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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 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 
39letý pacient, odeslán k vyšetření pro leukocytózu s posunem doleva až k blastům; měsíc před přijetím měl pocit 
nachlazení, bolesti v krku, potil se, od té doby pociťoval únavu, bolest kloubů; od PL indikován Augmentin pro 
uzlinový syndrom. 
Objektivně: splenomegalie, hmatné krční uzliny podél kývače oboustranně. 
Zobrazovací metody: dle CT lymfadenopatie obou axil, více vpravo, subhraniční zvětšení uzlin paraaortálně, v 
mesenteriu a obou inguinách, splenomegalie.  
Krevní obraz (Sysmex XN-20): 

WBC 36,6 ·109/L, RBC 2,95 ·1012/L, Hgb 86,0 g/L, Hct 0,267, MCV 90,5 fL, RDW 21,5 %, PLT 9,0 ·109/L 
Dif z analyzátoru [vše v %]: ne 57; ly 17; mo 23; eo 1,2; ba 1,9; IG 16 

FCM vyšetření 
pozitivní znaky: CD45 (slabě), CD10, CD19, CD34, CD20, cCD22, cCD79a, HLADR 
negativní znaky: cCD3/CD3, MPO 

Molekulárně-genetické vyšetření: bcr/abl pozitivita v oblasti major. 
 
Fotografie A1 
Objekt č. 1: Zařadit tuto buňku mezi neutrofilní segmenty nedělalo nikomu problém. 85 % účastníků zaznamenalo 

hypersegmentaci; akceptovali jsme hypogranularitu (38 %) a abnormální shlukování chromatinu (jen 7,3 %). 
Objekt č. 2: Erytroblast je dle velikosti, struktury chromatinu a zbarvení cytoplazmy ortochromní (42 %), akceptovali 

jsme též polychromatofilní stádium (51 %). Jistě se ale nejednalo o bazofilní stadium (3,6 %). 62 % buňku označilo 
bez morfologických abnormalit. Z důvodu hraničního zařazení buňky jako polychromatofilní erytroblast jsme 
akceptovali též N/C asynchronii (20 %). 

Objekt č. 3: V zadání byly definovány fenotypové znaky pro lymfoidní blast, proto bylo správné uvést lymfoblast 
(65 %) - asi 18 µm velká buňka s vysokým N/C poměrem, téměř bez cytoplazmy, jemně kondenzovaný chromatin 
bez jadérka, protruze jaderné hmoty v dolním pólu. Akceptovali jsme i blast nezařaditelný (24 %). 11 % účastníků 
se chybně domnívalo, že se jedná o myeloblast – myeloidní linii neodpovídá chromatin, N/C poměr a ani tvar jádra 
(srovnejte si s buňkou č. 5, foto A2).  

Objekt č. 4: Neutrofilní segment (98 %, jeden účastník chybně uvedl tyč), který je hypogranulární (62 %) a má hraničně 
vyjádřenou atypii ve shlukování chromatinu – akceptováno (16 %). Pro ne zcela vyjádřenou hypogranularitu jsme 
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akceptovali i normální charakter buňky (22 %). Jistě se nejedná o velký makropolycyt (13 %), či typickou 
pelgeroidní formu (2 účastníci). 

Objekt č. 5: Odpovídá více neutrofilní tyči (67 %) než neutrofilnímu metamyelocytu (29 %, akceptováno). Je 
hypogranulární (71 %) a má vakuolu v cytoplazmě (84 %). Je hraničně megaloidní (9 %) s mírnou N/C asynchronií 
(13 %) - akceptováno. Zcela chybné je označení této buňky jako monocyt (dva účastníci!). 

 
Fotografie A2 
Objekt č. 1: Odpovídal buňce č. 3 na fotografii A1 - správně tedy bylo uvést lymfoblast (69 %). Akceptovali jsme i 

blast nezařaditelný (25 %). Jeden účastník se chybně domníval, že se jedná o lymfocyt (co velikost buňky, přítomná 
jadérka, jemnost chromatinu?). 

Objekt č. 2: Hypogranulární (65 %) neutrofilní segment (98 %). Akceptovali ještě i normální charakter buňky (18 %) a 
abnormální shlukování jaderného chromatinu (15 %), které je hraničně vyjádřené. Není hyper- ani 
hyposegmentovaný, nejedná se o makropolycyt (11 %). 

