
Poruchy leukocytov, 
leukémie, lymfómy 

B. Mladosievičová 



Normálny vývoj a morfológia 



 

 Granulocyty    -  Neu     

                                segmenty (t),  

                                Ba, Eo 

 Mononukleárne  -  Mo 

 Lymfocyty 



 
 
 

Leu 4 - 11 x  109/L 
  4 000-11 000/uL 

 

 
 

Leukocytóza: 

• fyziologická (prechodná) – novorodenecký vek,tehotenstvo, 
cvičenie, stres, kŕče... 

• infekcie – baktérie, fungy, parazity, vírusy (iba niektoré) 

• iné zápaly – pošk.tkanív, popáleniny, hypersenzitívne 

• intoxikácie – urémia, diabetická acidóza, otravy chem.ll... 

• tkanivová nekróza – IM, obštr. čreva... 

• hemoragická  -  po krvácaní do dutín, subarachnoidálnom 

• liekmi-indukovaná – kortikoidy, lítium, hormony-kontraceptíva 

• malignity 



Leukocytóza 

Akútna Chronická 

Stres CML 

Trauma Malignity 

Infekcia akútna Chron. strata krvi 

Hemorágia Myeloprolif. ochorenia 

Lieky Lieky 



Poruchy počtu Leu 

Leukocytóza 

• Akútny zápalový proces 

 

Leukopénia 

• Chronický zápalový proces 



Normálny KO  

• Leu x 109  /L 

• Neu x 109  /L 

• Lymf x 109  /L                 

• Mono x 109  /L                 

• Eo x 109  /L                      

• Baso x 109  /L                   

• Blasty x 109  /L                 

• Promyelocyty x 109  /L    

• Myelocyty x 109  /L         

• Metamyelocyty x 109  /L   

4-11                               100% 

2-7.5     60% 

1.5-4     30% 

0.2-0.8      7% 

0-0.7    3% 

0-0.1     0-1% 

0 

0 

0 

0 

 

Absolútny                Relatívny 



Relatívne počty jednotlivých skupín 

Leu 

• Vyšší relatívny počet 

Neu (napr.70%) 

Bakteriálna infekcia 

• Vyšší relatívny počet 

Lymf (napr.60%) 

Vírusová infekcia 

autoimúnne ochor. 



Poruchy Leu 

• Abnormality počtu 

• Abnormality morfológie – vrodené, získané 

• Abnormality funkcie - vrodené, získané 



Neutropénia 

Vrodená 

• Defekt na úrovni kmeňovej 

bunky 

• Porucha vyzrievania 

• Fenotypické zmeny 

(Fanconiho sy) 

Získaná 

• Aplázia/hypoplázia kostnej 

drene 

• Nedostatok folátov, 

vitamínu B12 

• Splenomegália 

• Ťažké infekcie 



Neutropénia 

• Pod 1,5 x 109 /L, závažná pod 0,5x 109/L 

 

• Febrilná neutropénia – až 70% pacientov 

je ohrozených úmrtím, častý nežiaduci 

účinok CHT, rizikové počty Leu pod 

1x109/L a Neu pod 0,5x 109/L, niekedy sa 

podáva G –CSF v prevencii závažnej 

infekcie a septického šoku  



Lymfocytóza 

• Nad 4 x109/L 

• Vírusová inf, autoimunitné och. 

 

Deti reagujú lymfocytózou, tam kde dospelí  

neutrofíliou. 



Akútne leukémie 

malígna transformácia a proliferácia 

hematopoetických buniek vo včasnom štádiu 
diferenciácie (lymfoblastov alebo myeloblastov) 

v KD>25% blastov 

  Chronické leukémie  

neoplastická proliferácia zrelých aj 
nezrelých granulocytov alebo lymfocytov 

v KD<25% blastov 

 



   Podľa toho, v akom štádiu sa zo zdravej 

bunky vytvorí leukemická, leukémie 

rozdeľujeme na akútne a chronické. 



Myeloblast 
Hematopoietic 

    stem cell 

Multipotential 

 progenitors 

mutation mutation 

mutation 

Leukemia 



Classification of ALL 

T-Cell 

B-Cell 

Hyperdiploidy 

>50 chromosomes 

25% TEL-AML1 

t(12;21) 

22% 

Hypodiploidy 

<45 chromosomes 

1% 

Others 

22% 

E2A-PBX1 

t(1;19) 

5% 

HOX11 

10q24 

0.7% 

TAL1 

Ip32 

7% 
HOX11L2 

5q35 

2.5% 
LYL1 

19p13 

1.5% 

MLL rearrangements 

e.g. t(4;11),t(11;19), 

t(9;11) 

8% 

BCR-ABL 

t(9;22) 

3% 

MLL-ENL 

0.3% 

Pui CH et al, NEJM, 2004 



morfologické (PK, KD) 

histochemické (+myeloperoxidáza...) 

cytogenetické 

imunofenotypizácia – prietoková cytometria (CD) 

                                     multiparametrická analýza na 
   úrovni 1 bunky (napr.CD58) 

PCR    

 

  Akútne leukémie – vyšetrenia 



          

         pacienti < 30 r.   

                    zo 100 lymfadenopatií 80-90% benígnych 

         pacienti > 50 r. 

                    zo 100 lymfadenopatií  40% benígnych 

  PODOZRIVÉ : 

         LU nebolestivá, obmedzená pohyblivosť voči spodine,  

           >2 cm,  perzistuje 4 týždne – indikácia na histol. vyš. 

          potreba dispenzarizácie pac. so susp. LU  

          prejavy lymfadenopatií - kašeľ, dýchavica, chripot,   
           dysfágia... 



blastické elementy v krvi a KD (s chýbaním iných 
nezrelých buniek) 

60% zvýšený počet Leu (aj viac ako 500x109/L) 

15% normálny počet Leu 

25% nízky počet Leu 

95% anémia 

90% trombocytopénia 

hyperurikémia 

 

riziko infekcií - kultúry (krv, moč, spútum, TN,TR) !!! 

