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Abstrakt
Ve  své  práci  jsem  se  zabývala  porovnáním  diferenciálního  počtu 

leukocytů  (DIF)  stanoveného  na  analyzátoru  a  mikroskopicky  u  skupiny 

dětských onkologických a hematoonkologických pacientů. Práci jsem rozdělila 

na  část  teoretickou  a  část  praktickou.  Teoretická  část  zahrnuje  vysvětlení 

procesu  krvetvorby,  vývoj  krevních  buněk  a  charakteristiku  jednotlivých 

vývojových řad, dále popis hematoonkologických a onkologických onemocnění, 

která se nejčastěji  vyskytují  u sledované skupiny dětských pacientů, a jejich 

léčbu. 

V praktické  části  je  popsáno  stanovení  DIF  na  analyzátoru  Beckman 

Coulter LH 750 a pomocí mikroskopu Meopta. U vybraného souboru dětských 

pacientů  jsem  změřila  krevní  obraz  s  diferenciálním  počtem  leukocytů  na 

analyzátoru,  zhotovila  nátěr  a  zhodnotila  jej  mikroskopicky.  Výsledky  jsem 

uvedla do tabulek,  provedla jejich statistické zpracování  pomocí  párového t-

testu v programu GraphPad Prism a znázornila pomocí grafů. 

Cílem práce bylo blíže prozkoumat a zhodnotit rozdíly mezi těmito dvěma 

metodami.  U  19,32  %  pacientů  z testovaného  souboru  analyzátor  DIF 

nevyhodnotil. Jednalo se o pacienty s čerstvým záchytem akutní leukémie, o 

pacienty, kterým byly podány růstové faktory, nebo o pacienty po cytostatické 

léčbě. Pokud i v takovýchto případech analyzátor diferenciál vyhodnotí, může 

dojít  k  významnému  zkreslení  výsledku,  neboť  mladší  formy  buněk  může 

analyzátor zařadit do jiných buněčných kategorií. 

U 80,68 % pacientů z testovaného souboru analyzátor DIF vyhodnotil. Při 

porovnání počtu jednotlivých typů leukocytů, jsem statisticky významný rozdíl 

ve srovnání s mikroskopem zachytila pouze při stanovení počtu monocytů (p = 

0,0072). Rozdíl je pravděpodobně dán tím, že analyzátor vyhodnotí vyšší počet 

leukocytů a tím i vyšší počet monocytů nebo může být analyzátorový výsledek 

ovlivněn přítomností reaktivních a atypických forem lymfocytů ve vzorku. 
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Abstract

In my thesis I focused on comparing a differential leukocyte count (DIF) 

determined  by  the  analyzer  and  by  microscope  in  the  group  of  pediatric 

oncological and hemato-oncological patients. Thesis is divided into theoretical 

and practical parts. The theoretical part includes an explanation of the process 

of hematopoiesis, the development of blood cells and the characteristic of time 

series,  a  decription  of  hemato-oncological  and  oncological  diseases  which 

occur most frequently in the monitored group of pediatric patients,  and their  

treatment. 

In a practical part is described a determination of the DIF by the analyzer 

Beckman Coulter LH 750 and by microscope Meopta. I measured a blood count 

with the differencial  leukocyte count,  I  made a blood smear and I  evaluated 

microscopically it, in the selected group of pediatric patients. The results were 

reported  in  the  tables  and  statistically  processed  using  paired  t-test  in 

GraphPad Prism and were created graphs. 

An aim of this thesis was to explore and evaluate further the differences 

between the two methods. In 19,32 % of patients in the test group was not 

evaluated the DIF by the analyzer. They were patients with the fresh catch of 

acute leukemia, were they applied growth factors or were they the patients after 

chemotherapy.  If  in  such cases analyzer  evaluated the differential  leukocyte 

count, may be a result significantly distorted. Because younger cell forms can 

be by the analyzer classified as a different cell category.

In 80,68 % of patients in the test group was assessed the DIF by the 

analyzer.  When comparing  the  number of  different  types of  leukocyte,  I  am 

caught  a  statistically  significant  difference  in  determining  the  number  of 

monocytes (p = 0,0072) in comparison with the microscope. This difference is 

probably due to the fact that the analyzer assesses a higher leukocyte count 

and thus a higher number of monocytes or result is influenced by the presence 

of reactive and atypical lymphocytes in the sample.
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 1 Zadání bakalářské práce - cíl práce

Za  určitých  okolností  a  z  různých  příčin  může  dojít  v kostní  dřeni  a 

periferní krvi ke změnám v počtu nebo i v morfologii a funkci leukocytů. Tyto 

změny   mohou  vést  ke  vzniku  a  rozvoji  onemocnění.  Některá  onemocnění 

mohou být velmi závažná až život ohrožující, patří mezi ně např. onkologické 

malignity. V takových případech je nutné, aby bylo provedeno rychlé a cílené 

vyšetření, které by vedlo k včasnému určení diagnózy. Mezi taková vyšetření 

patří i stanovení diferenciálního rozpočtu leukocytů.

Dříve  než  došlo  k  vývoji  prvních  jednoduchých  analyzátorů  krevních 

částic, vyhodnocovaly se počty krevních buněk pouze mikroskopicky. Tyto první 

přístroje  byly  schopny  stanovit  pouze  základní  parametry  krevního  obrazu, 

avšak  postupem času  se  s  rozvojem technologií  přidružilo  vyhodnocování  i 

dalších parametrů včetně  rozpočtu leukocytů, nejdříve  třípopulační, později 

pětipopulační. V dnešní době jsou již bežně dostupné  moderní hematologické 

analyzátory,  které využívají   různé principy detekce a jsou schopny stanovit 

kompletní  krevní  obraz,počet  retikulocytů  a  normoblastů  a  pětipopulační 

diferenciální počet leukocytů.

Cílem bakalářské práce je blíže prozkoumat rozdíly, výhody a nevýhody 

stanovení  diferenciálního  rozpočtu  leukocytů  u  skupiny  dětských  pacientů  s 

hematoonkologickými  a  onkologickými  chorobami  na  analyzátoru  Beckman 

Coulter LH 750 a pomocí mikroskopického stanovení. 
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 2 Teoretická část

 2.1 Krvetvorba

Krvetvorba představuje proces tvorby krvinek v krvetvorných orgánech a 

začíná již v raném období těhotenství. U člověka představuje dvě odlišné fáze, 

které  se  liší  odlišnou  krvetvorbou  a  místem tvorby.  Jde  o  fázi  prenatální  a 

postnatální.  Prenatální  fázi  ještě  můžeme rozdělit  na  období  mezoblastové, 

hepatolienární a medulární. Tyto tři fáze na sebe plynule navazují, částečně se 

prolínají a překrývají.(1)

 2.2 Vývoj krevních buněk 

Vývoj krevních buněk po narození probíhá již převážně v kostní dřeni od 

kmenových buněk přes buňky progenitorové, až po velmi diferencované buňky, 

které  se  účastní  transportu  kyslíku  (erytrocyty),  procesů  srážení  krve 

(trombocyty) a obranyschopnosti organismu (leukocyty).(1)

 2.2.1 Kmenová buňka krvetvorby

Během života probíhá v řadě tkání, tedy i v kostní dřeni, neustálá obnova 

již opotřebovaných buněk, které jsou nahrazovány buňkami novými. Rozsáhlý 

proces obnovy závisí  na početně malé populaci  hemopoetických kmenových 

buněk.  Tyto  buňky  mají  dvě  základní  vlastnosti  -  prakticky  neomezenou 

schopnost  sebeobnovy a schopnost  diferencovat  se do všech typů krevních 

buněk .(1)

Všechny  krvinky  v  obvodové  krvi  mají  tudíž  jedinou  společnou 

hemopoetickou  tzv.  pluripotentní  kmenovou  buňku.  Tyto  buňky  se  dají 

stanovovat  imunofenotypizací  pomocí  průtokové  cytometrie,  neboť  známe 

antigen přítomný na jejich povrchu CD34. Tato pluripotentní kmenová buňka se 

dále dělí a diferencuje v buňku progenitorovou.(1) 
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 2.2.2 Progenitorová kmenová buňka

Progenitorová  kmenová  buňka  je  schopna  diferencovat  se  pouze  do 

jedné nebo několika krevních řad, nemá schopnost sebeobnovy a je citlivá na 

růstové faktory. Tyto buňky označujeme CFU – Colony Forming Unit:

 CFU-GEMM (Granulocyte Erytrocyte, Macrophage Megakaryocyte) - pro 

buňky myelopoézy

 CFU-GM (Granulocyte  Macrophage)  -  bipotentní  progenitorová  buňka 

pro makrofágovou a granulocytární řadu

 BFU-E (Burst Forming Unit-Erythroid) a CFU-E – pro buňky červené řady

 CFU-G (Granulocyte) - pro buňky granulocytární řady

 CFU-Eos - pro buňky eosinofilů

 CFU-M – pro buňky monocytární řady

 CFU-Meg (Megakaryocyte) – pro buňky megakaryocytové řady

Kmenové a progenitorové buňky zatím nejsou morfologicky rozlišitelné 

pro svoji velkou podobnost s lymfocyty. Morfologicky rozlišitelné jsou až jejich 

další vývojová stádia - prekurzorové  buňky.(1)

 2.3 Bílá krevní složka - leukocyty

U bílé krevní složky rozlišujeme několik vývojových buněčných řad, které 

jsou morfologicky a  funkčně odlišné. Liší se morfologie jednotlivých vývojových 

stadií prekurzorů od zralých krvinek.(2)

