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Tento 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. 
 
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 za příplatek 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 55 pracovišť, z toho 7 ze Slovenska. 
 
Pacient A 
Muž, 39 let, hospitalizován na interním oddělení krajské nemocnice pro suchý dráždivý kašel a dušnost, pro změny 
v KO přijat na vyšetření do ÚHKT. 
  
Krevní obraz (Sysmex XN-20): 
WBC 17,2 ·109/L, RBC 3,29 ·1012/L, Hgb 114 g/L, Hct 0,329, MCV 100 fL, PLT 60,0 ·109/L 
Dif z analyzátoru [vše v %]: ne 4,9; ly 27; mo 66; eo 2,6; ba 0,1 
 
Objektivně: mírná hepatomegalie. 
 
Fotografie A1 
Objekt č. 1: Jistě se jedná o blastickou buňku, což uvedli téměř všichni účastníci (jeden si blast spletl 

s proerytroblastem), dle morfologie (kulaté jádro s jemným chromatinem, dvě jadérka, spíše užší lem cytoplazmy 
bez granul) se jedná o typický myeloblast (53 %). Pro monoblast by bylo třeba více cytoplazmy, která je po celém 
obvodu, i přesto jsme i tento nález hodnotili jako správný (25 %). Označení nezařaditelný blast (20 %) jsme nemohli 
pro výše uvedenou morfologii ani akceptovat. 

Objekt č. 2: 87 % účastníků zařadilo buňku správně jako monocyt, který dle své morfologie je spíše hraničně 
patologický (51 %) i s ohledem na stanovenou diagnózu, pro ne příliš vyjádřeně patologické změny, které jsou 
zřejmé u objektu č. 2 na foto 2, jsme akceptovali i označení normální nález (44 %). Zcela chybné bylo zařazení jako 
lymfocyt, monoblast či promonocyt – na monocytární populaci se podívejte na ostatní obrázky a srovnejte si jejich 
morfologii, ani atypický myelomonocyt jsme nemohli akceptovat (chybné odpovědi max. do 5 %).  

Objekt č. 3: Tato buňka je neutrofilní tyč (84 %), i když má trochu více jaderného chromatinu, který je navíc 
rozvlákněný, akceptovali jsme tedy i neutrofilní metamyelocyt (13 %). Je beze změn (58 %), pro mírnou 
hypogranularitu jsme akceptovali i tento nález (22 %). Ostatní změny jsme ale nepřijali – dysgranularita (3,6 %), 
N/C asynchronie (7,3 %) a další. 

Objekt č. 4: Jedná se lymfocyt (98 %), který je beze změn (93 %), správné je zařazení buňky mezi lymfocyty (51 %), 
ale i LGL formy (47 %) – v cytoplazmě jsou zřetelná granula, ale bez potřebného haló efektu. 

http://www.sekk.cz
http://www.sekk.cz
http://www.sekk.cz
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Objekt č. 5: U tohoto elementu nebylo zařazení zcela jednoznačné – buňka má mnoho jaderného chromatinu a dále je 
jádro přeložené – horní část přes tu spodní, proto jsme hodnotili jako správná obě zařazení – eozinofilní 
metamyelocyt (47 %) i tyč (22 %), má známky N/C asynchronie (27 %) při perzistenci proeozinofilních granul 
(perzistence mladších granul do zralejších forem buněk při nesouladu zrání jádra a cytoplazmy), akceptovali jsme 
ale též hyper- (33 %) a dysgranularitu (22 %). 

 
Fotografie A2 
Objekt č. 1: Typický promonocyt poznalo 60 % účastníků – větší velikost než monocyt, bazofilie cytoplazmy a 

laločnatost jádra je pro toto stádium typická. V rámci diagnózy je nejspíše patologický (58 %), akceptovali jsme ale 
i to, že je normální (29 %). 

Objekt č. 2: Je pro diagnózu zcela čitelný patologický (69 %) monocyt (96 %), což poznali téměř všichni. Velikost 
buňky a zvýšená laločnatost jádra jsou podkladem pro její zařazení. 

Objekt č. 3: Eozinofilní myelocyt zařadila správně více než polovina účastníků (60 %), o promyelocyt se vzhledem 
k velikosti a charakteru jádra a prostornosti cytoplazmy nejedná (7,3 %), není to ani neutrofilní, ani bazofilní forma 
granulocytu, i když jsou výraznější bazofilní granula a přítomná eozinofilní granula jsou méně výrazná. 
V morfologickém popisu nebyla výraznější shoda, akceptovali jsme, že buňka je normální (25 %), má zvýšenou 
granulaci (42 %), či je dysgranulární (13 %), i když na úrovni eozinofilního myelocytu může být přítomna i 
bazofilní granulace. Neviděli jsme Auerovy tyče, ani Döhleho inkluze, ani pseudo Chédiak-Higashi granula (do 2 % 
chybných odpovědí). 

