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Leishmanióza lymfatické uzliny  

prezentuje MUDr. Monika Manethová 

 

Klinické údaje: 

 31-letý pacient s déle trvajícími febriliemi (40°C), cytopenií, splenomegalií a s prokázanou HIV 

pozitivitou před cca pěti lety, pacient nebyl na HIV léčen. Dodatečně byla doplněna epidemiologická 

anamnéza, ze které bylo zjištěno, že pacient dlouhodobě žil ve Španělsku, kde přebýval v jeskyních.  

Vyšetřovaný materiál:  

Axilární lymfatická uzlina 20x20x10 mm, dodána v nativním stavu s klinickým požadavkem na 

vyloučení lymfoproliferativního onemocnění.  

Histologický nález + imunohistochemie:  

Tkáň mízní uzliny se setřelou architektonikou, uzlina je prostoupena makrofágy (CD68+) a malými 

lymfocyty (z nichž převažovaly CD8+ nad CD4+ lymfocyty, což koreluje s aktivní HIV infekcí). 

V makrofázích jsou přítomna hojná bazofilní tělíska, pozitivní ve speciálním barvení Giemsou 

odpovídající bezbičíkatému stádiu leishmanií - amastigotům.  

Negativní byl průkaz HHV8 a EBER.  

 

 

Popis jednotky:  

Obr. 1: Lymfatická uzlina prostoupená lymfocyty a makrofágy, šipka – makrofágy s leishmaniemi v cytoplazmě 



Leishmanie se řadí mezi protozoa a jsou intracelulárními parazity. V hostiteli osidlují buňky 

imunitního systému (dendritické bb, neutrofily, makrofágy). Vyskytují se v Asii, Jižní Americe, Africe a 

Středomoří. Dle WHO jsou endemitem v 97 ze 200 zemí (data z r.2017) . Postiženo je cca 12 milionů 

lidí po celém světě, přičemž se má za to, že tato data jsou podhodnocená. Leishmanióza je choroba 

asociovaná s chudobou, nedostatkem zdrojů, malnutricí a imunokompromitací. U HIV pozitivních 

pacientů patří mezi nejčastější oportunní infekce.  

Je popisováno přibližně 20 druhů leishmanií, které mohou nakazit člověka. Infekce je přenášena 

prostřednictvím krvesajícího hmyzu rodu Phlebotomus, hostiteli jsou savci včetně lidí, velmi často psi 

a kočky.   

Formy onemocnění:   

a) Viscerální 

Známá také pod označením kala-azar. Postihuje nejčastěji lymfatické uzliny, játra, slezinu, kostní 

dřeň. Manifestuje se především bledostí, horečkou nereagující na ATB léčbu, těžkou splenomegalií. 

Hepatomegalie nebývá častá.  Laboratorně postižení jedinci vykazují pancytopenii a 

hypergamaglobulinémii.  

Nákazy L. donovani a L. infantum probíhají u vetšiny imunokompetentních jedinců bezpříznakově. U 

symptomatických jedinců je neléčená viscerální leishmanióza fatální.   

b) Kutánní  

Kožní papula postupně se vyvíjející v rozsáhlý vřed s navalitými okraji, hojí se 

spontánně po měsících až rocích a zanechává hluboké jizvy.   

 

c) Mukokutánní  

Slizniční postižení jako výsledek parazitárních „metastáz“, nejčastěji postižena sliznice nosu, 

oropharyngu a laryngu.  Léze se spontánně nehojí.  

Histologický obraz:  

Kombinace lymfoidní hyperplázie  a ložisek nekróz, granulomy s prominujícími plasmatickými 

buňkami, makrofágy, malými lymfocyty.  

Makrofágy obsahují malé kulaté, ovoidní elementy - amastigota leishmanií (HE/Giemsa). 

U imunosuprese mohou chybět přímé projevy  imunitní reakce (granulomy, nekrózy).  

 

Diferenciální diagnóza:  

Infekce jiného původu:  

- Toxoplasma – folikulární hyperplázie, drobné epiteloidní granulomy  

Obr.2  Hojící se vřed 



- Histoplasma – klasický granulomatózní zánět, mikroorganismy jsou pozitivní ve speciálním 

barvení Grocottem  

- Cat scratch lymfadenitida -  granulomatózně hnisavý zánět s hvězdicovitými abscesy 

- Mykobakterióza – granulomatózní zánět, infiltráty pěnitých histiocytů 

Sarkoidóza – epiteloidní granulomy bez nekróz, lépe uspořádané 

U postižení bez přímých projevů imunitní reakce dále v dif. dg: 

Angioimunoblastický T-lymfom (AITL) s patologickou populací T-ly s aberantním imunofenotypem, 

málo makrofágů, výraznější proliferace cév 

Hodgkinův lymfom (HL) – přítomnost RS buněk a jejich variant 

T-cell/histiocyte rich large B-cell lymphoma (TCHRBCL) – subtyp difúzního velkobuněčného B-

lymfomu (DLBCL) s rozptýlenými velkými atypickými B-buňkami. 

Klinická diagnostika:   

Histologie – u viscerálních forem biopsie/aspirační cytologie ze sleziny, jater, kostní dřeně, 

lymfatických uzlin, u kožních biopsie či seškrábání materiálu z postiženého místa.   

PCR 

Sérologie – rekombinantní antigen K39, u imunosuprimovaných pacientů výsledek často negativní.  

Poznámka:   

Diagnózu leishmaniózy vhodné zvážit vždy při nevysvětlitelném zduření uzlin u pacientů s pozitivní 

epidemiologickou anamnézou.  
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https://www.who.int/leishmaniasis/cutaneous_leishmaniasis/en/ 

Zajímavé odkazy:  

Fakta  a životní cyklus leishmanií:  

Facts and life-cycles https://www.who.int/leishmaniasis/learn_about_the_disease/en/   

 

https://www.who.int/leishmaniasis/learn_about_the_disease/en/

