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ČERVENÉ KRVINKY



Erytrocyty

História:

• 1658: holandský biológ Jan Swammerdam

• 1674 Anton van Leeuwenhoek

• 1901: Karl Landsteiner, krvné skupiny

Najstaršie intaktné červené krvinky:

• Ötzi, múmia muže ktorý zomrel okolo 3255 
pred nšim letopotom (objavený v máji 2012).



Erytrocyty

Funkcia:

• Transport kyslíka z pľúc k tkanivám a CO2 z tkanív do 
pľúc. 

• Mechanizmus: hemoglobín (Hb), a tetramerový 
protín zložený z hemu a globínu.

Tvar a veľkosť:



Erytrocyty (SI jednotky) 

Erytrocyty
• Muži: 4.32-5.72 1012/l 
• Ženy: 3.90-5.03 1012/l 

Hemoglobín
• Muži: 135-175 g/l

Ženy : 120-155 g/l

Hematocrit
• Muži: 0.38 – 0.50

Ženy : 0.34-0.44



Erytropoéza: 

Proces vzniku, vývoja a dozrievania erytrocytov:



Anémia

Zníženie koncentrácie hemoglobínu pod dolnú 
hranicu normy pre daný vek a pohlavie.

Dôsledok:

• Porucha transportu O2 a CO2.

Základné príčiny:

• Strata krvi

• Zvýšená deštrukcia erytrocytov (hemolýza)

• Znížená produkcia erytrocytov.



Etiológia

Genetická etiológia:
• Hemoglobínopatie
• Talasémia
• Abnormálne enzýmy v glykolytickom reťazci
• Defekty cytoskeletonu erytrocytov
• Kongenitálna dyserytropoetická anémia
• Choroba Rh 0
• Hereditárna xerocytóza
• A-beta-lipoproteinémia
• Fanconiho anémia

Výživové faktory:
• Nedotatok železa
• Nedostatok vitamínu B-12
• Nedostatok kyseliny listovej
• Hladovanie a generalizovaná malnutrícia



Etiológia

Fyzikálne faktory:
• Poranenia
• Popáleniny
• Omrzliny
• Náhrady chlopní
Chronické ochorenia a maligné ochorenia:
• Ochorenia obličiek
• Ochorenia pečene
• Chronické infekcie
• Neoplázie
• Cievne kolagenóze ochorenia
Infekčná etiológia:
• Vírusy: hepatitída, infekčná monnukleóza, cytomegalovírus
• Baktérie: clostrídium, gram-negatívna sepsa
• Prvoky: malária, leishmanióza, toxoplasmóza



Spoločné symptómy: anémia

Centrálne:
Únava
Závraty
Slabosť

Cievy:
Nízky TK

Srdce:
Palpitácie
Tachykardia
Bolesti na hrudi
IM

Splenomegalia

Oči:
Žlté  zafarbenie

Koža:
Bledá
Chladná
Nažltlá 

Dýchanie:
Pocit nedostatku vzduchu

Svaly:
Slabosť 

GIT:
Zmenená farba stolice





Kompenzačné mechanizmy

Primárne mechanizmy:
• Zvýšenie srdcového výdaja
• Redistribúcia krvi: mozog, srdce. Ak je 

nedostatočná – možné poškodenie.
• Zvýšenie využitia kyslíka tkanivami
• Zmeny vo väzbe kyslík - hemoglobín: posun 

disociačnej krivky doprava.
• Stimulácia erytropózy: zvýšená produkcia 

erytropoetínu ktorá vedie k zvýšenej produkcii 
erytrocytov.



Normochrómna normocytová anémia

• Priemerná veľkosť a obsah hemoglobínu v erytrocytoch 
sú v medziach normy.

• Mikroskopický obraz: viac-menej normálne erytrocyty

• Anémia spôsobená náhlou stratou krvi je spočiatku 
normocytová, nakoľko zostávajúce krvinky sú 
normálne.

• Strata krvi stimuluje produkciu erytrocytov, mladé 
erytrocyty sú väčšie ako pôvodné erytrocyty. Ak je väčší 
počet mladých erytrocytov, anémia je dočasne 
makrocytová (ale nie megaloblastická).