Rozlišujeme vývojové řady:

  myelomonocytární  –  granulocyty  (neutrofilní,  eozinofilní,  bazofilní)  a 

monocyty

 lymfocytární
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 2.3.1 Myelomonocytární vývojová řada

Mateřskou  buňkou  této  řady  je  CFU-GM.  Od  stádia  této  buňky  se 

oddělují 4 vývojové linie - neutrofilní, eozinofilní, bazofilní a monocytová.(2) 

 2.3.1.1 Charakteristiky buněk granulocytární řady

Myeloblast

vzhled: kulatá nebo oválná buňka s úzkým lemem bazofilní cytoplazmy

průměr: 14 - 20 µm

jádro: velké kulaté nebo oválné s jadérky o počtu 2 - 5, zabírá větší část buňky

chromatin: jemný, síťovitého charakteru

cytoplazma: basofilní bez granul

Obr.č.1.Myeloblast (obrázek pořízen pomocí DM96)

Promyelocyt

vzhled: velká kulatá buňka (po megakaryocytu největší buňka kostní dřeně)

průměr: 18 - 25 µm

jádro: velké, kulovité, chromatin jemný, síťovitý, přítomna jsou jadérka

cytoplazma: modrá, obsahuje primární azurofilní granula, jejichž počet stoupá 

v průběhu vyzrávání
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Obr.č.2. Promyelocyt (obrázek pořízen pomocí DM96)

Myelocyt

vzhled: může mít charakter méně vyzrálý nebo zralejší

průměr: 16 - 20 µm

jádro: menší než u promyelocytu, kulaté nebo oválné

chromatin: hutný  s  trámečkovitým  uspořádáním,  hrubší  vzhled  než  u 

promyelocytu

jadérka: při  panoptickém  barvení  málo  viditelná,  ve  zralých  myelocytech 

nemusí být viditelná vůbec

granula: specifická (neutrofilní, eosinofilní, basofilní)

cytoplazma: v méně zralých formách slabě basofilní, ve vyzrálých oxyfilní

Obr.č.3. Myelocyt neutrofilní (obrázek pořízen pomocí DM96)
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Metamyelocyt 

průměr: 10 - 18 µm

jádro: menší, ledvinovitý nebo fazolovitý tvar, bývá uloženo při obvodu

chromatin: hutnější než u myelocytu, jádro má zřetelně políčkový charakter

cytoplazma: růžová, oxyfilní 

granula: specifická (neutrofilní, eosinofilní, basofilní)

Obr.č.4. Metamyelocyt neutrofilní (obrázek pořízen pomocí DM96)

Nesegmentovaný granulocyt (tyč)

průměr: 10 - 16 µm

jádro: nečleněné, uložené blíže středu, tvar paličky nebo tyčky, většinou lehce 

zahnuté, může být esovité, tvaru podkovy nebo kličky

chromatin: hrubě trámcovitý, v němž se střídají tmavá políčka se světlými

cytoplazma: růžová, oxyfilní

granula: specifická (neutrofilní, eosinofilní, basofilní)
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Obr.č.5. Tyč neutrofilní (obrázek pořízen pomocí DM96)

Segmentovaný granulocyt

Neutrofilní segment 

jádro: velmi bohaté na chromatin, rozdělené na 2 - 5 částí, které jsou spojeny 

můstky.  Jednotlivé  jaderné  úseky  nejsou  pravidelné  a  kulaté,  ale  většinou 

zprohýbané nebo rozmanitě nepravidelné

chromatin: shluklý, hutný, seskupený v hrudkách

průměr: 10 - 14 µm

cytolazma: oxyfilní jemně granulovaná (fialovohnědá granula)

Obr.č.6. Segment neutrofilní(obrázek pořízen pomocí DM96)

Eozinofilní segment

velikost: o něco větší než neutrofilní segment
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průměr: 10 - 16 µm

jádro: členěné většinou na dvě části, tvar přesýpacích hodin, činky nebo brýlí,  

spojené nitkovitým můstkem

cytoplazma: velmi světlá až bezbarvá, obsahuje cihlově oranžová eozinofilní 

zrna 

Obr.č.7. Segment eozinofilní (obrázek pořízen pomocí DM96)

Bazofilní segment

velikost: menší než neutrofilní a eozinofilní granulocyt

průměr: 10 - 12 µm 

jádro: nepravidelné, laločnaté, s malým množstvím chromatinu, bývá překryto 

modročernými bazofilními zrny fialovočerné barvy

cytoplazma: růžová se zvláštním hnědým odstínem

Obr.č.8. Segment bazofilní (obrázek pořízen pomocí DM96)
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Myeloblasty, promyelocyty, myelocyty a metamyelocyty se za normálních 

okolností  nalézají  jen  v  kostní  dřeni.  V  obvodové  krvi  jsou přítomny jen  za 

patologických stavů.(2)

 2.3.1.2 Charakteristiky buněk vývojové linie monocytů

Monoblast

průměr: 16 – 22 µm

jádro: kulaté, někdy ledvinovité se 2 - 6 jadérky

chromatin: jemně uspořádán v dlouhých stuhách

cytoplazma: modrá nebo modrošedá, neobsahuje granula

Morfologicky je velmi obtížné odlišit myeloblasty, monoblasty a lymfoblasty!

Obr.č.9. Monoblast (obrázek pořízen pomocí DM96)

Promonocyt

průměr: 18 - 22 µm 

jádro: ledvinovitého  tvaru,  zřídka  kulaté,  jadérka  nejsou  zpravidla  v 

panoptickém barvení patrná

chromatin: jemný, vláknitý

cytoplazma: šedomodrá s drobnou azurofilní granulací
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Obr.č.10. Promonocyt (obrázek pořízen pomocí DM96)

Monocyt

vzhled: největší buňka obvodové krve, nepravidelného tvaru

průměr: 18 - 22 µm 

jádro: podkovovité, fazolovité, laločnaté, někdy oválné, poměrně velké, uložené 

lehce excenticky

chromatin: řídký,  uspořádán  do  stuh,  stuhy  tvoří  síťovitá  oka  s  uzlovitým 

zesílením až hrudkami

cytoplazma: bohatá, šedomodrá, kouřově zbarvená, může obsahovat vakuoly, 

někdy obsahuje spoustu jemných azurofilních granul uložených nestejnoměrně 

v podobě poprašku(2)

Obr.č.11. Monocyt (obrázek pořízen pomocí DM96)
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 2.3.2 Lymfopoéza

Lymfocyty  se  tvoří  z  mateřských  lymfoidních  kmenových  buněk  přes 

prelymfoidní stadia až po zralý lymfocyt. Z této linie se diferencují  NK buňky a  

T a B lymfocyty. Vývoj B lymfocytů probíhá v kostní dřeni (primární lymfatická 

tkáň)  a  dokončuje  se  po  setkání  s  antigenem v  sekundárních  lymfatických 

orgánech  (uzliny,  slezina,  Peyerovy  plaky).  Progenitorové  lymfoidní  buňky 

přestupující  do  thymu  (primární  lymfatický  orgán)  dávají  vzniknout  T 

lymfocytům. V thymu probíhá hlavní část jejich vývoje. Po stimulaci antigenem 

vznikají výkonné, pomocné a paměťové T lymfocyty.(3)

 2.3.2.1 Stimulace lymfocytu specifickým antigenem

Lymfocyty, které se ještě nesetkaly se specifickým se nazývají panenské 

lymfocyty. Lymfoidní buňky kolující v periferní krvi jsou v tzv. klidovém stádiu, 

avšak  při  vhodných  podnětech  se  aktivují  a  mohou  se  transformovat  až  v 

lymfoblasty.  Lymfoblasty mohou proliferovat a přecházet na různé efektorové 

formy. Některé efektorové lymfocyty zanikají, jiné se mohou vracet do klidového 

stádia.(1) 

Lymfoblast

průměr: 12 - 14 µm

jádro: velké, oválné nebo kulaté, s 1 - 5 dobře ohraničenými jadérky

chromatin: jemný, plsťovitý

cytoplazma: lehce basofilní, neobsahuje granula
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Obr.č.12. Lymfoblast (obrázek pořízen pomocí DM96)

Prolymfocyt

průměr: 13 - 16 µm 

jádro: oválné, má ještě jadérko

chromatin: hutný, ale ne hrudkovitý jako u lymfocytu

cytoplazma: světle modrá bohatá

Obr.č.13. Prolymfocyt (obrázek pořízen pomocí DM96)

Lymfocyt

Morfologicky  lze  rozlišit  lymfocyty  malé  a  velké  formy  a  velké  granulární 

lymfocyty.

