MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB

III. kapitola
CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV
A DAKTORÉ PORUCHY IMUNITNÝCH
MECHANIZMOV (D50 - D89)
Nezahŕňa: autoimunitné (systémové) choroby NS (M35.9)
daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
kongenitálne chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 - Q99)
choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 - E90)
chorobu vyvolanú vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (B20 - B24)
poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
nádory (C00 - D48)
subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené
inde (R00 - R99)
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek
D50 - D53
Nutričné anémie
D55 - D59
Hemolytické anémie
D60 - D64
Aplastické a iné anémie
D65 - D69
Poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby
D70 - D77
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
D80 - D89
Určité poruchy imunitného mechanizmu
Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky
D63*
Anémia pri chronických chorobách zatriedených inde
D77*
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri chorobách zatriedených inde

NUTRIČNÉ ANÉMIE (D50 - D53)
D50

MÁLOKRVNOSŤ Z NEDOSTATKU ŽELEZA
Zahŕňa:

D50.0

anémiu
• sideropenickú
• hypochrómnu

Anémia z nedostatku železa po strate krvi (zdĺhavá)
Posthemoragická anémia (chronická)
Nezahŕňa: akútnu posthemoragickú málokrvnosť (D62)
vrodenú anémiu z fetálnej straty krvi (P61.3)

D50.1

Sideropenická dysfágia
Kellyho-Patersonov syndróm
Plummerov-Vinsonov syndróm

D50.8

Iné anémie z nedostatku železa

D50.9

Bližšie neurčená anémia z nedostatku železa

D51

MÁLOKRVNOSŤ Z NEDOSTATKU VITAMÍNU B12
Nezahŕňa: nedostatok vitamínu B12 (E53.8)

D51.0

Anémia z nedostatku vitamínu B12 zavinená nedostatkom vnútorného faktora
Anémia
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• Addisonova
• Biermerova
• perniciózna (vrodená)
Vrodený nedostatok vnútorného faktora

D51.1

Málokrvnosť z nedostatku vitamínu B12 zavinená selektívnou malabsorpciou
vitamínu B12 s proteinúriou
Imerslundov (-Gräsbeckov) syndróm
Megaloblastová dedičná anémia

D51.2
D51.3

Nedostatok transkobalamínu II
Iná anémia z nedostatku vitanímu B12 vo výžive
Vegánska anémia (prísnych vegetariánov)

D51.8

Iné anémie z nedostatku vitamínu B12

D51.9

Bližšie neurčená anémia z nedostatku vitamínu B12

D52

MÁLOKRVNOSŤ Z NEDOSTATKU KYSELINY LISTOVEJ

D52.0

Anémia z nedostatku kyseliny listovej v potrave
Nutričná megaloblastová anémia

D52.1

Anémia z nedostatku kyseliny listovej vyvolaná liekmi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin na identifikovanie lieku (XX. kapitola)

D52.8
D52.9

Iné anémie z nedostatku kyseliny listovej
Bližšie neurčená málokrvnosť z nedostatku kyseliny listovej
Anémia z nedostatku kyseliny listovej NS

D53

INÉ NUTRIČNÉ MÁLOKRVNOSTI
Zahŕňa:

megaloblastovú anémiu neodpovedajúcu na liečenie vitamínom B12 alebo
kyselinou listovou

D53.0

Anémia z nedostatku bielkovín
Anémia z nedostatku aminokyselín
Orotacidurická anémia
Nezahŕňa: Leshov-Nyhanov syndróm (E79.1)

D53.1

Iné megaloblastové anémie nezatriedené inde
Megaloblastová anémia NS
Nezahŕňa: Di Guglielmovu chorobu (C94.0)

D53.2

Skorbutová anémia
Nezahŕňa: skorbut (E54)

