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1 AKÚTNA MYELOBLASTOVÁ LEUKÉMIA  

1.1 DEFINÍCIA  

Akútna myeloblastová leukémia (AML) je klinicky a biologicky heterogénnou skupinou 

klonálnych neoplázií, ktoré vznikajú malígnou transformáciou krvotvorných buniek. Nezrelé 

leukemické krvotvorné bunky proliferujú primárne v kostnej, kde interferujú s normálnou 

krvotvorbou a imunitou. Zároveň prenikajú do cirkulujúcej krvi a infiltrujú ostatné tkanivá. 

Klasifikujú sa podľa postihnutého typu buniek. Majú rýchly klinický priebeh v porovnaní 

s chronickými leukémiami a bez účinnej liečby usmrcujú do niekoľkých dní až mesiacov.  

1.2 ETIOLÓGIA  

Príčina akútnej leukémie nie je známa. Pri jej vzniku hrajú dôležitú úlohu genetické faktory 

a životné prostredie. 

Genetické faktory. Ak jednovajcové dvojča rozvinie akútnu leukémiu do prvého roka života, 

s veľkou pravdepodobnosťou ochorie aj druhé. Pozorujú sa rodiny s vysokým výskytom 

leukémie. Akútna leukémia sa vyskytuje vo zvýšenej miere pri rôznych vrodených chorobách 

- Downov, Klinefelterov, Fanconiho alebo Wiskottov-Aldrichov syndróm. 

Životné prostredie. Radiačná expozícia zvyšuje riziko rozvoja akútnej leukémie a u ľudí je 

jasný vzťah medzi dávkou ionizujúceho žiarenia a rozvojom leukémie. Jedinci 

s profesionálnou radiačnou expozíciou, chorí liečení rádioterapiou, alebo jedinci, ktorí prežili 

výbuch atómovej bomby, majú v závislosti na dávke radiácie zvýšený výskyt leukémie. 

Chemikálie, ako benzén a iné aromatické zlúčeniny, sú spojené s rozvojom akútnej 

myeloblastovej leukémie. Liečba alkylačnými látkami a ostatnými chemoterapeutikami 

taktiež vedie k zvýšenému výskytu AML. 

1.3 VÝSKYT  

Incidencia AML je približne 3,5 prípadov na 100 000 obyvateľov ročne. Vyskytuje sa 

častejšie vo vyššom veku (median 67 rokov).  
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1.4 PATOFYZIOLÓGIA  

Leukémia vzniká malígnou transformáciou jediného krvotvorného alebo lymfocytového pre-

kurzora, ktorý sa nekontrolovane replikuje, čo spôsobuje expanziu leukemického klonu. 

Charakteristickou črtou buniek pri akútnej leukémii je porucha vyzrievania. Leukemické 

blasty sa akumulujú v kostnej dreni v dôsledku nadbytočnej proliferácie a defektného vyz-

rievania. Pomnoženie nádorových buniek prebieha primárne v kostnej dreni, následne 

leukemické blasty prenikajú do krvného riečiska a môžu infiltrovať iné tkanivá a orgány, ako 

lymfatické uzliny, pečeň, slezinu, kožu, viscerá, a centrálny nervový systém. 

Leukemická transformácia sa môže vyskytnúť v bunkách, ktoré sú na rôznom stupni 

diferenciácie. U niektorých chorých s AML sú monoklonálne iba granulocyty a/ alebo 

makrofágy, u týchto chorých nastala trasformácia na úrovni určeného granulocytovo-

makrofágového prekurzora. 

Mechanizmus nádorovej transformácie zahrňuje alteráciu DNA, ktorou získava 

transformovaná bunka a jej potomstvo malígne charakteristiky. Pomocou citlivých 

molekulovogenetických metodík je možné zdokumentovať abnormality, ktoré postihujú 

štruktúru alebo reguláciu bunkových onkogénov a vedú ku kvantitatívnym alebo 

kvalitatívnym zmenám ich génového produktu, pričom tieto zmeny môžu hrať dôležitú úlohu 

v spustení alebo udržiavaní leukemického procesu. Pravdepodobne rozvoj leukémie prebieha 

vo viacerých krokoch a celý proces pozostáva z viacerých štádií. V mnohých prípadoch sa 

akútna leukémia rozvíja u chorých s predchádzajúcim myelodysplastickým ochorením alebo 

myeloproliferatívnou neopláziou, a niekedy po dreňovom útlme. 

Pancytopénia v dôsledku zlyhania krvotvorby, ktorá je typická, vzniká z fyzického vytlačenia 

normálnych krvotvorných buniek leukemickými. Niektorí chorí s akútnou leukémiou 

a pancytopéniou majú hypocelulárnu dreň, čo ukazuje, že zlyhanie krvotvorby nemusí 

spôsobovať jednoduché prerastenie kostnej drene leukemickými blastami. Leukemické bunky 

môžu brzdiť normálnu krvotvorbu prostredníctvom celulárnych a humorálnych mechanizmov. 

Ďalej, leukemické bunky môžu okupovať dôležité miesta v stróme kostnej drene a interfero-

vať s normálnymi medzibunkovými vzťahmi. V čase diagnózy akútnej leukémie sa v kostnej 

dreni nachádzajú aj zdravé krvotvorné kmeňové bunky. A v prípade, že antileukemická liečba 

v dostatočnom rozsahu potlačí leukemický klon tieto bunky obnovia krvotvorbu v plnom 

rozsahu.  
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1.5 KLINICKÝ OBRAZ  

U väčšiny chorých, iniciálne symptómy AML sú prítomné menej ako 3 mesiace. Môžu sa 

sťažovať na prejavy anémie, ako bledosť, únavu a dušnosť pri miernej námahe. Infekcia je 

častou komplikáciou akútnej leukémie. Bežné miesta infekcie sú koža, ďasná, perianálne 

tkanivá, pľúca a močový trakt. Septikémia sa často vyskytuje bez zrejmého zdroja. Gram-

negatívne baktérie, gram-pozitívne koky, a Candida sú častými patogénmi. Výskyt infekcie je 

nepriamo úmerný počtu segmentovaných neutrofilov (SN) v cirkulujúcej krvi, a pri počte SN 

˂ 0,5 x 109/l sa stáva hlavným rizikovým faktorom. Segmentované neutrofily, ktoré môžu byť 

odvodené z malígneho klonu, fungujú abnormálne, čo ďalej zhoršuje odolnosť organizmu. 

Krvácanie je hlavným problémom pri akútnej leukémii, a primárne súvisí 

s trombocytopéniou. Môžu sa vyskytovať aj poruchy koagulácie. Petéchie a spontánna tvorba 

modrín sú bežné. U niektorých chorých, megakaryocyty pochádzajú z malígneho klonu, 

a preto vytvorené trombocyty majú abnormálne funkcie. Krvácanie je časté pri nižšom počte 

Tr ˂ 20 x109/l, a to z ďasien a GIT sliznice. Taktiež sa môže vyskytnúť spontánne krvácanie 

do CNS, pľúc, alebo iných vnútorností. 

Približne 50% chorých má príznaky spôsobené expandujúcou sa masou malígnych buniek, 

ako sú bolesti kostí a citlivosť sterna. Renálne abnormality môžu vzniknúť v dôsledku 

leukemickej infiltrácie, ureterálna obštrukcia kryštálikmi/ kamienkami kyseliny močovej 

alebo zväčšenými lymfatickými uzlinami, urátová nefropatia, alebo z infekčných alebo 

hemoragických komplikácií. GIT príznaky skorej sýtosti, nafúknutia a zápchy môžu vyplývať 

z hepatosplenomegalie, alebo z leukemickej infiltrácie, alebo z krvácania do čriev alebo iných 

vnútorností. 

Hepatomegalia a splenomegalia v dôsledku leukemickej infiltrácie sa pozoruje u niektorých 

s AML. Môže spôsobovať symptómy ako je nevoľnosť, pocit plnosti brucha, včasnú sýtosť. 

Lymfadenopatia je zriedkavá. Leukémia môže infiltrovať extramedulárne tkanivá ako je koža, 

pľúca, oči, nasofarynx, alebo obličky. Masy leukemických buniek v mäkkom tkanive, ktoré sa 

označujú ako myeloblastóm ("chlorómy"), sa môžu rozvinúť na akomkoľvek mieste. Vzácne 

môže extramedulárna leukémia predchádzať detegovateľné postihnutie kostnej drene. 

Leukemické bunky môžu preniknúť do subarachnoidálneho priestoru a spôsobiť leukemickú 

meningitídu alebo priame postihnutie mozgu alebo parenchýmu chrbtice. Neurologické 

postihnutie je nezvyčajné v čase diagnózy, ale CNS môže byť miestom relapsu. Prvým 

príznakom leukemickej meningitídy sú zvyčajne bolesti hlavy a nauzea. Edém papily, obrny 
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hlavových nervov, kŕče a alterované vedomie sa rozvíjajú s progresiou ochorenia. 

Cytocentrifugácia likvoru charakteristicky odhalí leukemické bunky. V likvore je zvýšená 

bielkovina a znížená koncentrácia glukózy. 

Leukostáza, ktorú spôsobuje oklúzia mikrocirkulácie leukemickými blastami, môže viesť 

k hypoperfúzii vitálne dôležitých tkanív, najčastejšie pľúc a mozgu. Leukostáza je častá pri 

vysokom počte cirkulujúcich blastov nad 100 x 109/ l. 

Chorí s AML často rozvinú metabolické abnormality. Hyponatrémia a hypokalémia vznikajú 

v dôsledku lézie tubulov obličiek, ktorú spôsobujú lyzozýmy a iné produkty uvoľnené z leu-

kemických buniek. Hladina sérovej laktikodehydrogenázy môže byť zvýšená. Hyperurikémia 

môže vznikať v dôsledku zvýšeného obratu buniek so zvýšeným uvoľnením purínov. 

Laktátová acidóza sa zriedkavo vyskytuje u chorých s veľkou masou leukemických buniek. 

Preleukemický syndróm sa môže zistiť u približne 25% chorých s AML. U týchto chorých 

anémia a iné cytopénie sú prítomné niekoľko mesiacov pred rozvojom zjavnej leukémie. 

Chorí s akútnou leukémiou môžu mať pancytopéniu bez cirkulujúcich blastov, normálny 

počet leukocytov, alebo výraznú leukocytózu.  

1.6 DIAGNÓZA  

Diagnóza akútnej myeloblastovej leukémie vyžaduje dôkaz leukemických buniek v kostnej 

dreni, periférnej krvi alebo v extramedulárnych tkanivách. Kostná dreň je typicky 

hypercelulárna s monomorfnou infiltráciou (≥ 20%) leukemickými blastami a s výraznou 

redukciou elementov normálnej krvotvorby. Cytogenetické abnormality t(8;21)(q22;q22), 

inv(16)(p13;q22), t(16;16)(p13;q22) a t(15;17)(q22;q12) sa klasifikujú ako AML bez ohľadu 

na počet blastov v kostnej dreni. Je dôležité odlíšiť ALL od AML, pretože tieto dve choroby 

sa líšia v prirodzenom priebehu, prognóze, a odpovedi na rôzne liečivá. 

Klasifikácia 

Kategorizácia AML do biologicky odlišných skupín je založená na morfológii, cytochémii, 

imunofenotype a cytogenetických a molekulových technikách. FAB (Francúzsko – Americko 

– Britská) klasifikácia definuje 8 hlavných podtypov akútnej myeloblastovej leukémie, M0 - 

M7 na základe morfológie a cytochémie (Tab. 1-1).  

Chromozómové zmeny 

Dve cytogenetické abnormality jednoznačne súvisia s FAB špecifickými typmi: 

t(15;17)(q22;q12) s podtypom M3; inv(16)(p13;q22) s podtypom M4Eo. Viaceré 
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chromozómové abnormality súvisia primárne s jednou FAB podskupinou: t(8;21)(q22;q22) 

s podtypom M2; t(9;11)(p22;q23) a iné translokácie postihujúce 11q23 s podtypom M5. 

Tabuľka 1-1  FAB klasifikácia akútnej myeloblastovej leukémie 

M0: nediferencovaná  
M1: bez maturácie 
M2: s maturáciou 
M3: promyelocytová (klasická) 

• mikrogranulárny variant (FAB M3v) 
M4: myelomonocytová 

• M4Eo:s abnormálnymi eozinofilmi 
M5: monocytová  

• M5a: nediferencovaná 
• M5b: diferencovaná 

M6: erytroleukémia (≥ 50% erytroblastov) 
M7: megakaryoblastová (prevaha nediferencovaných blastov a megakaryoblastov) 

Molekulová klasifikácia 

WHO klasifikácia inkorporuje molekulovogenetické, cytogenetické, morfologické a klinické 

črty (napr. údaj o predchádzajúcej hematologickej chorobe) pri definovaní chorobných 

jednotiek, ktoré zoskupuje do 7 podskupín (Tab. 1-2). 

Leukemické blasty môžu mať veľmi zriedka v bunkovom jadre enzým terminálna 

deoxynukleotidyl transferáza (Tdt), ktorá je častá pri akútnej lymfoblastovej leukémii.  

1.7 TERAPIA  

Prvým cieľom pri liečbe akútnej leukémie je navodenie kompletnej hematologickej remisie, 

ktorej klinické kritériá sú: a) menej ako 5% blastov v kostnej dreni a žiadne blasty v krvi, 

b) normálny krvný obraz a c) neprítomnosť extramedulárnej leukémie. Indukcia remisie, 

ktorej cieľom je redukovať leukemickú masu pod úroveň detegovateľnosti pozostáva 

z intenzívnej systémovej chemoterapie. Po dosiahnutí kompletnej hematologickej remisie sa 

pokračuje v systémovej chemoterapii, aby sa ďalej redukovala leukemická bunková masa, 

a ideálne, úplne eradikovala leukémia. Intenzívna chemoterapia, ktorá nasleduje ihneď po 

dosiahnutí remisie sa označuje ako konsolidačná, alebo skorá intenzifikačná liečba. 

Udržovacia liečba je nízkodávkovaná chemoterapia, ktorá sa všeobecne podáva niekoľko 

rokov. 
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Tabuľka 1-2  WHO klasifikácia akútnej myeloblastovej leukémie (AML) 

1. AML s rekurentnými cytogenetickými abnormalitami 

a. AML s rekurentnými cytogenetickými translokáciami 

i. AML s t(8;21)(q22;q22), RUNX1-RUNX1T1 

ii.  AML s inv(16)(p13;q22) alebo t(16;16)(p13;q22), (CBFβ-MYH11) 

iii.  Akútna promyelocytová leukémia s t(15;17)(q22;q12), (PML-RARα) 

iv. AML s t(9;11)(p22;q23), MLLT3-MLL 

v. AML s t(6;9)(p23;q34), DEK-NUP214 

vi. AML s inv(3)(q21;q26.2) alebo t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1 

vii.  AML (megakaryoblastová) s t(1;22)(p13;q13); RBM13-MLK1 

b. AML s génovými mutázami 

i. AML s mutovaným nukleofosminom (NPM1) 

ii.  AML s mutovaným CEBPA (CCAAT/ enhancer viažuci proteín alfa) 

2. AML s mnohoradovou dyspláziou 

• Nasledujúca po MDS alebo MDS/MPN 

• Bez predchádzajúceho MDS alebo MDS/MPN, ale s dyspláziou ≥ 50% buniek  
v 2 alebo viacerých vývojových radoch 

3. AML/ MDS v súvislosti s liečbou 

• alkylačnými látkami/ radiáciou 

• inhibítormi topoizomerázy II (niektoré môžu byť lymfoidné) 
4. AML inak nezaradená 

• AML s minimálnou diferenciáciou 

• AML bez maturácie 

• AML s maturáciou 

• Akútna myelomonocytová leukémia 

• Akútna monoblastová/monocytová leukémia 

• Akútna erytroidná leukémia (erytroidná/myeloidná= erytroleukémia a čistá 
erytroidná) 

• Akútna megakaryoblastová leukémia 

• Akútna bazofilná leukémia 

• Akútna panmyelóza s myelofibrózou 
5. Myeloidný sarkóm 

6. Myeloidné proliferácie pri Downovom syndróme (prechodná abnormálna myelopoéza 
a AML spojená s Downovým syndrómom) 

7. Neoplázia z blastických plazmocytoidných dendritických buniek 

Podporná liečba Podporná liečba primárne zahrňuje substitučnú hemoterapiu a liečbu 

infekcií. Primeraná a promptná podpora krvnou bankou je kľúčová pre liečbu. Transfúzie 

trombocytov (Tr) sa podávajú podľa potreby na udržanie počtu Tr > 10 až 20x109/ l. Vyššia 

hladina Tr sa udržuje pri febrilitách a pri aktívnom krvácaní alebo DIC. Pacienti zle 

odpovedajúci vzostupom Tr po transfúzii môžu profitovať z podania Tr od HLA 
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kompatibilného darcu. Riziko spontánneho krvácania je priamo úmerné závažnosti 

trombocytopénie. Maternicové krvácanie vo fertilnom veku by sa malo minimalizovať 

podávaním anovulačných liekov. Transfúzie erytrocytov by sa mali podávať na udržanie Hb > 

80 g/l pri neprítomnosti aktívneho krvácania alebo DIC. Mali by sa používať 

leukodepletované (filtráciou) krvné prípravky na prevenciu alebo oneskorenie aloimunizácie 

a febrilnej reakcie. Krvné prípravky by sa mali taktiež ožiariť na prevenciu potransfúznej 

reakcie štepu proti príjemcovi (GVHD).  

Väčšinu infekcií spôsobujú baktérie, ktoré osídľujú kožu a GIT. Na ich prevenciu sa 

používajú rôzne preventívne postupy, napríklad používanie masky, dôkladné umývanie rúk 

a reverznú izoláciu granulocytopenických chorých. Horúčka sa objavuje u väčšiny chorých 

s akútnou leukémiou, ale dokumentovaná infekcia sa vyskytuje iba u polovice febrilných 

chorých. Včasné podanie empirickej širokospektrálnej baktericídnej a antimykotickej liečby 

významne znížilo počet chorých, ktorí zomierajú na infekčné komplikácie. Špecifické 

antibiotické režimy by mali vychádzať z antibiotickej citlivosti v danej inštitúcii. 

1.8 L IEČBA AML 

Lieky účinné pri AML sú málo selektívne voči leukemickým bunkám v porovnaní 

s normálnymi bunkami kostnej drene, takže je potrebné navodiť ťažkú myelosupresiu aby sa 

dosiahla remisia. Dva najaktívnejšie lieky sú cytarabín a daunorubicín. Kombinácia týchto 

dvoch liekov navodí kompletnú hematologickú remisiu od 60 do 80%. Mitoxantrón alebo 

amsakrin môžu nahradiť daunorubicín. Po dosiahnutí remisie sa podáva ďalšia liečba 

s cieľom ďalšej redukcie a prípadnej likvidácie reziduálnych leukemických blastov. 