Objekt č. 4: Polychromatofilní erytroblast se zařazením nečinil problémy (89 %), má naznačenou poruchu 
hemoglobinizace (nehomogenita barvitelnosti) (69 %), což jsme s tím, že může být normální (24 %), akceptovali. 

Objekt č. 5: Dtto foto A1 objekt č. 1 – myeloblast (35 %), monoblast (45 %), chybně blast nezařaditelný (20 %).  
 
Celkový popis nátěrů 
Celularita nátěru byla zvýšená (uvedlo 96 % účastníků). 
Granulopoeza byla početně jednoznačně snížená (45 %) – činila cca 40 % buněk z celkového počtu buněk na obrázcích 

– počítáme do ní celou granulopoezu od stádia promyelocytu až do segmentu. 36 % účastníků zapsalo, že je 
zvýšená, zřejmě chybně započítali i mladší monocytární populaci. Morfologicky bylo správné zapsat, že je klonální  
(42 %) a zároveň i dysplastická (45 %). Jistě nebyla beze změn (5,5 %), ani toxická (7,3 %). 

Erytropoeza byla početně méně zastoupená (96 %), pro její nízké zastoupení se hůře hodnotila i její morfologie, proto 
jsme akceptovali, že je normální (53 %) i dysplastická (47 %). 

Lymfopoeza: Lymfocyty početně na obrázcích tvořily hraničních 5 až 6 %, akceptovali jsme tedy početní zastoupení 
normální (45 %) i snížené (55 %), celkově byla řada beze změn (95 %).  

Monocytopoeza: Byla početně navýšená (96 %) a morfologicky patologická (98 %). 
 
Odhad diagnózy 
Všichni účastníci zařadili správně toto onemocnění do hematoonkologie a většina (73 %) po spočítání jednotlivých 
blastických buněk (myeloblasty + monoblasty + promocyty), které na obrázcích dohromady tvořily přes 20 %, správně 
jako AML. Vzhledem k přítomnosti patologických eozinofilů, které byly téměř na každém obrázku a měly známky N/C 
asynchronie s perzistencí proeozinofílních, tmavě bazofilně se barvících granul a naznačené hyposegmentaci až 
pelgeroidii (obr. A5, A6 a A10 – zralé eozinofily téměř bez segmentace jádra), a k rozpočtu buněk, kdy monocytární 
populace celkem tvořila téměř 34 %, je tato AML správně zařazena do akutní myelomonocytární leukémie 
s patologickou eozinofílií (dle FAB AML M4 eoz) a tímto je zřejmé podezření na přítomnost fúzního genu 
CBFbeta/MYH11, což bylo molekulárně-geneticky potvrzeno. Diagnóza nepatří v rámci AML mezi časté, ale typický 
nález blastů, patologické nitrodřeňové eozinofílie a periferní i nitrodřeňové monocytózy neumožňuje zařadit tuto 
leukémii jinak. Na webu byly k dispozici i obrázky z cytochemických vyšetření – myeloperoxidáza, které je výrazná 
v přítomných eozinofilech (obr. MPO KD), alfa-naftylchloroacetát esteráza (NACE KD), ve které se patologicky barví 
granula středně zralých eozinofilů, a konečně alfa-naftylbutyrát esteráza v PK a KD, která zvýrazní monocytární 
populaci (ANBE). Dále byly přidány obrázky z cytochemického barvení železa, kde jsou patrná výraznější siderofilní 
granula ve dvou přítomných erytroblastech, což by mohlo podpořit možnou dyserytropoezu, a toluidin, který podpoří 
patologii v eozinofilech – barví některá jejich granula. 
Jako hraničně přijatelnou jsme akceptovali i dg. CMML (25 %), jeden podtyp této diagnózy může mít eozinofílii, i když 
blastických buněk bylo více než 20 %. Nezapomeňte na to, že do blastických buněk musíte započítávat i promonocyty, 
je to definováno ve WHO klasifikaci. 
 
 
Pacient B 
Muž, 70 let, vyšetřován pro narůstající dušnost, hmotnostní úbytek 8 kg za 3 měsíce, noční pocení. Zobrazovací metody 
prokazují postižení uzlin mediastina, retroperitonea, břišní infiltrát 16x19x8 cm. 
 
Krevní obraz (Sysmex XE-5000): 
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WBC 6,72 ·109/L, RBC 3,88 ·1012/L, Hgb 111 g/L, Hct 0,33, MCV 85,3 fL, PLT 230 ·109/L 
Dif z analyzátoru [vše v %]: ne 56; ly 41; mo 3,6; eo 0,0; ba 0,1 
Průtoková cytometrie prokazuje B antigeny (CD19, CD20, CD22 a CD79a), dále CD10, BCL2 a BCL6, zatímco CD5 
je negativní. 
 