Objekt č. 3: Erytroblast je ortochromní (58 %), akceptovali jsme polychromatofilní stádium (38 %). Dva účastnící tuto 
buňku chybně zařadili jako bazofilní formu erytroblastu. 56 % účastníků buňku správně označilo bez 
morfologických abnormalit a z důvodu zařazení jsme akceptovali i N/C asynchronii (25 %). 

Objekt č. 4: Platí totéž jako pro objekt č.1 – lymfoblast (76 %), akceptován blast nezařaditelný (16 %). Zcela chybné 
bylo označení prolymfocyt (1 účastník). 

Objekt č. 5: Granulární myeloblast s jemným chromatinem, který můžeme nalézt v rámci lymfoblastového zvratu CML 
v nátěru periferní krve (bývá posun doleva až k myeloblastům) a v aspirátu kostní dřeně, poznalo jen 45 % 
účastníků! Podívejte se ještě na fotografii myeloperoxidázy – lymfoblasty jsou zde MPO negativní, v horní části je 
jeden granulárně MPO pozitivní myeloblast. O lymfoblast se nejedná – srovnejte s ostatními lymfoblasty na fotkách, 
neakceptovali jsme ani blast nezařaditelný (13 %) kvůli granulaci a jemnosti chromatinu! Naopak jsme pro nepatrné 
projasnění Golgiho zóny při dolním pólu jádra akceptovali i zralejší stadium – promyelocyt (20 %). 

 
Celkový popis nátěrů 
Celularita nátěru byla přiměřená (78 %). 
Granulopoeza je jistě početně snížená (< 30 % jaderných buněk na obrázcích); je klonální (27 %) - odpovídá 

klonálnímu postižení hematopoezy na úrovni kmenové buňky, kdy jsou bcr/abl pozitivní postiženy všechny 
vývojové řady a kdy může granulopoeza vykazovat i dysplastické změny (abnormální clumping chromatinu, 
hypo/agranularita) - pro tyto změny jsme akceptovali dysplastické označení granulocytů (55 %). 

Erytropoeza je stejně jako granulopoeza snížená (93 %) z důvodu infiltrace dřeně akutní leukémií; je bez výraznějších 
změn (75 %), akceptovali jsme i označení dysplastická (24 %). 

Lymfopoeza byla samozřejmě navýšená (60 % jaderných buněk) z důvodu přítomnosti patologické lymfoblastové 
populace, nález uvedlo jen 73 % účastníků. 4 účastníci se domnívali, že je početně v normě a 11 účastníků zřejmě 
zapomnělo do této populace započítat lymfoblasty (opět odkazujeme na fenotypový nález, který blasty jasně zařadil 
mezi lymfoblasty). Byla jistě patologická (76 %); chybné bylo označení beze změn (11x) a reaktivní změny (1x). 

Monocytopoeza byla početně ve fyziologických mezích (91 %) a bez výraznějších změn (95 %); 3 účastníci se chybně 
domnívali, že monocyty jsou patologické - netušíme, z jakého důvodu. Pro hraniční zastoupení monocytů jsme 
akceptovali i její zvýšenou četnost kolem 4 % (9 % účastníků). 

 
Odhad diagnózy 
Správnou diagnózu (B-lymfoblastový zvrat CML) uvedlo pouze 16 % účastníků – indicie byly v nátěru periferní krve, 
kde byl zřejmý posun doleva (zvýšené i hodnoty IG v KO), dále byla zřejmá přítomnost celé granulopoezy včetně 
myeloblastů v kostní dřeni (i v myeloperoxidáze), byla známa informace o pozitivitě fúzního genu bcr/abl a návodem 
k určení B lymfoblastů byl jejich fenotyp (CD45 (slabě), CD10, CD19, CD34, CD20, cCD22, cCD79a, HLADR). 
Většina účastníků (75 %) ale uvedla dg. Prekurzorová B a T lymfoblastová neoplazmata, což jsme uznali též jako 
správnou odpověď. Pro odlišení těchto dvou diagnóz je důležité zjistit přítomnost bcr/abl fúzního genu v neutrofilech, 
což se ne vždy vyšetřuje. Z důvodu přidaných informací z průtokové cytometrie a z genetiky jsme jako chybné označili 
odpovědi (vždy 1x) – AML, akutní leukémie blíže nezařaditelná, diagnózu nelze určit, DLBCL a hemolytická anémie.  
  