Malý lymfocyt

vzhled: okrouhlý tvar
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průměr: 8 - 12 µm

jádro: poměrně velké, kulaté, oválné nebo na jedné straně mírně vpáčené, od 

plazmy jasně ohraničeno, bývá uloženo lehce excentricky

chromatin: barví se tmavě, hutný, bohatý

cytoplazma: světle modrá, vytváří úzký lem kolem jádra

Obr.č.14. Malý lymfocyt (obrázek pořízen pomocí DM96)

Velký lymfocyt

vzhled: okraje mírně vlnité, zploštělé nebo vtlačené

průměr: 12 - 15 µm 

jádro: podobné jako u malého lymfocytu, ale méně pravidelné

chromatin: hutný, ale světlejší než u malého lymfocytu

cytoplazma: bohatší, lehce bazofilní(1)

Obr.č.15. Velký lymfocyt (obrázek pořízen pomocí DM96)
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Obr.č.16. Velký granulární lymfocyt (obrázek pořízen pomocí DM96)

B lymfocyty dávají po dostatečné aktivaci specifickým antigenem vznik 

buňkám, které tvoří v organismu protilátky. Následně po aktivaci B lymfocytu 

dochází k jeho transformaci až v tzv plazmocyt. Při této transformaci se zvětší 

objem  buňky  i  jádra  a  dojde  k  vytlačení  jádra  na  okraj.  Podstatnou  část 

cytoplazmy  tak  vyplňuje  endoplazmatické  retikulum,  ve  kterém  probíhá 

intenzivní tvorba protilátek a ty se v buňce hromadí. Diferenciace B lymfocytů a 

produkce protilátek je regulována T lymfocyty.(2)

Plazmocyt

vzhled: oválný nebo kulatý tvar

průměr: 14 - 20 µm

jádro: malé hutné, uložené excentricky, kolem jádra projasnění

chromatin: hutný, uspořádaný do trámců

cytoplazma: tmavomodrá až modrofialová, vakuolizace může dávat buňce až 

pěnovitý vzhled(1)
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Obr.č.17. Plazmatická buňka (obrázek pořízen pomocí DM96)

 2.4 Fyziologie bílých krvinek

Za normálních podmínek se v obvodové krvi nacházejí tyto krvinky:

 neutrofilní tyče a segmenty

 eosinofilní segmenty

 bazofilní segmenty

 monocyty

 lymfocyty

 2.4.1  Přežívání leukocytů

Zralé neutrofily přežívají v krevním oběhu několik hodin (6 – 8 hodin). 

Pak přecházejí do tkání, kde pravděpodobně zanikají. Zralé eozinofily a bazofily 

přežívají 4 - 7 dnů. Monocyty přežívají několik dní, potom přecházejí do tkání,  

kde se některé natrvalo usazují, za určitých podmínek se pomnožují nebo se 

vrací zpět do oběhu. Lymfocyty přežívají několik dnů až týdnů, paměťové buňky 

několik let nebo po celý život.(4) 

 2.5 Popis onemocnění u sledované skupiny pacientů 

 2.5.1 Akutní lymfoblastická leukémie

Akutní lymfoblastickou leukémii (ALL) lze definovat jako klonální expanzi 
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lymfoblastů T nebo B linie. Postihuje kostní dřeň i periferní krev. Podle WHO 

klasifikace  jsou  ALL  řazeny  k nádorovým  lymfoproliferativním  onemocněním 

z prekurzorových buněk. V kostní dřeni  musí být dle FAB klasifikace přítomno 

nejméně 30 % blastů z neerytroidních jaderných buněk, podle WHO klasifikace 

nejméně 20 % blastů ze všech jaderných buněk.  Podle FAB klasifikace lze u 

dětských pacientů morfologicky rozlišit 3 typy ALL, a to typ L1, L2 a L3, viz. níže 

v tabulce č.1. U dětí mezi 4 a 5 lety s diagnózou akutní leukémie se jedná z 85 

% o ALL , z toho připadá 80 % na typ L1.(5)

Tabulka č.1.  Kategorizace ALL

FAB kategorie L1 L2 L3

Velikost 
blastů

malé velké, heterogenní velké homogenní

Chromatin jemně homogenní, 
u některých buněk 

kondenzovaný

heterogenní jemně retikulární, 
homogenní

Tvar jádra pravidelný nepravidelný, se 
zářezy, překládané, 

rozštěpené

pravidelný, oválný, 
kulatý

Jadérko není patrno vůbec 
nebo je velmi 
nenápadné

zřetelné,často
velké

výrazné

Množství  
cytoplazmy

minimální často objemná středně objemná

Basofilie  
cytoplazmy

slabá až střední variabilní silná

Vakuolizace 
cytoplazmy

variabilní variabilní prominující

V laboratorním obrazu se  objevuje  nejčastěji  leukocytóza,  může být  i  

leukopenie nebo normální počet leukocytů,  trombocytopenie, anémie. V nátěru 

periferní krve nalézáme blasty.(5)

 2.5.2 Akutní myeloidní leukémie

Akutní  myeloidní  leukémie  (AML)  je  klonální  neoplastická  proliferace 

23



myeloidních blastů v kostní dřeni, krvi nebo v jiných tkáních. Počet leukocytů 

v krevním  obraze  dosahuje  často  až  „stovkových“  hodnot,  může  však  být 

přítomna  i  leukopenie  nebo  normální  počet  leukocytů.  Je  přítomna 

trombocytopenie a anémie. Z morfologického hlediska je stále nejvýhodnější 

dělení podle FAB klasifikace. Podle této klasifikace musí být ve dření přítomno 

nejméně 30 % blastů z neerytroidních jaderných buněk. WHO klasifikace má 

početní kritérium pro zařazení akutní leukémie nejméně 20 % blastů ze všech 

jaderných buněk ve dřeni. (5) 

 M0  s  minimální  myeloidní  diferenciací  –  méně  než  3  %  blastů 

pozitivních na MPO a SBB, blasty jsou identifikovány jako myeloblasty 

pomocí imunofenotypizace nebo cytochemicky.

 M1 AML bez vyzrávání  – více než 3 % blastů je pozitivních na MPO 

nebo SBB, většinou přítomny malé uniformní blasty, pouze v některých 

jsou Auerovy tyčky.

 M2  AML  s  vyzráváním  –  blasty  často  obsahují  azurofilní  granula  a 

Aureovy  tyčky  (viz.obr.č.18).  Část  leukemické  populace  vyzrává  do 

promyelocytů,  nachází  se  menší  množství  myelocytů,  metamyelocytů, 

tyčí a segmentů.

 

Obr.č.18.  Auerovy tyče v myeloblastu a patologickém promyelocytu (obrázek 

pořízen pomocí DM96)

 M3  promyelocytární  –  proliferace  abnormálních  promyelocytárních 

buněk,  u  hypergranulární  formy  nález  silných  Auerových  tyček  často 
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uspořádaných ve snopcích, tzv. „faggot cells“, u mikrogranulární formy 

výskyt  hypogranulárních  promyelocytů  vzhledu  atypických  monocytů. 

Často bývá leukopenie nebo je počet leukocytů normální, koagulopatie, 

trombocytopenie. Silná pozitivita MPO, SBB a CAE.

 M4 myelomonoblastová  –  část  leukemických  buněk  vykazuje  znaky 

promonocytů,  část  myeloblastů.  U  části  buněk  jsou  pozitivní 

cytochemické reakce pro průkaz neutrofilní  řady a u části  pro průkaz 

monocytární linie (NaF senzitivní NSE).(6)

 M5 a/b  monoblastová  –  patologická  proliferace  monoblastů,  velkých 

buněk  s  bohatou  cytoplazmou,  MPO  a  SBB  negativních.  M5a  - 

monoblasty tvoří  více než 80 % monocytární  komponenty KD.  M5b  - 

monoblasty tvoří méně než 80 % monocytární komponenty KD.

 M6 akutní erytroleukémie - v KD je z leukemických blastů více než 50 

%  erytroblastů,  více  než  30  %  myelo-  a  monoblastů.  PAS  pozitivita 

erytroblastů, jsou přítomny prstenčité sideroblasty.

 M7 megakaryoblastová  - blasty tvoří více než 30 % jaderných buněk 

KD, příslušnost blastů k megakaryocytární linii je identifikována pomocí 

imunologických markerů nebo ultrastrukturální  analýzou. V PK nemusí 

být blasty vůbec přítomny. Často bývá přítomna pancytopenie, punkce 

KD je  většinou obtížná kvůli  časté fibróze kostní  dřeně.  Ta může být 

suchá nebo  je odebíraný aspirát hypocelulární s příměsí periferní krve. 

Bývají  současně  přítomna  holá  jádra  megakaryocytů,  zralejší 

dysplastické  megakaryocyty,  jejich  mikroformy  a  bizarní  tvary 

trombocytů. Někdy může být  pozorován tzv. „homing“ trombocytů kolem 

megakaryoblastů, zvláště v případě diferencovanějších forem AML M7. 

Megakaryoblasty jsou MPO, SBB a CAE negativní.

 Další typy AML, které nejsou vzaty do FAB klasifikace: AML s bazofilií a 

AML s eozinofilií.(5)

V  laboratorním  obrazu  bývá  nejčastěji  leukocytóza,  trombocytopenie, 

anémie. V nátěru periferní krve jsou často přítomny blasty.(5)
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 2.5.3 Myelodysplastický syndrom

Myelodysplastický  syndrom  (MDS)  je  skupina  klonálních 

hematopoetických onemocnění charakterizovaných inefektivní hematopoézou a 

dysplazií jedné či více myeloidních linií. Současně mohou být zmnoženy blasty 

v kostní dřeni, eventuelně i v periferní krvi.(5)

WHO i FAB klasifikace myelodysplastického syndromu byly vytvořeny na 

základě poznatků o MDS u dospělých. Vzhledem k tomu, že MDS u dětí je 

velmi  vzácný  a  často  postihuje  pouze  geneticky  predisponované  jedince,  je 

aplikace  obou  klasifikací  v  pediatrii  problematická.  V  současné  době  se 

kategorizuje do tří jednotek:

1. Refrakterní cytopenie (RC)

2. Refrakterní anemie s excesem blastů (RAEB)

3. Refrakterní anemie s excesem blastů v transformaci (RAEB-T) 

Kategorizace MDS u dětí je uvedena níže v tabulce č.2.