Intenzívna konsolidačná liečba vysokými dávkami cytarabinu samotnými, alebo v kombinácii 

s inými liekmi je prínosom, hlavne u chorých do veku 60 rokov. Najlepšie výsledky sa 

dosiahli 1 až 3 intenzívnymi cyklami konsolidačnej chemoterapie. Medián trvania remisie je 

od 9 do 24 mesiacov. Iba 10 až 30% chorých prežíva 5 rokov bez ochorenia, väčšina z nich je 

pravdepodobne vyliečená. Udržovacia liečba s nízkymi dávkami cytostatík nie je prínosom 

pre väčšinu podtypov AML. 

Väčšina chorých, ktorí dosiahnu remisiu, nakoniec rozvinie relaps. Relaps ochorenia horšie 

odpovedá na liečbu, a iba malá časť chorých dosiahne krátku druhú remisiu, medián pre-

žívania je 3 - 6 mesiacov. Transplantácia krvotvorných buniek, hlavne alogénna, poskytuje 
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v súčasnosti najúčinnejšiu prevenciu relapsu leukémie. Štandardne sa robí u chorých v prvej 

remisii AML v prípade dostupného vhodného darcu krvotvorných buniek. 

Akútna promyelocytová leukémia (APL) sa lieči špeciálnym postupom. Viac ako 95% 

chorých s APL odpovedá na indukčnú liečbu idarubucinom v kombinácii s all-trans retinovou 

kyselinou (ATRA). ATRA je perorálny analóg vitamínu A, ktorý indukuje diferenciáciu 

leukemických buniek s t(15;17) a znižuje riziko DIC indukované uvoľnením obsahu granúl 

z rozpadajúcich sa leukemických buniek. Na druhej strane ATRA môže spôsobiť 

komplikáciu, ktorá sa nazýva syndróm retinovej kyseliny (RAS – Retinoic Acid Syndrome) 

alebo diferenciačný syndróm. Vyskytuje sa do 3 týždňov liečby a charakterizuje ju horúčka, 

dušnosť, bolesť na hrudníku, pľúcne infiltráty, pleurálne a perikardiálne výpotky a hypoxia. 

Syndróm súvisí s adhéziou diferencovaných neoplastických buniek v pľúcnom riečisku. 

Glukokortikoidy, chemoterapia a/ alebo podporná liečba môžu byť účinné. ATRA (45 mg/m2 

denne perorálne do dosiahnutia remisie) plus simultánna chemoterapia idarubicinom sa javí 

najbezpečnejšia a najúčinnejšia liečba APL. Na rozdiel od iných podtypov AML, pacienti 

s týmto podtypom môžu profitovať z udržovacej liečby ATRA alebo chemoterapiou. 

Kysličník arzenitý (As2O3) produkuje významné odpovede u pacientov refraktérnych na 

ATRA. Detekcia minimálnej zvyškovej choroby RT-PCR amplifikáciou produktu 

chimérického génu t(15;17) predpovadá relaps APL. Vymiznutie signálu súvisí s dlhodobým 

prežívaním bez ochorenia.  

Prognostické faktory AML . Pacienti s abnormalitami ako t(8;21), t(15;17), alebo inv 16 

majú lepšiu prognózu, zatiaľ čo -5, -7, t(9;22) a komplexné chromozomálne abnormality sú 

spojené s veľmi zlou prognózou. Rizikové skupiny podľa cytogenetiky sa delia na: 

• Priaznivé (nízke riziko): t(15;17), t(8;21), inv(16), t(16;16), 

• Intermediárne (stredné riziko): normálny karyotyp; +6; +8; -Y; del(12p), 

• Nepriaznivé (vysoké riziko): -5/del(5q); -7/del(7q); inv(3q), 11q; t(3;3); 20q, 21q, 17p; 

del(9q); t(6;9); t(9;22); ≥ 3 abnormality. 

Vek je kľúčový prognostický faktor (Tab. 1-3). Chorí nad 60 rokov s menšou 

pravdepodobnosťou dosiahnu kompletnú remisiu, všeobecne zle tolerujú intenzívnu liečbu 

a ťažšie prekonávajú komplikácie pancytopénie. Navyše, starší chorí majú častejšie 

nepriaznivé chromozomálne abnormality a preleukemický syndróm.  

Sekundárna alebo s liečbou spojená AML sa najčastejšie vyskytuje po dlhodobej liečbe 

alkylačnými látkami u chorých s Hodgkinovou chorobou, mnohopočetným myelómom 
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a ovariálnym karcinómom. Skoro všetci chorí so sekundárnou AML majú chromozomálne 

abnormality, zvyčajne hypodiploiditu s -5 a/ alebo -7. Títo chorí majú typicky preleukemický 

syndróm s pancytopéniou, ktorá trvá niekoľko mesiacov pred zjavnou AML. Zle odpovedajú 

na chemoterapiu, a napriek liečbe, medián prežívania je iba 3 mesiace po rozvoji AML. 

Tabuľka 1-3  Prognostické faktory AML 

Priaznivé Nepriaznivé 

De novo AML Sekundárna (po MDS/ Th) 
Vek < 45 rokov Vek > 60 rokov 

Pri dg. Le < 20 x 109/l Pri dg. Le > 100 x 109/l 

Ø CNS leukémia CNS leukémia 
Priaznivá cytogenetika  Nepriaznivá cytogenetika  
NPM1, CEBPA,... FLT3 ITD,... 
KR1 po 1. indukčnej CHT Ø KR1 po 1. indukčnej CHT 
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2 MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM  

2.1 DEFINÍCIA  

Myelodysplastický syndróm (MDS) zahrňuje heterogénnu skupinu chorôb, ktoré vychádzajú 

z klonálnej krvotvornej kmeňovej bunky. Charakterizuje ich inefektívna krvotvorba 

a genetická nestabilita, ktorá sa často prejavuje abnormalitami chromozómov. Porucha 

proliferácie a diferenciácie spôsobuje nedostatočnú tvorbu zdravých krviniek. Často sa MDS 

prezentuje cytopéniou pri dysplastickej a zvyčajne bunečnatej kostnej dreni. Choroba 

progreduje prehlbovaním jednej alebo viacerých dysplázií a končí transformáciou do akútnej 

myeloblastovej leukémie v závislosti na podtype MDS. Leukemickú transformáciu spôsobuje 

akumulácia mutácií, pravdepodobne v dôsledku zvýšenej nálože DNA poškodenia a/alebo 

zníženou schopnosťou korigovať poškodenie.  

2.2 EPIDEMIOLÓGIA  

Idiopatický MDS je relatívne častý, ročne sa vyskytuje 4 až 10 prípadov na 100 000 

obyvateľov. Postihuje jedincov vyššieho veku, medián výskytu je 68 rokov. Sekundárny MDS 

(v súvislosti s chemoradioterapiou v anamnéze) nemá na veku závislý výskyt a objavuje sa až 

u 15% chorých do 10 rokov od intenzívnej kombinovanej liečby malignity. Lepšia 

diagnostika a starnutie populácie sa podieľajú na zvyšovaní výskytu MDS.  

2.3 ETIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA  

Presnú príčinu MDS, až na výnimky nepoznáme. Niektorí ľudia sa rodia so sklonom k MDS. 

Tento sklon sa potom môže zmeniť na ochorenie vplyvom vonkajšieho faktora, ako je 

radiácia alebo expozícia chemickým látkam (napríklad expozícia benzénu).  

Známymi spúšťačmi MDS sú protinádorová chemoterapia a ožarovanie. Sekundárny MDS sa 

vyskytuje až do 10 rokov od terapie kombináciou radioterapie a inhibítormi DNA 

topoizomerázy (doba latencie 2 roky) alebo alkylačnými látkami (doba latencie 5 až 7 rokov). 

A obvykle sa pri ňom zisťujú opakované abnormality chromozómov. 

Získaná aplastická anémia po imunosupresívnej liečbe alebo Fanconiho anémia môžu prejsť 

do MDS.  
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Približne u polovice chorých sa pozorujú cytogenetické abnormality (strata celého alebo časti 

chromozómu 5, 7, a 20, trizómia 8), ktoré môžu súvisieť s etiológiou (napr. 11q23 po 

inhibítoroch topoizomerázy II). Niektoré abnormality sú rovnaké ako pri leukémii. Pri CMML 

sa častejšie pozoruje t(5;12), ktorá vytvára chimerický tel-PDGF gén.  

Typ a počet cytogenetických abnormalit úzko súvisí s pravdepodobnosťou leukemickej 

transformácie a prežívaním. Mutácie N-ras (onkogén), p53 a IRF-1 (gény potláčajúce nádor) 

a Bcl-2 (antiapoptotický gén) sa pozorovali u niektorých chorých. Hematologické prejavy 

MDS, inefektívna erytropoéza, zvýšená apoptóza a porucha metabolizmu železa vznikajú 

akumuláciou genetických zmien (strata génov potlačujúcich nádor, mutácie aktivujúce 

onkogény a iné zmeny) a v dôsledku imunitnej odpovede. Mutácie mitochondiálnych génov 

môžu hrať úlohu pri sideroblastickej anémii.  

2.4 KLINICKÝ OBRAZ  

Vo včasnej fáze MDS sa obvykle pozoruje iba mierny pokles krviniek, ktorý nevyvoláva 

klinické príznaky. Viac ako polovica chorých je asymptomatická a diagnostikujú sa iba 

náhodne pri rutinnom vyšetrení krvného obrazu. Väčšina symptomatických chorých (80%) 

má anemický syndróm. Sťažuje sa na postupne rozvíjajúcu sa únavu, stratu energie, celkovú 

slabosť, dušnosť a bledosť. Zriedkavejšie sa pacient prezentuje so zvýšenou náchylnosťou 

k bakteriálnym infekciám kože, prínosových dutín, pľúc a močových ciest, ktoré môže 

sprevádzať horúčka. Avšak, horúčka a strata hmotnosti skôr poukazuje na 

myeloproliferatívny ako myelodysplastický proces. Niekedy sa pozoruje zvýšený sklon 

k tvorbe modrín, krvácaniu z nosa a ďasien, krvácaniu i po malých zraneniach (škrabance, 

odreniny) a po stomatologickom zákroku. 

Údaj o chemoterapii alebo radioterapii v anamnéze je veľmi dôležitý. Jedinci s vrodenými 

abnormalitami chromozómov (Downov syndróm) sú náklonní na MDS, a rodinná anamnéza 

môže ukazovať na vrodenú formu sideroblastickej anémie alebo Fanconiho anémiu.  

Pri fyzikálnom vyšetrení sú nápadné príznaky anémie. Približne 20% pacientov má 

splenomegaliu. Niekedy sa vyskytujú nezvyčajné kožné lézie, vrátane Sweetovho syndrómu 

(febrilná neutrofilná dermatóza). Autoimunitné syndrómy sú pomerne časté. 
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2.5 DIAGNÓZA  

Kľúčom k diagnóze je komplexné vyšetrenie kostnej drene morfologické (cytologické, 

histologické), cytogenetické, molekulovobiologické, imunohistochemické 

a imunofenotypové, prípadne in vitro kultivácia drene.  

Väčšina chorých má buď anémiu, alebo bi- či pancytopéniu. Zriedkavejšia je izolovaná 

neutropénia alebo trombocytopénia. Častá je makrocytóza erytrocytov a niekedy sa v nátere 

periférnej krvi pozoruje dvojpopulácia erytrocytov so zrejmou populáciou veľkých 

erytrocytov. Počet leukocytov je zvyčajne normálny alebo znížený, s výnimkou chronickej 

myelomonocytovej leukémie. Neutrofilné leukocyty môžu mať prstencové alebo abnormálne 

segmentované jadro, zníženú alebo nepravidelnú granuláciu cytoplazmy, obsahovať Dohleho 

telieska, a môžu byť funkčne deficitné. Množstvo myeloblastov v periférnej krvi zvyčajne 

koreluje s počtom blastov v kostnej dreni. MDS môže byť spojený s klonálnou populáciou 

PNH buniek. Trombocyty môžu byť veľké, bez granúl a/ alebo dysfunkčné. Preto pacienti 

môžu mať krvácavé prejavy napriek zdanlivo adekvátnym počtom trombocytov. 

Bunečnatosť kostnej drene je zvyčajne normálna alebo zvýšená. Asi pätina chorých má 

výrazne hypocelulárnu dreň. Medzi častejšie pozorované morfologické zmeny patria: 

dyserytropoéza (obzvlášť abnormality jadra) a prstencové sideroblasty; hypogranulácia 

a hyposegmentácia v granulocytovom rade, zmnoženie myeloblastov; megakaryocyty majú 

znížený počet dezorganizovaných jadier. Časté sú megaloblastoidné zmeny, megaloblastické 

jadro a porušená hemoblobinizácia cytoplazmy v erytrocytovom rade. Cytogenetické 

vyšetrenie a fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH) môžu odhaliť genetické lézie. 

V praxi sa široko uplatnila francúzsko americko britská (FAB = French American British) 

klasifikácia MDS, ktorá definuje 5 jednotiek: refraktérnu anémiu (RA), refraktérnu anémiu 

s prstencovými sideroblastami (RARS), refraktérnu anémiu so zmnožením blastov (RAEB), 

refraktérnu anémiu so zmnožením blastov v transformácii (RAEB-t), a chronickú 

myelomonocytovú leukémiu (CMML). Novšia klasifikácia WHO zavádza viaceré zmeny: 

definuje RAEB-t ako akútnu myeloblastovú leukémiu, poukazuje na to, že CMML sa správa 

ako myeloproliferatívne ochorenie a vyraďuje CMML z MDS, a odlišuje RA s dysplastickými 

zmenami v erytrocytovom rade od RA s mnohoradovými zmenami (Tab. 2-1). 
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Tabuľka 2-1  WHO klasifikácia myelodysplastického syndrómu 

WHO 
podtyp 

Počet blastov 
v KD 

Počet prstencových  
    sideroblastov 

 PK 

RA 

RCMD 

RARS 

RCMD - RS 

RAEB I 

RAEB II 

MDS - U 

MDS s 5q - 

< 5% 

< 5% 

< 5% 

< 5% 

5-9% 

10-19%, AT 

< 5% 

< 5% 

< 15% 

< 15% 

≥ 15% 

≥ 15% 

< 15% 

< 15% 

< 15% 

< 15% 

Anémia, Blasty < 1% 

Cytopénie, blasty < 1%, monocyty < 1x109/l 

Anémia, Blasty < 1% 

Cytopénie, blasty < 1%, monocyty < 1x109/l 

Cytopénie, blasty < 5%, monocyty < 1x109/l 

Cytopénie, blasty 5-19%, monocyty < 1x109/l, AT  

Cytopénie, blasty < 1%, žiadne AT 

Anémia, Blasty < 5% 

RA - refraktérna anémia; RCMD – refraktérna cytopénia s multiradovými dyspláziami; RS – prstencové 
sideroblasty; RAEB – refraktérna anémia s prebytkom blastov; CMML – chronická myelomonocytová 
leukémia; AT = Auerove tyčky; U = neklasifikovaný; 5q- = s izolovanou deléciou 5q; 

2.6 DIFERENCIÁLNA DIAGNÓZA  

V prvom rade je potrebné vylúčiť nedostatok vitamínu B12 alebo folátu. Ak sú v dreni 

prstencové sideroblasty je potrebné vylúčiť nedostatok vitamínu B6 terapeutickým testom. 

Prechodná dysplázia krvotvorby sa môže pozorovať pri akútnom vírusovom infekte alebo 

liekovej toxicite. Komplikovanejšie je niekedy odlíšenie RAEB a akútnej leukémie, alebo 

hypocelulárneho MDS a aplázie. 

2.7 PROGNOSTICKÉ FAKTORY  

Priebeh ochorenia môže byť značne odlišný u jednotlivých chorých. Medián prežívania je od 

niekoľko rokov u chorých s 5q– alebo sideroblastickou anémiou po niekoľko mesiacov pri 

RAEB alebo pri ťažkej pancytopénii spojenej s monozómiou 7. Na posúdenie závažnosti 

ochorenia sa používa medzinárodný prognostický skórovací systém (IPSS = International 

Prognostic Scoring System) (Tab. 2-2), novšie IPSS-R (IPSS-Revised) (Tab. 2-3). Medzi 

nepriaznivé prognostické ukazovatele patrí progresívne prehlbovanie pancytopénie, vzostup 

počtu blastov a nové cytogenetické abnormality. Väčšina chorých zomiera na komplikácie 

pancytopénie a približne tretina zomiera na ochorenia nesúvisiace s ich MDS. Vyhliadky 

sekundárneho MDS sú zlé, a väčšina pacientov progreduje do niekoľko mesiacov do 

refraktérnej AML. 
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Tabuľka 2-2  Medzinárodný prognostický skórovací systém MDS 
(IPSS = International Prognostic Score System) 

Blasty v KD (%) IPSS skóre 

< 5 

5-10 

11-20 

21-30 

0 

0,5 

1,5 

2,0 

Karyotyp 

Priaznivý: normálny; - Y; 5q-; 20q-; 

Intermediálny: (iné aberácie) 

Nepriaznivý: komplexné (≥ 3 abnormality) 

alebo anomálie chromozómu 7  

 

0 

0,5 

1,0 

Cytopénie (SN<1,8x109/l; Tr<100x109/l; 
Hb<100g/l) 

Žiadna alebo 1 línia 

2 alebo 3 línie  

 

  

0  

0,5 

Riziková skupina  
 

Skóre 
 

Medián prežívania   

(roky) 

Nízke riziko 

Stredné I 

Stredné II 

Vysoké riziko 

0 

0,5-1,0 

1,5-2,0 

> 2,5 

5,7 

3,5 

1,2 

0,4 
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Tabuľka 2-3  Medzinárodný prognostický skórovací systém MDS revidovaný 
(IPSS-R = International Prognostic Score System - Revised) 

Blasty v KD (%) IPSS skóre 

≤ 2 

> 2 - < 5 

5-10 

> 10 

0 

1,0 

2,0 

3,0 

Karyotyp 

Veľmi priaznivý 

Priaznivý 

Intermediálny 

Nepriaznivý  

Veľmi nepriaznivý  

 

0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

Cytopénie 

Hb < 100 - 80g/l  

Hb < 80g/l  

Tr < 100x109/l - 50x109/l 

Tr < 50x109/l 

SN < 0,8x109/l 

 

1,0  

1,5 

0,5 

1,0 

0,5 

Riziková skupina  

 

Skóre 

 

Medián prežívania   

 (roky) 

Veľmi nízke 

Nízke 

Stredné  

Vysoké 

Veľmi vysoké 

≤ 1,5 

> 1,5-3 

> 3-4,5 

> 4,5-6 

> 6 

8,8 

5,3 

3,2 

1,6 

0,8 

2.8 L IEČBA 

Terapia závisí na príznakoch, type a štádiu ochorenia, rizikovej kategórii, veku, pridružených 

ochorení a dostupnosti vhodného darcu kostnej drene (pokiaľ možno príbuzného), ktorý je 

predpokladom pre TKB. Pri liečbe MDS sa môže použiť samostatne alebo v kombinácii: 

1. Podporná liečba (zmierňovanie príznakov) pomocou transfúzií erytrocytov alebo 

trombocytov, antibiotikami a inými liekmi, 

2. Stimulácia zdravých krvotvorných buniek rastovými faktormi, 
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3. Odstránenie alebo zničenie (ablácia či myeloablácia) abnormálnych blastov pomocou 

chemoterapie, 

4. Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek od zdravého darcu. 

