
Zápis z morfologického semináře a schůzky výboru PSDH ČR 
dne 4.10.2022 v Praze Motole 

 

1. V rámci morfologického semináře bylo referováno 44 pacientů – 31 nově 
diagnostikovaných ALL, 5 AML, 3 MDS, tři relapsy ALL,  1 CML a 1 SAA. 
 

2. Dr. Hak přednesl kazuistiku pacienta s AML M5 s iniciální hyperleukocytosou, 
který zmírá záhy po přijetí na hematologii přes provedenou leukocytaferezu s 
příznaky hyperviskozního syndromu. 

 
3. Zástupci jednotlivých center referovali sedm pacientů s ALL  a mykotickými 

komplikacemi – tři zemřeli na aspergilovou infekci, dva žijí, další zemřel na 
infekci Rhizomucor pusillus a poslední žije s mukorovou infekcí po resekci 
ložisek v plicích a ledvině. Prof. Starý pak prezentoval data o incidenci a 
mortalitě mykotických infekcí na protokolu AIEOP-BFM ALL 2009 a věnoval se 
doporučením ohledně jejich diagnostiky, prevence a léčby. Recentní 
doporučené postupy diagnostiky, profylaxe a léčby systémových mykóz u dětí 
s nádory: Groll AH. 8th European konference on infections in leukaemia: 2020 
guidelines for the diagnosis, prevention, and treatment of invasive fungal 
diseases in paediatric patients with cancer or post-HSCT. Lancet Oncology 
2021; 22:e254. Dr. Zápotocká zdůraznila vhodnost primární profylaxe 
flukonazolem, která významně snížila incidenci systémových kandidóz  u 
pacientů s AL. 
 

4. Dr. Suková přednesla doporučený postup pro diagnostiku a léčbu získaných 
selhání kostní dřeně – prezentace v příloze 

 
5. Dr. Mazánek informoval o návrhu databáze imunitních trombocytopenií v rámci 

registru ČNHP. Její rozsah jste obdrželi v příloze. Zástupci jednotlivých center 
neměli vůči této aktivitě námitky, proto bude dále rozvinuta.  
 

6. Prof. Starý informoval o studii ELEGANT, jejíž podrobnosti jste nalezli v příloze 
pozvánky. Centra vyjádřila souhlas se zapojením do studie. Návrh studie bude 
postoupen k vyjádření etické komisi FN Motol. Logistika vyšetření pacientů ve 
studii bude upřesněna.  
 

7. Dr. Kuhn vyzval k přihlašování do Sekce dětské hematologie v rámci České 
pediatrické společnosti, kterou lze provést na webových stránkách České 
pediatrické společnosti https://www.pediatrics.cz/clenstvi/registrace/, anebo 
přímo na stránkách České lékařské společnosti: https://www.cls.cz/stante-
se-clenem. 
 

8. Další morfologický seminář se bude konat v lednu 2023. 

 

                                   Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., zapsala MUDr. Hana Ptoszková 

V Ostravě 5.10.2022    