Tabulka č.2. Kategorizace MDS u dětí 

Periferní krev Kostní dřeň

RC Blasty < 2 % Blasty < 5 %

RAEB Blasty 2 - 19 % Blasty 5 - 19 %

RAEB-T Blasty 20 - 29 % Blasty 20 - 29 %

Navíc musí být splněna alespoň dvě z následujících kritérií: 

 přetrvávající  nevysvětlitelná  cytopenie  (neutropenie,  trombocytopenie, 

anemie)

 dysplastické změny minimálně ve dvou myeloidních liniích

 získaná klonální cytogenetická aberace v hematopoetických buňkách

 zvýšný počet blastů v KD (≥ 5 %)

V laboratorním obrazu je přítomna leukopenie, anémie, trombocytopenie, 

snížený počet retikulocytů. V nátěru periferní krve můžeme rozpoznat některé 

morfologické odchylky jako například hypersegmentaci nebo pelgeroidní formy 
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neutrofilů,  hypogranulaci,  monocytózu,  anisocytózu,  polychromazii,  BTE, 

ovalocyty nebo makrocyty a jiné.(5)

 2.5.4 Hodginova nemoc

Jde  o  systémové  nádorové  lymfoproliferativní  onemocnění  lymfatické 

tkáně,  jehož  základem  je  nález  buněk  Sternberg-Reedové  v lymfatických 

uzlinách. Na nádorových onemocněních dětí se podílí 7 % a postihuje nejčastěji  

děti  školního  věku kolem 15 let.  Maligní  buňky se šíří  z  původní  lymfatické 

uzliny přímým tokem do ostatní lymfatické tkáně.(4) Buňky Sternberg-Reedové 

jsou elementy řady B vycházející z buněk germinálního centra s tzv. „crippling“ 

mutací,  díky  níž  dochází  k  inefektivní  přestavbě  genů  pro  imunoglobuliny. 

Můžeme rozlišit čtyři histologické subtypy klasického Hodgkinova lymfomu: 

1. nodulární skleróza

2. smíšená buněčnost

3. na lymfocyty bohatý typ

4. lymfocytárně depleční typ

V laboratornim nálezu periferní krve bývá normocytární  normochromní 

anémie,  méně  často  mikrocytární  hypochromní  anémie,  může  být  přítomna 

neutrofilie, eosinofilie, trombocytóza, častá je lymfopenie.(5)

 2.5.5 Hepatoblastom

Hepatoblastom je nádor jater typický pro dětský věk tvořící  0,5 - 2 % 

všech  dětských  nádorů.  Nejčastěji  bývá  diagnostikován  v  kojeneckém  a 

batolecím  věku  a  to  nejčastěji  u  chlapců.  Nádor  může  vzniknout  u  dětí  s 

vrozenou vývojovou vadou jater nebo žlučových cest, u matky alkoholičky nebo 

u matky užívající hormonální antikoncepci. Prvním příznakem bývá zvětšování 

bříška,  může  být  přidružena  únava,  nechutenství,  bolest.  Nádor 

diagnostikujeme fyzikálním vyšetřením,  laboratorním  vyšetřením specifických 

markerů, histologickým vyšetřením nebo také tomografií jater. V krevním obrazu 

se může objevit trombocytóza a anémie. Po chemoterapii může být v periferní 
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krvi pancytopenie s neutropenií, mezi jednotlivými kúrami monocytóza. (7) 

 2.5.6 Nádory centrálního nervového systému

Jde  o  skupinu  nádorů  lišících  se  tkáňovou  skladbou,  odlišných 

biologických  charakteristik  a  různého  stupně  malignity.  Primární  nádor  je 

lokalizován v mozku nebo míše a metastazovat může i do jiných oblastí CNS. 

Děti  po  léčebném ozáření  CNS pro  akutní  leukémii  nebo non  –  Hodginské 

lymfomy mají s latencí 5 - 25 let zvýšené riziko této sekundární malignity. Mezi 

příznaky  patří  bolest  hlavy,  zvracení,  poruchy  zraku,  poruchy  koordinace, 

poruchy  chování  nebo  křeče.  Diagnostika  probíhá  na  základě  fyzikálního, 

laboratorního a neurologického vyšetření, dále oční vyšetření, vyšetření pomocí 

zobrazovacích metod. Po chemoterapii může být v periferní krvi pancytopenie 

s neutropenií, mezi jednotlivými kúrami monocytóza (7) 

 2.5.7 Neuroblastom

Tento nádor patří mezi typické nádory útlého dětského věku. Vychází ze 

struktur autonomního nervového systému ze sympatických ganglií, která jsou 

uložena podél páteře nebo z nadledviny. Vyskytuje se zhruba u 8 % dětských 

pacientů,  nejčastěji  chlapců,  většinou  do  5  let  života.  Primární  nádor  bývá 

lokalizován  v  dutině  břišní,  dutině  hrudní,  pánvi  nebo  na  krku.  Stanovení 

katecholaminů  v  moči  po  dietě  ukazuje  na  tento  typ  nádoru,  neboť 

neuroblastom tyto látky produkuje ve velkém množství. V krevním obrazu bývá 

z 50 – 60 % anémie. Po chemoterapii může být v periferní krvi pancytopenie 

s neutropenií, mezi jednotlivými kúrami monocytóza.(7) 

 2.6 Léčba 

Po  diagnostikování  onkologického  onemocnění  je  třeba  zahájit  co 

nejdříve  léčbu.  Pokud  je  to  možné,  je  u  nádorů  velice  důležité  chirurgické 

odstranění.  Dále  se  nasazuje  chemoterapie,  radioterapie,  pak  se  případně 
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přistupuje  k  transplantaci  kostní  dřeně  nebo  transplantaci  periferních 

kmenových buněk.(8) 

 2.6.1 Radioterapie

Radioterapie  vysokými  dávkami  ničí  sice  nádorové  buňky,  ale  také 

poškozuje i  zdravou okolní  tkáň. Proto je snaha zacílit  záření co nejvíce na 

postiženou oblast.(9)

 2.6.2 Chemoterapie

Při  chemoterapii  se  využívá  látek  zabíjejících  buňky,  tzv.  cytostatik, 

jejichž hlavním cílem je zásah do dělení buněk. Cytostatik existuje mnoho druhů 

a rozdělují se do skupin podle mechanismu účinku. Bohužel tyto látky nepůsobí 

specificky pouze na nádorové buňky, ale i na další rychle se množící buňky. 

V kostní dřeni působí toxicky na všechny hematopoetické buňky. Poškození pak 

vede k anémii, leukopenii a trombocytopenii a tak může dojít k rozvoji infekce 

nebo k závažným krvácivým projevům. Přitom vyšší dávky cytostatik v mnoha 

případech zajišťují vyšší protinádorový účinek.(9)

 2.6.3 Transplantace  kostní  dřeně  a  periferních  kmenových 

buněk

V  současné  době  se  užívá  jako  štěp  nejen  kostní  dřeň,  ale  i  

progenitorové  buňky  získané  z  periferní  krve  či  pupečníkové  krve.  Dárcem 

mohou být kompatibilní příbuzní (alogenní transplantace) nebo samotní pacienti 

v období  remise  onemocnění  (autologní  transplantace).  Hlavními  výhodami 

použití štěpu z periferní krve je rychlejší obnova krvetvorby a odpadá nutnost 

celkové  anestezie  při  odběru  štěpu.  Protože  v  krvi  je  za  normálního  stavu 

přítomno pouze velmi malé množství progenitorových buněk (< 0,1 %), je nutné 

je  mobilizovat.  Jejich  množství  v  periferní  krvi  stoupá  v  době  zotavování  z 

leukopenie  po  vysokodávkované  cytostatické  chemoterapii  a  po  podání 

některých  růstových  faktorů  (G-CSF,  GM-CSF,  IL-3)  v případě  separace 

progenitorových  buněk  od  pacientů,  po  podání  pouze  růstových  faktorů 
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v případě  separace  progenitorových  buněk  od  zdravých  dárců.  V  době 

nejvyššího vzestupu jsou progenitory z krve odebírány cytoferézou, zpravidla 

více dní po sobě. Vzhledem k tomu, že období vzestupu je individuální (2. – 6.  

den při podání pouze G-CSF, 6. - 13. den při podání G-CSF + chemoterapii) a 

poměrně krátkodobé (nejvýše 5 dní), je nutné jejich denní monitorování.(10)
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 3 Praktická část

 3.1 Charakteristika testovaného souboru

Pro předkládanou bakalářskou práci jsem analyzovala diferenciální počet 

leukocytů u 88 dětských pacientů ve věku 3 - 15 let (medián 8 let a průměr 7,95 

let)  s  hematoonkologickou  a  onkologickou  diagnózou  na  automatickém 

analyzátoru Beckman Coulter LH 750. 

Tabulka č.3. Přehled a počet diagnóz

Diagnóza

Kód Název Počet

C910 Akutní lymfoblastická leukémie 52

C920 Akutní myeloblastická leukémie 9

C819 Hodginova nemoc 4

C222 Hepatoblastom 3

D469 Myelodysplastický syndrom 4

C474 ZN- periferní nervy břicha 7

C479
ZN- periferní nervy břicha a 
autonomní nervový systém

3

C710 ZN- mozek (mimo laloky a komory) 3

C719 ZN- Mozek 3

Vyhodnocené diferenciální počty leukocytů jsem rozdělila na dvě skupiny, 

kdy diferenciál  vyšel  a  mohl  být  porovnán  mikroskopicky a  na  případy,  kdy 

diferenciál nevyšel, tudíž nemohl být porovnán s mikroskopickým zhodnocením. 