Liečba včasnej fázy MDS. Pri liečbe chronickej anémie, ktorá môže podstatne zhoršovať 

kvalitu života chorého, sa odporúčajú rastové faktory alebo transfúzie krvi. Samotný 

erytropoetin alebo v kombinácii s granulocytové kolónie stimulujúcim faktorom (G-CSF) 

môže zvýšiť hladinu hemoglobínu, obzvlášť u pacientov s nízkou hladinou erytropoietinu 

v sére, ktorí majú minimálne alebo žiadne transfúzne nároky. Indikácia transfúzie erytrocytov 

závisí od klinických príznakov. Obvyklou hranicou je Hb pod 100 g/l. Zvyčajne sa podávajú 2 

transfúzne jednotky erytrocytov každé 2 – 6 týždne. Transfúzie erytrocytov má sprevádzať 

liečba železo chelatujúcimi látkami (deferoxamin, deferipron a deferasirox) na prevenciu 

preťaženia organizmu železom. U niektorých pacientov so sideroblastickou anémiou môže 

nároky na transfúzie znížiť alebo navodiť zlepšenie vitamín B6 v dávke 2x100 mg/d. Revlimid 

(lenalidomid) je obzvlášť účinný u pacientov so syndrómom 5q-, ktorí sú závislí na 

transfúziách. MDS s trizómiou 8 môže odpovedať na cyclosporin. ATG môže zlepšiť krvný 

obraz u tretiny chorých s MDS; mladí chorí, HLA-D2 pozitívni, a s PNH klonom odpovedajú 

s väčšou pravdepodobnosťou. Rekurujúce alebo závažné infekcie pri neutropénii je možné 

ovplyvniť podávaním rastových faktorov leukocytov, G-CSF (filgrastim) a GM-CSF 

(sargramostim). Krvotvorné rastové faktory môžu zlepšiť počty leukocytov, ale ako pri 

väčšine iných zlyhaní kostnej drene, najväčším prínosom sú pre chorých s menej ťažkou 

pancytopéniou. Liečba samotným G-CSF nezlepšuje prežívanie v kontrolovaných štúdiách. 

Rastové faktory a lieky stimulujúce tvorbu trombocytov sú ešte len v klinickom výskume. 

Transfúzie trombocytov sa indikujú pri ťažkej trombocytopénii alebo pri závažných 

krvácavých prejavoch (napr. krvácanie z GIT-u). 

Liečba pokročilej fázy MDS. Indukčná kombinovaná chemoterapia, podobne ako pri AML, 

môže výrazne redukovať počet blastov. Avšak podanie indukčnej chemoterapie sa musí 

starostlivo zvážiť, pravdepodobnosť ústupu MDS je iba okolo 30%, a ochorenie sa často do 

roka vracia. V klinickej praxi sa používajú moderné lieky, 5-azacytidin a decitabin, ktoré 

inhibujú DNA metyláciu a môžu indukovať expresiu protinádorových génov, zlepšujú počty 

krviniek, majú potenciál oddialiť nástup AML a mierne predĺžiť prežívanie v porovnaní 

s najlepšou podpornou liečbou.  
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• 5- azacytidin sa môže použiť na liečbu všetkých podtypov MDS. Podáva sa podkožne, 

7 dní, s opakovaním cyklu každé 4 týždne. Pacienti dosiahli dlhodobé zlepšenie: 

vzostup počtu Er a Hb, nezávislosť na transfúziách, zvýšený počet Le a Tr, prípadne 

pokles blastov v kostnej dreni. V niektorých štúdiách sa pozorovalo oddialenie 

nástupu AML. Azacytidin blokuje metyláciu v bunke, ktorá vyraďuje gény brániace 

rozvoju nádoru (napr. nádorových supresorov). Klasifikuje sa ako látka spôsobujúca 

hypometyláciu DNA, pretože bráni metylácii DNA protinádorových génov, ktoré sú 

pri niektorých nádoroch (vrátane MDS) silne metylované. 

• Decitabin je schválený na liečbu všetkých podtypov MDS a rizikových skupín IPSS 

stredné-1, stredné-2 a vysoké. Podáva sa vnútrožilovou 3 hodinovou infúziou v dávke 

15 mg/m2 á 8 hod 3 dni, s opakovaním cyklu každých 6 týždňov. Pozitívny vplyv 

decitabinu trval 10 mesiacov, 17% pacientov sa stalo nezávislými na transfúziách, 

alebo takými ostali. Decitabin má hypometylačné účinky na DNA. Chráni niektoré 

gény potlačujúce nádory, t.j. umožňuje normálnu činnosť génov potlačujúcich nádory. 

• Lenalidomid sa používa orálne, v kapsliach. Po 16 týždňoch denného orálneho 

užívania lenalomidu (21 dní z 28 dňového cyklu) väčšina chorých závislých na 

transfúziách zaznamenala vzostup Er (63%), čo viedlo k nezávislosti na transfúziách. 

Odpoveď bola až u 75% jedincov s RA a u 46% s RARS. Pri cytogenetickom 

posudzovaní odpovede na liečbu reagovala viac ako polovica (57%) pacientov z tých, 

ktorí nemali žiadne abnormality chromozómov, a 83% pacientov so syndrómom 5q-. 

Lenalidomid stimuluje imunitný systém a je zaradený do kategórie 

imunomodulačných liekov. K priaznivému účinku môže prispievať i blokovanie rastu 

nových krvných ciev (angiogenéza), a povzbudzujúci vplyv na odumieranie buniek. 

V súčasnosti iba alogénna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek od zdravého darcu 

poskytuje vyliečenie, dosahuje 3 ročné prežívanie u 50% mladších chorých. Takmer všetci 

transplantovaní s MDS mali menej ako 40 rokov. Na druhej strane, starší chorí sú obzvlášť 

náchylní na peritransplantačnú morbiditu a mortalitu. 
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3 CHRONICKÁ MYELOCYTOVÁ LEUKÉMIA 

(CML) 

Chronická myelocytová leukémia (CML), polycytemia vera (PV), primárna myelofibróza 

(PMF) a esenciálna trombocytémia (ET) sa bežne spolu klasifikujú ako chronické 

myeloproliferatívne neoplázie (MPN), pretože ich patofyziológia zahrňuje klónovú expanziu 

multipotentnej krvotvornej progenitorovej bunky s nadprodukciou jedného alebo viacerých 

druhov krviniek. Tieto jednotky sa môžu transformovať do akútnej leukémie prirodzene, 

alebo v dôsledku mutagénnej liečby. Napriek tomu, že PV, IMF, ET a CML majú spoločné 

fenotypické charakteristiky, CML je genotypicky odlišné ochorenie od ostatných troch 

chorôb. Ako jediné má charakteristickú translokáciu genetického materiálu, t(9;22)(q34;q11), 

čo vedie k produkcii unikátneho fúzneho proteínu, BCR-ABL1. Navyše, na základe 

prirodzeného priebehu, je primeranejšie považovať CML za formu leukémie. 

3.1 DEFINÍCIA  

Chronická myelocytová leukémia (CML) je klonálne myeloproliferatívne ochorenie, ktoré 

spôsobuje neoplastická transformácia pluripotentnej krvotvornej kmeňovej bunky. Neliečená 

CML neodvratne prechádza z chronickej fázy do akcelerovanej a do blastovej fázy. 

3.2 EPIDEMIOLÓGIA  

CML sa vyskytuje 1-2 prípady na 100 000 obyvateľov ročne. Výskyt sa pomaly zvyšuje 

s vekom do stredu štyridsiatich rokov, potom sa zvyšuje rýchlejšie a medián veku v čase 

diagnózy je 66 rokov. CML sa vyskytuje o niečo častejšie u mužov (1,3:1). 

3.3 ETIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA  

Etiológia CML nie je známa. Jediným jednoznačne dokázateľným vonkajším faktorom je 

ionizujúce žiarenie. Účinok radiácie potvrdilo sledovanie jedincov, ktorí prežili výbuch 

atómovej bomby. Žiadne zvýšenie výskytu CML sa nepozorovalo u tých, čo prežili 

Černobylskú haváriu, čo ukazuje, že iba vysoké dávky žiarenia môžu indukovať CML. Vyššie 
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riziko rozvoja CML majú fajčiari. Fajčenie cigariet urýchľuje prechod do blastovej fázy a má 

nepriaznivý efekt na prežívanie pri CML.  

CML spôsobuje malígna transformácia a klonová expanzia pluripotentnej krvotvornej 

kmeňovej bunky, ktorú charakterizuje recipročná translokácia medzi dlhými ramenami 

chromozómov 22 a 9, t(9;22)(q34;q11) so vznikom BCR-ABL1 fúzneho onkogénnu na 

chromozóme 22. Pri translokácii vzniká skrátený chromozóm 22, ktorý sa nazýva 

Philadelphia chromozóm (Ph). Ph chromozóm možno dokázať vo všetkých krvotvorných 

bunkách, erytroblastoch, monocytoch, granulocytoch i megakaryocytoch, rovnako ako 

v B-lymfocytoch. BCR-ABL1 fúzny gén kóduje chimérický fosfoproteín p210 BCR-ABL so 

silnou konštitutívnou tyrozínkinázovou aktivitou, ktorá spôsobuje chaotickú fosforyláciu 

tyrozínových zvyškov a aktiváciu proteínov podieľajúcich sa na regulácii, adhézii, proliferácii 

a diferenciácii buniek. Výsledkom fosforylácií je znížená odpoveď na apoptotické signály, 

nekontrolovaná expanzia leukemického klonu s dlhším prežívaním leukemických buniek 

a defektná interakcia povrchu buniek s vonkajším prostredím, ktorá sa prejavuje nižšou 

adhezivitou k stromovým bunkám kostnej drene. 

3.4 KLINICKÝ OBRAZ  

Klinický začiatok chronickej fázy je všeobecne nenápadný a až 40% chorých sa diagnostikuje 

pri kontrolnom vyšetrení náhodne. Choroba sa môže prezentovať príznakmi 

hyperkatabolizmu (únava, slabosť, stratu hmotnosti, nočné potenie, subfebrilné teploty) alebo 

zo zväčšenej sleziny - skorá sýtosť a bolesť alebo masa v ľavom podrebrí. Menej časté sú 

príznaky, ktoré vyplývajú z porušenej funkcie granulocytov alebo trombocytov, ako infekcie, 

trombóza alebo krvácanie. Výnimočne sa CML prezentuje leukostatickými prejavmi 

v dôsledku hyperleukocytózy alebo trombózou ako venookluzívne ochorenie, 

cerebrovaskulárna príhoda, infarkt myokardu, žilová trombóza, priapizmus, porucha zraku 

alebo pľúcna insuficiencia. Progresiu CML signalizuje zhoršenie príznakov. Nevysvetlená 

horúčka, významná strata hmotnosti, potreba zvýšenia dávky liečiv na kotrolu choroby, 

bolesti kostí a kĺbov, krvácanie, trombóza, a infekcie naznačujú transformáciu do 

akcelerovanej alebo blastovej fázy. Menej ako 10-15% novo diagnostikovaných chorých sa 

prezentuje s akcelerovanou alebo s de novo blastovou fázou CML. U väčšiny chorých je 

v čase diagnózy prítomná minimálna alebo mierna splenomegalia; výnimočne sa nájde mierna 

hepatomegalia. Pretrvávajúca splenomegalia napriek terapii je príznakom akcelerácie.  
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Prognostické faktory Klinický priebeh a výsledok liečby CML je rôzny. Určujúcim 

faktorom je fáza choroby v čase diagnózy. Dôležitý je aj rad ďalších faktorov, napr. dĺžka 

trvania chronickej fázy a čas od stanovenia diagnózy do začiatku liečby. Nepriaznivé faktory 

súvisia s veľmi zlou prognózou a trojnásobne vyšším rizikom úmrtia počas prvého roka 

(Tab. 3-1). 

Tabuľka 3-1  Nepriaznivé prognostické faktory CML 

Klinické faktory Laboratórne faktory Faktory odvode né od liečby 
· vyšší vek (≥ 60 rokov) 
· symtomatológia v čase 
diagnózy  
· významný úbytok hmotnosti 
· splenomegalia (≥ 10 cm)  
· zlý celkový klinický stav  
· čierna rasa 

· anémia 
· trombocytóza (≥ 700 G/l), Tr-
cytopénia, mgkc-cytopénia  
· ≥ 5% v blastov v PK alebo KD 
· ≥ 5% bazofilov v PK alebo KD  
· prídatné cytogenetické aberácie 

· malá alebo žiadna cytogenetická  
odpoveď na  imatinib  
· rezistencia  na imatinib  
· > 12 mesiacov od diagnózy do 
začiatku liečby imatinibom 
· krátka cytogenetická remia 

3.5 DIAGNÓZA  

Približne 40% pacientov môže byť bez príznakov, choroba sa zistí náhodne. Pri 

symptomatickom priebehu ťažkosti vyplývajú z anémie, splenomegalie, hemoragickej diatézy 

a z metabolických a vaskulárnych dôsledkov ochorenia. Typická je výrazná leukocytóza 

v periférnej krvi (PK), ktorá môže dosahovať hodnoty až 400x109/l. V diferenciálnom 

rozpočte leukocytov sa zisťuje granulocytóza s neutrofíliou. Diagnostický je posun k menej 

zrelým elementom, v diferenciálnom krvnom obraze sú zastúpené elementy vývojového radu 

neutrofilov: myeloblasty, promyelocyty, myelocyty, metamyelocyty, paličky a zrelé 

granulocyty. Zvyčajne sa zistí < 5% cirkulujúcich blastov a < 10% blastov a promyelocytov. 

Často bývajú zmnožené bazofilné a eozinofilné granulocyty, približne v polovici prípadov je 

prítomná trombocytóza, môže byť prítomná aj normocytová normochrómna anémia mierneho 

stupňa. Alkalická fosfatáza v leukocytoch je charakteristicky znížená. V biochemickom 

náleze býva zvýšená sérová koncentrácia vitamínu B12 a proteínov viažucich vitamín B12, 

laktátdehydrogenázy a kyseliny močovej, ktorá odráža zvýšený metabolický obrat nukleových 

kyselín. Produkcia histamínu je zvýšená sekundárne pri bazofílii v neskorších štádiách, 

spôsobuje pruritus, hnačky a začervenanie. 

Na morfologickú diagnostiku sa používajú nátery aspirátu kostnej drene. Charakteristický je 

hypercelulárny náter s prevahou granulopoézy s posunom k menej zrelým elementom, a často 

aj megakaryocytového radu na úkor erytrocytového radu. Všeobecne je percento blastov 

v kostnej dreni normálne alebo len mierne zvýšené. Bazofília je rôzneho stupňa, a u väčšiny 
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pacientov je prítomná aj eozinofília. Môže byť prítomná aj monocytóza. Z cytochemických 

nálezov dominuje nízke až nulové skóre alkalickej fosfatázy v leukocytoch. Histologické 

vyšetrenie kostnej drene odhalí typickú hypercelularitu, zmnoženie granulopoézy a redukciu 

až vymiznutie peritrabekulárnych tukových buniek. V rôznom stupni bývajú zmnožené aj 

megakaryocyty a fibrínové vlákna. Signifikantný stupeň retikulínovej fibrózy má približne 

polovica chorých. 

Klasická cytogenetika je štandardnou metódou na detekciu Ph chromozómu, Ph negatívni 

chorí sa musia vyšetriť fluorescenčnou in situ hybridizáciou na detekciu BCR-ABL1 

hybridného génu a/ alebo metódou polymerázovej reťazovej reakcie. 

Akceleráciu choroby signalizuje rozvoj anémie, ktorá sa nedá pripísať chemoterapii alebo 

krvácaniu, cytogenetický klonový vývoj, a 10 až 20% blastov v krvi alebo dreni, ≥ 20% 

bazofilov v krvi alebo dreni, alebo počet trombocytov < 100x109/l. Blastová fáza je 

definovaná ako akútna leukémia, s ≥ 20% blastov v krvi alebo dreni. Blastické bunky sa môžu 

klasifikovať ako myeloblasty, lymfoblasty, erytroidné alebo nediferencované blasty na 

základe morfologických, cytochemických a imunologických čŕt. Približne polovicu prípadov 

tvoria myeloblastové, jednu tretinu lymfoblastové, 10% erytroidné a zvyšok nediferencované 

blastové fázy. 

Imunofenotypizácia má význam hlavne pri diagnostike pokročilých štádií choroby, ktorá 

môže odhaliť nastupujúcu akceleráciu a charakterizovať blastový zvrat. Populácie blastov 

môžu exprimovať myeloidné (CD 13, CD 33, CD w65) alebo lymfoidné antigény (IaDR, 

CD 10, CD 7, CD 19, CD 20).  

3.6 DIFERENCIÁLNA DIAGNÓZA  

Diferenciálne diagnosticky je potrebné odlíšiť leukocytózu pri infekcii, iné 

myeloproliferatívne neoplázie (PV, ET), akútne leukémie (hlavne Ph a BCR-ABL1 pozitívne) 

a myelodysplastický syndróm, chronickú myelomonocytovú leukémiu, ale aj ďalšie stavy, 

ktoré vedú k splenomegalii (malígne lymfómy). 

3.7 L IEČBA 

V úvode liečby sa môže použiť na rýchlu cytoredukciu hydroxyurea (HU), ktorá inhibuje 

ribonukleotid reduktázu – enzým zodpovedný za konverziu ribonukleotidov na 

deoxyribonukleotidy. Efekt hydroxyurey nastupuje do niekoľkých dní. Iniciálna dávka je 1 až 
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4g denne, dávka sa znižuje o 50% pri poklese leukocytov o 50%. V súčasnosti metódou voľby 

je imatinib mesylát (Glivec), derivát fenylaminopyrimidinu, ktorý selektívne inhibuje 

BCR-ABL1 tyrozín kinázu a prakticky úplne vytlačil interferon alfa (IFN) z terapie CML. 