D53.8

Anémia (megaloblastová) spojená s nedostatkom iných bližšie určených látok
v potrave
Málokrvnosť spojená s nedostatkom
• medi
• molybdénu
• zinku
Nezahŕňa: karenčné stavy bez zmienky o anémii, ako sú:
• nedostatok medi (E61.0)
• nedostatok molybdénu (E61.5)
• nedostatok zinku (E60)

D53.9

Bližšie neurčená nutričná anémia
Jednoduchá zdĺhavá málokrvnosť
Nezahŕňa: málokrvnosť NS (D64.9)
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HEMOLYTICKÉ ANÉMIE (D55 - D59)
D55

ANÉMIA ZAVINENÁ PORUCHAMI ENZÝMOV
Nezahŕňa: anémie z nedostatku enzýmu vyvolaného liekmi (D59.2)

D55.0

Anémia z nedostatku glukóza 6-fosfát-dehydrogenázy (G-6-PD)
Favizmus
Anémia z nedostatku G-6-PD

D55.1

Anémia z iných porúch metabolizmu glutatiónu
Anémia
• z nedostatku enzýmov súvisiacich s hexózamonofosfátovým skratom okrem G-6-PD
• hemolytická nesférocytová (dedičná) I. typu

D55.2

Anémia z porúch glykolytických enzýmov
Anémia
• hemolytická nesférocytová (dedičná) II. typu
• z nedostatku hexokinázy [HK]
• z nedostatku pyruvátkinázy [PK]
• z nedostatku triózofosfátizomerázy [TPI]

D55.3

Anémia z porúch metabolizmu nukleotidov

D55.8

Iné anémie z enzýmových porúch

D55.9

Anémia z bližšie neurčenej enzýmovej poruchy

D56

TALASÉMIA

D56.0

Alfa talasémia
Nezahŕňa: hydrops fetalis zavinený hemolytickou chorobou (P56.-)

D56.1

Beta talasémia
Cooleyová anémia
Ťažká beta talasémia
Kosáčikovitá beta talasémia
Talasémia
• intermedia
• maior

D56.2

Delta-beta talasémia

D56.3

Anémia typu talasémie

D56.4

Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu

D56.8

Iné talasémie

D56.9

Bližšie neurčená talasémia
Stredozemná anémia (s inou hemoglobinopatiou)
Talasémia (minor), (zmiešaná), (s inou hemoglobinopatiou)

D57

KOSÁČIKOVITÉ ANÉMIE
Nezahŕňa: iné hemoglobinopatie (D58.-)
kosáčikovitú beta talasémiu (D56.1)

D57.0

Kosáčikovitá anémia s krízou
Choroba Hb-SS s krízou

D57.1

Kosáčikovitá anémia bez krízy
Kosáčikovitá
• anémia NS
• choroba NS
• porucha NS
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D57.2

Zdvojené heterozygotné kosáčikovité poruchy
Hb-SC choroba
Hb-SD choroba
Hb-SE choroba

D57.3

Kosáčikovitá črta
Hb-S črta
Heterozygotný hemoglobín S

D57.8

Iné kosáčikovité poruchy

D58

INÉ DEDIČNÉ HEMOLYTICKÉ ANÉMIE

D58.0

Dedičná sférocytóza
Acholurická (familiárna) žltačka
Vrodený (sférocytový) hemolytický ikterus
Minkowského-Chauffardov syndróm

D58.1

Dedičná eliptocytóza
Eliptocytóza (vrodená)
Ovalocytóza (vrodená) (dedičná)

D58.2

Iné hemoglobinopatie
Abnormálny hemoglobín NS
Vrodená málokrvnosť s Heinzovými telieskami
Choroba
• Hb-C
• Hb-D
• Hb-E
Hemoglobinopatia NS
Hemolytická choroba s nestálym hemoglobínom
Nezahŕňa: familiárnu polycytémiu (D75.0)
chorobu Hb-M (D74.0)
dedičnú perzistenciu fetálneho hemoglobínu (D56.4)
výškovú polycytémiu (z veľkej nadmorskej výšky) (D75.1)
methemoglobinémiu (D74.-)

D58.8

Iné bližšie určené dedičné hemolytické anémie
Stomatocytóza

D58.9

Nešpecifikovaná dedičná hemolytická anémia

D59

ZÍSKANÁ HEMOLYTICKÁ ANÉMIA

D59.0

Autoimunná hemolytická anémia vyvolaná liekmi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčín (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.