Normálny krvný obraz Normochrómna normocytová anémia
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Normochrómna normocytová anémia

Mierna normochrómna, normocytová anémia je častým nálezom a 
zvyčajne v súvislosti s inými ochoreniami, ako sú:

1. Anémia pri chronických ochoreniach: 
– Chronické infekcie,
– Zápalové ochorenia,
– Maligné ochorenia.
Mechanizmus je neznámy, mnohopočetné faktory; typicky vedú k zníženiu 

sérového železa so súčasnou redukciou hladiny transferínu.

2. Iné ochorenia, vrátane: 
– Zlyhanie obličiek,
– Hypotyreóza, hypopituitarizmus,
– Postihnutie kostnej drene (alastická anémia, infiltrácia, pravá aplázia 

erytrocytov),
– Akúte krvácanie,
– Reumatická polymyalgia.



Hypochrómna mikrocytová anémie

• Erytrocyty sú menšie s nižším obsahom 
hemoglobínu.

Dve hlavné príčiny:

• Nedostatok železa,

• Porucha tvorby hemoglobínu.



Anémia z nedostatku železa

Najčastejší typ anémie.

• Železo je nevyhnutné pre tvorbu hemoglobínu;

• Pri nedostatku železa kostná dreň produkuje erytrocyty, 
ktoré sú menšie a s nižším obsahom železa.

Nedostatok:

• Nedostatočný prívod v strave: zvýšená potreba v 
detstve počas rastu alebo v tehotenstve,

• Porucha vstrebávania; 

• Zvýšené straty krvi (napr. excesívne menštruačné 
krvácanie, alebo krvácanie z peptického vredu)



Anémia z nedostatku železa
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Klinický obraz

• Hladký jazyk, lámavé sploštené nechty, vlasy 
bez lesku.

• Atrofická sliznica úst

• Atrofická sliznica faryngu, hornej časti 
pažeráka

• Dysfágia, spazmy hltacieho svalstva

• Chloróza: pomenovanie v historickej literatúre.



Plummer–Vinsonov syndróm

Sideropenická dysfágia:

• Poruchy prehĺtania, anémia z nedostatku 
železa, glositída, zápal ústnych kútikov, 
výrastky na pažeráku

• Zvýšené riziko karcinómu pažeráka a 
hltanu.



Sideropenická dysfágia:
• Vyhladený jazyk, 
• Depigmentácie hornej pery,
• Epiteliálne erózie na dolnej 

pere.

http://screening.iarc.fr/atlasoral_detail.php?flag=1&lang=1&Id=A9000001&cat=A9


β- talasémia

Hereditárna porucha tvorby hemoglobínu, pri ktorej jeden alebo viac 
polypeptidových reťazcov globínu sa vadne syntetizuje.

• Častý výskyt: okolie Stredozemného mora, Ázia
• Defekt môže postihnúť β-reťazec globínu (β-talasémia), α-reťazec

(α-talasémia), the δ-reťazec (δ-talasémia), alebo oba δ- a β-reťazce. 
• Najčastejšie: β-talasémia

Prítomná mierna až ťažká anémia:
• Únava, bledá koža
• Kostné problémy, zväčšená slezina, bledá nažltlá koža, tmavý moč, u 

detí zaostávanie v raste.
Thalassemia major (Cooley anémia): ťažká anémia, splenomegalia. 



β- talasémia

Normálne erytrocyty: okrúhle, konkávne,
rovnakého tvaru a veľkosti

β- talasémia: Erytrocyty bledé, 
rôznej veľkosti (anizocytóza) a tvaru 
(poikitocytóza)
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β- talasémia

Prenatálna diagnostika talasémie

Genetické testovanie: 

• možnosť prenatálnej diagnostiky: Analýza DNA 
z amniotickej tekutiny

• Genetické poradenstvo
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Aplastická anémia

Neschopnosť kostnej drene produkovať zrelé 
krvinky – patogeneticky rôznorodá skupina.