Imatinib aktívne obsadzuje miesto pre ATP, čím zabráni fosforylácii proteínov signálnych 

dráh, ktoré sa podieľajú na leukemickom fenotype buniek pri CML. Imatinib inhibuje aj 

receptor tyrozín kinázy pre PDGF (platelet-derived growth factor) a SCF (stem cell factor) 

a inhibuje PDGF- a SCF- sprostredkované bunkové procesy. Výsledok pôsobenia imatinibu je 

inhibícia proliferácie a indukcia apoptózy v BCR-ABL1 pozitívnych bunkových radoch. 

Odporúčaná dávka imatinibu v chronickej fáze je 400 mg denne, v pokročilejších fázach 600 

mg denne. Liečba dennou dávkou 800 mg sa v súčasnosti rezervuje pre pacientov, ktorí 

relapsovali počas liečby imatinibom. Inou možnosťou je použiť novšiu (druhú) generáciu 

tyrozínkinázových inhibítorov (dasatinib, nilotinib). Na dosiahnutie optimálneho účinku je 

nevyhnutná kontinuálna liečba adekvátnymi dávkami. Zvýšenie dávky zo 400 mg na 600 až 

800 mg sa odporúča ak sa po 3 mesiacoch nedosiahne hematologická odpoveď, alebo ak sa po 

12 mesiacoch nedosiahne cytogenetická odpoveď, ďalej pri strate hematologickej alebo 

cytogenetickej odpovede alebo pri progresii choroby.  

Jedinou kuratívnou liečbou je naďalej alogénna transplantácia krvotvorných buniek (TKB), 

ktorú limituje dostupnosť HLA- identického darcu a pomerne vysoká včasná mortalita. 

Najčastejšími príčinami peritransplantačnej moratlity sú infekcie a intersticiálna pneumónia, 

reakcia štepu proti hostiteľovi (graft-versus-host disease, GvHD) a rejekcia štepu. 

Pravdepodobnosť úmrtia v súvislosti s transplantáciou je 20 až 40%. Výsledok TKB 

ovplyvňuje množstvo faktorov: vek pacienta; fáza choroby; typ darcu; prípravný režim; 

interval od diagnózy po TKB; stupeň GvHD a potransplantačná liečba. Dlhodobé prežívanie 

po HLA-kompatibilnej príbuzenskej transplantácií v chronickej fáze je 50-75%, 

v akcelerovanej fáze 25-30% a z pacientov transplantovaných v blastovej fáze prežíva 5 rokov 

menej ako 20%. Riziko relapsu je okolo 20%. Veľká časť pacientov s relapsom dobre 

odpovedá na transfúziu darcovských lymfocytov (DLI, donor lymphocyte infusion). V rámci 

predtransplantačného prípravného režimu sa obvykle používajú myeloablatívne dávky 

cytostatík prípadne s celotelovým ožiarením (TBI, total body irradiation). S cieľom znížiť 

toxicitu prípravného režimu sa zaviedli nemyeloablatívne prípravné režimy (RIC – reduced 

intensity conditioning), ktorých základom sú imunosupresívne cytostatiká (napr. fludarabín) 

a antitymocytový globulín. Použitie tohto režimu umožňuje transplantáciu aj u starších 

chorých. 
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Intenzívna leukaferéza môže kontrolovať počet leukocytov v chronickej fáze CML, avšak je 

prácna a nákladná. Je užitočná pri náhlych stavoch s leukocytózou, kde je riziko komplikácií 

leukostázy ako pľúcne zlyhanie alebo cerebrovaskulárne príhody. Môže mať význam pri 

liečbe gravidnej ženy, aby sa vyhlo aplikácii teratogénnych liekov. Splenektómia sa rezervuje 

pre odstránenie príznakov bolestivej splenomegalie, ktorá neodpovedá na chemoterapiu, alebo 

pre významnú anémiu a trombocytopéniu pri hypersplenizme.  

Liečba založená na imatinib mesyláte zlepšila prognózu pacientov v akcelerovanej fáze, 

odporúčaná dávka je 600 mg denne. Liečba všetkých foriem blastovej fázy je všeobecne 

neúčinná. Zloženie terapie sa prispôsobuje fenotypu blastov. Myeloblastová, nediferencovaná 

a erytroidná kríza sa liečia ako AML. Remisie sa dosahujú iba u 20 – 30% chorých a sú 

krátkodobé, median prežívania je 4 až 10 mesiacov. Lymfoblastový zvrat sa lieči ako ALL 

a približne jedna tretina pacientov opäť rozvinie chronickú fázu po 2 – 3 týždňoch liečby. 

Avšak median trvania remisie je iba 4 mesiace. Aj TKB je len minimálne účinná v blastovej 

fáze CML. 
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4 MYELOPROLIFERATÍVNE NEOPLÁZIE  

4.1 DEFINÍCIA  

Myeloproliferatívne neoplázie (MPN) sú fenotypovo rôznorodá skupina klonových chorôb 

multipotentnej krvotvornej progenitorovej bunky, ktoré charakterizuje zvýšená proliferácia 

jedného alebo viacerých vývojových radov krviniek (erytrocytový, granulocytový, 

megakaryocytovýá alebo mastocytový) bez rozsiahlejšej dysplázie. Jednotlivé choroby sa 

môžu transformovať do akútnej leukémie či už spontánne alebo v dôsledku mutagénnej 

liečby. 

4.2 KLASIFIKÁCIA  

Štyri hlavné alebo „klasické“ chronické myeloproliferatívne neoplázie (MPN) sú: 

1. BCR-ABL pozitívna chronická myelocytová leukémia (CML), 

2. Polycytémia vera (PV), 

3. Esenciálna trombocytémia (ET), 

4. Primárna myelofibróza (PMF). 

Novšia klasifikácia (WHO) myeloproliferatívnych neoplázií rozlišuje: 

Myeloproliferatívne neoplázie 

1. Chronická myelocytová leukémia, BCR-ABL pozitívna, 

2. Chronická granulocytová (neutrofilná) leukémia, 

3. Polycytémia vera (PV), 

4. Primárna myelofibróza (PMF), 

5. Esenciálna trombocytémia (ET), 

6. Chronická eozinofilová leukémia, ináč nešpecifikovaná, 

7. Systémová mastocytóza, 

8. Myeloproliferatívna neoplázia neklasifikovaná. 

Myeloidné (a lymfoidné) neoplázie s eozinofíliou a abnormalitami PDGFRA, PDGFRB 
alebo FGFR1 

1. Myeloidné (a lymfoidné) neoplázie s abnormalitou PDGFRA, 
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2. Myeloidné (a lymfoidné) neoplázie s abnormalitou PDGFRB, 

3. Myeloidné (a lymfoidné) neoplázie s abnormalitou FGFR1. 

(PDGFRA = platelet derived growth factor receptor alpha; PDGFRB = platelet derived growth factor 
receptor beta; FGFR1 = fibroblast growth factor receptor 1) 

V súčasnosti iba chronická myelocytová leukémia (CML) má diagnostickú cytogenetickú 

abnormalitu, recipročnú translokáciu medzi chromozómami 9 a 22 (9;22)(q34;q11), ktorej 

molekulový ekvivalent je aberantná BCR-ABL fúzna tyrozin kináza (TK). Aktivujúca bodová 

mutácia Janusovej kinázy 2 (JAK2) TK (JAK2 V617F) sa vyskytuje u skoro všetkých 

chorých s polycytémia vera (až v 95%) a u významnej časti pacientov s primárnou 

myelofibrózou a esenciálnou trombocytémiou. Mutácia v exone 12 JAK2 (JAK2 V617F 

negatívna PV) a MPL (myeloproliferatívna leukémia) sa zisťuje pri esenciálnej 

trombocytémii a primárnej myelofibróze, somatické mutácie v c-KIT (KIT D816V) pri 

systémovej mastocytóze. MPN s eozinofíliou sa najčastejšie prezentujú s klonovými 

prestavbami PDGFRA (platelet derived growth factor receptor alpha), PDGFRB (platelet 

derived growth factor receptor beta) alebo FGFR1 (fibroblast growth factor receptor 1). Na 

jednej strane má dôkaz mutácií, ktoré sa vyskytujú pri MPN diagnostický význam, avšak 

chýbanie JAK2, MPL alebo iných abnormalít alel nevylučujú diagnózu MPN. 

4.3 POLYCYTÉMIA VERA  

4.3.1 Definícia 

Polycytémia vera (PV) je definovaná zväčšeným objemom masy cirkulujúcich erytrocytov, 

často so súčasným zvýšením leukocytov a trombocytov. Chorobu spôsobuje získané klónové 

ochorenie multipotentnej krvotvornej progenitorovej bunky, pri ktorom sa akumulujú 

fenotypicky normálne erytrocyty, granulocyty a trombocyty. 

4.3.2 Epidemiológia 

PV je najčastejšia MPN s indicenciou približne u 1/100 000 ľudí ročne. V dospelom veku 

postihuje všetky vekové skupiny. Mierne prevažuje mužské pohlavie, ženy postihuje prevážne 

v reproduktívnom veku. Medián veku pri diagnóze je 60 – 65 rokov, okolo 5% prípadov sa 

vyskytuje u jedincov mladších ako 40 r. 
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4.3.3 Etiológa a patofyziológia 

Etiológia PV nie je známa. Vertikálny prenos poukazuje na možnú genetickú predispozíciu 

k chorobe. Cirkulujúce erytrocyty, trombocyty, granulocyty a niekedy B lymfocyty 

pochádzajú z malígneho klonu. Špecifická somatická JAK2 bodová mutácia v kodone 617 

(V617F) spôsobuje konštitutívnu aktiváciu JAK2 kinázovej domény, čo vedie k autonómnej 

erytropoéze nezávislej na EPO signále. JAK2 V617F sa zisťuje približne u 95% chorých PV. 

Erytrocytové progenitory sa nedelia rýchlejšie ako normálne bunky, ale akumuláciu 

zapričiňujú poruchy apoptózy. Rezistencia na apoptózu (za fyziologických podmienok 

indukovanú nedostatkom erytropoetínu) zapríčiňuje zvýšená aktivita onkogénu -bcl-XL, čo je 

antiapoptotický proteín. Transformované krvotvorné progenitory pri PV, rovnako ako pri 

iných neopláziách, vykazujú klonovú dominanciu a potláčajú proliferáciu normálnych 

krvotvorných progenitorových buniek. Výsledkom klonovej dominancie je, že cirkulujúce 

krvinky predstavujú iba potomstvo transformovaného klonu. 

4.3.4 Klinický obraz 

Okolo 20% pacientov nemá žiadne príznaky, ochorenie sa zistí náhodne pri kontrolnom 

vyšetrení objavením vysokej hladiny hemoglobínu (Hb) alebo hematokritu (Hkt). 

U 50% chorých sú v popredí klinických ťažkostí bolesti hlavy, akvagénny pruritus (obzvlášť 

po horúcom kúpeli), a únava. Približne tretina udáva dušnosť, závrate hlavy, tinnitus, zmeny 

videnia, stratu hmotnosti, epigastrickú bolesť, zvýšené potenie, alebo bolestivé parestézie 

a začervenenie rúk a nôh (erytromelalgia). Zhruba 15% pacientov udáva arteriálnu, menej 

často žilovú tromboembolickú príhodu. Približne 20% pacientov s PV sa prezentuje 

trombotickou komplikáciou veľkej cievy, ako je tranzitórna ischemická príhoda, 

cerebrovaskulárna príhoda, infarkt myokardu, hlboká žilová trombóza alebo trombóza 

hepatálnych žíl. Na PV treba myslieť, keď nie je trombóza vyprovokovaná a postihuje 

nezvyčajné miesta (napr. mesenterické žily). Vnútrobrušná žilová trombóza je obzvlášť častá 

a náhle uzavretie pečeňovej vény môže byť katastrofou. PV sa musí vylúčiť u každého 

pacienta s Budd-Chiariho syndrómom. V dobe diagnózy býva častá epistaxa (u 15-20% 

chorých) a GIT krvácanie (okolo 5%).  

Pri fyzikálnom vyšetrení sa može zistiť splenomegália (50-80%), pletora tváre a spojiviek (≤ 

60%), systolická hypertenzia (≤ 50%), hepatomegália (≤ 50%), zriedkavejšie kožné ulcerácie 

alebo príznaky dny. 
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4.3.5 Diagnóza  

Pri zistení zvýšenej hladiny Hb a Hkt je dôležité získať predošlé hodnoty, aby sa mohlo určiť 

trvanie abnormality. Diagnostické je zvýšenie Hb > 185g/l u mužov a > 165g/l u žien, prah 

pre hematokrit je > 60% u mužov a > 56% u žien (Tab. 4-1). Druhým kľúčovým 

diagnostikým znakom je dôkaz JAK2 V617F mutácie alebo mutácie exónu 12 JAK2. Biopsia 

kostnej drene poskytuje špecifickú diagnostickú informáciu, pokiaľ je prítomná panmyelóza 

s výraznou proliferáciou erytroblastov, granulocytov a megakaryocytov, s abnormálne 

veľkými megakaryocytmi s hyperlobulizovanými jadrami, ktoré tvoria zhluky. Znížená 

hladina erytropoetínu v sére a vyšetrenie rastu endogénnych erytroidných kolónií in vitro 

v kultivačnom médiu bez erytropoetínu potvrdzuje PV ako príčinu erytrocytózy. 

Radioizotopové vyšetrenie masy cirkulujúcich erytrocytov je indikované u chorých so 

splenomagáliou a/alebo trombocytózou pri normálnom hemoglobíne a hematokrite, 

a nedetekovateľnej mutácii JAK2. Objem masy cirkulujúcich erytrocytov > 36ml/kg 

hmotnosti u mužov a > 32 ml/kg hmotnosti u žien dokazuje absolútnu erytrocytózu. Pri 

diagnóze približne 15% chorých má chromozómové abnormality, trizómiu 8, trizómiu 9, 

del(13q) a del(20q). Iba tri situácie spôsobujú mikrocytovú erytrocytózu: beta talasemická 

črta, hypoxická erytrocytóza a PV. Avšak pri beta talasemickej črte RDW je v norme, pri 

hypoxickej erytrocytóze a PV je RDW zvyčajne zvýšená. Leukocytóza a/ alebo zvýšenie 

počtu trombocytov podporuje diagnózu PV. Najmenej polovica pacientov má zvýšenú 

alkalickú fosfatázu v Le, zvýšenú LDH, hyperurikémiu, zvýšenú hladina vitamínu B12 alebo 

väzobnú kapacitu vitamínu B12. 

Tabuľka 4-1  Diagnostícké kritériá polycytémie vera (PV) 

Hlavné   
1. Hb > 185g/l u mužov a Hb > 165g/l u žien, alebo iné známky zvýšenej masy 

 cirkulujúcich erytrocytov 
2. Prítomnosť JAK2 V617F mutácie alebo mutácie exónu 12 JAK2 
    
Vedľajšie 
1. Biopsia kostnej drene vykazujúca hypercelularitu troch radov (panmyelóza) 

s prominentnou proliferáciou erytroblastov, granulocytov a megakaryocytov 
2. Znížená hladina EPO v sére 
3. In vitro rast endogénnych erytroidných kolónií 
 
Diagnózu určuje: hlavné kritériá plus 1 vedľajšie kritérium, alebo prvé hlavné kritérium plus 
2 vedľajšie kritériá 
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4.3.6 Diferenciálna diagnóza 

Väčšina sekundárnych erytrocytóz má zvýšenú hladinu erytropoetínu v sére, alebo hodnoty na 

hornej hranici normy. V diferenciálnej diagnóze sa odporúča funkčné vyšetrenie pľúc, USG 

a CT abdomenu na zhodnotenie anatómie obličiek a pečene. U fajčiarov je potrebné 

vyšetrenie acidobázy a karboxyhemoblobínu. Zvýšená hladina EPO prakticky vylučuje PV 

ako príčinu erytrocytózy. Normálna hladina EPO nevylučuje hypoxickú príčinu erytrocytózy. 

Pri PV, na rozdiel od hypoxickej erytrocytózy (saturácia O2 ˂ 92%), je arteriálna kyslíková 

saturácia normálna. Avšak, normálna kyslíková saturácia nevylučuje Hb s vysokou afinitou 

ako príčinu familiárnej erytrocytózy, resp. hemoglobinopatie. Preto je dôležitá dokumentácia 

predchádzajúcich vyšetrení Hb a vyšetrenie rodiny. Relatívnu erytrocytózu spôsobuje 

zníženie objemu plazmy (stresová alebo nepravá erytrocytóza). 

4.3.7 Priebeh a prognostické faktory 

PV je chronická choroba vyliečiteľná jedine transplantáciou krvotvorných buniek, ktorá sa 

zvažuje výhradne u mladých chorých. Klinickú diagnózu PV často predchádzajú niekoľko 

rokov asymptomatické prodrómy. Po postavení diagnózy liečba flebotómiou a kyselinou 

acetylosalycilovou s alebo bez cytoredukčných látok môže zabezpečiť normálnu alebo skoro 

normálnu dĺžku prežitia pre priemerného pacienta, ktorý je diagnostikovaný v mediáne 

60 - 65 rokov. Avšak, medián prežívania mladších jedincov pod 40 rokov, hoci presahuje 

10 rokov, je podstatne kratší ako u zdravého jedinca rovnakého veku, aj napriek aktívnemu 

manažmentu. Ochorenie môže prejsť cez fázu vyčerpania s progresívnou dreňovou fibrózou 

a zníženou krvotvorbou, až do obrazu myeloidnej metaplázie s mediánom prežívania 

< 3 roky. 

Hlavnou príčinou morbidity/ mortality pri PV je trombóza (50%/ 40%) a krvácanie (15%/ 

10%). Rizikové faktory trombózy sú: nekontrolovaná erytrocytóza a trombocytóza, vek nad 

60 rokov, anamnéza trombózy, časté flebotómie, pooperačný stav s nekontrolovaným 

hematokritom alebo počtom trombocytov. Hlavným rizikom hemorágie je antiagregačná 

liečba, obzvlášť u starších, a trombocytopénia (v pokročilej fáze PV). Transformácia do 

akútnej leukémie je častejšia u jedincov liečených chlorambucilom, busulfanom, 

radiofosforom 32P a u chorých s myeloidnou metapláziou. Najmenej 25-50% pacientov 

s obrazom myeloidnej metaplázie rozvinie AML. 
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4.3.8 Liečba 

Diagnostická nejednoznačnosť nemá brániť začatiu terapie. Flebotómia (venesekcia) ostáva 

hlavnou liečbou PV. Cieľom je dosiahnuť Hkt < 45% u mužov, < 42% u žien, < 37% 

v neskoršej fáze gravidity. Udržovanie Hb pod 140 g/l u mužov a pod 120 g/l u žien 

predchádza trombotickým komplikáciám. Úvodom sa robia flebotómie týždenne, u mladších 

jedincov aj 2x týždenne. Periodické flebotómie indukujú stav deficitu železa, ktorý spomaľuje 

urýchlenú reexpanziu masy Er. U väčšiny chorých po dosiahnutí deficitu železa sa flebotómia 

robí v 3 – 6 mesačných intervaloch. Nízke dávky aspirinu (100 mg/d) znižujú výskyt 

trombózy a kardovaskulárnych úmrtí. Asymptomatická trombocytóza nevyžaduje liečbu. 

