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Hematologická onemocnění imitující některé 
znaky sepse

● Trombotické mikroangiopatie
● Hemofagocytující lymfohistiocytóza
● Akutní leukémie
● Tumor lysis syndrome
● "Cytokine release syndrome"



https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18646589





Trombotické mikroangiopatie
• Onemocnění, u kterých dochází k obstrukci mikrocirkulace a současně k projevům 

mikroangopatické hemolýzy
• Primární TMA syndromy

– TTP
– atypický hemolyticko uremický syndrom - komplementem podmíněné TMA, hereditární a získané
– těhotenstvím indukovaný aHUS
– shiga toxin HUS
– Pneumokokový HUS
– polékové TMA
– hereditární poruchy metabolismu B12, plasminogenu a další

• Systémová onemocnění s MAHA a trombocytopenií
– preeklampsie / HELLP syndrom
– hypertenzní krize
– systémové infekce, DIC
– diseminované malignity
– autoimunity - SLE
– komplikace transplantací (HSCT nebo SOT)





Sadler , Blood 2017



Shiga toxin Producing ‐ Escherichia coli: Pathogenicity, Supershedding, Diagnostic Methods, Occurrence, and 
Foodborne Outbreaks

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety
Volume 16, Issue 6, pages 1269-1280, 12 SEP 2017 DOI: 10.1111/1541-4337.12302
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.12302/full#crf312302-fig-0001



A model of the parallel pathogenic processes in HUS. Excess complement activation on 
endothelial cell, platelet, and red cell surfaces leads to C5a release and membrane attack 

complex (MAC) formation. 

T. Sakari Jokiranta Blood 2017;129:2847-2856
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Jokiranta , Blood 2017



CYTOKINE RELEASE SYNDROME



Cytokine release syndrome

● Komplikace imunoterapie
● T cell engager - blinatumomab
● CAR T cells (94% CRS, 27% sCRS)
● PD1 inhibitory

● Transplantace krvetvorby od haploidentických 
dárců bez T deplece



Blinatumomab



CAR T cells



10 000 000 Kč



Luznik 2014



Godel ICM 2017



Godel ICM 2017
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