• Pancytopénia: postihnutie všetkých troch zložiek
– Anémia: erytrocyty

– Leukopénia: leukocyty

– Trombocytopénia: trombocyty

• Klinické prejavy aplastickej anémie závisia od 
rozsahu postihnutia, a zahŕňajú celkovú slabosť, 
zníženú odolnosť voči infekcii a krvácanie.



Aplastická anémia

Ťažká kandidóza

Biopsia kostnej drene
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Prejavy aplastickej anémie v ústach

• Infekcie
• Spontánne krvácanie
• Hemoragické škvrny
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Etiológia:

• Idiopatická (> 80 %)
• Vplyvom liekov (< 20 %)
• Post-infekčná (obzvlášť po hepatitíde) (< 5 %)
• Lieky s dokázaným alebo predpokladaným vplyvom:

– protizápalové (zlato, penicilamín, fenylbutazon, diclofenac, 
indometacin),

– antiepileptiká (fenytoin, carbamazepine),
– Tyreostatické lieky (carbimazole, thiouracil),
– antidiabetiká (tolbutamid), 
– antimalariká (chloroquin),
– antibiotiká (sulfonamidy, cotrimoxazole, chloramfenicol)
– Onkologická liečba: chemoterapia, radiačná terapia



Fanconiho anémia

• Zriedkavé genetické ochorenie
• Genetická porucha proteínov zodpovedných za DNA 

reparáciu.

• U väčšiny pacientov: karcinóm, často akútne myeloidná 
leukémia

• 90% pacientov: zlyhanie kostnej drene pre 40. rokom života
• Okolo 60–75% pacientov: kongenitálne defekty: nízky 

vzrast, abnormality kože, rúk, hlavy, očí, obličiek, uší, 
poruchy vývoja.

• Okolo 75% pacientov: rôzne formy endokrinných porúch.



Fanconiho anémia



Fanconiho anémia
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Príznaky aplastickej anémie

Kombinácia bi- / tri-cytopénie:

• Anémia

• Infekcie pri neutropénii (vrey v ústnej dutine a 
pažeráku, nekrtizujúca gingivitída alebo 
tonzilitída, pneumómia, flegmóna)

• Krvácanie pri trombocytopénii.

• Ak je prítomná lymfadenopatia, splenomegalia a 
hepatomegalia - nejedná sa o aplastickú anémiu.



Hemolytická anémia

• Zvýšená deštrukcia erytrocytov.
• Nie je kompenzovaná zvýšenou produkciou 

erytrocytov.

Charakteristiky:
• Zvýšenie pigmentových produktov deštrukcie 

erytrocytov: bilirubín, urobilinogén v krvnej 
plazme, moči a stolici.

• Zvýšená erytropoéza: zvýšený počet mladých/ 
nezrelých buniek (retikulocytov) v krvi.



Dve základné príčiny: 

Defektné erytrocyty:
• Porucha membrány ,
• Porucha metabolizmu,
• Abnormálny hemoglobín.

Prostredie 
ohrozujúce 
erytrocyty.
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Prostredie

Transfúzia inkompatibilnej krvi:
• Krvné skupiny: A, B, 0, Rh faktor

Erythroblastosis fetalis (hemolytická nemoc 
novorodencov), deštrukcia fetálnych erytrocytov plodu 
spôsobená protilátkami v matkinej krvi (Rh, ABO 
inkompatibilita).

• Hemolýza, anémia, žltačka

Autoimúnna hemolytická anémia: tvorba protilátok voči 
vlastným erytrocytom.



Hemolytická anémia
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Hereditárna hemolytická anémia

Klasifikácia podľa príčin:

Genetické poruchy membrány erytrocytov
– Hereditárna sférocytóza
– Hereditárna eliptocytóza

Genetické poruchy metabolizmu erytrocytov (poruchy 
enzýmov)

Hemoglobinopatie:
• Sickle cell anémia
• Kongenitálna dyserytropoetická anémia
• Talasémia



Hereditárna sférocytóza

• Autosomálne dominantná abnormalita 
membrány erytrocytov

• Erytrocyty: malé, sférické, densita 
hemoglobínu vyššia.

• Mechanicky krehké – degradácia v slezine.