  Akútne leukémie – laboratórne nálezy 



Akútna lymfoblastická
leukémia



Pacient s akútnou leukémiou 

• Bez liečby do niekoľkých mesiacov  

zomrie. 

• S liečbou najväčšiu šancu vyliečiť sa majú 

deti a dospelí do 35 r. 

 



 

           

           anamnéza  anémia, krvácanie, horúčka, infekcia, bolesti 

                      
 
                   fyzikálne vyšetrenie  lymfadenopatia (hl. noncervikálne),  
                                 hepatosplenomegália, petechie... 
 

 



  Chronické leukémie – laboratórne nálezy 

CML – leukocytóza s prevahou granulocytov (50-

300x109/L) so všetkými stupňami vyzrievania 
(myelocyty, metamyelocyty, promyelocyty, 
myeloblasty...) 

+typický Ph1chromozóm (u 90% pacientov s CML) 

CLL – leukocytóza s prevahou abnormálnych 

lymfocytov (B typ viac ako 95%,T typ zriedkavo) 

hypogamaglobulinémia!!!   2/3 pacientov 



           CML   Normálny KO  

• Leu x 109  /L                 122 

• Hb g/l                            98.5 

• Tr x 109  /L                     843 

• Neu x 109  /L                  80 

• Lymf x 109  /L                2  

• Mono x 109  /L                2 

• Eo x 109  /L                     1 

• Baso x 109  /L                  5 

• Blasty x 109  /L                2 

• Promyelocyty x 109  /L   4 

• Myelocyty x 109  /L        20 

• Metamyelocyty x 109  /L  4 

• 4-11 

• 120-160 

• 150-450 

• 2-7.5 

• 1.5-4 

• 0.2-0.8 

• 0-0.7 

• 0-0.1 

• 0 

• 0 

• 0 

• 0 

 



Chronická myeloidná 
leukémia 

Pred 20 r. iba tretina prežívala viac ako 5 r., dnes žijú normálny život 
viac ako 20 rokov 



inhibítory tyrozinkináz – vplyv na neprimeranú proliferáciu 



CLL patogenéza 

Akumulácia B Ly s imunofenotypom CD20, 

CD23,CD19, CD52  

• Mikroprostredie 

• Signalizácia prostredníctvom Bcr receptora 

• Mutácie vo variabilnej  oblasti ťažkého 

reťazca B-bunkového receptoru – IgVH 

 

 



CLL 



Malígne lymfómy 

neoplastické ochorenia, ktoré vznikajú malígnou 
transformáciou buniek lymfocytového radu, ktoré 

sú v lymfatickom systéme 

Hodgkinova choroba 

Non-Hodgkinove malígne lymfómy 

(NHL)....mnohé podtypy   
     nádorová transformácia T a B-Ly 



Lymfómy 

• Veľká skupina rôznych subtypov lymfómov  

• Líšia sa mikroskopickým vzhľadom, 

klinickými prejavmi, biologickými 

vlastnosťami, spôsobom liečby a tiež 

prognózou 

• Častejšie u pacientov s imunosupresiou, 

imunodeficienciou, s hepatitídou B a C, po 

chronickej infekcii Helicobacter p. 



Lymfómy 

• Agresívne 

• Indolentné (pomaly rastúce) 



    

 lymfoproliferatívne ochorenie     
    so zväčšením LU  

 postihnutím pečene, sleziny, pľúc, kostí 

 s nálezom Reedovej-Stenbergových bb.  

 

 

Hodgkinova  choroba 



Výskyt: peak 15-30 a okolo 60tky 

Klinický obraz: 

          lymfadenopatia (nebolestivá)  

          B symptómy (horúčka, potenie,    
 chudnutie) u 35% 

          splenomegália u 30% 

          pruritus 

Dg:   biopsia LU– nález RS buniek –         
                                  „oči sovy“ 

         CT hrudník, brucho, panva  

 (4 typy,4 štádiá) 

Vylieči sa 75-95% pacientov vo 
včasnom štádiu 



NHL 

90% vychádza z B-buniek 

incidencia sa zvyšuje, nárast s vekom často po 60. roku 

 

periférna lymfadenopatia (nebolestivá) u 2/3 pacientov 

lymfadenopatia v mediastíne, retroperitoneu, panve 

extranodálna infiltrácia-GIT,  kože, testes, CNS, kompresia 
miechy! 

  
      
              
             B príznaky - 20% pacientov 
             pruritus     -  10% pacientov 
             časté príznaky orgánové  



Lymfómy 

• Častejšie muži 

• Ročne ochorie viac ako 500 pac. v SR 

• Výrazný pokrok v liečbe (napr. 

monoklonové protilátky) 