Symptomatická trombocytóza alebo splenomegália sa môžu liečiť hydroxyureou alebo 

interferónom alfa (IFN-α), ktoré môžu viesť k významným vedľajším účinkom. Anagrelid 

môže kontolovať trombocytózu. Zníženie počtu Tr môže byť potrebné pri manažovaní 

erytromelalgie, ak neúčinkujú salicyláty, alebo ak trombocytóza súvisí s migrenóznymi 

symptómami. Avšak, najvyššou prioritou liečby je zníženie masy Er. Ak sa erytrocytóza 

nekontroluje, môže viesť k vnútrožilovej trombóze postihujúcej vitálne orgány ako pečeň, 

srdce, mozog alebo pľúca. Pacienti s veľkou splenomegáliou sú obzvlášť náklonní na 

trombotické príhody, pretože zvýšený objem plazmy maskuje rozsah zvýšenia masy Er pri 

vyšetrení Hb alebo Hkt. „Normálne“ hodnoty hematokritu alebo Hb u pacienta s PV 

a masívnou splenomegáliou sa musia považovať za indikátory zvýšenej masy Er. 

Generalizovaný pruritus zvyčajne neodpovedá na flebotómie a aspirin. V prípade neúčinnosti 

antihistaminík sa podáva hydroxyurea, IFN-α a psoralen s ultrafialovým svetlom A (PUVA). 

Salicyláty sa používajú pri liečbe erytromelalgie. Ak je indikovaná chemoterapia (na 

zmenšenie splenomegálie alebo pruritu pri leukocytóze), uprednostňuje sa hydroxyurea. 

Chemoterapia sa má použiť čo najkratšie, pri chronickom použití môže byť leukemogénna. 

Asymptomatická hyperurikémia nevyžaduje liečbu. Allopurinol by sa mal podávať počas 

chemoterapie. U niektorých chorých, masívna splenomegália neodpovedajúca na hydroxyureu 

alebo IFN-α, spojená s nekontrolovanou stratou hmotnosti, vyžaduje splenektómiu. Alogénna 

TKB môže byť účinná u mladých chorých. Pacienti s PV prežívajú dlhodobo a hodnotne ak sa 

masa Er kontroluje flebotómiami. Chemoterapia nie je nikdy indikovaná na kontrolu masy Er 

ak je zachovaný venózny prístup. Alkylačné látky a 32P sa používajú výnimočne, sú 

leukemogénne. Hlavné klinické komplikácie súvisia so zvýšením masy Er a nepriamo 

korelujú so zvýšeným obratom Er, Le a Tr, a sprievodným zvýšením produkcie kyseliny 

močovej a histamínu. Nadprodukcia histamínu pravdepodobne zodpovedá za zvýšený výskyt 
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vredovej choroby a za pruritus. Náhle masívne zväčšenie sleziny môže súvisieť s infarktom 

sleziny alebo progresívnou kachexiou. 

4.3.9 Komplikácie liečby 

Myelofibróza a myeloidná metaplázia sa môžu rozvinúť a prejaviť anémiou závislou na 

transfúziách. U jedincov bez chemoterapie alebo ožiarenia sa takáto transformácia pozoruje 

vzácne. Aj výskyt akútnej myeloblastovej leukémie u pacientov bez chemoterapie alebo 

rádioterapie je nízky, a rozvoj leukémie nesúvisí s dĺžkou trvania ochorenia, čo naznačuje, že 

liečba môže byť dôležitejší rizikový faktor ako samotné ochorenie. 

Erytromelalgia postihuje primárne dolné končatiny a manifestuje sa zvyčajne erytémom, 

teplou kožou, bolesťou postihnutej končatiny a príležitostne infarktom. Vyskytuje sa 

u pacientov s MPN a zvyčajne odpovedá na salicyláty. Niektorý z CNS symptómov môže 

reprezentovať variant erytromelalgie. 

4.4 PRIMÁRNA MYELOFIBRÓZA  

4.4.1 Definícia 

Primárna myelofibróza (PMF) je klonová choroba multipotentnej krvotvornej progenitorovej 

bunky, ktoré charakterizuje dreňová fibróza, myeloidná metaplázia s extramedulárnou 

krvotvorbou a splenomegália.  

4.4.2 Epidemiológia 

Idiopatická myelofibróza je spomedzi štyroch klasických MPN najmenej častá, s výskytom 

0,2 prípadu na 100 000 obyvateľov ročne, s prevahou mužov. Na rozdiel od iných 

chronických myeloproliferatívnych neoplázií a takzvanej akútnej alebo malígnej 

myelofibrózy, ktorá sa môže vyskytnúť v každom veku, primárne postihuje 60-nikov 

a starších. 

4.4.3 Etiopatogenéza 

Základnými črtami PMF sú dreňová fibróza a myeloidná metaplázia (extramedulárne 

krvotvorba) v slezine a pečeni, pričom stupeň myelofibrózy a rozsah extramedulárnej 

krvotvorby nekorelujú. Tieto zmeny vyvoláva proliferácia a emigrácia nádorových 

krvotvorných buniek a uvoľňovanie a proliferácia fibroblastov a ostatných mezenchýmových 

buniek vplyvom cytokínov v dreňovom mikropostredí. Klonové megakaryocyty vo zvýšenej 
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miere produkujú od trombocytov odvodený rastový faktor (Platelet Derived Growth Factor = 

PDGF) a rastový faktor fibroblastov (basic Fibroblast Growth Factor = bFGF). Klonový 

pôvod má aj transformujúci rastový faktor beta (Transforming Growth Factor = TGF) a faktor 

nekrotizujúci nádory (Tumor Necrosis Factor = TNF), ktoré prispievajú k reakcii strómy. 

Erytrocyty, neutrofily a trombocyty v cirkulácii majú monoklonový pôvod, dreňové 

fibroblasty sú polyklonové. U tretiny chorých sa pozorujú cytogenetické abnormality ako 

del(20q), del(13q), trizómia 8, trizómia, 9 del(12p) alebo trizómia 1q. JAK2 V617F mutácia 

sa nachádza u 50% chorých. Ostatní chorí majú pravdepodobne neidentifikovanú mutáciu, 

ktorá aktivuje signálne dráhy. 

4.4.4 Klinický obraz 

Dve tretiny chorých má príznaky, prevažne celkové prejavy hyperkatabolického stavu ako 

horúčka, pruritus, nočné potenie a strata hmotnosti. Výrazná slabosť je najčastejším 

symptómom u pacientov s PMF. Častá hyperurikémia sa môže prejaviť sekundárnou dnou 

alebo obličkovými komplikáciami. Časť pacientov je asymptomatická a zvyčajne sa zachytia 

v rámci vyšetrenia pre splenomegáliu a/ alebo abnormálny krvný obraz. Splenomegáliu má 

80-100% chorých a je masívna asi u 10%. Extramedulárna krvotvorba spôsobuje miernu 

hepatomegaliu u 60% a lymfadenopatiu u 10% chorých.  

Anémia, iniciálne zvyčajne mierna, je pravidlom, zatiaľ čo počet leukocytov a trombocytov je 

buď normálny, alebo zvýšený či znížený. Kostná dreň môže byť neaspirovateľná pre 

myelofibrózu, a rtg kostí môže odhaliť osteosklerózu. Bohatá extramedulárna krvotvorba 

môže spôsobiť ascites, pľúcnu hypertenziu, intestinálnu alebo ureterálnu obštrukciu, 

intrakraniálnu hypertenziu, perikardiálnu tamponádu, kompresiu predĺženej miechy alebo 

kožné uzlíky. Zväčšenie sleziny môže byť dostatočne rýchle na vyvolanie splenických 

infarktov. 

4.4.5 Diagnóza 

Diagnóza vychádza z molekulových, histologických, klinických a laboratórnych čŕt, ktoré 

odlišujú PMF od iných chorôb (Tab. 4-2). Vo väčšine prípadov je prítomná dreňová fibróza, 

leukoerytroblastóza v nátere krvi a splenomegália. 

Dreň nie je zvyčajne aspirovateľná pre zvýšený dreňový retikulín. Biopsia kostnej drene 

odhalí megakaryocytovú proliferáciu a atypiu (obrovské megakaryocyty s obláčkovitými 

lobulizovanými jadrami a s maturačným defektom), zvyčajne spojenú s retikulínovou a/alebo 
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kolagénovou fibrózou. Pri chýbaní významnej retikulínovej fibrózy sa popri zmenách 

megakaryocytov pozoruje zvýšená bunečnatosť drene spôsobená proliferáciou granulocytov 

a často znížená erytropoéza. Náter periférnej krvi má charakteristické črty extramedulárnej 

krvotvorby: dakrocyty, erytroblasty, myelocyty a promyelocyty; myeloblasty môžu byť 

prítomné, ale nemajú prognostický význam. Prítomnosť leukocytózy, trombocytózy 

s veľkými bizardnými trombocytmi, ako aj cirkulujúce myeloblasty poukazujú na prítomnosť 

myeloproliferatívnej neoplázie, v protiklade so sekundárnou formou myelofibrózy. Sérová 

hladina LDH a ALP môže byť zvýšená. ALP v leukocytoch je zvyčajne zvýšená, u štvrtiny 

chorých môže byť znížená alebo normálna. 

Tabuľka 4-2  Diagnostické kritéria primárnej myelofibrózy (PMF) 

Esenciálne 
• Megakaryocytová proliferácia a atypia (obrovské megakaryocyty s obláčkovitými 

lobulizovanými jadrami a s maturačným defektom), zvyčajne spojená s retikulínovou 
a/alebo kolagénovou fibrózou, alebo pri chýbaní významnej retikulínovej fibrózy zmeny 
megakaryocytov musí doprevádzať zvýšená bunečnatosť drene charakterizovaná 
proliferáciou granulocytov a často zníženou erytropoézou  

• Nesplnenie WHO kritérií inej MPN: PV, CML, MDS alebo inej neoplázie 
• Dôkaz JAK2 V617F mutácie alebo iného znaku klonality (MPL,...), alebo pri chýbaní 

znaku klonality, bez známok dreňovej fibrózy spôsobenej zápalom alebo inou nádorovou 
chorobou 

Vedľajšie 
• Leukoerytroblastóza 
• Zvýšenie LDH 
• Anémia 
• Hmatná slezina 

Diagnóza PMF vyžaduje splnenie všetkých esenciálnych kritérií a dvoch vedľajších kritérií. 

Splenomegália v dôsledku extramedulárnej krvotvorby môže byť dostatočne masívna na 

spôsobenie portálnej hypertenzie a ezofageálnych varixov. U niektorých chorých, bohatá 

extramedulárna krvotvorba môže dominovať v klinickom obraze. Zvláštnou črtou primárnej 

myelofibrózy je výskyt autoimunitných abnormalít ako imúnne komplexy, antinukleárne 

protilátky, reumatoidný faktor alebo pozitívny Coombsov test. Cytogenetické vyšetrenie krvi 

a drene je užitočné na vylúčenie CML a pre prognózu, pretože komplexné abnormality 

karyotypu predstavujú nepriaznivú prognózu pri idiopatickej myelofibróze. 
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4.4.6 Diferenciálna diagnóza 

U chorých so suspektnou PMF sa musí vždy vylúčiť CML. Pozitivita mutácie JAK2 V617F 

potvrzuje klonalitu. Akútnu megakaryoblastovú leukémiu (FAB AML M7) odlišuje rýchly 

nástup, pancytopénia, mierna splenomegália a zmnoženie blastov v KD s megakaryocytovým 

imunofenotypom (CD61). Primárna autoimunitná myelofibróza nemáva splenomegáliu 

a leukoerytroblastový obraz v periférnej krvi, ale často má systémové príznaky a anémiu 

s pozitivitou antinukleárnych protilátok a priemeho antiglobulínového testu. Vylúčiť sa musia 

malígne ochorenia (karcinóm metastazujúci do kostnej drene, lymfóm a Hodgkinova choroba, 

mnohopočetný myelóm, vlasatobunková leukémia, systémová mastocytóza, eozinofilná 

leukémia) a nemalígne príčiny sekundárnej myelofibrózy (infekcia, autoimunitné ochorenia 

ako systémový lupus erytematosus, renálna osteodystrofia). 

4.4.7 Priebeh a prognostické faktory 

PMF je chronické choroba s mediánom prežívania iba 5 rokov (rozsah 1-15 rokov), oveľa 

kratším ako pri PV alebo ET. Prirodzený priebeh PMF progreduje ku neúprosnému zlyhaniu 

krvotvorby, závislosti na transfúziách a zväčšovaniu organomegálie. Pacienti inklinujú k 

infekciám, obzvlášť pľúc. PMF môže prejsť do akcelerovanej fázy s celkovými príznakmi 

a progredujúcim zlyhaním drene. Približne 10% pacientov rozvíja agresívnu formu akútnej 

leukémie, ktorá zvyčajne neodpovedá na liečbu. Dôležitými prognostickými faktormi sú: 

anémia s Hb ˂ 100g/l; závislosť na transfúziách; leukocytóza > 25x109/l ; blasty 

v diferenciálnom rozpočte; trombocytopénia ˂ 100x109/l ; vek > 65 rokov; prítomnosť 

komplexných cytogenetických abnormalít alebo 1 až 2 abnormality (+8, −7/7q−, i(17q), 

inv(3), −5/5q− 12p−, alebo 11q23 rearanžment) a konštitučné príznaky (strata hmotnosti 

> 10%/ rok, nevysvetlené febrility a silné potenie trvajúce > 1 mesiac). Každá cytogenetická 

abnormalita súvisí so skráteným prežívaním, a prítomnosť alebo rozvoj viacerých 

cytogenetických abnormalít je významným markerom akcelerácie ochorenia. 

4.4.8 Liečba 

Nie je známa špecifická liečba primárnej myelofibrózy. Konvenčný manažment zahrňuje 

paliatívnu a podpornú liečbu. Ak sa rozvinú konštitučné príznaky alebo hyperkatabolizmus, 

zväčšuje sa slezina, alebo progresívne za zvyšuje počet leukocytov, metódou voľby je 

hydroxyurea. Liečba ruxolitinibom, ktorý inhibuje JAK 1 a JAK 2, má potenciál kontrolovať 

splenomegáliu a konštitučné príznaky. IFN-α môže korigovať krvný obraz a splenomegáliu 
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a je metódou voľby pre mladšie ženy, ktoré plánujú graviditu. Anémiu môže korigovať 

suplementácia kyseliny listovej alebo železa, zriedkavo je účinná aj liečba pyridoxinom. 

Erytropoetín môže byť účinný, avšak môže zhoršiť splenomegáliu. Malá časť chorých 

s anémiou odpovedá na androgény. Anémia, trombocytopénia a zriedkavejšie splenomegália 

môžu odpovedať na nízke dávky imidov (lenalidomid, talidomid).  

Vyšetrenie splenickej sekvestrácie Er môže potvrdiť prítomnosť hypersplenizmu, pre ktorý sa 

indikuje splenektómia. Ďalej sa splenektómia môže indikovať, ak splenomegália zhoršuje 

výživu. Mala by sa urobiť pred nástupom kachexie. V tejto situácii nie je argumentom proti 

splenektómii ani hroziaca trombocytóza, strata krvotvornej kapacity alebo rozvoj 

kompenzačnej hepatomegálie. Allopurinol môže kontrolovať hyperurikémiu. Glukokortikoidy 

sa používajú na kontrolu autoimunitných komplikácií. Alogénna TKB s myeloablatívnym 

režimom sa má zvážiť u mladších chorých, s nepriaznivými prognostickými črtami. 

4.5 ESENCIÁLNA TROMBOCYTÉMIA  

4.5.1 Definícia 

Esenciálna trombocytémia (ET) je klonálna myeloproliferatívna neoplázia, ktorá sa klinicky 

prejavuje nadprodukciou trombocytov bez definovateľnej príčiny.  

4.5.2 Epidemiológia 

Esenciálna trombocytémia je druhá najčastejšia MPN s výskytom asi 1 prípad na 100 000 

obyvateľov ročne. Vekový medián v čase diagnózy sa pohybuje okolo 60 rokov. V súčasnosti 

sa stále častejšie diagnostikuje aj u mladších jedincov a je zrejmé, že sa môže vyskytovať 

u dospelých v každom veku. Postihuje 1,5 -2 krát častejšie ženy ako mužov, obzvlášť vo 

vekovej kategórii 30 – 50 rokov. 

4.5.3 Etiológia a patofyziológia 

Klonálna krvotvorba sa môže potvrdiť u väčšiny chorých, a u niektorých pacientov lymfocyty 

nesú rovnaký klonový marker ako megakaryocyty, erytrocyty a myeloidné bunky, zatiaľ čo 

u iných chorých sú lymfocyty polyklonálne. U najmenej 40-50% pacientov s ET sa detekuje 

JAK2 V617F mutácia v myeloidných bunkách (granulocyty, trombocyty a krvotvorné 

progenitory). Títo chorí majú častejšie tromboembolické príhody a vyžadujú intenzívnejšiu 

cytoredukčnú liečbu. U pacientov s ET megakaryocytové progenitory zvýšene odpovedajú na 
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trombopoetín a/ alebo sa pozoruje zároveň aj zvýšená tvorba endogénnych erytroidných 

kolónií in vitro.  

4.5.4 Klinický obraz 

Najmenej polovica chorých s ET je v čase diagnózy bez príznakov a choroba sa často zistí 

náhodne pri rutinnom vyšetrení. Príležitostne, prehľad predchádzajúcich vyšetrení počtu Tr 

odhalí vývoj, ktorý sa nepostrehol. Postupne v priebehu choroby sa u väčšiny jedincov 

objavia vazomotorické, trombotické alebo hemoragické prejavy.  

Vazomotorické príznaky zahrňujú „vaskulárne“: bolesti hlavy, poruchy zraku, závrate, pálivý 

pocit dlaní a plosiek (erytromelalgia), akrocyanóza, parestézie, kožné vredy, kognitívne alebo 

psychické deficity, alebo kŕče. Trombotické komplikácie postihujú 3 krát častejšie artérie 

(mozgové, koronárne, očné, končatín) ako žily (hlboké žily končatín, panvy, mezenterické, 

hepatálne alebo portálne). Krvácanie sa vyskytuje asi u 6% chorých pri diagnóze, býva 

gastrointestinálne a zo sliznice dutiny ústnej. Je častejšie u starších chorých alebo 

pri trombocytóze > 1500 x 109/l. Veľmi zriedkavé sú známky hyperkatabolizmu a celkové 

príznaky. Mladé ženy s ET majú významne zvýšené riziko spontánneho potratu v prvom 

trimestri a jeho rekurenciu. 

