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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 43 pracovišť, z toho 2 ze Slovenska. 
 
Pacient A 
Žena, 46 let, vyšetřována na interním oddělení pro progredující únavu, nesoustředěnost, vyčerpání. 
Subjektivně: méně unavená po substitucích, bez slizničního krvácení, bez teplot, bez bolesti. 
Krevní obraz (Sysmex XN-20): 

WBC 4,98 ·109/L, RBC 2,78 ·1012/L, Hgb 90,0 g/L, Hct 0,275, MCV 98,9 fL, PLT 18,0 ·109/L 
Dif z analyzátoru [vše v %]: ne 51; ly 25; mo 23; eo 0,4; ba 0,2 

Objektivně: eupnoe, kardiopulmonálně kompenzovaná, bledý kolorit. 
 
Fotografie A1 
Objekt č. 1: Neutrofilní segment poznali téměř všichni, je spíše normálního vzhledu (40 %), vzhledem k naznačené 

nesourodosti granul jsme akceptovali též dysgranularitu (35 %). Jiné znaky jako hypo/agranularita, abnormální 
shlukování chromatinu a jaderné fragmenty jsme ale u tohoto elementu neviděli, na rozdíl od jiných elementů na 
dalších obrázcích. 

Objekt č. 2: Jistě se jednalo o zralý (98 %) a dysplastický megakaryocyt, který je dvoujaderný (multinuklearita, 28 %) a 
má vakuolizovaný (88 %) okraj cytoplazmy, což může svědčit pro poruchu odštěpování destiček. O hypo- či 
monolobularitě jádra nemůže být řeč, tento element má dvě oválná jádra. 

Objekt č. 3: Promyelocyt nečinil s určením velké potíže (86 %), a je normální morfologie (63 %). Vzhledem k tomu, že 
jsme akceptovali termín myeloblast (4,7 %), akceptovali jsme tedy i N/C asynchronii (28 %). Jistě se ale nejedná o 
abnormální promyelocyt (7 %!!!), tento termín používáme jen u dg. APL, ani o neutrofilní myelocyt (charakter jádra 
i cytoplazmy toto vylučuje). 

Objekt č. 4: Zařadit erytroblast se podařilo všem zúčastněným. 81 % účastníků tuto buňku popsalo jako 
polychromatofilní erytroblast, hraničně jsme ale uznali též bazofilní formu (19 %). Jde o element 
s nukleocytoplazmatickou asynchronií (23 %). Akceptovali jsme i názor, že jde o normální nález (44 %). Vzhledem 
k nehomogennosti cytoplazmy mezi č. 10 a 11 na periferii buňky jsme akceptovali přítomnost poruchy barvitelnosti 
(35 %). Dva účastníci tuto buňku morfologicky popsali jinými termíny než těmi, které patří k popisu erytropoezy. 

Objekt č. 5: Tuto buňku si jeden účastník spletl s megakaryocytem, ostatní uvedli správně plazmocyt, který je normální 
(81 %). 
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Fotografie A2 
Objekt č. 1: Morfologicky podobná buňka jako objekt 3 na foto A1 – promyelocyt (77 %), který je spíše hypogranulární 

(42 %), než normální bez patologie (akceptováno, 35 %). Akceptována i jeho naznačená N/C asynchronie (16 %). 
Hraničně jsme akceptovali i myeloblast (21 %). Opět se nejedná o abnormální promyelocyt (9,3 %), ani atypický 
monocyt (2,3 %).  

Objekt č. 2: Neutrofilní segment (88 %) je hypogranulární (84 %), s naznačenou hyposegmentací (akceptováno, 40 %). 
Jednoznačnou vakuolizaci (19 %) ani dysgranularitu (7 %) jsme neviděli. 

Objekt č. 3: Správnou odpověď myeloblast uvedlo 81 % účastníků, je pro něj typická jemná struktura chromatinu, 
cytoplazma v tomto případě je bez granul. Akceptovali jsme proto i to, že se jedná o nezařaditelný blast (19 %). 

Objekt č. 4: Polychromatofilní erytroblast s přítomností Howell - Jollyho tělíska poznali téměř všichni (98 %, resp. 
88 %). Hraničně při dolním pólu směrem na č. 5 je patrná destrukturalizace cytoplazmy, akceptovali jsme tedy 
poruchu barvitelnosti (35 %). 

