
Ob ja wy wy ni ka jà ce z za j´ cia tkan ki lim fa tycz nej:
– po wi´k sze nie w´ złów chłon nych, cza sa mi lim fa de no pa tia w za kre sie

Êród pier sia po wo du jà ca ze spół ˝y ły czczej gór nej (dusz noÊç, si ni ca twa -
rzy), naj cz´ Êciej w T -ALL;

– sple no me ga lia (po wi´k sze nie Êle dzio ny);
– he pa to me ga lia (po wi´k sze nie wà tro by).

Ob ja wy cho ro by po zasz pi ko wej:
 Za j´ cie oÊrod ko we go ukła du ner wo we go (OUN) wy st´ pu je u mniej

ni˝ 5% dzie ci z ALL przy roz po zna niu cho ro by, cha rak te ry zu jàc si´:
– ob ja wa mi wzmo ̋ o ne go ci Ênie nia we wnàtrz czasz ko we go (po ran ne

nud no Êci i wy mio ty, bó le gło wy, bra dy kar dia, obrz´k tar czy ner wu
wzro ko we go, obu stron ne po ra ̋ e nie ner wu VI);

– ob ja wa mi na cie ków mó zgo wych (np. ob ja wy ogni sko we, jak po ra -
˝e nie po ło wi cze, po ra ̋ e nie ner wów czasz ko wych, drgaw ki lub ob ja -
wy za j´ cia mó˝d˝ ku, jak atak sja, dys me tria, hi po to nia);

– ze spo łem hi po ta la micz nym (po li fa gia z cià głym przy ro stem wa gi
cia ła, hir su tyzm, za bu rze nia za cho wa nia);

–  mo czów kà pro stà (dia be tes in su pi dus);
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Tabela 31.1  Cz´stoÊç objawów podmiotowych u dzieci z ALL

Objawy % chorych

BladoÊç 99,5
Os∏abienie, apatia 85,5
Goràczka 70,3
Zmiany krwotoczne 36,4
Bóle koƒczyn 34,8
Powi´kszenie w´z∏ów ch∏onnych 29,7

Tabela 31.2  Cz´stoÊç objawów przedmiotowych u dzieci z ALL

Objawy % chorych

BladoÊç 88,7
Goràczka 72,2
Zmiany krwotoczne 69,5
Hepatomegalia 66,0
Powi´kszone w´z∏y ch∏onne 65,8
Splenomegalia 62,7
BolesnoÊç uciskowa, ograniczenie ruchomoÊci koƒczyn 42,1
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