 3.2 Preanalytická fáze

 3.2.1 Odběr krve a transport

Odběr se provádí zpravidla nalačno ráno, protože většina látek a počet 

krvinek během dne v periferní krvi výrazně kolísá.(11) Obvykle se odebírá krev 

venózní, a to z loketní žíly po dezinfekci místa vpichu.  Odběr by měl probíhat za 

standardních  podmínek  s  minimálním  stažení  paže,  jehlou  o  standardním 
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průměru a v uzavřeném systému. U dětí se častěji provádí odběr kapilární krve 

a  to  ze  strany  bříška  prstu.  Dáváme  však  pozor  na  možnost  hemolýzy  při 

delším styku krve s dezinfekčním prostředkem a “vymačkávání“ krve z prstu, 

které  potom  vede  k naředění  krve  tkáňovým  mokem  a  tak  ke  zkreslení 

výsledku.(12) Pro  hematologické  vyšetření  se  užívá  zkumavek  obsahujících 

antikoagulační  činidlo  K3EDTA zobrazených  na  obrázku  č.19.  Po  odběru  je 

nutné  okamžité  šetrné  promíchání  krve,  aby  se  zamezilo  vzniku  krevní 

sraženiny. Transport odebraného a řádně označeného materiálu do laboratoře 

se musí uskutečnit co nejdříve po odběru.(13)             

 

Obr.č.19. Zkumavka s obsahem K3EDTA pro hematologické vyšetření  

převzato z:   http://us.gbo.com/preanalytics/detail/55/  

 3.2.2 Manipulace s materiálem

Řádně označený materiál se po přijetí zkompletuje se žádankou, zadají 

se požadavky do laboratorního informačního systému a pak je vzorek připraven 

k analýze.(14)
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 3.3 Analytická fáze

 3.3.1 Přístroje 

 3.3.1.1 Automatický analyzátor Beckman Coulter LH 750

Analyzátor  Beckman  Coukter  LH  750  je  plně  automatizovaný 

hematologický analyzátor schopný stanovit u normálních vzorků přesné počty 

krevních  buněk  a  vyhodnotit  pětipopulační  diferenciální  počet  leukocytů.  Na 

různé patologie upozorňuje formou různých textových hlášení. Využívá měření 

na principu VCS analýzy. Součástí  je  i  nátěrový  automat Coulter  LH Series 

Slide Maker a barvící linka. Analyzátor je zobrazen na obr.č.20.(15)

Obr.č.20. Analyzátor Beckman Coulter LH 750

převzato  z:   https://www.beckmancoulter.com/wsrportal/wsr/diagnostics/clinical-  

products/hematology/coulter-lh-750-hematology-analyzer/index.htm

Princip měření - VCS analýza

Před  analýzou  jsou  pomocí  lyzačního  činidla  odstraněny  erytrocyty  a 

částečně  i  trombocyty,  následně  je  krev  naředěna  diluentem.  VCS  3D 

technologie využívá podpory tří nezávislých fyzikálních metod. 

 Impedanční  metoda  -  k  usměrnění  proudu  buněk  se  využívá 
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hydrodynamická fokusace, buňky jsou vháněny do měřicí apertury mezi 

elektrody,  kde je  stejnosměrný elektrického proud,  který neproniká do 

buňky. Při průchodu buňky mezi elektrodami ae mění odpor prostředí, 

který je zaznamenán jako napěťový impuls, počet impulsů nám udává 

počet buněk a velikost amplitudy impulsu objem buňky. V = volume.

 Metoda vysokofrekvenčního střídavého  elektrického pole  –  proud 

prochází membránou buňky a měří hlavně vnitřní komplexitu buněčného 

systému a velikost jádra. C = conductivity.

  Metoda  laserového  paprsku  a  jeho  rozptylu  -  měří  globularitu  a 

lobularitu buňky . S = scatter.

Buňky  jsou  následně  pomocí  speciálního  software  (ACU  GATE) 

seskupeny do jednotlivých oblastí a barevně odlišeny viz. obrázek č.21.(11)

Obr.č.21. Scattergram – VCS analýza (modrá - lymfocyty, zelená - monocyty,  

růžová  -   neutrofily,  oranžová  -  eosinofily)  obrázek  převzat  ze  softwaru 

analyzátoru Beckman Coulter LH 750

 3.3.1.2 Mikroskop ( Meopta, Czechoslovakia)

Mikroskopickou techniku pro rozpoznání leukocytů zavedl Paul Ehrlich v 

roce 1878. Mikroskop se skládá z optické a osvětlovací části a ke zhodnocení 
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preparátu se užívá imerzního objektivu při zvětšení 1000x.(11)

Stanovení rozpočtu leukocytů mikroskopicky

Principem metody je zhotovení krevního nátěru, jeho fixace, panoptické 

obarvení a následně jeho vyhodnocení.(16)

• Zhotovení nátěru - U manuálního provedení se kápne asi 50 µl krve do 

středu spodní části podložního sklíčka, přiloží se roztěrové sklíčko pod 

úhlem asi 30 - 40° a lehkým, plynulým pohybem se provede roztěr. Nátěr 

musí  být  rovnoměrný,  stejnorodý,  přiměřeně  tenký  a  musí  se  nechat 

dobře zaschnout a označit identifikačními údaji. Nátěr může být zhotoven 

i  automaticky  pomocí  nátěrového  automatu  Coulter  LH  Series  Slide 

Maker s připojenou barvicí linkou.(16)

• Barvení  nátěru -  Preparáty  jsou  obarveny  Pappenheimovou 

panoptickou barvicí metodou dle barvicího protokolu v analyzátoru - viz 

tabulka  č.4.  V  první  lázni  se  užívá  barva  May-Grünwald  ředěná 

fosfátovým pufrem pH 6,8. Obsahuje ještě další fixační složku (metanol). 

Ve druhé lázni  se  používá  Giemsa-Romanowski.  May-Grünwald  barví 

acidofilní  struktury  buňky  a  neutrofilní  granulaci  leukocytů  a  Giemsa-

Romanowski  barví  cytoplazmu  monocytů  a  lymfocytů  a  jaderný 

chromatin.  Při  poruše  barvicí  linky  nátěry  barvíme  manuálně  po 

odklopení vrchního krytu linky a řídíme se dobou barvení podle barvícího 

protokolu v analyzátoru.(11) 

Tabulka č.4. Pappenheimova panoptická barvící metoda

převzato z: Standardní operační postup - metodický č. IISOPM – 1 OKH – 4/2011 – 01)

Reagencie Doba barvení
1 May-Grünwald 

(Výrobce: Penta, ČR)
6 minut

2 Giemsa-Romanowski 
(Výrobce: Penta, ČR)

5 minut

Rinse SP-Buffer (Výrobce: 
Ústavní lékárna FN 
Motol)

1 minuta

Dry 2 minuty
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• Hodnocení  nátěru  -  Obarvené  a  osušené  nátěry  se  hodnotí 

mikroskopicky  meandrovitým  pohybem  pod  imerzním  objektivem  při 

zvětšení 1000x v okrajové tenké části nátěru s rovnoměrným rozložením 

buněk. Hodnotí se 100 buněk leukocytární řady jak početně, tak i jejich 

morfologie - granulace, zabarvení cytoplazmy, charakter jádra, inkluze, 

vakuolizace, fragmenty buněk, holá jádra, jaderné stíny atd.(11)

 3.3.2 Referenční rozmezí

Referenční rozmezí leukocytů a diferenciálního počtu leukocytů  u dětí je 

uvedeno níže v tabulce č.5.

Tabulka č. 5. Referenční rozmezí pro leukocyty a jejich diferenciální počet ve 

FN  Motol (převzato  z:  Standardní  operační  postup  -  metodický  č.  

IISOPM_1OKH_45/2011-1)

Parametr Jednotka 0.-1. den 2.-30. den 1.-3. měsíc 0,5-1 rok 1-5 let 5-15 let

WBC x 109 /l 8,0 - 38,0 5,0 - 15,0 5,0 - 15,0 5,0 - 15,0 4,0 - 13,0 4,0 - 12,0

LYMFOCYTY % 18 - 22 53 – 57 58 - 62 48 - 52 35 - 50 30 - 35

MONOCYTY % 7 - 13 3 – 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10

NEUTROFILY % 58 - 62 33 – 37 28 - 32 38 - 42 40 - 53 53 - 58

EOSINOFILY % 0 - 5 0 – 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5

BASOFILY % 0 - 2,5 0 - 2,5 0 - 2,5 0 - 2,5 0 - 2,5 0 - 2,5

 3.4 Výsledky

 3.4.1 Naměřené hodnoty

Naměřené  hodnoty  celé  skupiny  pacientů  jsou  uvedeny  v  příloze  v 

tabulkách č.11 -15.
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 3.4.2 Statistické vyhodnocení

Procentuálně byl vyhodnocen počet případů, kdy analyzátor diferenciální 

počet leukocytů nevyhodnotil a kdy ano viz graf č.1. níže.

