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Tento cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2022. 
 
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 objekty 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 48 pracovišť, z toho 5 ze Slovenska. 
 
Pacient A 
53letá pacientka s tříměsíční únavou a vyčerpáním po běžných činnostech, 4 dny před přijetím na lůžkové oddělení 

teplota a bolest LHK vystřelující do lopatky; navštívila praktického lékaře, u kterého v KO zjištěna pancytopenie. 
Objektivně: bez krvácivých projevů, bledý kolorit kůže a sliznic, bez ikteru, játra a slezina nezvětšeny, uzliny nejsou 

hmatné v žádné lokalizaci 
Hodnoty KO: WBC 1,01 × 109/L, RBC 2,31 × 1012/L, Hgb 79 g/L, Hct 0,219, MCV 94,8 fL, MCH 34,2 pg, MCHC 

361 g/L, RET 29 × 109/L, PLT 35 × 109/L 
Dif mikroskopicky (přístroj DI-60): neut seg 60 %, neut tyč 3,8 %, neut myelo 1,0 %, lymfo 33 %, mono 1,0 %, 

blast 1,0 %, normoblasty 1/100 WBC 
 
Fotografie A1 
Objekt č. 1: Zařazení této buňky k myeloblastům nečinilo potíže (92 % účastníků), myeloidní původ určili všichni, je 

tedy zarážející, že 1 účastník zařadil tuto buňku jako promyelocyt (o leukemický promyelocyt s Auerovou tyčí se, 
ale nejedná!) a 3 účastníci chybně zapsali blast nezařaditelný – a co přítomná Auerova tyč, která přiřazuje tento blast 
do myeloidní linie? Morfologické popisy (hypo/agranularita) a N/C asynchronie) byly irelevantní. 

Objekt č. 2: Až toxicky granulární (50 %) a vakuolizovaný (96 %) neutrofilní myelocyt správně zařadilo 35 % 
účastníků. Promyelocyt jsme akceptovali pro jemnost chromatinu (56 %) – nesplňuje ale požadavky na objemový 
poměr jádra a cytoplazmy, nejedná se o leukemickou formu (chybí členitost jádra), kterou zapsali tři účastníci, ale 
pouze jeden zapsal jako konečnou dg. APL! Auerovy tyče uvedlo 56 %  - zřejmě je imituje nahloučení granul do 
tyčkovité podoby při horním okraji jádra, nález jsme akceptovali. Akceptovali jsme též N/C asynchronii (10 %) pro 
nesoulad granularity a jemnost jádra, a dále dysgranularitu (6 %). 

Objekt č. 3: Proerytroblast poznali téměř všichni; drobná vakuola (54 %) na periferii buňky směrem na 7 vyloučila 
buňku beze změn, nicméně jsme tento popis akceptovali (33 %). Nebyly patrné změny velikosti, či N/C 
asynchronie. Jeden účastník si buňku spletl s monoblastem (chybí jemně retikulární chromatin). Tři účastníci zadali 
morfologické změny z granulopoezy (?). 

Objekt č. 4: Myeloblast s hraničně naznačenou, jemnou granulací při horním pólu poznalo 90 % účastníků. Akceptovali 
jsme ale i blast nezařaditelný (8,3 %). O neutrofilní myelocyt se ale nejedná. V morfologickém popisu buňky dle 
pokynů pro zápis výsledků nemělo být zapsáno v 90 % tedy nic; 28 % účastníků ale uvedlo „normální nález bez 
zjevné patologie“… nález jsme akceptovali, byť není v souladu s pokyny. 

http://www.sekk.cz
http://www.sekk.cz
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Objekt č. 5: Hraničně polychromatofilní a ortochromní erytroblast byly správné odpovědi. 65 % správně zapsalo 
poruchu barvitelnosti, 25 % účastníků uvedlo, že je buňka normální – akceptováno. 

