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STRESZCZENIE
Limfohistiocytoza hemofagocytarna (HLH) to ciężkie rozregulowanie układu odporno-
ściowego charakteryzujące się wyraźną aktywacją immunologiczną i zagrażającym życiu 
stanem zapalnym. Wczesne rozpoznanie ma kluczowe znaczenie, ponieważ bez szybkiego 
leczenia HLH jest często śmiertelna. Standardy diagnostyczne HLH zostały opracowane 
w ramach Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej na podstawie zaleceń 
Histiocyte Society.
Słowa kluczowe: limfohistiocytoza hemofagocytarna, diagnostyka, dzieci

ABSTRACT
Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) is a severe dysregulation of the immune sys-
tem characterized by marked immune activation and life-threatening inflammation. Early 
diagnosis is crucial because without prompt treatment HLH is frequently fatal. The diag-
nostic standards for HLH were prepared within the framework of the Pediatric Society of 
Oncology and Hematology based on the Histiocyte Society recommendations.
Key words: hemophagocytic lymphohistiocytosis, diagnostics, children

WPROWADZENIE

Limfohistiocytoza hemofagocytarna (hemophago-
cytic lymphohistiocytosis, HLH) jest stanem ciężkie-
go, zagrażającego życiu zapalenia, wywołanego nad-
mierną, przedłużoną i nieefektywną odpowiedzią 
immunologiczną [1]. Rozróżnia się postacie pierwot-
ne oraz wtórne HLH [2]. Najczęściej występujące ob-
jawy obejmują gorączkę o nieustalonej przyczynie, 
cytopenię i splenomegalię. Symptomy te nie są swo-
iste dla HLH i często pacjenci mają za sobą przedłu-
żającą się hospitalizację bez ustalonego ostatecznie 
rozpoznania, a ich stan się pogarsza zanim wysunię-
te zostanie podejrzenie HLH. Większość pacjentów 

z HLH cechuje pogarszający się stan ogólny, wielona-
rządowa manifestacja stanu zapalnego, często wystę-
pują nieprawidłowości funkcji wątroby i zaburzenia 
neurologiczne. Niejednokrotnie rozpoznaje się HLH 
u pacjentów spełniających tylko część kryteriów, ale 
wymagających rozpoczęcia leczenia z powodu po-
garszającego się stanu ogólnego [3, 4].

METODYKA

Standardy przygotowano w ramach Polskiego Towa-
rzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Wstęp-
na wersja rekomendacji została opracowana na 

praca oryginalna/original articlestandardy diagnostyczne/standards of diagnostic
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podstawie wytycznych Histiocyte Society przez ko-
ordynatora programu. W dalszej kolejności wszy-
scy członkowie zespołu weryfikowali treść rekomen-
dacji na podstawie opublikowanego piśmiennictwa, 
z uwzględnieniem polskich realiów.

System wartościowania rekomendacji: przyjęto 
system Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hemato-
logii Dziecięcej (tab. I). 

REKOMENDACJE

W ustalaniu rozpoznania pomocne są kryteria dia-
gnostyczne HLH, które zostały opracowane przez 
Histiocyte Society w 2004 r. [5] (tab. II). Są one sto-
sowane zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. U doro-
słych bardziej prawdopodobne jest wystąpienie wtór-
nych postaci HLH oraz HLH w przebiegu choroby 
nowotworowej. Ze względu na to, że opóźnienie le-
czenia zwiększa śmiertelność pacjentów z HLH nie 
zawsze oczekuje się na spełnienie kryteriów w celu 
rozpoczęcia terapii. Decyzja o rozpoczęciu leczenia 
wg protokołu HLH-94 zależy od ciężkości objawów 
i ich progresji, a nie tylko od spełnienia co najmniej 
5 spośród 8 kryteriów HLH (AII) [4]. Nie należy rów-
nież opóźniać leczenia w oczekiwaniu na wyniki te-
stów immunologicznych i genetycznych (AII) [4]. 

DIAGNOSTYKA

1. Wywiad powinien obejmować pytanie o pokre-
wieństwo rodziców pacjenta, choroby występu-
jące w rodzinie, infekcje poprzedzające zachoro-
wanie, gorączkę, wcześniej stwierdzone choroby 
oraz przyjmowane leki (AII).

2. Należy przeprowadzić pełne badanie fizykal-
ne z uwzględnieniem badania neurologicznego 
(AII).

3. Badania laboratoryjne, które należy wykonać, 
obejmują: morfologię krwi z rozmazem, PT, 
APTT, fibrynogen, D-dimery, stężenie ferrytyny 
w surowicy, ALT, AST, GGTP, bilirubinę, albu-
miny, LDH, trójglicerydy w surowicy na czczo 
(AII). 

