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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. 

 
V tomto cyklu jsme zaznamenali větší počet stížností účastníků, které se týkaly slabého obarvení nátěrů. 
 
Komentář supervizora 
Tohoto cyklu se účastnilo 117 laboratoří, z toho 25 ze Slovenska. 
 
Vzorek A 

Muž 79 let, vyšetřován pro trombocytopenii, léčen pro 
herpes zoster. 
Klinicky: bez krvácivých projevů, periferní uzliny 
nezvětšeny, játra a slezina v normě, bez teplot. 

KO v den odběru pro přípravu nátěrů pro cyklus EHK 
(stanoven na analyzátoru Sysmex XN 3000): 

Leukocyty 4,98 ·109/L 
Erytrocyty 2,83 ·1012/L 
Hemoglobin 104 g/L 
Hematokrit 0,301  
MCV 106 fl 
Trombocyty 64 ·109/L 
MCH 36,7 pg 
MCHC 346 g/L 
RDW 16,2 % 

 

 
Leukocyty – rozpočet: lymfocytóza, monocytopenie. 
Leukocyty – morfologie: vlasaté lymfocyty, vakuolizace. 
Erytrocyty: makro-anizocytóza, polychromázie, elipto/ovalocyty, sférocyty, bazofilní tečkování. 
Trombocyty: beze změn. 
Diagnóza: HCL – vlasatobuněčná leukémie. 
 
V souboru vztažných hodnot byly provedeny následující úpravy (ve srovnání s konsenzem expertů): 
Monocytopenie Na nálezu se shodlo 8 expertů (a jedná se o typický znak HCL), početní změny ale zasahovaly i 

do normálních referenčních mezí, proto bylo hodnocení změněno na akceptovatelné (>). 
Lymfocytóza Na nálezech se shodlo 6 expertů, početní změny ale zasahovaly i do normálních referenčních 

mezí, proto bylo hodnocení změněno na akceptovatelné (>). 
 
Výsledky 
Leukocyty – rozpočet: V rozpočtu byla zřejmá lymfocytóza (42 %), jejímž podkladem byla přítomnost patologických 

lymfocytů. Ruku v ruce s dg. HCL je přítomna i monocytopenie (32 %). Někdy je u této diagnózy patrná úplná 
deplece monocytů a monocytopenie je i dalším vodítkem pro dg. HCL. Ale vzhledem k  RAR, kdy dolní hodnoty u 
počtu lymfocytů zasahovaly i do normálních mezí a u monocytů horní hodnoty taktéž, jsme navzdory tomu, že byla 
velmi dobrá shoda expertů, oba výsledky jen akceptovali. Jistě ale rozpočet nebyl normální (36 %), neakceptovali 
jsme ani neutropenii (17 %). Zcela chybně jeden z účastníků zapsal lymfocytopenii a jeden monocytózu – záměny 
buněk? 

Leukocyty – morfologie: 88 % zúčastněných popsalo správně vlasaté lymfocyty a 48 % navíc atypické formy 
lymfocytů. V některých neutrofilech a lymfocytech i někteří experti viděli vakuolizaci (25 %) – akceptováno. 

Erytrocyty: Byly patologické – převažovaly makrocytární (86 %), anizocytární (96 %), mladší erytrocyty byly 
podkladem polychromázie (41 %). Z tvarových odchylek 21 % zúčastněných popsalo elipto/ovalocyty a 33 % 
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sférocyty - obojí akceptováno. V některých erytrocytech bylo zřetelné bazofilní tečkování (15 %) – akceptováno (viz 
foto). 

Trombocyty: Byly beze změn (50 %), morfologické odchylky i granularita nesplňovaly kritéria uvedená v pokynech 
pro zápis výsledků, takže přítomnost makrotrombocytů (33 %), mikrotrombocytů (10 %), či hypogranularita (19 %) 
byly chybné odpovědi. 

Klinické doporučení: Jen 94 % účastníků uvedlo, že nátěr je patologický a 97 % doporučilo vyšetření hematologem – 
nátěr je patologický a pacient musí být vyšetřen/léčen hematologem. 