 
Fotografie A2 
Objekt č. 1: Morfologicky normální (60 %), časný promyelocyt správně uvedli téměř všichni. O blast se pro zřetelné 

projasnění Golgiho zóny nejedná (srovnejte s buňkami na foto 1). Pro nerovnoměrnou a místy hrubou granulaci 
jsme akceptovali dysgranularitu (21 %).  

Objekt č. 2: Neutrofilní myelocyt zařadili správně všichni. Je spíše normální (40 %), než s N/C asynchronií (35 %), či 
hypo/agranulární (10 %) - oba nálezy jsme akceptovali. 

Objekt č. 3: Dysplastický mikro(mega)karyocyt (83 %, resp. 94 %) podpořil nález dysmegakaryopoezy. Pro hraniční 
velikost pro mikroformu jsme akceptovali i další dysplastický znak, a to hypo/monolobulizaci jádra (29 %). 

Objekt č. 4: Pro hraniční určení velikosti buňky, a to neutrofilní metamyelocyt či tyč, jsme jako správné zařazení přijali 
obě možnosti. Je téměř morfologicky normální (77 %); není hyper – ani hypogranulární, není megaloidní, má ale 
naznačené patologické shlukování chromatinu – akceptováno (4 %). 

Objekt č. 5: U myeloblastu (88 %) dle pokynů pro zápis nepopisujeme, že je normální (přesto zapsalo 33 %), hraničně 
při dolním pólu byla patrná Auerova tyč (akceptováno, 33 %). Akceptovali jsme i blast nezařaditelný. Jistě to není 
lymfocyt! 

 
Celkový popis nátěru 
Celularita nátěru: Nátěry byly spíše hypercelulární (60 %) než normocelulární (40 %) - oba znaky jsme přijali jako 

správné. 
Granulopoeza: Byla hraničně snížená (cca 40 %), jako správné jsme hodnotili i to, že je ve fyziologických mezích 

(35 %). Jistě ale není zvýšená (33 %) - blasty, které tvořily kolem 25 %, se do rozpočtu granulopoezy nepočítají! Je 
dysplastická (31 %) a klonální (54 %). 

Erytropoeza: Byla ve fyziologických mezích (79 %), byla hraničně dysplastická (38 %), což by i souviselo se 
stanovenou diagnózou, ale správné je i označení beze změn (56 %).  

Lymfopoeza: Byla početně ve fyziologických mezích (67 %) a beze změn (92 %). 
Megakaryopoeza: Byla dysplastická (92 %) a dle pokynů pro zápis zvýšená (uvedlo 50 %) (šest megakaryocytů na 

obrázku se zvětšením 200×). 
 
Odhad diagnózy 
85 % účastníků správně určilo diagnózu AML vyjma APL. Pro APL chyběla přítomnost leukemických promyelocytů. 
Vzhledem k 25 % blastů na obrázcích jsme nemohli akceptovat MDS-EB (6 %), a už vůbec ne MDS-MLD (4 %). Zápis 
dg. CML je chyba (jeden účastník). 
 
Pacient B 
78letý pacient vyšetřován pro trombocytopenii, neutropenii a lehkou anémii. 
Objektivně: slezina lehce pod oblouk (dle UZ vyšetření 18 cm)  
Hodnoty KO: WBC 4,98 × 109/L, RBC 3,77 × 1012/L, Hgb 123 g/L, Hct 0,340, MCV 90,2 fL, PLT 71,0 × 109/L 
(KO změřen na Sysmex XN20) 
Dif mikroskopicky: neu seg 20 %, tyč 1,0 %, lymfo 76 %, eo 2,0 %, baso 1,0 %  
Průtoková cytometrie: na Leu 19+ buňkách nalezeny pozitivní znaky CD11c, CD25 (IL2RA), CD48, CD 103, CD 123, 
CD 200, CD 305 
Genetika: mutace v genu BRAF pozitivní 
 