Sférocytóza
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Hereditárna eliptocytóza

• Tiež: ovalocytóza

• Vrodená porucha

• Erytrocyty: oválne (eliptocyty, ovalocyty) - u 
ľudí patologický tvar



Eliptocytóza
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Srpkovitá (sickle-cell) anémia

• Vrodená abnormalita hemoglobínu (hemoglobín S): 
abnormálny gén od oboch rodičov

• Erytrocyty: kosáčikového tvaru
Klinicky:
• Záchvaty bolesti ("sickle-cell kríza"), anémia, svrbenie rúk a 

nôh, bakterálne infekcie, mozgové príhody.
• Spúšťací mechanizmus môže byť: zmeny teploty, stres, 

dehydratácia, vysoká nadmorská výška

• Prítomnosť jedného abnormálneho génu: nositelia
Diagnostika:
• Krvný obraz, možnosť prenatálnej genetickej diagnostiky.



Srpkovitá (sickle-cell) anémia
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Poruchy chrupu u SS anémii

Nepravidelné tiene:
nekróza drene u pacienta s SS anémiou 



Anémia z nedostatku vitamínu B12

Megaloblastická anémia (historický termín: perniciózna anémia)
Porucha intrinsik faktora, nedostatok vitamínu B12
Nedostatok IF:
• Autoimúnna deštrukcia parietálnych buniek, ktoré secernujú IF.
• Gastrektómia
• Vzácne kongenitálne autosomálne recesívne ochorenie
• Iné príčiny: nedostatočná výživa, celiakia, nedostatočná výživa, 

črevné parazity

Diagnostika:
• Znížený počet erytrocytov, ktoré sú veľké, nízky počet mladých Er
• Nízke hodnoty vitamínu B12
• Protilátky proti IF



Megaloblastická anémia

http://faculty.cord.edu/todt/336/lab/blood/Abnormal/perniciousanemia.htm


Nález v ústach
Najčastejšie príznaky:
• únava, dušnosť, 
• bledá pokožka, 
• bolesti na hrudníku,
• zmätenosť.



Myeloproliferatívne poruchy

Skupina ochorení, charakteristická abnormálnou produkciou 
krných elementov (erytrocyty, leukocyty, trombocyty)

• Polycytemia vera: zvýšená produkcia predovšetkým 
erytrocytov (viac ako 95% pacientov je nositeľom mutácie
JAK2V617F)

• Esenciálna trombocytóza: zvýšená produkcia trombocytov.
• Chronická myelogénna leukémia: produkcia abnormálnych 

granulocytov.
• Primárna alebo idiopatická myelofibróza: zvýšená 

produkcia kolagénu alebo fibrotického tkaniva v kostnej 
dreni – redukovaná schopnosť produkovať krvné elementy
(myeloskleróza). 



Polycytémia

Polycytémia (erytrocytóza): abnormálne zvýšený počet erytrocytov v 
krvi, zvyčajne spolu so zvýšenými hodnotami hemoglobínu.

Relatívna polycytémia: relatívne zvýšenie koncentrácie erytrocytov v 
cirkulujúcej krvi v dôsledku straty plazmy (extenzívne vracanie, 
hnačky, potenie)

Polycytémia ako reakcia na zvýšenú potrebu kyslíka:
• Vysokohorská poloha,
• Nedostatočná plúcna ventilácia,
• Extrémna obezita (Pickwickov syndróm),
• impaired pulmonary ventilation,
• Vrodené srdcové vady.



Polycytémia vera

• Myeloproliferatívna porucha, excesívna 
produkcia erytroidných elementov

• Počet Er: 6 - 12 1012/l

• Koncentrácia hemoglobínu: 180 - 240 g/l

• Často je zvýšený aj počet leukocytov a 
trombocytov.

• Zvyčajne zväčšená slezina.