D59.1

Iné autoimunné hemolytické anémie
Autoimunná hemolytická choroba (chladová) (tepelná)
Chronická choroba vyvolaná chladovým hemaglutinínom
Chladový aglutinín
• choroba
• hemoglobinúria
Hemolytická anémia
• z chladu (sekundárna) (symptomatická)
• z tepla (sekundárna) (symptomatická)
Nezahŕňa: Evansov syndróm (D69.3)
hemolytickú chorobu plodu a novorodenca (P55.-)
paroxyzmálnu chladovú hemoglobinúriu (D59.6)

D59.2

Neautoimunná hemolytická anémia vyvolaná liekmi
Anémia z nedostatku enzýmov vyvolaná liekmi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.
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D59.3
D59.4

Hemolyticko-uremický syndróm
Iné neautoimunné hemolytické anémie
Hemolytická anémia
• mechanická
• mikroangiopatická
• toxická
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

D59.5
D59.6

Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria (Marchiafavova-Micheliho)
Nezahŕňa: hemoglobinúriu NS (R82.3)
Hemoglobinúria vyvolaná hemolýzou z iných vonkajších príčin
Hemoglobinúria
• zo zvýšeného fyzického zaťaženia
• pochodová
• záchvatová chladová
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na vyznačenie príčiny.
Nezahŕňa: hemoglobinúriu NS (R82.3)

D59.8
D59.9

Iné získané hemolytické anémie
Bližšie neurčená získaná hemolytická anémia
Zdĺhavá idiopatická hemolytická anémia

APLASTICKÉ A INÉ ANÉMIE (D60 - D64)
D60

ZÍSKANÁ ČISTÁ APLÁZIA ČERVENÝCH KRVINIEK ERYTROBLASTOPÉNIA
Zahŕňa:

apláziu červených krviniek (získanú) (dospelých) (s tymómom)

D60.0

Chronická získaná (čistá) aplázia červených krviniek

D60.1

Prechodná získaná (čistá) aplázia červených krviniek

D60.8

Iné získané (čisté) aplázie červených krviniek

D60.9

Bližšie neurčená získaná (čistá) aplázia červených krviniek

D61

INÉ APLASTICKÉ ANÉMIE
Nezahŕňa: agranulocytózu (D70)

D61.0

Konštitučná aplastická anémia
Aplázia červených krviniek
• vrodená
• dojčenská
• primárna
Blackfanov-Diamondov syndróm
Familiárna hypoplastická anémia
Fanconiho anémia
Pancytopénia s malformáciami

D61.1

Aplastická anémia vyvolaná liekmi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na vyznačenie lieku.

D61.2

Aplastická anémia z iných vonkajších príčín
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na vyznačenie príčiny.

D61.3

Idiopatická aplastická anémia

D61.8

Iné bližšie určené aplastické anémie

D61.9

Bližšie neurčená aplastická anémia
Hypoplastická málokrvnosť NS
Medulárna hypoplázia kostnej drene
Panmyeloftíza
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D62

AKÚTNA POSTHEMORAGICKÁ ANÉMIA
Nezahŕňa: kongenitálnu anémiu z fetálnej straty krvi (P61.3)

D63*

ANÉMIA PRI CHRONICKÝCH CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

D63.0*

Málokrvnosť pri nádorových chorobách (C00 - D48†)

D63.8*

Málokrvnosť pri iných zdĺhavých chorobách zatriedených inde

D64

INÉ ANÉMIE
Nezahŕňa: refraktérnu anémiu
• NS (D46.4)
• s nadbytkom blastov (D46.2)
• s transformáciou (D46.3)
• so sideroblastami (D46.1)
• bez sideroblastov (D46.0)

D64.0

Dedičná sideroblastová anémia
Hypochromná sideroblastová anémia viazaná na pohlavie

D64.1

Sekundárna sideroblastová málokrvnosť zavinená chorobou
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie choroby.

