě hematologických malignit může vést k cytopenii, ale i k 
cytóze v krevním obraze celá řada dalších klinických situací. 
 
 
Odborná 
supervize: 

MUDr. Alena Buliková, Ph.D. 
FN Brno - pracoviště Bohunice 
Oddělení klinické hematologie 
Jihlavská 20, 625 00 Brno  
e-mail: bulikova.alena@fnbrno.cz 

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

 
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, je to doplňující informace. 

Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka a jsou určeny pouze pro potřebu 
účastníka. 

 
Další informace 
Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná. Jak účastníkům, tak ostatním odborníkům, jsou na adrese www.sekk.cz 
volně k dispozici další informace, zejména: 

• Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu včetně této závěrečné zprávy. 
• Dokument Plán EHK (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto cyklu, tak EHK obecně). 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh. 
• Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK a seznam všech supervizorů včetně kontaktů. 
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