Objektivně: oslabené dýchání bazálně více vpravo, hmatná resistence břicha, uzliny v oblasti úhlu mandibuly vpravo, 
v pravé axile, v obou inguinách, uzliny jsou ve všech lokalizacích tuhé, nebolestivé, do 3 cm. 
 
Fotografie B1 
Objekt č. 1: Téměř všichni účastníci (98 %) rozpoznali holé, a navíc poškozené jádro, další morfologický popis nemohl 

být vyžadován. 
Objekt č. 2: Naprostá většina účastníků (89 %) správně uvedla, že jde o neutrofilní myelocyt. Proti hodnocení elementu 

jako promyelocyt (9,1 %) hovoří to, že jde o buňku relativně malou, která nemá prakticky žádnou bazofilii 
cytoplazmy a má relativně nízký nukleocytoplazmatický (N/C) poměr. Taktéž zařazení elementu jako metamyelocyt 
(1,8 %) neobstojí, neboť buňka nemá žádné vpáčení jádra, které je pro takovéto zařazení požadováno. V popisu 
buněk vzhledem k nepravidelnému rozložení granul, která jsou místy dosti výrazná, jsme jako správnou vyhodnotili 
dysgranularitu (38 %), akceptovali jsme ale i to, že cytoplazma je hypogranulární, a hraničně i normální. 

Objekt č. 3: Většina (56 %) účastníků správně uvedla, že tento element je velký granulovaný lymfocyt. Granulace je 
v tomto elementu dobře patrná, nicméně akceptovali jsme i názor, že jde jednoduše o lymfocyt (38 % účastníků). 

Objekt č. 4: I v hodnocení tohoto elementu byla vysoká shoda a 98 % zúčastněných pracovišť buňku správně zařadilo 
jako lymfocyt (98 %), který je patologický (96 %). Jde o charakteristický element folikulárního lymfomu, který je 
malý, má velmi vysoký N/C poměr, takže cytoplazma není téměř patrná a kompletně štěpené jádro (centrocyt). 

Objekt č. 5: Taktéž v tomto případě naprostá většina účastníků (93 %) správně poznala ortochromní erytroblast, který je 
normální (87 %).  

 
Fotografie B2 
Objekt č. 1: Všichni účastníci správně poznali plazmocyt a většina správně uvedla, že je normální (75 %), možná trochu 

aktivovaný vzhledem k prostornosti cytoplazmy a k drobné vakuole v cytoplazmě, která vedla některé účastníky 
k závěru, že jde o buňku patologickou (25 %). Nicméně na cytomorfologické úrovni jsou takovéto drobné 
morfologické odchylky obvyklé a samy o sobě bez kontextu k finální diagnóze neumožňují zařazení elementu mezi 
jasně patologické. 

Objekt č. 2: I tento element nečinil větší potíže a naprostá většina účastníků jej správně označila jako promyelocyt 
(91 %). Velký element s ještě zřetelně bazofilní cytoplazmou a vysokým N/C poměrem není možné klasifikovat 
jako myelocyt (7,3 %). Většina účastníků správně uvedla, že jde o normální buňku (64 %). Pro výskyt několika více 
denzních granulí jsme akceptovali, že jde o buňku hypergranulární (13 %) či dysgranulární (7,3 %). Jistě není 
přítomna hypogranularita (7,3 %), N/C asynchronie (11 %) a rozhodně nejde o promyelocyt abnormální (7,3 % - viz 
definice v Pokynech pro zápis výsledků). 

Objekt č. 3: Všichni účastníci naprosto správně poznali neutrofilní segment. Nicméně morfologický popis již byl 
zřetelně více komplikován, neboť téměř polovina účastníků se domnívá, že jde o nález normální (49 %) a bezmála 
polovina, že jde o segment hypogranulovaný (45 %). Protože se na tomto názoru jednoznačně neshodli ani experti 
(2:1), akceptovali jsme oba názory. Ostatní ojedinělá hodnocení (hypersegmentace resp. abnormální shlukování 
jaderného chromatinu se zastoupením 5,5 % a 5,5 %) jsme neakceptovali. 

Objekt č. 4: I zde byla poměrně vysoká shoda v hodnocení a naprostá většina účastníků buňku označila jako eozinofilní 
myelocyt (89 %). Chybějící jaderné vpáčení nedovolí element zařadit jako eozinofilní metamyelocyt (9,1 %). Téměř 
všichni správně popsali nápadnou vakuolizaci cytoplazmy (98 %), byť je možné, že jde o arteficiální nález (skutečná 
vakuolizace přece jen vypadá trochu jinak), ale z cytomorfologického pohledu tento nález nelze přehlédnout a tudíž 
nezapsat. 