D64.2

Sekundárna sideroblastová málokrvnosť zavinená liekmi a toxínmi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na vyznačenie príčiny.

D64.3

Iné sideroblastové anémie
Sideroblastová anémia
• NS
• reagujúca na vitamín B6 (pyridoxín)

D64.4

Vrodená dyserytropoetická anémia
Dyshematopoetická anémia (vrodená)
Nezahŕňa: Blackfanov-Diamondov syndróm (D61.0)
Di Guglielmovu chorobu (C94.0)

D64.8

Iné bližšie určené málokrvnosti
Infantilná pseudoleukémia
Leukoerytroblastová anémia

D64.9

Bližšie neurčená málokrvnosť

PORUCHY KOAGULÁCIE, PURPURA A INÉ
HEMORAGICKÉ CHOROBY (D65 - D69)
D65

ROZTRÚSENÁ VNÚTROCIEVNA KOAGULÁCIA
(DEFIBRINAČNÝ SYNDRÓM)
Získaná afibrinogenémia
Spotrebná koagulopatia
Difúzna alebo diseminovaná vnútrocievna koagulácia [DIK]
Získané fibrinolytické krvácanie
Purpura
• fibrinolytická
• fulminans
Nezahŕňa: ak je komplikáciou
• potratu, mimomaternicovej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.1)
• ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
• u novorodenca (P60)
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D66

DEDIČNÝ NEDOSTATOK VIII. FAKTORA
Nedostatok VIII. faktora (s funkčnou poruchou)
Hemofília
• NS
•A
• klasická
Nezahŕňa: nedostatok VIII. faktora s cievnou poruchou (D68.0)

D67

DEDIČNÝ NEDOSTATOK IX. FAKTORA
Christmasova choroba
Nedostatok
• IX. faktora (s funkčnou poruchou)
• plazmového tromboplastínového komponentu [PTK]
Hemofília B

D68

INÉ KOAGULAČNÉ PORUCHY
Nezahŕňa: ak sú komplikáciami
• potratu, mimomaternicovej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.1)
• ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0

Von Willebrandova choroba
Angiohemofília
Nedostatok VIII. faktora s cievnou poruchou
Vaskulárna hemofília
Nezahŕňa: fragilitu kapilár (dedičná) (D69.8)
nedostatok VIII. faktora
• NS (D66)
• s funkčnou poruchou (D66)

D68.1

Dedičný nedostatok XI. faktora
Hemofília C
Nedostatok plazmového antecedensu tromboplastínu [PTA]

D68.2

Dedičný nedostatok iných faktorov zrážania
Vrodená afibrinogenémia
Nedostatok
• AC globulínu
• proakcelerínu
Nedostatok faktora
• I [fibrinogénu]
• II [protrombínu]
• V [labilného]
• VII [stabilného]
• X [Stuartovho-Prowerovej]
• XII [Hagemanovho]
• XIII [stabilizujúceho fibrín]
Disfibrinogenémia (vrodená)
Hypoprokonvertinémia
Owrenova choroba

D68.3

Hemoragická porucha zavinená cirkulujúcimi antikoagulanciami
Hyperheparinémia
Zvýšenie
• antitrombínu
• faktora anti-VIIIa
• faktora anti-IXa
• faktora anti-Xa
• faktora anti-XIa
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Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie podaného
antikoagulancia.