Ponadto należy wykonać:
■ posiewy krwi, szpiku kostnego, moczu, płynu 

mózgowo-rdzeniowego i in. płynów ustrojo-
wych w zależności od wskazań (AII);

■ badania serologiczne EBV, CMV, adenowirus, 
HIV i in. oraz ilościowe PCR-EBV, PCR-CMV 
(AII);

■ rozważyć badania w kierunku leiszmanio-
zy, brucelozy, gruźlicy, mikoplazmy, kiły i in. 
(AII);

■ badania w kierunku wrodzonych chorób me-
tabolicznych (AII);

Tabela I. System wartościowania rekomendacji Towarzystwa Onkologii i Hematologii
Table I. System of validation of recommendations by The Society of Pediatric Society of Oncology and Hematology 

Siła rekomendacji Definicja
Stopień A Silna rekomendacja 
Stopień B Umiarkowana rekomendacja 
Stopień C Słaba rekomendacja 
Stopień D Rekomendacja negatywna
Jakość danych Definicja
Poziom I Dowody oparte na co najmniej 1 badaniu randomizowanym
Poziom II Dowody oparte na co najmniej 1 dobrze przeprowadzonym badaniu klinicznym bez randomiza-

cji; z analizy kohortowej; z innych publikacji lub raportów. Dane wynikające z założeń między-
narodowego protokołu terapeutycznego.

Poziom III Dowody oparte na opisach przypadków lub opiniach zespołów ekspertów

Tabela II. Kryteria diagnostyczne HLH wg Histiocyte 
Society [4]
Table II. Diagnostic criteria of HLH according Histiocy-
te Society [4]

Kryteria diagnostyczne HLH wg Histiocyte Society
I. Obecność mutacji typowej dla HLH
II. Lub spełnienie 5 z 8 kryteriów:

1. Gorączka
2. Splenomegalia
3. Cytopenia dotycząca 2 lub 3 linii komórkowych
4. Hipertrigliderydemia >3 mmol/l (≥265 mg/dl) i/lub 

hipofibrynogenemia <1,5 g/l
5. Hemofagocytoza w szpiku kostnym, śledzionie, 

węźle chłonnym lub PMR
6. Niska aktywność komórek NK lub jej brak
7. Hiperferrytynemia ≥500 μg/l
8. Stężenie rozpuszczalnego receptora IL-2 (sCD25) 
≥2400 U/ml



przegląd  pediatryczny
2019/Vol. 48/No. 3

Standardy postępowania diagnostycznego w limfohistiocytozie hemofagocytarnej

77

■ biopsję szpiku i trepanobiopsję – w celu oce-
ny przyczyn cytopenii, wykrycia hemofago-
cytozy i wykluczenia choroby nowotworowej 
(AII); 

■ EKG, ECHO (AII);
■ RTG klatki piersiowej (AII);
■ punkcję lędźwiową i analizę płynu mózgowo-

-rdzeniowego obejmującą określenie cytozy, 
obecności hemofagocytozy, ewentualnie im-
munofenotypu komórek, stężenie białka, cu-
kru, posiew i ewentualnie badania wirusolo-
giczne (AII);

■ MRI mózgu – bez kontrastu i z kontrastem, 
badanie to może wykazać nacieki okołoopo-
nowe, wysięk podoponowy, martwicę i inne 
nieprawidłowości (AII);

■ TK szyi, klatki piersiowej, brzucha, miednicy 
i ewentualnie PET w przypadku podejrzenia 
choroby nowotworowej (AII);

■ USG brzucha (AII).
4. Szybka diagnostyka immunologiczna:

■ Ocena stężenia rozpuszczalnego receptora 
IL-2 (sCD25/sIL-2R) (AII). Wzrost stężenia 
sIL-2 odzwierciedla bezpośrednio poziom ak-
tywacji limfocytów T i osiąga w HLH wartości 
rzadko spotykane w innych chorobach.

■ Test oceniający funkcję komórek NK – aktyw-
ność cytotoksyczna komórek NK. W przebie-
gu różnych form HLH występują nieprawidło-
wości funkcjonalne i liczbowe komórek NK [4] 
(AII). Obniżona liczba komórek NK we wtór-
nej postaci HLH może być spowodowana nad-
miernym zużyciem komórek podczas inten-
sywnej aktywacji układu immunologicznego 
i powinna powrócić do normy w okresie remi-
sji. W przypadku defektów uwarunkowanych 
genetycznie zaburzenie jest trwałe [5].