Objekt č. 5: Lymfocyt poznali všichni, že je normální téměř všichni (84 %). Jistě není reaktivní. Jedná se o velký 
lymfocyt. 

 
Celkový popis nátěrů 
Celularita nátěru byla přiměřená (79 %). 
Granulopoeza byla společně s myeloblasty hraničně ve fyziologických mezích (uvedlo 70 %). Pokud někdo z účastníků 

nezapočítal myeloblasty, protože si nebyl jist původem blastů, tak zapsal, že je snížená (19 %). Obě možnosti jsme 
akceptovali. Řada je dysplastická téměř celá (93 %). Atypická, klonální, či bez výraznějších změn (vždy po jedné 
chybné odpovědi) jistě není. 

Erytropoeza je ve fyziologických mezích (24 % buněk na obrázcích), což správně uvedlo 88 %, je taktéž dysplastická 
(98 %) – atypie tvaru jader, porušená hemoglobinizace cytoplazmy. 

Lymfopoeza je ve fyziologických mezích (91 %) a beze změn (88 %). 
Monocytopoeza je taktéž přiměřeně zastoupená a normální morfologie (84 %, resp. 81 % účastníků). 
Megakaryopoeza je početně v normě (74 %), ale dysplastická (98 %).  
 
Odhad diagnózy 
Pacientka byla vyšetřena pro bicytopenii a dle myelogramu a popisu jednotlivých řad v aspirátu kostní dřeně jsme 
stanovili dg. MDS-EB-2. I na obrázcích jsou zřetelné dysplastické rysy ve všech vývojových řadách, blasty tvoří 9 % 
jaderných buněk. Správnou diagnózu určilo 65 % zúčastněných pracovišť. Dalších 26 % účastníků rozpoznalo 
myelodysplastický syndrom resp. jinou myelodysplázii (akceptováno). Ti, co v rámci stanovení diagnózy zahrnuli i 
výše uvedené hodnoty KO, ve kterých dle analyzátoru je zřejmá monocytóza (23 %), správně zapsali dg. CMML (7 %). 
V aspirátu monocytopoeza ale navýšena nebyla, pro tuto diagnózu to ale v myelogramu podmínkou není. O APL se 
jistě nejedná (chybně jeden účastník). 
 
Pacient B 
Muž, 58 let, přeložen z lokální nemocnice pro zjištění masivní lymfadenopatie postihující mediastinum, 
retroperitoneum a malou pánev, zatímco periferní uzliny supraklavikulární, axilární a inguinální postiženy nebyly. 
 
Krevní obraz (Sysmex XE-5000): 

WBC 4,90 ·109/L, RBC 3,75 ·1012/L, Hgb 106 g/L, Hct 0,33, MCV 80,8 fL, PLT 28,3 ·109/L 
Dif z analyzátoru [vše v %]: ne 20; ly 51; mo 23; eo 0,6; ba 5,4 
NRBC 0,88 ·109/L 
NRBC/100WBC: 18 

Mikroskopický rozpočet [vše v %]: neu seg 31; neu tyče 2; lymfocyty 42; monocyty 6; eozinofily 0,5; bazofily 0; 
neu metamy 3; neu myelo 12; promy 0,5; nedif. blasty 3,5 
NRBC/100WBC: 19 

Průtoková cytometrie prokazuje B antigeny (CD19, 20, 22), dále jsou pozitivní CD10, BCL6 a MYC protein. 
Objektivně: bledší kolorit kůže, petechiální krvácení, slezina +3 přes oblouk, otoky DKK. 
 
Fotografie B1 
Objekt č. 1: Většina účastníků (91 %) správně poznala holé jádro, resp. jaderný stín. Nejedná se nehematopoetickou 

maligní buňku, ani makrofág. 
Objekt č. 2: Všichni účastníci poznali eozinofilní segment, který je vakuolizovaný (93 %). 
Objekt č. 3: Všichni účastníci správně poznali blast, přičemž větší část účastníků jej zařadila jako lymfoblast (91 %), 

menší část jako blast nezařaditelný (9 %). Nepochybně se dle morfologie a imunofenotypizace uvedené v údajích o 
pacientovi jedná o element blastického vzhledu patřící k B lymfatické řadě. Nicméně dle WHO klasifikace tumorů 
hematopoetické a lymfoidní tkáně by jako lymfoblast měla být označena nádorová buňka u neoplázií 
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z prekurzorových buněk, což tato buňka nesplňuje (pozitivní TdT u většiny případů). Nejsprávnější by bylo zařazení 
buňky jako nádorového blastu, tato položka ale v číselníku není. 