Fyzikálne vyšetrenie je zvyčajne negatívne okrem miernej splenomegálie u 25% chorých. 

4.5.5 Diagnóza 

Diagnóza ET ako príčiny trvalého zvýšenia počtu trombocyty ≥ 450 x 109/l vyžaduje 

vylúčenie chorôb spojených s reaktívnou tromocytózou a vylúčenie iných MPN a MDS. 

Zvýšená absolútna hodnota trombocytov nie je rozhodujúca pre odlíšenie reaktívnej 

trombocytózy, pretože dokonca aj hodnoty > 2000x109/ l sa môžu pozorovať pri reaktívnych 

stavoch. V súčasnosti diagnóza ET zahrňuje trombocytózu, dreňový nález proliferácie 

megakaryocytového radu, nesplnenie WHO kritérií inej MPN, MDS alebo inej neoplázie, 

a dôkaz JAK2 V617F mutácie alebo iného znaku klonality, alebo pri chýbaní znaku klonality, 

absenciu známok reaktívnej trombocytózy (zápal alebo infekcia, nádorová choroba, 

splenektómia) (Tab. 4-3). 
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Tabuľka 4-3  Diagnostické kritériá esenciálnej trombocytémie (ET) 

Pozitivne kritériá 
• Trvalo trombocyty ≥ 450 x 109/l  
• Biopsia KD – proliferácia megakaryocytového radu, zvýšený počet väčších, zrelých 

megakaryocytov; bez výraznej proliferácie granulo a/ alebo erytropoézy 

Vylučujúce kritériá 
• Nesplnenie WHO kritérií inej MPN: PMF, PV, CML, MDS alebo inej neoplázie 
• Dôkaz JAK2 V617F mutácie alebo iného znaku klonality, alebo pri chýbaní znaku klonality, bez 

známok reaktívnej trombocytózy: zápal alebo infekcia, nádorová choroba, splenektómia 

Diagnóza ET vyžaduje splnenie všetkých kritérií. 

V nátere periférnej krvi popri zvýšenom počte trombocytov sa môžu nachádzať veľmi veľké 

až obrovské trombocyty. Polovica chorých má miernu neutrofilnú leukocytózu. ALP v Le je 

typicky zvýšená. Zvýšený počet Tr môže sťažovať aspiráciu kostnej drene. Biopsia kostnej 

drene zvyčajne dokáže hypercelularitu so zvýšeným počtom a zhlukmi veľkých 

megakaryocytov s hyperdiploidnými jadrami. Retikulín v dreni môže byť zvýšený do 1/3, ale 

ak je jeho zastúpenie vyššie, je potrebné zvážiť inú diagnózu. Neprítomnosť farbiteľného 

železa vyžaduje vysvetlenie, pretože samotný deficit Fe môže spôsobiť trombocytózu 

a neprítomné dreňové Fe je črtou PV. Anémia a prstencové sideroblasty sú charakteristické 

pre sideroblastovú anémiu, ktorá môže mať trombocytózu. Cytogenetické abnormality boli 

identifikované pri ET ale nepozoruje sa žiadna konzistentne identifikovateľná abnormalita. 

Avšak cytogenetické vyšetrenie je potrebné na vylúčenie CML alebo 5q- syndrómu. Všetci 

pacienti s trombocytózou s normálnym karyotypom musia mať PCR vyšetrenie BCR-ABL.  

Pretože JAK2 V617F je špecifická pre klonálnu MPN, jej dôkaz je dôležitý na vylúčenie 

reaktívnej trombocytózy. Avšak negativita JAK2 nepomáha, navyše ET a reaktívna 

trombocytóza môžu koexistovať. Prítomnosť masívnej splenomegálie naznačuje skôr 

možnosť inej MPN. Vyšetrenie masy cirkulujúcich Er môže poukázať na PV, pretože výrazná 

splenomegália môže maskovať prítomnosť erytrocytózy. Čo sa iniciálne javí ako ET môže 

prejsť do PV, tzv. prepolycytemická fáza PV. 

4.5.6 Priebeh a prognostické faktory 

V prvej dekáde od diagnózy ET je prežívanie rovnaké ako u zdravých jedincov rovnakého 

veku, neskôr sa celkové prežívanie významne zhoršuje, avšak menej pri pravej ET, horšia 

prognóza je pri iných MPN, ktoré sa spočiatku prejavovali príznakmi ET. Približne po 5% 

JAK2 V617F pozitívnych pacientov sa transformuje do PV, respektíve do PMF. Pacienti 

liečení hydroxyureou majú zvýšenú pravdepodobnosť prechodu ET do akútnej leukémie. 
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Trombotickú epizódu má 10-50% pacientov s ET v prvej dekáde od diagnózy, 4% hemoragiu. 

Nízke riziko trombotických a hemoragických komplikácií majú mladší jedinci (vek < 60 

rokov), s negatívnou anamnézou tromboembolizmu, Tr < 1500x109/l (bez krvácania 

v anamnéze alebo získanej vW choroby) a bez kardiovaskulárnych rizikových faktorov 

(fajčenie, hypercholesterolémia). Na druhej strane starší pacienti (vek ≥ 60 rokov) alebo chorí 

s anamnézou tromboembolizmu majú vysoké riziko trombotických a hemoragických 

komplikácií. V súčasnosti sa zdá, že ET je benígnejšia ako sa pôvodne myslelo a prechod do 

akútnej leukémie je pravdepodobnejšie častejšie následok predchádzajúcej cytostatickej 

liečby ako samotného ochorenia. 

4.5.7 Liečba 

Liečbu rozdeľujeme na antiagregačnú, acetylosalicylová kyselina (ASA) a iné 

antitrombocytové látky, prípadne antikoagulačnú (v prípade prekonanej tromboembolickej 

príhody) a na liečbu cytoreduktívnu. Na cytoreduktívnu liečbu sa používa okrem hydroxyurey 

interferón-α a anagrelid. Liečebná stratégia sa stratifikuje podľa veku. Asymptomatickí 

pacienti vo veku 18-60 rokov s počtom Tr < 600x109/l nemusia byť liečení, pri vyšších 

hodnotách by mali užívať ASA. Avšak pri progresii (zvýšenie počtu Tr o 200x109/l za 

2 mesiace) sa podáva interferón-α u chorých v reprodukčnom veku alebo anagrelid 

u ostatných, v kombinácii s ASA. Pacienti so symptómami resp. tromboembolickou príhodou 

v anamnéze vo veku 18-60 rokov by sa mali liečiť pri akýchkoľvek hodnotách Tr nad normu. 

Pacienti vo veku nad 60 rokov sa liečia antiagreganciami a pri progresii hydroxyureou a ASA. 

4.6 CHRONICKÁ NEUTROFILOVÁ LEUKÉMIA  

Chronická neutrofilová leukémia je zriedkavá choroba, ktorú charakterizuje trvalé zvýšenie 

neutrofilov nad 25x109/l a proliferácia neutrofilov v kostnej dreni, s menej ako 200 

publikovanými prípadmi doteraz. Je častejšia u starších jedincov. Niektorí chorí mali JAK2 

V617F mutáciu, ale žiadny Ph chromozóm alebo BCR-ABL fúzny gén. Dominujúcou 

klinickou črtou je splenomegália, často sprevádzaná hepatomegáliou. V liečbe sa najčastejšie 

používa hydroxyurea a interferón-α a u mladých chorých alogénna TKB. 
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4.7 SYSTÉMOVÁ MASTOCYTÓZA  

Mastocytóza predstavuje heterogénne spektrum chorôb, ktoré charakterizuje klonálna 

nádorová proliferácia tkanivových mastocytov. Klasifikuje sa podľa miesta a rozsahu 

postihnutia a biologických vlastností mastocytov (Tab. 4-4). 

Tabuľka 4-4  Klasifikácia mastocytózy 

Kožná mastocytóza 
Urtikaria pigmentosa/ makulopapulárna kožná mastocytóza 
Difúzna kožná mastocytóza 
Solitárny plazmocytóm kože 

Indolentná systémová mastocytóza 
Mastocytóza kostnej drene 
Systémová mastocytóza pomaly progredujúca 

Agresívna systémová mastocytóza 
Systémová mastocytóza s pridruženou klonálnou hematologickou chorobou iného vývojového 
radu 
Mastocytová leukémia 
Mastocytový sarkóm 
Extrakutánny mastocytóm 

Väčšina prípadov mastocytózy má somatickú bodovú mutáciu c-KIT, Val nahradzuje Asp 

v kodóne 816 (D816V), ktorá vedie k aktivácii KIT. 

Približne 80% chorých má postihnutie kože a 20% prípadov tvorí systémová mastocytóza 

s infiltráciou kostnej drene. Pri systémovej mastocytóze polovica chorých má aj infiltráciu 

kože, a často postihnutie pečene, sleziny, lymfatických uzlín a sliznice tráviaceho traktu. 

Choroba sa prejavuje kožným postihnutím (červeno-hnedé makulopapulózne erupcie, difúzny 

erytém, plaky, uzlíky alebo urtikária po „stroking of the skin“ Darier sign), konštitučnými 

príznakmi (slabosť, strata hmotnosti, horúčka), systémovými príznakmi (bolesť brucha, 

návaly, bolesti hlavy, hypotenzia) a muskuloskeletálnymi prejavmi (myalgie, bolesti kostí, 

osteopénia, fraktúry). 

Diagnóza systémovej mastocytózy vyžaduje dôkaz infiltrácie najmenej jedného 

extrakutánneho tkaniva klonovými mastocytmi (Tab. 4-5). 

Symptomatická systémová mastocytóza sa lieči interferónom, kladribínom 

a glukokortikoidmi, prípadne ich kombináciou. Agresívne formy systémovej mastocytózy 

vyžadujú chemoterapiu, u mladých chorých sa zvažuje alogénna transplantácia krvotvorných 

buniek. 
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Tabuľka 4-5  Diagnostické kritériá systémovej mastocytózy 

Hlavné 
Multifokálne, husté infiltráty mastocytov (≥ 15 mastocytov v agratátoch) v biopsii kostnej drene a/ 
alebo inom extrakutánnom orgáne/ orgánoch. 
 
Vedľajšie 
1. v bioptickej vzorke kostnej drene alebo iných extrakutánnych orgánov, v infiltráte > 25% 

mastocytov má atypickú morfológiu, alebo v aspiráte kostnej drene > 25% mastocytov zo 
všetkých mastocytov má nezrelú alebo atypickú morfológiu 

2. detekcia c-KIT bodovej mutácie v kodóne 816 v kostnej dreni, krvi alebo inom extrakutánnom 
orgáne/ orgánoch. 

3. Mastocyty v kostnej dreni, krvi, alebo iných extrakutánnych orgánoch, ktoré koexprimujú CD117 
s CD2 a/ alebo CD25 

4. Permanentné zvýšenie celkovej tryptázy > 20ng/ml v sére (neplatné v prítomnosti klonáleho 
myeloidného ochorenia) 

 
Diagnóza systémovej mastocytózy vyžaduje splnenie hlavného a jedného vedľajšieho kritéria alebo 
troch vedľajších kritérií. 

4.8 CHRONICKÁ EOZINOFILOVÁ LEUKÉMIA , INÁČ 
NEŠPECIFIKOVANÁ  

Chronická eozinofilová leukémia (CEL) ináč nešpecifikovaná (not otherwise specified = 

NOS) je nová chorobná jednotka zaradená medzi MPN, ktorá sa vyskytuje zriedkavo 

a postihuje mužov 9x častejšie ako ženy. Spôsobuje ju autonómna klonová proliferácia 

vývojového radu eozinofilov v kostnej dreni, periférnej krvi a tkanivách. Postihuje podstatne 

viac mužov ako ženy (9:1). 

4.8.1 Klinický obraz 

Desatina prípadov sa zistí náhodne. Choroba sa prejavuje najčastejšie horúčkou, slabosťou, 

kašľom, pruritom, hnačkou, angioedémom a svalovou bolesťou. Často tvorí na koži 

papulonodulárne eflorescencie a erytematózne plaky. Najzávažnejšie príznaky spôsobuje 

konstriktívna perikarditída, myokarditída alebo endokarditída. Ďalej sa môže prezentovať 

postihnutím periférneho alebo centrálneho nervového systému, pľúc alebo tráviaceho traktu. 

4.8.2 Diagnóza 

V prvom rade sa musí vylúčiť infekčná, alergická, autoimunitná choroba, vaskulitída, pľúcna 

alebo nádorová choroba spôsobujúca sekundárnu eozinofíliu. Popri eozinofílii ≥ 1,5x109/l sa 

musí dokázať klonová cytogenetická alebo molekulová abnormalita, alebo zmnoženie blastov 

v periférnej krvi ≥ 2% alebo v kostnej dreni ≥ 5%. Nesmie byť prítomný BCR-ABL fúzny 
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gén, abnormalita PDGFRA/ PDGFRB alebo FGFR1, zmnoženie blastov ≥ 20% a inv(16). 

Choroba, ktorá nespĺňa uvedené kritériá sa klasifikuje buď ako reaktívna/ sekundárna 

eozinofília alebo idopatický hypereozinofilný syndróm (HES). Idiopatický HES je definovaný 

ako perzistujúca eozinofília ≥ 1,5x109/l (> 6 mesiacov) bez základnej príčiny, dysfunkcie 

alebo poškodenia orgánov a bez klonality eozinofilov. 

4.8.3 Liečba 

Liečba je indikovaná u chorých s postihnutím orgánov. Používajú sa glukokortikoidy, 

hydroxyurea alebo interferón alfa. Monoklonová protilátka proti interleukínu 

5 (mepolizumab) do 48 hodín znižuje počet eozinofilov v periférnej krvi a znižuje hladinu 

mediátorov, ktoré sa uvoľňujú z eozinofilov. 80% chorých prežíva 5 rokov. 

4.9 MYELOPROLIFERATÍVNA NEOPLÁZIA NEKLASIFIKOVANÁ  

Myeloproliferatívnu neopláziu neklasifikovanú (MPN-U) charakterizujú klinické, laboratórne 

a morfologické kritériá MPN bez špecifických čŕt akejkoľvek jednotlivej MPN, alebo pri 

súčasnej prítomnosti čŕt dvoch alebo viacerých MPN jednotiek. Dôkaz patognomických 

molekulových abnormalít BCR-ABL, PDGFRA/ PDGFRB alebo FGFR1 vylučuje diagnózu 

MPN-U. Klinický obraz, laboratórny nález, klinický priebeh a prognóza sú veľmi variabilné. 

Vo včasnej fáze MPN-U stačí kontrolné vyšetrenie 2x ročne. V ďalšom priebehu chorí 

rozvinú črty špecifickej MPN jednotky. 

4.10 MYELOIDNÉ (A LYMFOIDNÉ ) NEOPLÁZIE S  EOZINOFÍLIOU 
A ABNORMALITAMI PDGFRA, PDGFRB ALEBO FGFR1 

Skupina vzácnych myeloidných-lymfoidných neoplázií s pretrvávajúcou eozinofíliou 

≥ 1,5x109/l a abnormalitami PDGFRA/ PDGFRB alebo FGFR1. Rearanžment chromozómov 

vedúci ku konštitutívnej aktivácii PDGFRA/ PDGFRB zodpovedá za výnimočnú senzitivitu 

na liečbu inhibítormi tyrozín kinázy (TKI). 

4.11 MYELOIDNÉ (A LYMFOIDNÉ ) NEOPLÁZIE S  ABNORMALITOU 
PDGFRA 

Väčšina prípadov neoplázií spojených s PDGFRA (platelet derived growth factor receptor 

alpha) sa prezentuje s klinickými črtami chronickej eozinofilovej leukémie s postihnutím 
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mastocytov, ale môžu mať črty AML alebo T perkurzorového lymfoblastického lymfómu. 

Uvoľnenie cytokínov alebo priama infiltrácia eozinofilmi spôsobujú poškodenie orgánov. 

Vyskytuje sa podstatne častejšie u mužov a prezentuje sa slabosťou, vyčerpaním, 

kardiopulmonálnymi príznakmi, myalgiami, angioedémom, kožným exantémom a horúčkou. 

Najzávažnejším prejav predstavuje reštriktívna kardiomyopatia, ktorú spôsobuje fibróza 

endomyokaradu. Dominujúcim nálezom je eozinofília v periférnej krvi. Zriedkavo sa zistí 

anémia a trombocytopénia. Biopsia kostnej drene odhalí zvýšenú bunkovosť so zmnožením 

elementov eozinofilového vývojového radu a mastocytov. Prietoková cytometria 

zdokumentuje aktivované eozinofily s expresiou CD23, CD 25 a CD69. Definitívne 

potvrdenie diagnózy vyžaduje dôkaz fúzneho génu FIP1L1-PDGFRA. V liečbe sa používajú 

inhibítory tyrozínovej kinázy (imatinib mesylát), ktoré do niekoľkých týždňov navodia 

molekulovú remisiu a zvyšujú 5 ročné prežívanie na 80%.  

4.12 MYELOIDNÉ (A LYMFOIDNÉ ) NEOPLÁZIE S  ABNORMALITOU 
PDGFRB 

Veľmi zriedkavé neoplázie spojené s abnormalitou PDGFRB (platelet derived growth factor 

receptor beta) sa prezentujú s klinickými črtami chronickej myelomonocytovej leukémie 

s eozinofíliou. Postihujú kostnú dreň a periférnu krv. Časté sú extramedulárne prejavy, 

splenomegalia a kožné infiltráty. Diagnóza vyžaduje dôkaz ETV6- PDGFRB fúzneho génu 

alebo alternatívnych zmien PDGFRB génu. Konvenčná cytogenetika môže odhaliť 

t(5;12)(q31-q33;p13). Prítomná je neutrofília a monocytóza, anémia a trombocytopénia. 

V kostnej dreni sú zmnožené mastocyty. Inhibítory tyrozínovej kinázy majú potenciál 

kontrolovať chorobu. 

4.13 MYELOIDNÉ A LYMFOIDNÉ NEOPLÁZIE S  ABNORMALITOU 
FGFR1 

Veľmi zriedkavá a heterogénna skupina naoplázií, ktoré vychádzajú z pluripotentnej 

krvotvornej kmeňovej bunky s abnormalitou génu FGFR1 (fibroblast growth factor receptor 

1). Prejavujú sa horúčkou, stratou hmotnosti, nočným potením (hyperkatabolizmus). Častá je 

lymfadenopatia pri lymfoidnej a splenomegália pri myeloidnej neoplázii. Diagnóza zahrňuje 

eozinofíliu (príležitostne neutrofíliu, monocytózu) alebo prítomnosť akútnej leukémie (AML, 

B alebo T ALL), prestavbu FGFR1 a t(8;13)(p11;q12). Jedinou kuratívnou liečbou je včasná 

intenzívna chemoterapia a alogénna transplantácia krvotvorných buniek. 
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5 TRANSPLANTÁCIA KRVOTVORNÝCH 

KME ŇOVÝCH BUNIEK  

Transplantácia kostnej drene je pôvodný názov, ktorý sa používal na opísanie odberu 

a prenosu krvotvorných kmeňových buniek, pretože transplantáty sa získavali výhradne 

aspiráciou dreňovej krvi z lopát bedrovej kosti. V súčasnosti sa väčšina transplantácií robí 

krvotvornými kmeňovými bunkami, ktoré sa získavajú z krvného riečiska, preto je 

primeranejšie novšie označenie transplantácia krvotvorných kmeňových buniek (TKB). 