Odhad diagnózy: Podkladem pro správné stanovení dg. HCL (81 %) byla četná přítomnost vlasatých lymfocytů, které 
jsou větší než fyziologické formy lymfocytů, mají jemnější chromatin bez jadérka (u klasické formy) a po obvodu 
cytoplazma vybíhá v jemné vlásky. Špatně nebylo i uvedení neoplazie ze zralých lymfoidních buněk, k níž může 
patřit splenický lymfom z marginální zóny, u něhož je ale častěji cytoplazma vlásčitě vytažená jen na pólech buňky. 
Zcela chybně 5,1 % účastníků přehlédlo diagnózu a uvedli virovou infekci typu EBV! 

Technika nátěru nevyhovovala 4 účastníkům, s obarvením nebylo spokojeno 28 účastníků. 
 
 
Vzorek B 

Žena 45 let, léčena na plicní klinice pro chronickou 
obstrukční chorobu bronchopulmonální, nyní vyšetřena 
v rámci preventivní prohlídky. 
Klinicky: bez obtíží. 

KO v den odběru pro přípravu nátěrů pro cyklus EHK 
(stanoven na analyzátoru Sysmex XN 3000) 

Leukocyty 10,6 ·109/L 
Erytrocyty 4,25 ·1012/L 
Hemoglobin 137 g/L 
Hematokrit 0,397  
MCV 93,4 fl 
Trombocyty 345 ·109/L 
MCH 32,2 pg 
MCHC 345 g/L 
RDW 13,4 % 

 

 
Leukocyty – rozpočet: normální. 
Leukocyty – morfologie: reaktivní lymfocyty. 
Erytrocyty: hraničně beze změn, hraničně patologie – normocytóza se stomatocyty. 
Trombocyty: makrotrombocyty. 
Diagnóza: téměř normální až reaktivní změny. 
 
Výsledky 
Leukocyty – rozpočet: Nedělal problémy a ve shodě s experty 87 % zúčastněných uvedlo, že je normální. 
Leukocyty – morfologie: Ve shodě s experty 84 % účastníků zachytilo reaktivní lymfocyty, vč. reaktivních forem LGL 

(viz pokyny pro zápis výsledků – přítomnost LGL a reaktivních lymfocytů). Ostatní nálezy (hypergranulace, 
atypické monocyty, vakuolizace) zapsalo méně než 10 % zúčastněných a maximálně jeden expert. 

Erytrocyty: V popisu červené řady nebyla shoda mezi experty ani účastníky, proto byly nálezy jen akceptovány – 
42 % nevidělo žádné změny, 40 % zapsalo normocytózu s přítomností stomatocytů (52 %). Ostatní odchylky 
účastníci zapsali jen v minimálních počtech. 

Trombocyty: I když se jednalo o nátěr od pacientky, která by neměla mít problémy s destičkami, ve shodě s většinou 
expertů vidělo 65 % účastníků makroformy destiček (viz foto). Dále jsme akceptovali jejich hypogranularitu (30 %) a 
rovněž označení beze změn (28 %). 

Klinické doporučení: Není jasné, proč se někteří účastníci domnívají, že je nátěr patologický (7,7 %) a že pacient 
potřebuje vyšetření specialistou (6 %) – žádné změny ve smyslu podezření na hematologickou diagnózu nejsou 
patrné. 

Odhad diagnózy: Nemusela se zapisovat, změny dané přítomností reaktivních lymfocytů budily podezření, že by 
klientka plicního oddělení mohla mít nějakou virovou infekci. 

Technika nátěru nevyhovovala 1 účastníkovi, s obarvením nebylo spokojeno 27 účastníků. 
 
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. 
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Formální chyby 
Z pohledu počtu formálních chyb zasluhují účastníci tohoto cyklu pochvalu – viz tabulka: 

Přehled formálních chyb 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). 

1 

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. 
 
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. 
 
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. 
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