Graf č.1. Procentuální zhodnocení výstupů z analyzátoru LH 750

Dále byl  pro statistické vyhodnocení  použit  párový t  -  test.  Tento test 

porovnává dvě měření u jednoho výběrového souboru. V tomto případě je to 

stanovení diferenciálního počtu leukocytů na analyzátoru a vyhodnocení téhož 

vzorku  pomocí  mikroskopu.  Při  hodnocení  pak  lze  vycházet  z  rozdílů 

naměřených párových hodnot.  Pro zpracování byl  použit  program GraphPad 

Prism.  Díky  němu  získáváme  grafické  zpracování,  medián,  směrodatnou 

odchylku, variační koeficient a p - hodnotu t - testu. P - hodnota menší než 0,05 

znamená signifikantní rozdíl mezi srovnávanými veličinami. Podle p - hodnoty 

můžeme říci, zda jsou rozdíly v naměřených hodnotách již statisticky významné 

či nikoliv.(17)  

Vyhodnocení  je  uvedeno  v  grafu.č.2  -  6  a  další  statistické  údaje  v 

tabulkách č.6 - 10.
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Graf č.2. Průměrné hodnoty neutrofilů z analyzátoru a mikroskopu ± 1SD 

Tabulka č.6.  Porovnání průměrných hodnot neutrofilů; N=71

Neutrofily analyzátor mikroskop
Medián 61,00 57,00
Průměr ± 1SD 58,71 ± 21,75 56,44 ± 23,24
CV 37,04 % 41,17 %

p-hodnota 0,5475 (není rozdíl)

38



Graf č.3. Průměrné hodnoty lymfocytů z analyzátoru a mikroskopu ± 1SD 

Tabulka č.7.  Porovnání průměrných hodnot lymfocytů; N=71

lymfocyty analyzátor mikroskop
Medián 21,00 28,00
Průměr ± 1SD 26,90 ± 20,37 32,32 ± 22,63
CV 75,70 % 70,01 %

p-hodnota 0,1358 (není rozdíl)
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Graf č.4. Průměrné hodnoty monocytů z analyzátoru a mikroskopu ± 1SD 

Tabulka č.8.  Porovnání průměrných hodnot monocytů; N=71

monocyty analyzátor mikroskop
Medián 9,600 7,000
Průměr ± 1SD 12,17 ± 8,351 8,789 ± 6,265
CV 68,62 % 71,29%
p-hodnota

0,0072 (je rozdíl)
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Graf č.5. Průměrné hodnoty bazofilů z analyzátoru a mikroskopu ± 1SD 

Tabulka č.9.  Porovnání průměrných hodnot bazofilů; N=71

basofily analyzátor mikroskop
Medián 0,400 0,0
Průměr ± 1SD 0,3563 ± 0,2347 0,3380 ± 0,3380
CV 65,85 % 179,90 %
p-hodnota

0,8132 (není rozdíl)
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Graf č.6. Průměrné hodnoty eosinofilů z analyzátoru a mikroskopu ± 1SD 

Tabulka č.10. Porovnání průměrných hodnot eozinofilů; N=71

eosinofily analyzátor mikroskop
Medián 1,000 1,000
Průměr ± 1SD 2,066 ± 2,582 2,042 ± 2,670
CV 124,95 % 130,72 %
p-hodnota

0,9568 (není rozdíl)
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 4 Diskuse a závěr

Cílem  práce  bylo  porovnat  a  blíže  zmapovat  hlavní  rozdíly  mezi 

automatickým a mikroskopickým stanovením diferenciálního rozpočtu leukocytů 

u skupiny hematoonkologických a onkologických dětských pacientů z FN Motol. 

U této rizikové skupiny pacientů se provádí vyšetření diferenciálního rozpočtu 

leukocytů velmi často, protože je pro určení diagnózy, vývoje choroby a léčby 

nezbytné. 

U sledované skupiny pacientů byla úspěšnost stanovení analyzátorového 

diferenciálu  80,68  %  a  výsledky  mohly  být  dále  porovnány  mikroskopicky. 

Zbylých 19,32  % vzorků, kdy se jednalo převážně o čerstvý záchyt akutních 

leukémií (9 případů), nebyl analyzátor schopen vyhodnotit z důvodu akutního 

stádia  onemocnění.  V těchto  případech  jsou  do  periferní  krve  vyplavovány 

hlavně blasty a nebo mladší vývojová stadia krevních buněk. U několika vzorků 

(8  případů) bylo  důvodem  nezhotovení  analyzátorového  diferenciálu  podání 

růstových  faktorů,  kdy  se  do  periferní  krve  také  vyplavují  velmi  mladá 

(progenitorová) stádia buněk, a cytostatická léčba, která tlumí krvetvorbu a do 

periferní krve se nevyplavuje dostatečný počet leukocytů pro validní vyhotovení 

diferenciálu. 

Pokud  v takovýchto  případech  analyzátor  diferenciál  přesto  vyhotoví, 

není schopen rozpoznat mladší formy buněk (tyče, metamyelocyty, myelocyty, 

promyelocyty a blasty). Často blastické elementy zařadí do jiných buněčných 

kategorií (lymfocyty, monocyty) a početní hodnoty jednotlivých typů leukocytů 

tak  bývají  často  zkreslené.  Analyzátor  nás  však  může  upozornit  textovým 

hlášením na některé  morfologické  či  početní  abnormality.  Výsledné  hodnoty 

může  také  zkreslit  toxická  granulace  neutrofilů  (falešný  posun  doleva), 

agranulace neutrofilů (falešné zařazení neutrolilů do monocytů) a reaktivní a 

mladé formy lymfocytů,  které  může analyzátor  zařadit  do monocytů.  Takové 

nálezy by měly být vždy přehodnoceny mikroskopicky.

Při porovnání mikroskopické a analyzátorové metody (80,68 % vyšetření 

z testovaného  souboru)  pomocí  t-testu  jsme  došli  k  závěru,  že  rozdíly  při 

stanovení počtu neutrofilů (p = 0,5475), lymfocytů (p = 0,1358), eozinofilů (p = 
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0,9568)   a  bazofilů  (p  =  0,8132)  nejsou  signifikantní.  Při  stanovení  počtu 

monocytů je však odchylka signifikantní (p =0,0072). Z analyzátorů jsme získali 

hodnoty monocytů vyšší,  což může být  zčásti  způsobeno tím, že analyzátor 

vyhodnocuje výrazně vyšší počet leukocytů a tak vydává i mírně vyšší počty 

monocytů,  zčásti  však  i  přítomností  reaktivních,  mladších  či  morfologicky 

atypických  (větších)  lymfocytů.  Proto  je  nutné  při  stanovení  vyššího  počtu 

monocytů na analyzátoru tyto hodnoty ověřit mikroskopicky. Hodnoty monocytů 

mikroskopicky ověřujeme v laboratoři OKH FN Motol při počtu >20 %. Řídíme 

se  také  flagovým  hlášením  a  rozdělením  buněk  ve  scattergramu.  V našem 

sledovaném souboru se nejvíce lišily hodnoty monocytů u pacientů s diagnózou 

D469 – myelodysplastický syndrom, C710 a C719 – ZN mozku, C474 – ZN 

periferních nervů břicha.

I když jsou dnes již analyzátory na velmi vysoké technologické úrovni, 

bezproblémově vyhodnocují zejména diferenciální počty leukocytů u zdravých 

jedinců či u osob s mírnějšími patologiemi v diferenciálním počtu leukocytů. U 

určitých skupin pacientů, kam patří i hematoonkologičtí a onkologičtí pacienti, 

má  mikroskopické  stanovení  svůj  význam  a  je  stále  nepostradatelným 

vyšetřením pro určení nebo upřesnění diagnózy. 
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 5 Seznam použitých zkratek

AML Akutní myeloidní leukémie

ALL Akutní lymfoblastická leukémie

BFU-E Burst Forming Unit – Erythroid - nezralá progenitorová buňka červené 

řady

BTE Bazofilní tečkování erytrocytů

CAE Chloracetátesteráza

CD Diferenciační povrchové buněčné znaky 

CFU Colony Forming Unit - Progenitorová kmenová buňka E - erythroid, M - 

megakaryocyte, M - makrophage, G - granulocyte

CNS Centrální nervový systém

CSF Colony Stimulating Factor - Faktor stmulující růst kolonií

CV Variation coefficient - Variační koeficient

DM96 Digitální morfologický analyzátor 

FAB Francouzsko-americko-britská klasifikace akutních leukémií 

FN Fakultní nemocnice

IL Interleukin

KD Kostní dřeň

K3EDTA Ttrojdraselná sůt etylendiamintetraoctové kyseliny

MDS Myelodysplastický syndrom

MPO Myeloperoxidáza

NaF Fluorid sodný

NSE Nespecifická esteráza

PAS Periodic Acid Schiff

PK Periferní krev
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SBB Sudan B - Sudanová čerň

SD Standard deviation - Směrodatná odchylka

WHO World Health Organisation - Světová zdravotnická organizace

ZN Zhoubný nádor
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 7 Příloha
Tabulka č.11. Neutrofily
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NEUTROFILY
pacient analyzátor mikroskop průměr(a+b)/2 rozdíl (a-b)