Procedúra je stretom a využíva najnovšie poznatky a metódy z hematológie a transfuziológie, 

imunológie, molekulovej biológie, genetiky, onkológie a mnohých ďalších odborov. 

Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek má zvyčajne za cieľ: a) nahradiť abnormálny 

ale nemalígny lymfohematopoetický systém systémom od zdravého darcu; b) liečiť malignitu 

tým, že umožňuje podať vyššie dávky chemoradioterapie a využíva zapojenie darcovej 

imunity. Využitie TKB sa neustále rozširuje pre jej preukázanú efektivitu pri vybraných 

chorobách a pre zvyšujúcu sa dostupnosť darcov. 

Krvotvorná kmeňová bunka (KB) disponuje radom pozoruhodných vlastností, ktoré 

umožňujú transplantáciu: veľká regeneratívna a samoobnovovacia kapacita, po vnútrožilovom 

podaní usídlenie v kostnej dreni a schopnosť prežiť zmrazenie (na – 196oC) a rozmrazenie. 

Transplantácia malého podielu (˂ 5%) darcovej kostnej drene spoľahlivo, úplne a trvalo 

nahradí celý príjemcov lymfohematopoetický systém. Usídlenie krvotvornej kmeňovej bunky 

v kostnej dreni po vnútrožilovom podaní zahajujú E a P selektíny na endotele, ktoré spomalia 

pretekanie KB dreňovými sinusoidmi väzbou s príslušnými ligandami na povrchu KB. Vďaka 

tomu sa KB dostanú do kontaktu so stromálnym faktorom 1 (stromal derived factor 1 = 

SDF1) a aktivujú sa väzbou SDF-1 na CXCR4. Definitívny prienik KB do dreňového 

mikroprostredia cez endotel sinusoidov sprostredkujú itegríny. V dreňovom mikroprostredí 

kmeňovú bunku naviguje zvyšujúca sa koncentrácia SDF1, ktorá dovedie KB do hniezda 

v stromálnej bunke. 

5.1 KATEGÓRIE TKB 

Syngénni darcovia (jednovajcové dvojča) poskytujú transplantát, ktorý nenesie riziko reakcie 

štepu proti príjemcovi (Graft versus Host Disease = GvHD) a rejekcie, a na rozdiel od 
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autológnej kostnej drene, nie je riziko, že je kontaminovaný nádorovými bunkami alebo 

poškodený predchádzajúcou chemoradioterapiou. 

Alogénna TKB označuje transplantáciu medzi imunologicky odlišnými jedincami. Po 

alogénnej TKB imunitné bunky prenesené v štepe, alebo bunky vyvíjajúce sa po jeho 

prihojení môžu reagovať voči tkanivám a orgánom príjemcu, spôsobiť GvHD. Naopak, 

neadekvátne potlačenie imunity príjemcu môže spôsobiť, že imunokompetentné bunky 

pacienta odvrhnú štep. Riziko GvHD a rejekcie závisí vo veľkej miere od zhody v hlavnom 

histokompatibilnom komplexe. Ak jedinci nie sú kompatibilní v HLA (human leukocyte 

antigen) T bunky jedného silne reagujú voči nezhodným hlavným antigénom druhého. 

Dokonca, aj keď sú jedinci HLA kompatibilní, T bunky darcu môžu reagovať voči odlišným 

vedľajším antigénom príjemcu. Gény HLA-A, B, C a D majú tendenciu dediť sa ako 

haplotypy. Preto pravdepodobnosť, že súrodenec bude zhodný s pacientom je jedna ku 

štyrom. Pri HLA identickej súrodeneckej TKB je 1-3% riziko rejekcie a riziko život 

ohrozujúcej GvHD je približne 15%. Výskyt rejekcie a GvHD sa zvyšuje s použitím 

nezhodných príbuzných darcov. Vybudovanie medzinárodnej siete dobrovoľných darcov KB 

s viac ako 20 milión darcami umožňuje nájsť HLA kompatibilných nepríbuzných darcov pre 

viac ako 60-70% chorých. Skompletizovanie pátrania, načasovanie a iniciovanie 

nepríbuzenskej TKB trvá priemerne 3 - 4 mesiace. TKB od nepríbuzného darcu má zvýšené 

riziko GvHD a peritransplantačných komplikácií, ale výsledky prežívania sa blížia 

k výsledkom TKB medzi HLA identickými súrodencami. 

Autológna TKB vyžaduje odber a uskladnenie pacientových vlastných KB a po 

vysokodávkovanom prípravnom režime sa pacientovi štep retransfunduje. Na rozdiel od 

alogénnej TKB, je bez rizika GvHD a rejekcie štepu. Avšak, autológna TKB nemá účinok 

štepu proti leukémii, a autológny štep môže byť kontaminovaný nádorovými bunkami, ktoré 

môžu viesť k relapsu.  

Dreňová krv aspirovaná z lopát bedrovej kosti s obsahom 2-5x108 jadrových buniek/kg 

hmotnosti príjemcu predstavuje tradičný zdroj KB. Po podaní krvotvorného rastového faktora 

G-CSF (granulocytové kolónie stimulujúci faktor) a vo fáze regenerácie po chemoterapii sa 

koncentrácia KB v cirkulácii zvyšuje do takej miery, že je možné krvinkovým separátorom 

odobrať primerané množstvo KB z periférnej krvi. Darcovia dostávajú 4 - 5 dní G-CSF, 

následne sa odoberajú KB pri jednej až dvoch 4 hodinových aferetických sedeniach.  

Pri autológnej TKB podanie 1-2x106/kg hmotnosti CD34 pozitívnych buniek vedie 

k rýchlemu a trvalému prihojeniu prakticky vo všetkých prípadoch. Uvedené množstvo sa 
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u väčšiny ťažko nepredliečených chorých ľahko získa. V porovnaní s autológnou dreňovou 

krvou, použitie periférnych KB vedie k rýchlejšiemu zotaveniu krvotvorby, granulocyty 

> 0,5x109/l v deň +12 a trombocyty > 20x109/l v deň +14.  

Transplantát periférnych kmeňových buniek pri alogénnej TKB má vyšší obsah T buniek 

o jeden log v porovnaní so štepom kostnej drene. Avšak jeho použitie pri TKB od HLA 

kompatibilných príbuzných vedie k rýchlejšiemu prihojeniu bez zvýšenia akútnej GvHD. 

Chronická GvHD môže byť častejšia po transplantácii periférnych kmeňových buniek, ale 

zníženie výskytu relapsu a nerelapsovej mortality vedie k zlepšeniu celkového prežívania. 

V pupočníkovej krvi je zvýšená koncentrácia krvotvorných progenitorov, čo umožňuje jej 

použitie pre alogénnu transplantáciu. Dnes sú možné dva hlavné typy uskladnenia 

pupočníkovej krvi, a to uskladnenie alogénne (pre potrebu iného jedinca) a autológne (pre 

vlastnú potrebu dieťaťa, privátne, súkromné uskladnenie). Čo sa týka uskladnenia alogénnej 

pupočníkovej krvi, treba rozlišovať uskladnenie od nepríbuzenských darcov (altruistické; 

obdoba darovania krvi) od uskladnenia v rámci rodiny (riadené/ cielené) v prípade už 

existujúceho zdravotného problému v rodine. Za tieto dva typy uskladnení rodičia nič neplatia 

a vo väčšine európskych krajín zabezpečujú ich inštitúcie financované z verejných 

prostriedkov. Oproti tomu, privátne uskladnenie pupočníkovej krvi pre autológne použitie 

alebo ako poistka v rámci rodiny pri chýbaní transplantovateľnej choroby v rodine je 

organizované za účelom dosiahnutia zisku. 

K dnešku bolo vo svete zriadených viac ako 140 verejných bánk pupočníkovej krvi, ktoré 

uskladňujú viac ako 570 000 pupočníkových krví od anonymných darcov pre okamžité 

použitie s cieľom poskytovať štepy pre nepríbuzenské transplantácie. Použitie pupočníkovej 

krvi z verejnej banky je jednoznačne prínosom vďaka svojim hematologickým 

a imunologickým vlastnostiam, ako aj vďaka tomu, že obsahuje krvotvorné kmeňové bunky. 

Dosahuje prihojenie u 90% pacientov, ale pomalšie ako pri kostnej dreni. Významú GvHD 

malo 40% pacientov. Podľa súčasných odhadov sa na transplantáciu použilo vo svete 

niekoľko desiatok tisíc pupočníkových krví od nepríbuzných darcov z verejných bánk pre deti 

i dospelých. Vzhľadom na obmedzené množstvo krvotvorných buniek sa alogénna 

pupočníková krv používa hlavne na transplantáciu u detí. U chorých v dospelom veku 

použitie dvoch jednotiek alogénnej pupočníkovej krvi v rámci jednej transplantácie má 

potenciál zlepšiť výsledky transplantácie vďaka väčšej dávke krvotvorných kmeňových 

buniek. 
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V prípade už existujúcej choroby v rodine (hlavne u detí), ktorá môže vyžadovať 

transplantáciu, prichádza do úvahy uskladnenie pupočníkovej krvi od novorodenca. Takéto 

uskladnenie pupočníkovej krvi v rodine sa označuje ako plánované (cielené/ riadené) a robí sa 

v prípade možnosti okamžitej potreby transplantácie, keď nie je možné čakať 9 a viac 

mesiacov, ktoré sú všeobecne potrebné na to, aby dieťa vyrástlo a dozrelo na darovanie 

kostnej drene. Použitie pupočníkovej krvi v takom prípade vedie ku pomalšiemu prihojeniu 

ako pri dreni, ale s nízkym výskytom GvHD. 

Avšak, pupočníková krv sa používa iba v prípade, že chorí nemajú vhodného súrodeneckého 

alebo nepríbuzného darcu periférnych krvotvorných buniek alebo kostnej drene. Navyše, 

v súčasnosti sa stáva rovnocenné použitie štepu od čiastočne zhodného príbuzného 

(napr. rodiča dieťaťa) alebo nepríbuzného darcu a pupočníkovej krvi z verejnej banky. 

5.2 PRÍPRAVNÝ REŽIM  

Predtransplantačný prípravný režim predstavuje komplexnú prípravu podmienok na 

prihojenie nových krvotvorných kmeňových buniek. Sleduje tri hlavné ciele: 

1. Vytvorenie priestoru pre štep v kostnej dreni. Nezrelé krvotvorné bunky, ktoré majú 

schopnosť samoobnovy, proliferácie a maturácie do jednotlivých vývojových radov, 

osídľujú a obsadzujú hniezda v stróme kostnej drene. Tieto bunky sa musia najprv 

eradikovať a hniezda vyprázdniť, aby vzniklo miesto na prihojenie transplantovaných 

buniek; 

2. Imunosupresiu na zníženie rizika rejekcie štepu. Príjemcove bunky imunitného 

systému majú potenciál odvrhnúť transplantovaný štep. Riziko rejekcie narastá hlavne 

so zväčšovaním sa nezhody v HLA systéme a pri senzibilizácii proti vedľajším 

histokompatibilným antigénom. Pri úspešnej alogénnej TKB sa prekonávajú dve 

imunologické bariéry sprostredkované T bunkami, reakcia príjemcu voči štepu 

a reakcia štepu voči príjemcovým tkanivám a orgánom (Graft versus Host = GvH). 

Prekonanie uvedených bariér vyžaduje imunoabláciu príjemcovej imunity prípravným 

režimom a protrahovanú imunosupresiu v priebehu a po prihojení štepu; 

3. Potlačenie až eradikácia malígnych buniek pri nádorových chorobách. 

Primeraný režim závisí od typu ochorenia a zdroja drene. Keď sa TKB robí pre ťažký 

kombinovaný imunodeficit a draca je histokompatibilný súrodenec, nie je potrebná žiadna 

liečba, pretože žiadne príjemcove bunky netreba eradikovať a pacient je už dostatočne 
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imunokompromitovaný aby neodvrhol transplantovanú dreň. Pri aplastickej anémii, nie je 

prítomná veľká populácia buniek na eradikáciu a vysoké dávky cyklofosfamidu plus 

antitymocytový globulín stačia na adekvátnu imunosupresiu na prijatie dreňového štepu. Pri 

talasémii a kosáčikovitej anémii, vysoké dávky busulfanu sa často pridávajú k cyklofosfamidu 

aby eradikovali hyperplastickú krvotvorbu príjemcu. Rôzne režimy sa používajú pri 

malígnych ochoreniach. Väčšina týchto režimov zahrňuje látky, ktoré majú vysokú 

protinádorovú aktivitu pri konvenčnom dávkovaní a majú myelosupresiu ako dominujúcu 

toxicitu limitujúcu dávku. Tieto režimy bežne zahrňujú busulfan, cyklofosfamid, melfalan, 

thiotepa, carmustin, etoposie, a celotelové ožiarenie v rôznych kombináciách. 

Všeobecne výber prípravného režimu je kompromisom medzi snahou maximalizovať 

protinádorový potenciál procedúry a minimalizovať peritransplantačnú mortalitu 

u konkrétneho chorého. Pacienti s vyšším rizikom peritransplantačnej mortality musia dostať 

menej intenzívny režim. Naopak, chorí s vyšším rizikom relapsu alebo progresie malignity sú 

kandidáti na intenzívnejší predtransplantačný režim. 

Prípravné režimy sa delia na štandardné (myeloablatívne) a s redukovanou intenzitou. 

Myeloablatívne režimy používajú vyššie dávky chemoradioterapie, majú väčší protinádorový 

účinok ale aj vyššiu toxicitu. Ich použitie limituje vek chorého, okolo 50 rokov, a prípadné už 

existujúce poškodenie niektorého orgánu. V súčasnosti ostávajú zlatým štandardom 

transplantačnej liečby. Skladajú sa z kombinácie cyklofosfamidu a celotelového ožiarenia 

(total body irradiation = TBI), busulfanu a cyklofosfamidu alebo melfalanu. Pri autológnej 

TKB pre lymfóm sa používa štvorkombinácia karmustin, etoposid, cytarabin 

s cyklofosamidom (BEAC) alebo častejšie s melphalanom (BEAM). Samotný melfalan sa 

štandardne podáva pred autológnou TKB pre mnohopočetný myelóm.  

Prípravné režimy s redukovanou intenzitou (Reduced Intensity Conditioning = RIC) sú 

indikované predovšetkým u chorých s vysokým rizikom transplantačnej mortality. Umožňujú 

alogénnu TKB vo vyššom veku (súrodeneckú do 75 rokov a nepríbuzenskú do 70 rokov) 

a u chorých s pridruženými chorobami. Súvisia s nižšou včasnou orgánovou toxicitou 

a redukovanou peritransplantačnou morbiditou a mortalitou. Vo väčšej miere sa spoliehajú na 

imunitný systém darcu, ktorý po prihojení má potenciál eradikovať nádorové bunky 

v organizme príjemcu. Takto je možné obísť vysokodávkovanú chemoterapiu štandardných 

prípravných režimov. Napriek zníženiu dávok cytotoxických liekov v rámci RIC ostáva 

zachovaný silný imunosupresívny účinok prípravného režimu. Transplantovaní majú častejšie 

zmiešaný chimérizmus a úplný chimérizmus môžu rozvinúť až po niekoľkých mesiacoch. 
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V prípade pretrvávania neúplného chimérizmu sa podávajú darcove lymfocyty. Výskyt 

infekčných komplikácií je rovnaký ako pri použití štandardného prípravného režimu. Na 

druhej strane, v porovnaní s myelablatívnou prípravou RIC súvisí s vyšším výskytom relapsu 

malignity. 

5.3 TRANSPLANTAČNÁ PROCEDÚRA 

Kostná dreň sa odoberá zo zadného hrebeňa bedrovej kosti v celkovej anestéze. Odbery sa 

robia v každom veku od niekoľkých mesiacov po starý vek. Najlepšia výťažnosť je u mladých 

jedincov a klesá s vekom. Objem dreňovej krvi sa riadi hmotnosťou darcu a príjemcu, 

zvyčajne nepresahuje 10 až 20 ml/kg hmotnosti darcu. Odberový tím by nemal aspirovať viac 

ako 5ml dreňovej krvi z jedného miesta pre riziko veľkého nariedenia cirkulujúcou krvou. Po 

dobere sa dreňová krv stabilizuje heparínom, prefiltruje na odstránenie tuku a čiastočiek kosti. 

Štep kostnej drene sa ďalej spracuje podľa klinickej potreby. Najčastejšie ide o odstránenie 

erytrocytov alebo plazmy na prevenciu hemolýzy pri AB0 inkompatibilnej TKB. Darovanie 

kostnej drene je bezpečná procedúra, iba veľmi vzácne sa referujú komplikácie. 

Periférne kmeňové bunky sa odoberajú leukaferézou na krvinkovom separátore po predliečení 

darcu krvotvorným rastovým faktorom G-CSF. U pacientov sa pre účely autológnej TKB 

mobilizujú krvotvorné bunky do cirkulácie kombináciou chemoterapie a G-CSF. Transplantát 

sa zvyčajne transfunduje cez centrálny žilový katéter. Jeho podanie zvyčajne nie je 

komplikované, príležitostne sa objaví horúčka, kašeľ a dušnosť. Tieto príznaky zvyčajne 

ustúpia po spomalení transfúzie. Podanie autológneho štepu, ktorý bol zmrazený s pridaním 

dimetylsulfoxidu, častejšie sprevádza krátkotrvajúca nevoľnosť a zvracanie pre zápach a chuť 

dimetylsulfoxidu. 

5.4 PRIHOJENIE  

Počet krviniek v periférnej krvi zvyčajne dosiahne minimum niekoľko dní až týždeň od 

transplantácie a od druhého týždňa sa začnú postupne objavovať krvinky, ktoré tvoria 

transplantované kmeňové bunky. Rýchlosť prihojenia a regenerácie krvotvorby závisí hlavne 

od zdroja kmeňových buniek a typu profylaxie GvHD. Ak je zdrojom kmeňových buniek 

kostná dreň, vzostup neutrofilov na 0,1x109/l sa pozoruje deň +16 a na 0,5x109/l deň +22. 

