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? sepse ≈ suspektní infekce + orgánová dysfunkce ?

HEMOFAGOCYTÁRNÍ LYMFOHISTIOCYTÓZA (HLH)

postižení/infiltrace plic (biopsie)
postižení/infiltrace kostní dřeně (biopsie)

polyserozitida
FHL2: PRF1/perforin homozygo
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POMŮŽE NÁM FERITIN?
o 50 – 300μg/l
o + saturace trasferinu
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POMŮŽE NÁM FERITIN?

o HLH/MAS
o Stillova choroba dospělých
o SLE

+ sepse/septický šok
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o sepse…je „medical emergency“…
o …stejně jako jiné nozologické jednotky, které ji svým 

„fenotypem“ připomínají…

��





o …na „chobotnice“ můžeme myslet vždy…
o …zejména za specifických okolností a při atypickém průběhu…

o důvodné klinické podezření na rozvoj sepse opravňuje k 
aktivním krokům vedoucím ke kauzální a podpůrné léčbě bez 
ohledu na naplnění jejich kritérií a definic (Matějovič 2017)





…děkuji za pozornost
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