Aktywność cytotoksyczna komórek NK 
badana jest za pomocą testu określającego cy-
totoksyczność jako liczbę komórek linii bia-
łaczkowej K562 zabitych przez komórki cy-
totoksyczne z wykorzystaniem cytometrii 
przepływowej. W zależności od zastosowa-
nego znakowania komórek docelowych wy-
nik testu odczytywany jest z wykorzystaniem 
cytometrii przepływowej lub licznika scyn-
tylacyjnego [6]. Stwierdzenie trwałego obni-
żenia zdolności cytotoksycznych przy prawi-
dłowej liczbie komórek NK sugeruje istnienie 
rodzinnej formy HLH [6-9]. Z uwagi na fakt, 
iż obniżenie wartości tego testu może wyni-
kać zarówno z upośledzenia funkcji cytotok-
sycznych, jak również z obniżenia całkowi-
tej liczby krążących komórek NK, jego wynik 

nie pozwala na jednoznaczną identyfikację pa-
cjentów z pHLH.

Prawidłowy wynik testu cytotoksyczne-
go mający wysoką ujemną wartość predykcyj-
ną pozwala na wykluczenie pierwotnej postaci 
choroby [11].

■ Ocena ekspresji perforyny na powierzchni 
komórek, metodą cytometrii przepływowej 
(AII). Badanie to jest szybkim i niezawodnym 
narzędziem identyfikującym pacjentów z po-
dejrzeniem FHL-2 [12, 13].

■ Ocena ekspresji białek SAP i XIAP na po-
wierzchni komórek u pacjentów płci męskiej, 
metodą cytometrii przepływowej (AII). Ba-
danie to jest szybkim i niezawodnym narzę-
dziem identyfikującym pacjentów z podejrze-
niem odpowiednio XLP1 i XLP2 [14].

■ Ocena stężenia rozpuszczalnego receptora 
sCD163 [3]. CD163 jest markerem alternatyw-
nej drogi aktywacji makrofagów. Wzrost stę-
żenia sCD163 wskazuje na wzmożony proces 
aktywacji makrofagów i jest istotny w diagno-
styce i ocenie aktywności choroby.

■ Ocena stężenia immunoglobulin (IgG, IgA, 
IgM).

■ Subpopulacje limfocytów w celu wykluczenia 
niedoborów odporności. 

■ Test degranulacji wykorzystuje ocenę eks-
presji antygenów CD107a (lysosome associa-
ted membrane protein-1 – LAMP-1) i CD 107b 
(LAMP-2) wchodzących w skład błony lizoso-
malnej na powierzchni komórki po jej akty-
wacji [10] (AII). Upośledzona ekspresja anty-
genu CD 107a i/lub b na powierzchni poddanej 
aktywacji komórki cytotoksycznej wskazuje 
na upośledzenie procesu degranulacji prowa-
dzącej do zaburzenia reakcji cytotoksycznej 
na etapie transportu i egzocytozy ziaren cy-
totoksycznych, co umożliwia identyfikację pa-
cjentów z podejrzeniem FHL3-5 [15, 16], także 
zespołami Griscellego, Chediaka-Higashiego 
i Hermanskiego-Pudlaka typ II [17]. Ponadto 
nieprawidłowy wynik testu degranulacji su-
geruje konieczność ukierunkowania diagno-
styki molekularnej na poszukiwanie mutacji 
również poza eksonami, zwłaszcza w FHL3 
[18, 19].

5. Badanie genetyczne 
Wskazane jest wykonanie badań genetycz-

nych u wszystkich pacjentów spełniających 
kryteria pierwotnego HLH o charakterze ro-
dzinnym i/lub z rozpoznaniem w wieku nie-
mowlęcym (AII). Ponadto badanie genetyczne 
może być przydatne u pacjentów, u których na 
podstawie wstępnej oceny wysunięto podejrze-
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nie HLH, a nie spełniają oni jednoznacznych 
kryteriów rozpoznania (AII). Można je również 
rozważyć w przypadku nastolatków i dorosłych 
z HLH bez dodatniego wywiadu rodzinnego, 
jednak przydatność kliniczna takiego badania 
jest ograniczona (BII).

Z uwagi na heterogenny charakter choroby 
badania powinny być przeprowadzone metodą 
celowanego sekwencjonowania nowej genera-
cji (next generation sequencing – NGS) w zakre-
sie panelu genów, których defekty prowadzą do 
rozwoju HLH [17, 25]. Geny dotychczas opisane 
przedstawiono w tabeli III. Panel powinien być 
tak zaprojektowany, by poza eksonami uwzględ-
nić także introny genów, w których opisano pa-
togenne dla HLH zmiany intronowe [19]. 