Normálny krvný náter Polycytémia vera



Polycytémia vera rubra

Červené sfarbenie kože,

hepatosplenomegalia

Hypercelulárna kostná dreň



Príznaky

• Únava, celková slabosť
• Stažené dýchanie
• Intenzívne svrbenie po kúpeli v teplej vode
• Pálenie kože
• Bolesti žalúdka
• Červené škvrny na koži
• Krvácanie z nosa, alebo krv v moči
• Bolesti hlavy a poruchy zraku
• Zvýšený krvný tlak
• Upchatia ciev, ktoré môžu viesť k IM, porážke, alebo 

gangréne končatín.
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BIELA KRVNÁ ZLOŽKA



Leukocyty

neutrofil eozinofil bazofil monocyt lymfocyt
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Normálna tvorba leukocytov:



Funkcia

Neutrofily (granulocyy): hlavná obrana voči bakteriálnej 
infekcii a plesniam.

Eozinofily:
• Obrana voči infekcii parazitami
• Obrana voči intracelulárnym baktériam
• Modulácia okamžitej hypersenzitívnej reakcii (degradácia 

alebo inaktivácia mediátorov: histamín, lipofosfolipidy, 
heparin)

Bazofily: Uvoľňovanie histamínu ako súčasť zápalovej reakcie, 
účasť v alergických a antigénnych reakciách.



Monocyty: migrujú z krvi do tkanív, ich diferenciácia na 
makrofágy, Kupfferove bunky v pečeni.

Lymfocyty: 
• B bunky: uvoľňujú protilátky a napomáhajú aktivácii T 

buniek.
• T bunky: 

– CD4+ Th (T helper) bunky: aktivujú a regulujú T a B bunky
– CD8+ cytotoxické T bunky: bunky infikované vírusmi a 

tumorózne bunky.
– γδ T bunky: fagocytóza
– Regulačné T cells: Úprava imunného systému na normálnu 

funkciu po infekciách, prevencia autoimunity



Krvný obraz (SI jednotky)

Leukocyty

• 3.5 – 10.5 109/l

• Neutrofily 62%

• Lymfocyty 30%

• Eozinofily 2.3%

• Bazofily 0.4%

• Monocyty 5.3%



Poruchu leukocytov

Leukopénia:
• Neutropénia
• Lymfopénia
• Pancytopénia
Leukocytóza:
• Neutrofília
• Eozinofília
• Lymfocytóza – IM
• Lymfadenitída
Neoplastické poruchy (rakovina):
• Lymfóm
• Leukémia (AML/ALL, CML/CLL)



Leukopénia

• Leukopénia: Le < 4.0 109/l

• Neutropénia: Neu < 1.5 109/l 

• Lymfocytopénia: Ly < 1.0 109/l

• Monocytopénia: Mono < 0.5 109/l 



Neutropénia

• Neutropénia: Neu < 1.5 109/l

• Počet neutrofilov je značne kolísavý (zvýšená 
aktivita, anxieta, infekcia, lieky)

• Potrebné sú opakované vyšetrenia na 
stanovenie závažnosti neutropénie.



Neutropénia: Etiológia
Porucha myeloidných buniek alebo ich prekurzorov:

• Aplastická anémia

• Chronická idiopatická neutropénia, vrátane benignej neutropénie

• Cyklická neutropénia

• Myelodysplázia

• Neutropénia spojená s dysgamaglobulinémiou

• Paroxyzmálna nočná hemoglubínuria

• Ťažká vrodená neutropénia (Kostmannov syndróm)

Sekundárne neutropénie:

• Alkoholizmus

• Autoimúnna neutropénia, vrátane chronickej sekundárnej neutropénie pri AIDS

• Náhrady kostnej drene (napr. rakovina, myelofibróza...)

• Cytotoxická chemoterapia alebo rádioterapia

• Spôsobené liekmi

• Ťažká podvýživa, nedostatok vitamínu B12, kyseliny listovej

• Hypersplenizmus

• Infekcie



Neutropénia

Akútna neutropénia (vyvinie sa v priebehu hodín 
alebo niekoľkých dní): rapídny pokles počtu 
neutrofilov – deštrukcia alebo poškodená 
tvorba.

Chronická neutropénia (trvá mesiace až roky) 
zvyčajne je výsledkom zníženej tvorby alebo 
zvýšenej deštrukcie v slezine.