č.1 21,3 26,0 23,65 -4,7
č.2 8,8 4,0 6,4 4,8
č.3 72,0 73,0 72,5 -1
č.4 7,5 2,0 4,75 5,5
č.5 47,5 43,0 45,25 4,5
č.6 79,2 84,0 81,6 -4,8
č.7 43,5 33,0 38,25 10,5
č.8 51,5 51,0 51,25 0,5
č.9 nevyšel
č.10 82,4 82,0 82,2 0,4
č11 39,6 33,0 36,3 6,6
č.12 56,7 56,0 56,35 0,7
č.13 74,1 65,0 69,55 9,1
č.14 79,6 79,0 79,3 0,6
č.15 72,5 70,0 71,25 2,5
č.16 34,3 27,0 30,65 7,3
č.17 nevyšel
č.18 nevyšel
č.19 nevyšel
č.20 44,5 37,0 40,75 7,5
č.21 82,8 85,0 83,9 -2,2
č.22 59,2 55,0 57,1 4,2
č.23 76,8 70,0 73,4 6,8
č.24 nevyšel
č.25 88,3 91,0 89,65 -2,7
č.26 64,7 57,0 60,85 7,7
č.27 46,8 54,0 50,4 -7,2
č.28 77,2 72,0 74,6 5,2
č.29 52,5 56,0 54,25 -3,5
č.30 61,0 56,0 58,5 5
č.31 82,9 86,0 84,45 -3,1
č.32 51,0 59,0 55 -8
č.33 53,3 56,0 54,65 -2,7
č.34 66,7 69,0 67,85 -2,3
č.35 49,3 48,0 48,65 1,3
č.36 21,3 20,0 20,65 1,3
č.37 nevyšel
č.38 nevyšel
č.39 70,7 67,0 68,85 3,7
č.40 nevyšel
č.41 5,6 5,0 5,3 0,6
č.42 80,5 85,0 82,75 -4,5
č.43 55,7 48,0 51,85 7,7
č.44 80,9 83,0 81,95 -2,1
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č.45 75,8 78,0 76,9 -2,2
č.46 26,6 18,0 22,3 8,6
č.47 61,1 58,0 59,55 3,1
č.48 51,1 44,0 47,55 7,1
č.49 59,7 53,0 56,35 6,7
č.50 50,2 50,0 50,1 0,2
č.51 nevyšel
č.52 79,7 69,0 74,35 10,7
č.53 nevyšel
č.54 38,3 25,0 31,65 13,3
č.55 41,4 38,0 39,7 3,4
č.56 48,4 39,0 43,7 9,4
č.57 83,4 81,0 82,2 2,4
č.58 nevyšel
č.59 86,2 86,0 86,1 0,2
č.60 21,6 22,0 21,8 -0,4
č.61 10,1 7,0 8,55 3,1
č.62 50,9 46,0 48,45 4,9
č.63 75,9 78,0 76,95 -2,1
č.64 nevyšel
č.65 80,4 80,0 80,2 0,4
č.66 80,6 77,0 78,8 3,6
č.67 nevyšel
č.68 63,4 62,0 62,7 1,4
č.69 64,7 62,0 63,35 2,7
č.70 49,8 46,0 47,9 3,8
č.71 84,7 88,0 86,35 -3,3
č.72 69,4 64,0 66,7 5,4
č.73 nevyšel
č.74 51,2 43,0 47,1 8,2
č.75 67,3 65,0 66,15 2,3
č.76 62,4 66,0 64,2 -3,6
č.77 nevyšel
č.78 51,5 54,0 52,75 -2,5
č.79 65,0 61,0 63 4
č.80 nevyšel
č.81 36,3 43,0 39,65 -6,7
č.82 69,6 69,0 69,3 0,6
č.83 nevyšel
č.84 45,8 36,0 40,9 9,8
č.85 92,4 94,0 93,2 -1,6
č.86 96,9 98,0 97,45 -1,1
č.87 85,4 80,0 82,7 5,4
č.88 49,3 40,0 44,65 9,3



Tabulka č.12. Lymfocyty

LYMFOCYTY
pacient analyzátor mikroskop

30,0 52,0 41 -22
82,1 91,0 86,55 -8,9
15,3 16,0 15,65 -0,7
76,7 91,0 83,85 -14,3
20,4 30,0 25,2 -9,6
13,8 11,0 12,4 2,8
45,4 58,0 51,7 -12,6
27,7 28,0 27,85 -0,3

nevyšel
6,0 8,0 7 -2

č11 23,5 38,0 30,75 -14,5
22,8 28,0 25,4 -5,2
16,4 23,0 19,7 -6,6
5,3 10,0 7,65 -4,7

19,8 24,0 21,9 -4,2
45,0 61,0 53 -16

nevyšel
nevyšel
nevyšel

35,6 44,0 39,8 -8,4
7,3 9,0 8,15 -1,7

21,0 30,0 25,5 -9
10,3 18,0 14,15 -7,7

nevyšel
6,3 7,0 6,65 -0,7

24,6 39,0 31,8 -14,4
28,0 25,0 26,5 3
14,0 23,0 18,5 -9
30,0 29,0 29,5 1
32,6 38,0 35,3 -5,4
6,5 9,0 7,75 -2,5

38,6 35,0 36,8 3,6
36,5 40,0 38,25 -3,5
8,1 8,0 8,05 0,1

36,4 41,0 38,7 -4,6
64,2 66,0 65,1 -1,8

nevyšel
nevyšel

17,9 27,0 22,45 -9,1
nevyšel

75,9 85,0 80,45 -9,1
13,3 13,0 13,15 0,3
29,8 38,0 33,9 -8,2
14,6 14,0 14,3 0,6

průměr(a+b)/2 rozdíl (a-b)
č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
č.7
č.8
č.9
č.10

č.12
č.13
č.14
č.15
č.16
č.17
č.18
č.19
č.20
č.21
č.22
č.23
č.24
č.25
č.26
č.27
č.28
č.29
č.30
č.31
č.32
č.33
č.34
č.35
č.36
č.37
č.38
č.39
č.40
č.41
č.42
č.43
č.44

51
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č.45 12,4 10,0 11,2 2,4
č.46 70,1 79,0 74,55 -8,9
č.47 30,5 32,0 31,25 -1,5
č.48 22,8 36,0 29,4 -13,2
č.49 20,9 30,0 25,45 -9,1
č.50 36,2 43,0 39,6 -6,8
č.51 nevyšel
č.52 15,7 22,0 18,85 -6,3
č.53 nevyšel
č.54 45,9 64,0 54,95 -18,1
č.55 51,1 61,0 56,05 -9,9
č.56 48,4 42,0 45,2 6,4
č.57 8,1 9,0 8,55 -0,9
č.58 nevyšel
č.59 3,9 6,0 4,95 -2,1
č.60 66,6 70,0 68,3 -3,4
č.61 83,8 89,0 86,4 -5,2
č.62 8,8 17,0 12,9 -8,2
č.63 2,1 3,0 2,55 -0,9
č.64 nevyšel
č.65 11,3 14,0 12,65 -2,7
č.66 8,1 11,0 9,55 -2,9
č.67 nevyšel
č.68 28,1 31,0 29,55 -2,9
č.69 19,1 24,0 21,55 -4,9
č.70 17,6 24,0 20,8 -6,4
č.71 0,3 3,0 1,65 -2,7
č.72 20,6 27,0 23,8 -6,4
č.73 nevyšel
č.74 36,8 45,0 40,9 -8,2
č.75 14,3 17,0 15,65 -2,7
č.76 21,0 26,0 23,5 -5
č.77 nevyšel
č.78 25,1 41,0 33,05 -15,9
č.79 22,9 24,0 23,45 -1,1
č.80 nevyšel
č.81 45,1 42,0 43,55 3,1
č.82 9,5 22,0 15,75 -12,5
č.83 nevyšel
č.84 42,5 51,0 46,75 -8,5
č.85 6,2 3,0 4,6 3,2
č.86 2,9 2,0 2,45 0,9
č.87 7,9 14,0 10,95 -6,1
č.88 41,8 54,0 47,9 -12,2



Tabuka č.13. Monocyty
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MONOCYTY
pacient analyzátor mikroskop průměr(a+b)/2 rozdíl (a-b)

č.1 47,6 21,0 34,3 26,6
č.2 6,8 2,0 4,4 4,8
č.3 8,0 7,0 7,5 1
č.4 13,6 5,0 9,3 8,6
č.5 31,6 27,0 29,3 4,6
č.6 6,1 3,0 4,55 3,1
č.7 8,8 7,0 7,9 1,8
č.8 20,4 21,0 20,7 -0,6
č.9 nevyšel
č.10 11,3 9,0 10,15 2,3
č11 35,3 27,0 31,15 8,3
č.12 15,7 11,0 13,35 4,7
č.13 8,7 10,0 9,35 -1,3
č.14 14,9 10,0 12,45 4,9
č.15 7,4 6,0 6,7 1,4
č.16 15,6 8,0 11,8 7,6
č.17 nevyšel
č.18 nevyšel
č.19 nevyšel
č.20 18,9 17,0 17,95 1,9
č.21 9,0 5,0 7 4
č.22 13,4 10,0 11,7 3,4
č.23 9,5 5,0 7,25 4,5
č.24 nevyšel
č.25 4,7 2,0 3,35 2,7
č.26 10,2 4,0 7,1 6,2
č.27 9,7 12,0 10,85 -2,3
č.28 8,4 5,0 6,7 3,4
č.29 10,7 9,0 9,85 1,7
č.30 5,7 4,0 4,85 1,7
č.31 10,0 5,0 7,5 5
č.32 9,8 6,0 7,9 3,8
č.33 7,1 3,0 5,05 4,1
č.34 20,6 20,0 20,3 0,6
č.35 11,7 8,0 9,85 3,7
č.36 6,5 7,0 6,75 -0,5
č.37 nevyšel
č.38 nevyšel
č.39 9,9 5,0 7,45 4,9
č.40 nevyšel
č.41 17,1 10,0 13,55 7,1
č.42 5,5 1,0 3,25 4,5
č.43 10,0 8,0 9 2
č.44 3,3 3,0 3,15 0,3
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č.45 8,5 9,0 8,75 -0,5
č.46 2,5 3,0 2,75 -0,5
č.47 6,8 9,0 7,9 -2,2
č.48 25,2 14,0 19,6 11,2
č.49 18,5 17,0 17,75 1,5
č.50 8,0 2,0 5 6
č.51 nevyšel
č.52 4,4 8,0 6,2 -3,6
č.53 nevyšel
č.54 11,4 7,0 9,2 4,4
č.55 6,8 1,0 3,9 5,8
č.56 16,6 17,0 16,8 -0,4
č.57 6,3 7,0 6,65 -0,7
č.58 nevyšel
č.59 9,6 8,0 8,8 1,6
č.60 8,7 5,0 6,85 3,7
č.61 5,6 4,0 4,8 1,6
č.62 36,4 29,0 32,7 7,4
č.63 21,9 19,0 20,45 2,9
č.64 nevyšel
č.65 7,5 6,0 6,75 1,5
č.66 8,6 7,0 7,8 1,6
č.67 nevyšel
č.68 8,0 6,0 7 2
č.69 8,9 6,0 7,45 2,9
č.70 24,7 16,0 20,35 8,7
č.71 15,0 9,0 12 6
č.72 8,0 8,0 8 0
č.73 nevyšel
č.74 9,1 8,0 8,55 1,1
č.75 14,0 11,0 12,5 3
č.76 15,8 8,0 11,9 7,8
č.77 nevyšel
č.78 22,3 5,0 13,65 17,3
č.79 10,6 15,0 12,8 -4,4
č.80 nevyšel
č.81 13,2 11,0 12,1 2,2
č.82 16,1 6,0 11,05 10,1
č.83 nevyšel
č.84 7,9 8,0 7,95 -0,1
č.85 1,2 3,0 2,1 -1,8
č.86 0,2 0,0 0,1 0,2
č.87 6,4 5,0 5,7 1,4
č.88 5,9 4,0 4,95 1,9