Pacient B 
56letý pacient ve sledování po léčbě karcinomu prostaty; při kontrole před 4 měsíci mírná elevace PSA, proto 
provedena kontrolní NMR prostaty, kde zjištěna pánevní lymfadenopatie (do 14 mm), proveden PET/CT s nálezem 
pozitivních uzlin podél ilik, v retroperitoneu a v tříslech; pro nejasný původ lymfadenopatie provedena extirpace 
lymfatické uzliny z levé axily, histologicky zjištěn high grade nádor hematolymfoidní linie; následně pak provedeno 
diagnostické vyšetření kostní dřeně. 
Objektivně: zvětšené LU na krku podél kývačů, v obou nadklíčcích, v axilách, vpravo pod prsním svalem, v tříslech 
oboustranně. 
Krevní obraz (Sysmex XN-20): 

WBC 12,6 ·109/L, RBC 4,70 ·1012/L, Hgb 140 g/L, Hct 0,406, MCV 86,4 fL, RDW 14,6 %, PLT 156 ·109/L 
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Dif z analyzátoru [vše v %]: ne 12; ly 57; mo 31; eo 0,2; ba 0,2; IG 0,2 
FCM vyšetření: 

pozitivní znaky u 75 % buněk: CD7(silně), CD5(slabě), cyCD3(slabě), CD99, CD33, CD34, CD38, HLADR(část), 
TdT+/-, CD45(slabě) 
negativní znaky: CD1a, CD2, CD5, CD3, CD4, CD8, MPO 

 
Fotografie B1 
Objekt č. 1: Polychromatofilní erytroblast nečinil problémy (95 %), až na intercytoplazmatický můstek (položka ale 

není v číselníku) je morfologicky normální (62 %). Není ani větší, ani nemá poruchu barvitelnosti cytoplazmy či 
známky N/C asynchronie (pod 10 %) chybných odpovědí. 

Objekt č. 2: Je okolním tukovým okem stlačený promyelocyt (49 %) – má stlačené, a tedy lehce oválné jádro, jadérka, 
jemnější chromatin, granulaci a projasnění Golgiho zóny. Hraničně jsme akceptovali i myeloblast (20 %). Určitě to 
ale není zralejší forma granulopoezy, lymfoblast a blast nezařaditelný (co granulace?). 

Objekt č. 3: Je o stadium zralejší neutrofilní myelocyt (69 %), který je dosti velký a hraničně dysgranulární (20 %, 
akceptováno). Akceptovali jsme též známky N/C asynchronie (zřetelné jadérko, 16 %), ale i mladší stádium – 
promyelocyt (pro velikost buňky a přítomné jadérko, cytoplazma ale odpovídá stádiu myelocytu) a hodnocení, že je 
normální (56 %). 3 účastníci buňku chybně zařadili jako eozinofilní myelocyt - chybí mu ale specifická eozinofilní 
granulace! 

Objekt č. 4: V zadání byly definovány fenotypové znaky pro lymfoblast, proto bylo správné uvést lymfoblast (78 %) – 
16 - 18 µm velká buňka s vysokým N/C poměrem, se srpkem cytoplazmy v horním pólu, jemně kondenzovaný 
chromatin, jadérka. Akceptovali jsme i blast nezařaditelný (18 %). 2 účastníci buňku chybně zařadili jako 
myeloblast (srovnejte si buňku s B-lymfoblasty na fotografiích u pacienta A). 

Objekt č. 5: Neutrofilní segment (poznali všichni), který je hraničně normální (40 %) a hypogranulární (44 %) – obojí 
akceptováno. Nemá známky dysplazie (hyposegmentace, abnormální clumping chromatinu), jistě není 
hypergranulární, nenašli jsme vakuolizaci. 

 
Fotografie B2 
Objekt č. 1: Ortochromní erytroblast (87 %) přiměřeně velikosti a bez abnormalit (75 %) byly správné odpovědi. 

15 % chybně popsalo N/C asynchronii – velikost buňky a charakter chromatinu a cytoplazmy jsou ale přiměřené 
stádiu vyzrávání. 

Objekt č. 2: Zde platí totéž jako u objektu č. 4 na fotografii B1 – lymfoblast (71 %), akceptován blast nezařaditelný 
(24 %). 

Objekt č. 3: Lymfocyt (98 %) s normální morfologií (47 %), hraničně reaktivní (akceptováno, 25 %). Jeden účastník si 
buňku spletl s lymfoblastem! 27 % se chybně domnívá, že je to patologický lymfocyt – srovnejte si charakter 
chromatinu, který je kondenzovaný! 