Použitie periférnych krvotvorných kmeňových buniek urýchľuje prihojenie približne o týždeň 

v porovnaní s kostnou dreňou. Použitie rastového faktora G-CSF môže urýchliť regeneráciu 
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o 3 až 5 dní, použitie metotrexátu v prevencii GvHD oneskoruje prihojenie v rovnakom 

rozsahu. Po alogénnej TKB sa prihojenie potvrdzuje vyšetrením pohlavného chromozómu, ak 

má darca a príjemcia odlišné pohlavie, HLA-typizáciou ak je HLA-nezhoda alebo analýzou 

polymorfizmu pri pohlavne a HLA zhodnej TKB.  

5.5 KOMPLIKÁCIE TKB 

5.5.1 Včasná toxicita 

Prípravný režim zasahuje všetky orgány a tkanivá príjemcu, pričom toxicita závisí od jeho 

intenzity. Častá je GIT toxicita prejavujúca sa nechutenstvom, nevoľnosťou, zvracaním 

a hnačkou. Vysoké dávky cyklofosfamidu môžu viesť k hemoragickej cystitíde aj nepriek 

profylaxii merkaptoetansulfonátom (MESNA). Väčšina prípravných režimov vyvoláva zápal 

sliznice dutiny ústnej, ktorá sa objavuje v druhom týždni od TKB. Venookluzívne ochorenie 

pečene, ktoré spôsobuje priama toxicita voči endotelu pečeňových venúl a sinusoidov, 

s následným ukladaním fibrínu a rozvojom lokalizovaného hyperkoagulačného stavu, rozvinie 

približne 10% chorých. Klinicky sa prezentuje ikterom, bolestivou hepatomegáliou, ascitom 

a retenciou tekutín. Vyskytuje sa v prvom mesiaci od TKB, s vrcholom výskytu v deň +16. 

Mortalita venookluzívneho ochorenia pečene je približne 30%, s progresívnym pečeňovým 

zlyhaním a terminálnym hepatorenálnym syndrómom. Reštrikcia solí a tekutín, diuretiká 

a defibrotid, polydeoxyribonukleotid dosahujú povzbudivé výsledky v terapii 

venookluzívneho ochorenia pečene. Približne 5% pacientov rozvinie difúznu intersticiálnu 

pneumóniu, ktorá je pravdepodobne výsledkom priamej toxicity prípravného režimu. 

Bronchoalveolárna laváž dokumentuje alveolárne krvácanie, a biopsia difúzne poškodenie 

alveolov. V liečbe sa často používajú vysoké dávky glukokortikoidov. 

5.5.2 Neskorá toxicita 

U detí neskoré komplikácie prípravného režimu zahrňujú spomalenie rastu a oneskorený 

vývoj sekundárnych pohlavných znakov. Primeraná substitúcia rastovými a pohlavnými 

hormónmi môže čiastočne zmierniť tieto komplikácie. Väčšina mužov rozvinie azospermiu, 

a väčšina žien ovariálne zlyhanie. Zriedkavo sa objavuje dysfunkcia štítnej žľazy, ktorá je 

zvyčajne dobre kompenzovaná. Katarakty sa rozvinú u 10 až 20% pacientov a sú najčastejšie 

u chorých s celotelovým ožiarením a liečených glukokortikoidmi. Aseptická nekróza hlavy 

femuru sa pozoruje u 10% pacientov, hlavne u chorých dlhdobou glukokortikoterapiou. 
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5.5.3 Reakcia štepu proti príjemcovi (Graft versus Host Disease = 
GvHD) 

Alogénne T bunky, ktoré sa preniesli štepom alebo sa z neho vyvinuli, reagujú voči 

antigénom na príjemcových bunkách. Tradične GvHD rozvíjajúca sa do 3 mesiacov od TKB 

sa nazýva akútna GvHD, GvHD rozvíjajúca sa alebo pretrvávajúca po 3 mesiacoch od TKB 

sa nazýva chronická GvHD. Akútna GvHD sa často objavuje v období alebo tesne po 

prihojení. Charakterizuje ju postihnutie kože, pečene a gastrointestinálneho traktu, ktoré sa 

prejavuje ako erytematózny makulopapulárny exantém, pretrvávajúce nechutenstvo, hnačka, 

cholestatické pečeňové postihnutie so zvýšením bilirubínu, alanínovej a aspartátovej 

aminotransferázy, a alkalickej fosfatázy. Klinickú diagnózu môže potvrdiť biopsia kože, 

pečene alebo endoskopická biopsia. Vo všetkých terčových orgánoch sa pozoruje poškodenie 

endotelu a lymfocytová infiltrácia. V koži je poškodená epiderma a vlasové folikuly, v pečeni 

malé žlčovody vykazujú segmentálnu dysrupciu, v čreve je deštrukcia krypt a ulcerácia 

slizníc. Mierna GvHD nevyžaduje liečbu alebo sa lieči lokálnou aplikáciou kortikoidov. Na 

druhej strane klinicky významná GvHD sa prejavuje výraznými príznakmi, vyžaduje 

intenzívnu liečbu a nepriaznivo ovplyvňuje prevdepodobnosť prežívania. Napriek profylaxii, 

významná GvHD postihuje približne 40% transplantovaných. Výskyt akútnej GvHD je vyšší 

u príjemcov kmeňových buniek od nezhodných alebo nepríbuzných darcov, u starších 

chorých, a u pacientov, ktorí nemohli dostať plné dávky liekov na jej prevenciu. Štandardnou 

profylaxiou GvHD je kombinácia metotrexátu a cyklosporínu. Prvolíniou liečbou sú 

glukokortikoidy, ktoré sú účinné u 40-50% chorých. V druhej línii sa podávajú mykofenolát 

mofetil, antitymocytový globulín a iné imunosupresíva samotné, alebo v rôznych 

kombináciách. 

Chronickú GvHD rozvinie 30 - 70% pacientov, ktorí prežijú viac ako 6 mesiacov od TKB. 

Častejšia je u starších, príjemcov nezhodných alebo nepríbuzných štepov, a chorých 

s predchádzajúcou akútnou GvHD. Choroba pripomína autoimunitné choroby sklerodermiou, 

exantémom na tvári, sika syndrómom, artritídou, obliterujúcou bronchiolitídou, degeneráciou 

žlčovodov a cholestázou. Štandardnou liečbou je glukokortikoid a cyklosporín. U väčšiny 

chorých chronická GvHD ustupuje, ale môže vyžadovať 1 až 3 roky trvajúcu 

imunosupresívnu liečbu. Zvyšuje vnímavosť na závažné infekcie, preto chorí musia dostávať 

profylakticky trimetoprim-sulfametoxazol, a všetky suspektné infekcie sa musia 

diagnostikovať a intenzívne liečiť. 
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5.5.4 Zlyhanie štepu 

TKB vedie zvyčajne k úplnému a trvalému prihojeniu, ale príležitostne sa funkcia kostnej 

drene neobnoví, alebo po krátkom období prihojenia sa stratí. Zlyhanie štepu pri autológnej 

TKB môže spôsobiť neprimerané množstvo kmeňových buniek v transplantáte, poškodenia 

štepu počas spracovania a skladovania, alebo expozícia pacienta myelotoxickým látkam. 

Infekcia CMV alebo ľudským herpes vírusom 6 je spojená taktiež so stratou funkcie štepu. 

Zlyhanie štepu po alogénnej TKB môže spôsobiť imunologická rejekcia štepu 

imunokompetentnými príjemcovými bunkami. Imunologicky podmienená rejekcia štepu je 

častejšia po použití režimu s redukovanou intenzitou, u príjemcov štepu s T bunkovou 

depléciou, a u príjemcov HLA-nezhodného štepu. 

Liečba zlyhania štepu zvyčajne zahrňuje odstránenie všetkých potenciálne myelotoxických 

látok a podanie G-CSF. Perzistencia lymfocytov príjemcovho pôvodu ukazuje na 

imunologickú rejekciu. Reinfúzia darcových kmeňových buniek u takýchto pacientov nie je 

zvyčajne úspešná pokiaľ sa nepodá druhý imunosupresívny prípravný režim. Takéto režimy 

sa všeobecne zle tolerujú ak sa podajú do 100 dní od prvej TKB pre kumulatívnu toxicitu. 

Režimy kombinujúcich monoklonové protilátky a glukokortikoidy sú úspešné v dosiahnutí 

prihojenia u viac ako 50% pacientov. 

5.5.5 Infekcia 

Transplantovaní majú ťažkú neutropéniu a antibiotickáliečba sa začína pri poklese neutrofilov 

pod 0,5x109/l. Profylaxia flukonazolom v dávke 200 až 400 mg/d znižuje riziko kandidovej 

infekcie. Pacienti musia dostať antivírusovú profylaxiu acyklovirom. Napriek profylaktickým 

opatreniam, väčšina chorých rozvinie horúčku a príznaky infekcie. Manažment pacientov, 

ktorí rozvinú febrility napriek profylaxii je veľkou výzvou. Riadi sa nálezmi u pacienta, 

mikrobiologickým statusom a skúsenosťami zariadenia. Po prihojení, výskyt bakteriálnych 

infekcií klesá, ale obzvlášť alotransplantovaní majú naďalej významné riziko infekcií. Do 

3 mesiacov najčastejšími príčinami infekcií sú gram pozitívne baktérie, huby (obzvlášť 

Aspergillus), a vírusy vrátane CMV. U CMV seronegatívnych pacientov transfúzie 

séronegatívnych prípravkov znižujú riziko CMV infekcie. Použitie gancycloviru, buď 

v profylaxii v čase prihojenia alebo pri prvej reaktivácii CMV, ktorú dokumentuje rozvoj 

virémie, môže významne znižovať riziko CMV ochorenia u séropozitívnych chorých. 

Profylaxia trimetoprim-sulfametoxazolom je účinná voči Pneumocystis jiroveci infekcii. 

Riziko infekčných komplikácií sa znižuje významne po 3 mesiacoch od TKB, pokiaľ sa 
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nerozvinie chronická GvHD, ktorá vyžaduje kontinuálnu imunosupresiu. V trimetoprim-

sulfametoxazolovej profylaxii sa pokračuje pokiaľ chorí dostávajú imunosupresívne lieky. 

Profylaxia acyklovirom voči VZV sa podáva až do roka od TKB. Dôležité je pravideľné 

monitorovanie neskorej CMV reaktivácie. 

5.6 L IEČBA MYELODINÝCH NEOPLÁZIÍ TKB 

5.6.1 Akútna myeloblastová leukémia 

Akútne leukémie predstavujú najčastejšiu indikáciu pre alogénnu TKB vo svete. Približne 

15 až 20% chorých s primárne refraktérnou akútnou myeloblastovou leukémiou (AML) 

vylieči alogénna TKB, a je jedinou formou liečby, ktorá môže vyliečiť takýchto chorých. 

V druhej remisii alebo pri prvom relapse AML TKB vylieči 30 až 35% pacientov. Najlepšie 

výsledky dosahuje alogénna TKB v prvej remisii s prežívaním bez ochorenia v 55 až 60%. 

Samotná chemoterapia môže vyliečiť časť pacientov s AML, preto sa stále diskutuje, či 

transplantovať všetkých chorých v prvej remisii versus pacientov s veľmi vysokým rizikom, 

a tých, ktorí relapsujú. Autológna TKB môže taktiež vyliečiť časť pacientov s AML. Výskyt 

rekurencie choroby je vyšší po autotransplantácii ako po alogénnej TKB, ale morbidita 

a mortalita nižšia a dlhodobé prežívanie všeobecne iba o niečo menej priaznivé, prípadne aj 

porovnateľné s alogénnou TKB. 

5.6.2 Chronická myelocytová leukémia 

Alogénna TKB je stále jediná liečba, ktorá v súčasnosti vylieči chronickú myelocytovú 

leukémiu. Preto u mladších chorých s HLA identickým súrodencom sa indikuje včasná TKB. 

Výborný efekt netransplantačnej liečby inhibítormi tyrozínkinázy odsunul TKB u starších 

jedincov do druholíniovej a neskoršej liečby. Avšak transplantácia sa musí robiť v prípade 

nedostatočného efektu liekovej terapie ešte pred transfomáciou do pokročilej fázy chronickej 

myelocytovej leukémie, pretože úspešnosť TKB sa prudko znižuje na 15 až 20% v blastovej 

fáze. Použitie nepríbuzných darcov vedie k častejšej GVHD a mierne horšiemu prežívaniu 

oproti zhodným súrodencom. 

5.6.3 Myelofibróza 

Alogénna transplantácia krvotvorných buniek (TKB) je v súčasnosti jedinou liečbou 

myelofibrózy (MF), ktorá je schopná navodiť kompletnú hematologickú, cytogenetickú 

a molekulovú remisiu. Retrospektívne analýzy alotransplantácie s myeloablatívnym 
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prípravným režimom s väčším počtom chorých uvádzajú 3-5 r prežívanie v 30-44%, ne-

relapsovú mortalitu v 35%-41% a relaps v 15%.  Redukovaný prípravný režim rozšíril 

použitie transplantácie na vyššie vekové kategórie a retrospektívne analýzy uvádzajú 

3-5 r prežívanie v 31-51%, ne-relapsovú mortalitu v 32-43% a relaps až v 46%. Pri uvažovaní 

o TKB si musíme byť vedomý hmatateľného rizika samotného výkonu. Na druhej strane je 

zrejmé, že s pokročilosťou choroby sa prínos TKB rýchlo znižuje. Hlavným problémom 

v klinickej praxi je, že nie je možné poskytnúť jednoznačné odporučenie koho a kedy 

transplantovať na základe medicíny dôkazov. Mnohí chorí s MF majú dobrú kvalitu života 

s dlho prežívajú. Preto vystavenie takýchto chorých bezprostrednému riziku morbidity 

a mortality v súvislosti s TKB sa v súčasnosti nepovažuje za primerané. Avšak, väčšina 

chorých s MF nakoniec rozvinie cytopéniu, symptomatickú splenomegaliu a obťažujúce 

konštitučné symptómy. Niektorí pacienti sa prezentujú alebo rozvinú akcelerovanú fázu 

a/ alebo transformáciu do akútnej myeloblastovej leukémie, čo významne skracuje prežívanie 

a ďalej znižuje úspešnosť TKB. Poznanie prirodzeného priebehu MF a rizikových faktorov 

spojených s leukemickou transformáciou je dôležité pri rozhodovaní o optimálnom 

načasovaní TKB, aby bola čo najväčším prínosom pre chorého napriek jej vysokej rizikovosti. 

Všeobecne sa odporúča TKB pri MF v strednom-2 a vysokom riziku, ktoré sa určí 

skórovacími systémami, pretože títo chorí majú median očakávaného prežitia 2,3 – 4,8 roka 

z hľadiska MF. Pacienti s MF s veľmi vysokým rizikom alebo akcelerovanou fázou prežívajú 

krátko, median 9 – 16 mesiacov, a preto sa musia čo najskôr transplantovať. Mladší chorí (do 

veku 40 - 45 rokov) s MF v strednom-1 riziku majú síce dvojnásobne dlhší median prežívania 

(9,8 roka), ale zároveň nižšie riziko komplikácií v súvislosti s TKB. Navyše, vyčkávanie na 

progresiu a transformáciu do pokročilej fázy MF nielen zvyšuje riziko TKB, ale zhoršuje aj 

jej dlhodobý prínos pre zvýšený výskyt relapsu. Dostupnosť vhodného súrodeneckého darcu 

umožňuje najpružnejšie urobenie TKB a otvára relatívne širšie terapeutické okno ako TKB od 

alternatívneho darcu. Logistika TKB od nepríbuzného darcu je oveľa zložitejšia a jej 

uskutočnenie v prípade progresie choroby je podstatne menej pružné. Nie sú presvedčivé 

údaje o tom, že mortalitu alotransplantácie pri MF priaznivo ovplyvňuje redukovaný 

prípravný režim, pretože výskyt nerelapsovej mortality, relapsu a chronickej GvHD ostáva 

nepríjemne vysoký. Preto, ak je alotransplantácia indikovaná pre vysoko a stredne-2 rizikovú 

chorobu, u mladších chorých (vek 40 – 50 r) sa uprednostňuje intenzívny prípravný režim pre 

významne nižší výskyt relapsu v porovnaní s RIC. Starším chorým s vysoko a stredne-2 

rizikovou chorobou je rozumné poskytnúť redukovaný prípravný režim, obzvlášť ak majú 

súrodeneckého darcu a tým k dispozícii transfúziu darcových lymfocytov. V súčasnosti nie sú 
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presvedčívé údaje podporujúce splenektómiu pred TKB. Majú sa uprednostniť alternatívne 

spôsoby redukcie veľkosti sleziny ako cytoredukčná terapia alebo JAK inhibítory. 

5.6.4 Myelodysplastický syndróm 

Alogénna TKB vylieči 40 až 50% pacientov s myelodystickým syndrómom. Výsledky sú 

lepšie u mladších chorých a pri menej pokročilom ochorení. Ovšem, práve takíto chorí 

s myelodyspláziou majú priaznivé prežívanie aj pri netransplantačnej terapii. V súčasnosti sa 

alogénna TKB indikuje u chorých s myelodysplastickým syndrómom kategorizovaným ako 

stredné riziko I alebo vyššie podľa medzinárodného prognostického skóre (IPSS). 

5.6.5 Relaps po transplantácii 

Pacienti, ktorí relapsujú po autológnej TKB niekedy odpovedajú na ďalšiu chemoterapiu, 

obzvlášť ak remisia po TKB bola dlhá. Relaps po alogénnej TKB môže odpovedať na 

transfúziu neožiarených darcových lymfocytov. 

Kompletné odpovede sa pozorujú až u 75% pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou, 

40% s myelodysplastickým syndrómom, 25% s akútnou myeloblastovou leukémiou a 15% 

s mnohopočetným myelómom. Hlavnou komplikáciou transfúzie darcových lymfocytov je 

prechodná myelosupresia a rozvoj GvHD. Ich výskyt závisí o množstva podaných 

lymfocytov. Pozorovanie významných odpovedí u niektorých chorých inicioval výskum, 

ktorého výstupom v klinickej praxi sú prípravné režimy s redukovanou intenzitou pre 

alogénnou TKB. Pri tomto prístupe, prípravný režim a potransplantačná imunosupresia sú 

zvolené tak, aby umožnili prihojenie bez ohľadu na ich priamu protinádorovú aktivitu. 

Antitumorózny účinok je výsledkom reakcie štepu proti nádoru, ktorý pochádza 

z transplantovaných kmeňových buniek alebo z následnej transfúzie darcových lymfocytov. 

Zatiaľ čo prihojenie sa môže spoľahlivo dosiahnuť týmto prístupom s malou toxicitou, 

a pozorujú sa kompletné odpovede, výskyt relapsu čiastočne eliminuje zníženie 

peritransplantačnej morbidity a mortality. 
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