Fotografie B1 
Objekt č. 1: Všichni účastníci správně poznali patologický lymfocyt s charakteristickou morfologií elementů 

vlasatobuněčné leukémie. 
Objekt č. 2: Všichni účastníci správně poznali neutrofilní segment, který je normální (60 %). Akceptovali jsme i názor, 

že jde o buňku hypogranulovanou (36 %). 
Objekt č. 3: Většina účastníků správně uvedla, že jde o lymfocyt (88 %), který je reaktivní (50 %). Vzhledem k jisté 

nehomogenitě barvitelnosti cytoplazmy jsme akceptovali, že jde o velký granulovaný lymfocyt (8,3 %), stejně jako 
názor, že jde o lymfocyt normální (31 %).  

Objekt č. 4: Tato buňka je polychromatofilní erytroblast (96 %), který je normální (83 %).  
Objekt č. 5: 98 % zúčastněných pracovišť správně poznalo ortochromní erytroblast s přítomností HJ tělíska (96 %). 

Akceptovali jsme intercytoplazmatické můstky (6 %). 
 
Fotografie B2 
Objekt č. 1: Tento element byl většinou účastníků správně určen jako lymfocyt (94 %). Jemnější struktura jaderného 

chromatinu a neostré kontury cytoplazmy jej dovolily zařadit jako patologický lymfocyt (79 %).  
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Objekt č. 2: 94 % zúčastněných pracovišť buňku správně popsalo jako polychromatofilní erytroblast, který je normální 
(85 %). 

Objekt č. 3: Normální (52 %) velký granulovaný lymfocyt (75 %) správně zařadila většina účastníků. Akceptovali jsme 
i názor, že jde o lymfocyt (23 %), který je reaktivní (40 %). 

Objekt č. 4: Normální (90 %) lymfocyt (94 %) nečinil účastníkům větší obtíže. V tomto případě nejde o patologický 
lymfocyt, což chybně uvedlo jen minimum účastníků (6 %).  

Objekt č. 5: Zařazení normálního (79 %) eozinofilního myelocytu (88 %) nečinilo potíže. Akceptovali jsme i názor, že 
jde o hypogranulární formu (4 %) pro částečně chybějící granulaci v levé části buňky. 

 
Celkový popis nátěrů 
Celularita nátěru: Nátěry jsou hypocelulární (98 %).  
Granulopoeza: Je snížená (100 %), bez výraznějších změn (90 %).  
Erytropoeza: Je ve fyziologických mezích (73 %) a bez výraznějších změn (77 %). 
Lymfopoeza: Je zvýšená (96 %) a patologická (96 %).  
 
Odhad diagnózy 
Téměř všichni účastníci (98 %) správně poznali vlasatobuněčnou leukémii. Tato diagnóza je zřejmá jak morfologicky, 
tak i díky cytochemickému barvení – pozitivita tartarát-rezistentní kyselé fosfatázy. Nápomocny mohly být i údaje 
o pacientovi, tj. výsledky průtokové cytometrie a průkaz mutace v genu BRAF.  
 
Závěr 
V tomto cyklu jsme vyhodnocovali dva zcela odlišné případy leukémie, ať už svým průběhem (akutní vs. chronická), 
původem (myeloidní vs. lymfatická), či morfologií, která je zcela odlišná. 
Vlasatobuněčná leukémie nečinila žádné problémy. 
Naopak se zařazením a popisem buněk u AML s dysplastickými rysy dle WHO 2016, která je častější u pacientů 
staršího věku, problémy byly. Některé myeloblasty obsahovaly v cytoplazmě Auerovy tyče, jejichž přítomnost potvrdila 
myeloidní původ, část hematopoezy byla zřetelně dysplastická, dysplastické rysy byly zřejmé i na dalších obrázcích 
uvedených v rámci zadání. Připomínáme, abyste nedělali zbytečné chyby a do myelogramu počítali buňky z obrázků ve 
zvětšení 1000× a při hodnocení používali pokyny pro zápis výsledků od EHK. 
 
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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