Neutropénia: Symptómy

Asymptomatická až do vývoja infekcie:

• Horúčka

• Príznaky zápalu (začervenanie, opuch, bolesti, 
infiltráty, reakcia leukocytov)

• Lokálne príznaky (napr. vriedky v ústach)



Neutropénia - infekcie

Najčastejšie spôsobená Staphylococcus aureus, 
ale aj iné gram-pozitívne alebo gram-
negatívne infekcie:

• Furunkulóza

• Pneumónia

• Septikémia

• Stomatitída, gingivitída, perirektálne zápaly, 
kolitída, sínusitída, paronychie, otitída...



Leukopénia: Neutropénia



Lymfocytopénia

• Najčastejšia príčina prechodnej lymfocytopénie –
prekonaná infencie, napr. prechladnutie.

• Infekcie pri HIV, a iné vírusové, bakteriálne alebo 
plesňové agensy,

• Malnutrícia
• Systémový lupus erythematosus, reumatoidná 

artritída,
• Ťažký stres,
• Chemoterapia (cytotoxické alebo imunosupresívne 

látky)
• Ožiarenie



Monocytopénia

• Počet monocytov < 0.5 109/l 

• Monocytopénia sa často vyskytuje u pacientov po 
chemoterapii

• Pacienti s mutáciami hemopoetického génu GATA2. 

• Infekcie Mycobacterium aviancomplex (MAC) alebo iné 
netuberkulózne mykobakteriálne infekcie (MonoMAC
syndróm).

• Plesňové infekcie (napr. histoplazmóza, aspergilóza)

• Infekcia humánnym papilomavírusom (HPV) – možná 
progresia k vývoju karcinómu.



Leukocytóza: Neutrofília

Zvýšený počet granulocytov:

• Akútny zápal, bakteriálne infekcie.

Ak je závažná – leukemoidná reakcia.

Klinické charakteristiky:

– Prejavy infekcie, horúčka, slabosť.



Neutrofília:Toxické granulácie, posun doľava

Akútny zápal



Eozinofília

• Alergické poruchy, 

• Zvyčajne u infekcií spôsobených parazitmi
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Lymfocytóza:
Infekčná mononukleóza

• Zvýšený počet lymfocytov:

– Chronický zápal, vírusy, plesne, tbc...

• Veľké lymfocyty, viac cytoplazmy, nepravideľné – tiež 
sa nazývajú virocyty.

• Klinické príznaky: Chronické zvýšenie teploty,
lymfadenopatie.



Lymfadenitída: Reaktívna

• Akútna alenbo chronická.

• Infekcie, poruchy imunity, rakovina.

• Zväčšené nepravideľné lymfoidné folikuly s 
normálnou architektúrou.

• Lymfadenitída: Zväčšené lymfatické uzliny 
spôsobené zápalom alebo infekciou. 
Bolestivé.

• Lymfadenopatia – akékoľvek zväčšenie, ale 
zvyčajne sa tebto termín používa v súvislosti 
s ca. Nebolestivé.



Hematologické neoplazmy

Leukémie: kostná dreň, krv, prítomnosť blastov.
• Trvanie: Akútne/Chronické
• Bunky: Myeloidné/Lymfoidné
• AML / ALL & CML / CLL
Lymfómy: lymfatické uzliny
• Hodgkins & Non-Hodgkins. 
Pre-maligné stavy: 
• Myeloproliferatívny syndróm (MPS)
• Myelodysplastický syndróm (MDS)



Leukémia: Rakovina krvi

• Rakovina tvorby krvi – zárodočné bunky.

• Dva hlané typy: myeloidná a lymfoidná (pôvod 
v kostnej dreni alebo v lymfatickom tkanive)

• Šírenie v krvi a ostatných ‘RES’ tkanivách
(pečeň, slezina, lymfatické uzliny)

• Akútne a chronické.