D68.4

Získaný nedostatok koagulačného faktora
Nedostatok koagulačného faktora vyvolaný
• chorobou pečene
• nedostatkom vitamínu K
Nezahŕňa: nedostatok vitamínu K u novorodenca (P53)

D68.8

Iné špecifikované poruchy zrážania
Prítomnosť inhibítora pri systémovom lupus erythematosus [SLE]

D68.9

Bližšie neurčená porucha zrážania krvi

D69

PURPURA A INÉ HEMORAGICKÉ CHOROBY
Nezahŕňa: kryoglobulinemickú purpuru (D89.1)
esenciálnu (hemoragickú) trombocytémiu (D47.3)
fulminantnú purpuru (D65)
trombotickú trombocytopenickú purpuru (M31.1)
benígnu hypergamaglobulinemickú purpuru (D89.0)

D69.0

Alergická purpura
Purpura
• anafylaktoidná
• Henochova (-Schönleinova)
• netrombocytopenická
• hemoragická
• idiopatická
• vaskulárna
Alergická vaskulitída

D69.1

Kvalitatívne defekty doštičiek
Bernardov-Soulierov syndróm (obrovské doštičky)
Glanzmannova choroba
Greyov doštičkový syndróm
Tromboasténia (hemoragická) (hereditárna)
Trombocytopatia
Nezahŕňa: von Willebrandovu chorobu (D68.0)

D69.2

Iná netrombocytopenická purpura
Purpura
• NS
• senilná
• jednoduchá (simplex)

D69.3

Idiopatická trombocytopenická purpura
Evansov syndróm

D69.4

Iná primárna trombocytopénia
Nezahŕňa: trombocytopéniu s chýbajúcou vretennou kosťou (Q87.2)
prechodnú novorodeneckú trombocytopéniu (P61.0)
Wiskottov-Aldrichov syndróm (D82.0)

D69.5

Sekundárna trombocytopénia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie príčiny.

D69.6
D69.8

Bližšie neurčená trombocytopénia
Iné bližšie určené hemoragické stavy
Fragilita kapilár (dedičná)
Cievna pseudohemofília

D69.9

Bližšie neurčená hemoragická diatéza
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INÉ CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV
(D70 - D77)
D70

AGRANULOCYTÓZA
Agranulocytová angína
Infantilná genetická agranulocytóza
Kostmannova choroba
Neutropénia
• NS
• vrodená
• cyklická
• vyvolaná liekom
• periodická
• splenická (primárna)
• toxická
Neutropenická splenomegália
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin na označenie lieku pri liekom vyvolanej
neutropénii.
Nezahŕňa: prechodnú novorodeneckú neutropéniu (P61.5)

D71

FUNKČNÉ PORUCHY POLYMORFONUKLEÁRNYCH
NEUTROFILOV
Porucha receptorového komplexu bunkovej membrány
Chronická granulomatózna choroba v detstve
Vrodená dysfagocytóza
Progresívna septická granulomatóza

D72

INÉ PORUCHY BIELYCH KRVINIEK
Nezahŕňa: bazofíliu (D75.8)
poruchy imunity (D80 - D89)
neutropéniu (D70)
preleukémiu (syndróm) (D46.9)

D72.0

Genetické odchýlky leukocytov
Anomália (granulácie) (granulocytov) alebo syndróm
• Alderov
• Mayov-Hegglinov
• Pelgerov-Huetov
Dedičná
• leukocytová
• hypersegmentácia
• hyposegmentácia
• leukomelanopatia
Nezahŕňa: Chediakov (-Steinbrinckov)-Higashiho syndróm (E70.3)

D72.1

Eozinofília
Eozinofília
• alergická
• dedičná

D72.8

Iné bližšie určené poruchy leukocytov
Leukemoidná reakcia
• lymfocytová
• monocytová
• myelocytová
Leukocytóza
Lymfocytóza (symptomatická)
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Lymfopénia
Monocytóza (symptomatická)
Plazmocytóza