Objekt č. 4: Buňka je podobná objektu č. 3 na fotografii B1 - velký neutrofilní myelocyt (29 %), který má známky N/C 
asynchronie (zřetelné jadérko, 20 %) a vakuolu při dolním pólu (85 %); 69 % účastníků buňku zařadilo jako 
promyelocyt, což je akceptovatelná odpověď. Buňka má již relativně střední N/C poměr (jádro zaujímá polovinu 
buňky) a poměrně eozinofilní cytoplazmu, lze taktéž identifikovat několik specifických granulí - akceptovali jsme, 
že je dysgranulární (7 %). 5 účastníků se ale chybně domnívá, že je to abnormální forma, tento pojem uvádíme jen 
při dg. APL! 

Objekt č. 5: Eozinofilní segment (všichni správně) je hypersegmentovaný (58 %), akceptovali jsme ale i normální 
morfologii (25 %). Neviděli jsme typickou vakuolizaci (20 %), buňka není hyposegmentovaná a nemá vyjádřený 
atypický clumping chromatinu. 

 
Celkový popis nátěrů 
Celularita nátěru byla zvýšená (64 %), akceptována též normocelularita (35 %). 
Granulopoeza je méně zastoupená (tvořila cca 16 % jaderných buněk) a je dysplastická (31 %). Granulocytů bylo 

vzhledem k převaze lymfopoezy málo, některé byly makrocytární až s megaloidními rysy, některé normální, 
akceptovali jsme tedy i označení této řady jako normální (49 %). 

Erytropoeza téměř chyběla (10 % v myelogramu) – 78 % správných odpovědí a byla celkově bez výraznějších změn 
(71 %). 

Lymfopoeza byla jistě početně navýšená (78 % správných odpovědí) a tvořila > 70 % buněk a byla patologická (80 %); 
10 účastníků si nevšimlo patologických lymfoidních buněk a lymfopoezu označili jako reaktivní či bez výraznějších 
změn! 

 
Odhad diagnózy 
Správnou diagnózu prekurzorová B a T lymfoblastová neoplazmata uvedlo 87 % účastníků. U tohoto pacienta byly 
návodem pro určení diagnózy údaje o fenotypu (CD7(silně), CD5(slabě), cyCD3(slabě), CD99, CD33, CD34, CD38, 
HLADR(část), TdT+/-, CD45(slabě), který měl napovědět, že se jedná o T-ALL; stejně jako ložiskovitá pozitivita 
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T lymfoblastů na fotografii s kyselou fosfatázou. Podobně jako u pacienta A chybné odpovědi byly ojedinělé (AML, 
akutní leukémie blíže nezařaditelná, hepatosplenický lymfom, DLBCL a hemolytická anémie). 
 
Závěr 
V tomto cyklu jsme zvolili pro morfologické srovnání dvě akutní lymfoblastové leukémie, které měly ale odlišný 
původ. 
U prvního pacienta se jednalo o lymfoblastový zvrat CML; návodem k určení diagnózy byla pozitivita fúzního genu 
bcr/abl a fenotyp blastů, posun doleva v periferní krvi a splenomegalie. 
Ve druhém případě šlo o ne zrovna typický průběh T-ALL; návodem pro určení správné diagnózy opět bylo fenotypové 
vyšetření. Morfologie patologických lymfocytů buněk jistě svědčila pro blastický původ elementů; konečné zařazení do 
B- či T- řady je ale pro cytologa obtížné. 
Definitivní diagnóza u všech lymfoproliferací je vždy stanovena až po vyšetření vzorků krve a kostní dřeně v laboratoři 
průtokové cytometrie a po vyšetření v genetické laboratoři. 
Zcela překvapivé bylo zařazení lymfoblastů mezi lymfocyty(!) či myeloblasty a popis patologické lymfopoezy jako 
normální či s reaktivními změnami. Účastnící, kteří chybně interpertovali abnormální fenotyp blastů, zřejmě neznají 
morfologii lymfoblastů. Zcela chybné je zařazení obou diagnóz mezi hemolytické anémie. 
Cyklus byl morfologicky obtížný, z našeho pohledu ale velmi edukativní. Doporučujeme všem účastníkům archivace 
fotografií, které mohou být užitečné při atypických nálezech ve vzorcích, které laboratoře běžně hodnotí. 
 
 
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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