Objekt č. 4: Všichni účastníci správně poznali lymfocyt, který je normální (93 %). 
Objekt č. 5: Většina účastníků (60 %) správně poznala velký granulovaný lymfocyt, akceptovali jsme i popis lymfocyt 

(30 %). Většina účastníků (65 %) správně uvedla, že jde o normální nález. O monocyt se nejedná, nejde ani o buňku 
patologickou, ani reaktivní. 

 
Fotografie B2 
Objekt č. 1: Naprostá většina účastníků (95 %) správně uvedla holé jádro/jaderný stín. Ani zde nejde o 

nehematologickou maligní buňku a již vůbec ne o eozinofilní myelocyt. 
Objekt č. 2: Tato buňka je polychromatofilní erytroblast, což správně uvedla většina zúčastněných pracovišť (93 %), 

který je normální (53 %). Akceptovali jsme nukleocytoplazmatickou asynchronii (33 %) pro více bazofilní 
cytoplazmu v porovnání s velikostí jádra a makroerytroblast (7 %) pro nepatrně objemnější cytoplazmu. Nejedná se 
o erytroblast ortochromní a již vůbec ne plazmocyt. 

Objekt č. 3: Zde většina účastníků (93 %) správně poznala neutrofilní tyč, která je lehce hypergranulovaná (47 %), 
nicméně vzhledem k hraničnímu nálezu jsme akceptovali i normální nález (40 %). Pro nepatrné rozvláknění 
chromatinu v dolní části jádra jsme akceptovali i názor, že je přítomno abnormální shlukování jaderného chromatinu 
(9,3 %).  

Objekt č. 4: Všichni účastníci správně poznali blast z lymfatické řady, zařazování elementu proběhlo ve stejném 
poměru jako u objektu 3 na foto B1. 

Objekt č. 5: Téměř všichni (98 %) správně uvedli ortochromní erytroblast s karyorexí/jadernou fragmentací (95 %). 
Protože je cytoplazma hraničně objemnější, akceptovali jsme i názor, že jde o makroerytroblast (35 %). Části 
jaderné hmoty v karyorexi jsou vždy zcela kondenzovány, tudíž nelze jádro označit jako pyknotické (30 %), není 
přítomna nápadnější porucha barvitelnosti cytoplazmy, ani nukleocytoplazmatická asynchronie, nejedná se o 
megaloerytroblast, ani nejsou patrna Pappenheimerova tělíska. 

 
Celkový popis nátěrů 
Celularita nátěru: Nátěry jsou hypercelulární (91 %), protože je snímek č. 22 o něco méně buněčný, akceptovali jsme i 

názor, že jde o nátěry normocelulární (9,3 %).  
Granulopoeza je snížená (98 %). 
Erytropoeza je snížená, což správně uvedli všichni účastníci. 
Lymfopoeza je zmnožená (88 %) a patologická (88 %). Část účastníků zřejmě opomenula, že nádorové blasty jsou 

z B lymfatické řady a do zastoupení lymfopoezy tyto elementy nezapočetla; lymfopoeza byla ve fyziologických 
mezích nesprávně označena 1x, snížená 4x. Rozhodně ale není bez výraznějších změn, ani reaktivní! 

Monocytopoeza je zastoupená normálně, což správně uvedli všichni účastníci, a je bez výraznějších změn (98 %). 
 
Odhad diagnózy 
Téměř všichni účastníci (95 %) správně poznali Burkitův (BL) lymfom s dřeňovým postižením. Z morfologického 
hlediska může jít i o difuzní velkobuněčný B buněčný lymfom (5 %), neboť existují neklasifikovalené B buněčné 
lymfomy, které nesou rysy na rozhraní DLBCL a BL, a jsou si podobné jak morfologicky, tak do jisté míry i 
imunofenotypizací – dříve tzv. „Burkit-like“ DLBCL. Obě diagnózy jsou hodnoceny jako správné. 
 
 
Závěr 
V tomto cyklu šlo o dvě zcela odlišné diagnostické jednotky – myelodysplastický syndrom a lymfoproliferativní 
onemocnění. Většina účastníků však rozpoznala správně obě diagnózy, byť diagnóza Burkitova lymfomu byla 
nepochybně snazší.  
 
 
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. 
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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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