Chronickámyeloidná leukémiaAkútna myleoidná leukémia

Normálny krvný obraz



Leukémia

Angulárna stomatitída

Kandidózna infekcia

Glositída
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Akútna lymfoblastická leukémia Akútna myeloidná leukémia



Leukémia: Klinické prejavy

Rakovina kostnej drene: porucha tvorby blastov.
Porucha hemopoézy:
• Erytropoéza: anémia
• Leukopoéza: infekcie
• Trombocytopoéza: krvácanie
Deštrukcia alebo expanzia kostnej drene:
• Bolesti kostí.
Rozšírenie hemopoézy:
• Splenomegalia
• Hepatomegalia
• Lymfadenopatia



Leukémia: Klinické prejavy:

Bleeding - Petechiae

Lymphadenopathy

Hepatosplenomegaly
Infections - Candidiasis

Krvácanie, pretechie

Lymfadenopatia

Infekcie, kandidóza
Hepatospenomegalia



Leukemoidná reakcia

• Značné zvýšenie počtu neutrofilov >50,000 
x109

• Posun doľava – menej zrelé formy.

• Ťažké infekcie, úrazy, infiltrácia kostnej drene.

• Podobá sa na leukémiu, nie sú však prítomné 
nezrelé bunky (blasty).



Neoplastické poruchy (rakovina):
Lymfóm

Tumor z lymfatického tkaniva

• Etiológia: idiopatická, genetická, infekcia.

• Klinické prejavy: Lymfadenopatia, pokles váhy, 
horúčka.

Dva hlavné typy (a množstvo podtypov):

• Hodgkinov lymfóm (HL) – Reed Sternberg bunky
(RS cells).

• Non-Hodgkinov lymfóm (NHL) – nie sú prítomné
RS bunky.



Lymfóm



Hodgkinov lymfóm

Reed Sternberg bunky (RS bunky): 

veľké dvojjaderné rakovinové bunky



Non-Hodgkins Lymphoma:

• Veľká skupina lymfatických tumorov.

• Klinické prejavy:  horúčka, anémia, infekcie, 
lymfadenopatia, slezina+/-.

• Nie sú prítomné RS bunky ani eozinofília



Non Hodgkinov Lymfóm



Prípad #1

29-ročná žena, v druhom trimestri gravidity, prvé 
tehotenstvo. Pravidelne počas tehotenstva 
kontrolovaná, priebeh tehotenstva fyziologický.

Subjektívne ťažkosti:
• Únava;
• Dýchavičnosť aj pri minimálnej námahe;
• Občasné závraty;
• Kŕče v nohách;
• Povlečený jazyk.



Fyzikálny nález:

• Tachykardia

• Bledé gingivy a lôžka 
nechtov;

• Povlečený jazyk.

Krvný obraz:

Erytrocyty 3.5 1012/l

Hemoglobin 70 g/l

Hematokrit 30 %

Nízke hodnoty železa v sére.



Krvný obraz
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Záver

• Anémia spôsobená relatívnym nedostatkom 
železa počas tehotenstva.



Prípad #2

56-ročný muž prijatý do nemocnice na základe 
patologických výsledkov krvného obrazu. 
Nález bol zistený pri rutinnom predoperačnom 
vyšetrení pre nezávažný chirurgický zákrok.

Subjektívne: pacient neudáva špecifické ťažkosti



Krvný obraz:

• Zvýšený počet erytrocytov

• Zvýšené hodnoty hematokritu

• Zvýšené hodnoty hemoglobínu

• Veľmi nízke hodnoty erytropoetínu

Tests for the gene mutation that causes 
polycythemia vera:

• might show the JAK2 mutation



Krvný obraz

Normálny KO Polycytemia vera



Závažná polycytemia vera

Hypercellular Marrow, 

Red skin & Hepatosplenomegaly

Hypercelulárna kostná dreň
Purpurová koža, hepatosplenomegalia



Záver

• Polycytemia rubra vera



Prípad #3

64-ročný muž, prijatý s vysokou teplotou, 
pneumóniou.

Z anamnézy:

• Karcinóm, s následnou chemoterapiou.



Biele krvinky: znížený počet 

• (normálne hodnoty 4.5 – 10 109 /l)

Počet neutrofilov:

(normálne hodnoty 2.5- 6. 109 /l):

• 1 – 1.5: minimálne riziko infekcie;

• 0.5 - 1: mierne riziko infekcie;

• menej ako 0.5: vysoké riziko infekcie



Záver

• Neutropénia následkom chemoterapie.