Objekt č. 5: I v hodnocení tohoto elementu byla vysoká shoda účastníků, kdy byla buňka zařazena jako ortochromní 
normoblast (95 %). Vzhledem k jisté nehomogenitě barvitelnosti cytoplazmy v dolní části buňky většina účastníků 
správně uvedla, že jde o element s poruchou barvitelnosti cytoplazmy (67 %), ale akceptovali jsme i názor, že jde o 
normální nález (25 %). 

 
Celkový popis nátěrů 
Celularita nátěru: Jde o normocelulární nátěry (84 % účastníků).  
Granulopoeza: Granulopoeza je snížená, což uvedlo 55 % účastníků, nicméně vzhledem k hraničním nálezům jsme 

akceptovali i názor, že je ve fyziologických mezích (45 %). Granulopoeza je bez výraznějších změn (65 %). Pro 
přítomnost některých morfologických odchylek, jako je abnormální shlukování jaderného chromatinu, jsme 
akceptovali přítomnost dysgranulopoezy (35 %). 

Erytropoeza: Tato řada je snížená (44 % účastníků). Ať již je rozpočet proveden na 250 elementů nebo na všechny 
jaderné elementy, které jsou na fotografiích zobrazeny, zastoupení erytropoezy se stále pohybuje mezi 13 až 14 %, 
což je méně, než jsou nastavena kritéria. Vzhledem k hraničnímu nálezu jsme akceptovali i zařazení, že je 
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erytropoeza zastoupená normálně (55 %). Výraznější dysplastické změny nejsou v tomto případě patrné (chybně 
18 %).  

Lymfopoeza: Je nepochybně zmnožená (98 %) a patologická (96 %). 
Monocytopoeza: Téměř všichni účastníci (98 %) se shodli, že je zastoupená normálně a bez výraznějších změn. 
Megakaryopoeza: Taktéž tato řada byla fyziologicky zastoupená (98 %) a bez výraznějších změn (89 %). 
 
Odhad diagnózy 
Je potěšitelné, že naprostá většina účastníků správně poznala folikulární lymfom (93 %). Jde o naprosto typický případ 
s dřeňovou infiltrací malými (často menšími než erytrocyt) lymfoidními elementy, takřka bez cytoplazmy, nezřídka s 
„angulárním“ tvarem buňky, případně se štěpenými jádry, typicky vzhledu „kávového zrna“. V některých případech 
může tudíž i cytomorfologická diagnostika přispět pozitivním způsobem k diferenciální diagnostice 
lymfoproliferativních stavů, byť doménou finální diagnostiky je histologie, průtoková cytometrie, nebo i molekulární 
diagnostika. 
 
 
Závěr 
Cyklus poskytl dvě různé hemato-onkologické diagnózy. 
První z nich byla akutní myelomonocytární leukémie s patologickou eozinofílií - přítomnost perzistujících 
proeozinofilních granul i ve středně zralých eozinofilech při zřejmé N/C asynchronii a dále hyposegmentaci až 
pelgeroidii v eozinofilech nutí cytologa pomýšlet na AML s inverzí či translokací chromozomu 16, molekulárně 
odpovídá fúzi CBFbeta/MYH11, která byla u tohoto pacienta potvrzena. Diferenciální diagnostika proti CMMoL není 
jednoduchá. Opírá se o započtení blastických ekvivalentů, tedy blastů (myeloblastů a monoblastů) a promonocytů, které 
v případě AML budou dosahovat > 20 %. Navíc při průkazu definované rekurentní translokace či inverze na 
chromozomu 16 není dosažení počtu blastů > 20 % - a to ani jejich ekvivalentů - z celkového počtu jaderných buněk 
vyžadováno. To činí situaci z cytomorfologického pohledu ještě komplikovanější, nicméně je nutné na typickou 
morfologii této akutní leukémie upozornit lékaře. 
Druhý případ byl diagnosticky méně komplikovaný a je potěšitelné, že naprostá většina účastníků správně rozpoznala 
folikulární lymfom, byť v tomto případě nejde o jasnou cytomorfologickou diagnózu. Nicméně v typických případech, 
jako je tento, jde o situaci, kdy může správné cytologické vyhodnocení k diferenciální diagnostice významným 
způsobem přispět, což je u lymfoproliferativních stavů spíše zřídkavé. 
 
 
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 

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, je to doplňující informace. 

Poznámky: 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých zpráv naleznete na adrese www.sekk.cz v oddíle 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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