Tabulka č.14. Eosinofily
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EOSINOFILY
pacient analyzátor mikroskop průměr(a+b)/2 rozdíl (a-b)

č.1 0,4 1,0 0,7 -0,6
č.2 2,0 3,0 2,5 -1
č.3 4,2 3,0 3,6 1,2
č.4 1,7 1,0 1,35 0,7
č.5 0,4 0,0 0,2 0,4
č.6 0,5 2,0 1,25 -1,5
č.7 1,7 2,0 1,85 -0,3
č.8 0,0 0,0 0 0
č.9 nevyšel
č.10 0,3 0,0 0,15 0,3
č11 1,1 1,0 1,05 0,1
č.12 4,7 5,0 4,85 -0,3
č.13 0,5 1,0 0,75 -0,5
č.14 0,2 0,0 0,1 0,2
č.15 0,0 0,0 0 0
č.16 4,6 4,0 4,3 0,6
č.17 nevyšel
č.18 nevyšel
č.19 nevyšel
č.20 0,0 0,0 0 0
č.21 0,8 1,0 0,9 -0,2
č.22 6,1 3,0 4,55 3,1
č.23 3,1 6,0 4,55 -2,9
č.24 nevyšel
č.25 0,1 0,0 0,05 0,1
č.26 0,1 0,0 0,05 0,1
č.27 15,0 9,0 12 6
č.28 0,3 0,0 0,15 0,3
č.29 6,3 6,0 6,15 0,3
č.30 0,5 1,0 0,75 -0,5
č.31 0,2 0,0 0,1 0,2
č.32 0,1 0,0 0,05 0,1
č.33 2,8 1,0 1,9 1,8
č.34 4,3 2,0 3,15 2,3
č.35 1,9 1,0 1,45 0,9
č.36 7,6 6,0 6,8 1,6
č.37 nevyšel
č.38 nevyšel
č.39 1,1 1,0 1,05 0,1
č.40 nevyšel
č.41 0,5 0,0 0,25 0,5
č.42 0,4 1,0 0,7 -0,6
č.43 4,0 5,0 4,5 -1
č.44 0,6 0,0 0,3 0,6
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č.45 3,1 3,0 3,05 0,1
č.46 0,2 0,0 0,1 0,2
č.47 1,2 1,0 1,1 0,2
č.48 0,8 0,0 0,4 0,8
č.49 0,5 0,0 0,25 0,5
č.50 5,0 4,0 4,5 1
č.51 nevyšel
č.52 0,1 1,0 0,55 -0,9
č.53 nevyšel
č.54 3,9 4,0 3,95 -0,1
č.55 0,2 0,0 0,1 0,2
č.56 1,9 2,0 1,95 -0,1
č.57 1,9 3,0 2,45 -1,1
č.58 nevyšel
č.59 0,2 0,0 0,1 0,2
č.60 2,3 1,0 1,65 1,3
č.61 0,2 0,0 0,1 0,2
č.62 3,8 6,0 4,9 -2,2
č.63 0,1 1,0 0,55 -0,9
č.64 nevyšel
č.65 0,6 0,0 0,3 0,6
č.66 2,6 5,0 3,8 -2,4
č.67 nevyšel
č.68 0,3 1,0 0,65 -0,7
č.69 7,1 8,0 7,55 -0,9
č.70 7,3 14,0 10,65 -6,7
č.71 0,0 0,0 0 0
č.72 1,1 1,0 1,05 0,1
č.73 nevyšel
č.74 2,5 4,0 3,25 -1,5
č.75 3,9 7,0 5,45 -3,1
č.76 0,3 0,0 0,15 0,3
č.77 nevyšel
č.78 0,7 0,0 0,35 0,7
č.79 1,0 0,0 0,5 1
č.80 nevyšel
č.81 4,8 4,0 4,4 0,8
č.82 4,7 3,0 3,85 1,7
č.83 nevyšel
č.84 3,5 4,0 3,75 -0,5
č.85 0,1 0,0 0,05 0,1
č.86 0,0 0,0 0 0
č.87 0,1 0,0 0,05 0,1
č.88 2,6 2,0 2,3 0,6



Tabulka č.15. Basofily
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BASOFILY
pacient analyzátor mikroskop průměr(a+b)/2 rozdíl (a-b)

č.1 0,7 0,0 0,35 0,7
č.2 0,3 0,0 0,15 0,3
č.3 0,5 1,0 0,75 -0,5
č.4 0,5 1,0 0,75 -0,5
č.5 0,1 0,0 0,05 0,1
č.6 0,4 0,0 0,2 0,4
č.7 0,6 0,0 0,3 0,6
č.8 0,4 0,0 0,2 0,4
č.9 nevyšel
č.10 0,0 1,0 0,5 -1
č11 0,5 1,0 0,75 -0,5
č.12 0,1 0,0 0,05 0,1
č.13 0,3 1,0 0,65 -0,7
č.14 0,0 1,0 0,5 -1
č.15 0,3 0,0 0,15 0,3
č.16 0,5 0,0 0,25 0,5
č.17 nevyšel
č.18 nevyšel
č.19 nevyšel
č.20 1,0 2,0 1,5 -1
č.21 0,1 0,0 0,05 0,1
č.22 0,3 2,0 1,15 -1,7
č.23 0,3 1,0 0,65 -0,7
č.24 nevyšel
č.25 0,6 0,0 0,3 0,6
č.26 0,4 0,0 0,2 0,4
č.27 0,5 0,0 0,25 0,5
č.28 0,1 0,0 0,05 0,1
č.29 0,1 0,0 0,05 0,1
č.30 0,2 1,0 0,6 -0,8
č.31 0,0 0,0 0 0
č.32 0,5 0,0 0,25 0,5
č.33 0,3 0,0 0,15 0,3
č.34 0,3 1,0 0,65 -0,7
č.35 0,7 2,0 1,35 -1,3
č.36 0,4 1,0 0,7 -0,6
č.37 nevyšel
č.38 nevyšel
č.39 0,4 0,0 0,2 0,4
č.40 nevyšel
č.41 0,9 0,0 0,45 0,9
č.42 0,3 0,0 0,15 0,3
č.43 0,5 1,0 0,75 -0,5
č.44 0,6 0,0 0,3 0,6
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č.45 0,2 0,0 0,1 0,2
č.46 0,6 0,0 0,3 0,6
č.47 0,4 0,0 0,2 0,4
č.48 0,1 0,0 0,05 0,1
č.49 0,4 0,0 0,2 0,4
č.50 0,6 1,0 0,8 -0,4
č.51 nevyšel
č.52 0,1 0,0 0,05 0,1
č.53 nevyšel
č.54 0,5 0,0 0,25 0,5
č.55 0,5 0,0 0,25 0,5
č.56 0,4 0,0 0,2 0,4
č.57 0,3 0,0 0,15 0,3
č.58 nevyšel
č.59 0,1 0,0 0,05 0,1
č.60 0,8 2,0 1,4 -1,2
č.61 0,3 0,0 0,15 0,3
č.62 0,1 2,0 1,05 -1,9
č.63 0,0 0,0 0 0
č.64 nevyšel
č.65 0,2 0,0 0,1 0,2
č.66 0,1 0,0 0,05 0,1
č.67 nevyšel
č.68 0,2 0,0 0,1 0,2
č.69 0,2 0,0 0,1 0,2
č.70 0,6 0,0 0,3 0,6
č.71 0,0 0,0 0 0
č.72 0,9 0,0 0,45 0,9
č.73 nevyšel
č.74 0,4 0,0 0,2 0,4
č.75 0,5 0,0 0,25 0,5
č.76 0,5 0,0 0,25 0,5
č.77 nevyšel
č.78 0,4 0,0 0,2 0,4
č.79 0,5 0,0 0,25 0,5
č.80 nevyšel
č.81 0,6 0,0 0,3 0,6
č.82 0,1 0,0 0,05 0,1
č.83 nevyšel
č.84 0,3 1,0 0,65 -0,7
č.85 0,1 0,0 0,05 0,1
č.86 0,0 0,0 0 0
č.87 0,2 1,0 0,6 -0,8
č.88 0,4 0,0 0,2 0,4
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