W przypadku braku molekularnego po-
twierdzenia rozpoznania należy poszerzyć dia-
gnostykę o geny, których defekty są związane 
z dysregulacją immunologiczną, m.in. zespołem 
aktywacji makrofagu (macrophage activation 
syndrome – MAS) oraz innymi zespołami prze-
biegającymi z objawami HLH [26]. 

W przypadku ujawnienia zmiany genetycz-
nej potwierdzającej rozpoznanie należy ją po-
twierdzić metodą sekwencjonowania Sangera. 
Temu samemu badaniu należy poddać rodziców 
i rodzeństwo pacjenta.

Mimo postępu diagnostyki molekularnej 
u części pacjentów nie udaje się określić pod-
łoża genetycznego [25, 27]. Należy wziąć pod 
uwagę mutacje hipomorficzne genów związa-
nych z FHL, które powodują zachowanie reszt-
kowej cytotoksyczności, co opóźnia rozwój HLH 
[20]. Wyższy stopień upośledzenia aktywno-
ści cytotoksycznej wynikający z głębszego de-
fektu genetycznego (mutacje typu null) koreluje 

z mniejszym nasileniem czynnika indukujące-
go potrzebnego do rozwoju choroby, wystąpie-
niem objawów w młodszym wieku oraz cięż-
szym przebiegiem klinicznym [21-24].

U pacjentów z wywiadem rodzinnym obcią-
żonym HLH można wykonać selektywną dia-
gnostykę genetyczną metodą bezpośredniego se-
kwencjonowania DNA w kierunku ujawnionej 
w rodzinie zmiany (AII). Akceptowalną alterna-
tywą jest również wykonywanie selektywnych 
badań genetycznych metodą sekwencjonowania 
Sangera na podstawie wyników badań immu-
nofenotypowych (AII):

■ jeśli poziom perforyny jest niski – sekwencjo-
nowanie genu perforyny;

■ jeśli ekspresja SAP jest niska – sekwencjono-
wanie genu SH2D1A;

■ jeśli ekspresja XIAP jest niska – sekwencjono-
wanie genu XIAP;

■ jeśli test degranulacji wykazuje niską ekspresję 
CD107alfa – sekwencjonowanie genu STX11. 
Sekwencjonowanie pozostałych genów, tj.: 
UNC13D, STXBP2 oraz RAB27A ze wzglę-
du na ich wielkość jest nieefektywne koszto-
wo, w związku z czym należy wykonać bada-
nie NGS.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta do 
allo-SCT badania genetyczne powinny być prze-
prowadzone u spokrewnionego dawcy rodzin-
nego (AII).

6. Typowanie HLA w celu wytypowania poten-
cjalnego dawcy komórek krwiotwórczych jest 
wskazane w trakcie wstępnej oceny pacjenta 
z podejrzeniem lub potwierdzonym rodzinnej/
wrodzonej pierwotnej postaci HLH (CI). Ponad-
to badania HLA należy rozważyć w grupie pa-
cjentów z HLH niereagujących na pierwszą linię 

Tabela III. Panel genów, których defekty prowadzą do rozwoju HLH [17, 25, 26]
Table III. Panel of genes related to HLH [17, 25, 26]

Gen Lokalizacja Fenotyp Model dziedziczenia OMIM
PRF1 10q22.1 FHL2 AR 603553
UNC13D 17q25.1 FHL3 AR 608898
STX11 6q24.2 FHL4 AR 603552
STXBP2 19p13.2 FHL5 AR 613101
RAB27A 15q21.3 GS2 AR 603868
SH2D1A Xq25 XLP1 XL 308240
XIAP Xq25 XLP2 XL 300635
MAGT1 Xq21.1 XMEN XL 300853
AP3B1 5q14.1 HPS2 AR 608233
ITK 5q33.3 LPFS1 AR 186973
CD27 12p13.31 LPFS2 AR 186711
LYST 1q42.3 CHS AR 606897
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leczenia (CI). Konieczne jest wczesne zgłoszenie 
pacjenta do ośrodka przeszczepowego (BI). Zbyt 
późne rozpoczęcie poszukiwania dawcy może 
opóźnić przeprowadzenie przeszczepienia ko-

mórek krwiotwórczych i zmniejszyć szanse na 
wyleczenie pacjenta. 

Konflikt interesów: nie występuje.
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