D72.9

Bližšie neurčená porucha leukocytov

D73

CHOROBY SLEZINY

D73.0

Hyposplenizmus
Pooperačná asplénia
Atrofia sleziny
Nezahŕňa: aspléniu (vrodenú) (Q89.0)

D73.1

Hypersplenizmus
Nezahŕňa: splenomegáliu
• NS (R16.1)
• vrodenú (Q89.0)

D73.2

Chronická kongestívna splenomegália

D73.3

Absces sleziny

D73.4

Cysta sleziny

D73.5

Infarkt sleziny
Neúrazová ruptúra sleziny
Torzia sleziny
Nezahŕňa: úrazovú ruptúru sleziny (S36.0)

D73.8

Iné choroby sleziny
Fibróza sleziny NS
Perisplenitída
Splenitída NS

D73.9

Bližšie neurčená choroba sleziny

D74

METHEMOGLOBINÉMIA

D74.0

Vrodená methemoglobinémia
Vrodený nedostatok NADH reduktázy methemoglobínu
Choroba hemoglobínu M [Hb-M]
Dedičná methemoglobinémia

D74.8

Iné methemoglobinémie
Získaná methemoglobinémia (so sulfhemoglobinémiou)
Toxická methemoglobinémia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie príčiny.

D74.9

Bližšie neurčená methemoglobinémia

D75

INÉ CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV
Nezahŕňa: zväčšené lymfatické uzliny (R59.-)
hypergamaglobulinémiu NS (D89.2)
lymfadenitídu
• NS (I88.9)
• akútnu (L04.-)
• zdĺhavú (I88.1)
• mezenteriálnu (akútnu) (chronickú) (I88.0)

D75.0

Familiárna erytrocytóza
Polycytémia
• benígna
• familiárna

Nezahŕňa: dedičnú ovalocytózu (D58.1)
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D75.1

Sekundárna polycytémia
Polycytémia
• získaná
• vyvolaná
• erytropoetínom
• poklesom objemu plazmy
• veľkou nadmorskou výškou
• stresom
• emočná
• hypoxemická
• nefrogénna
• relatívna
Nezahŕňa: polycytémiu
• novorodencov (P61.1)
• pravú (vera) (D45)

D75.2
D75.8

Esenciálna trombocytóza
Nezahŕňa: esenciálnu (hemoragickú) trombocytémiu (D47.3)
Iné špecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov
Bazofília

D75.9

Nešpecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov

D76

CHOROBY POSTIHUJÚCE LYMFORETIKULÁRNE TKANIVO
A RETIKULOHISTIOCYTY
Nezahŕňa: Lettererovu-Siweovu chorobu (C96.0)
retikuloendoteliózu alebo retikulózu
• histiocytovú medulárnu (C96.1)
• leukemickú (C91.4)
• lipomelanotickú (I89.8)
• malígnu (C85.7)
• nelipidovú (C96.0)
• malígnu histiocytózu (C96.1)

D76.0

Histiocytóza Langerhansových buniek nezatriedená inde
Eozinofilný granulóm
Handova-Schüllerova-Christianova choroba
Histiocytóza X (chronická)

D76.1

Hemofagocytová lymfohistiocytóza
Familiárna hemofagocytová retikulocytóza
Histiocytózy mononukleárnych fagocytov iných ako Langerhansove bunky NS

D76.2

Hemofagocytový syndróm spojený s infekciou
Podľa potreby použite doplnkový kód na označenie infekčného agensu alebo choroby

D76.3

Iné syndrómy histiocytózy
Retikulohistiocytóm (obrovskobunkový)
Sínusová histiocytóza s nadmernou lymfadenopatiou
Xantogranulóm

D77*

INÉ PORUCHY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
Fibróza sleziny pri schistosomóze [bilharzióze] (B65.-†)
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URČITÉ PORUCHY IMUNITNÉHO MECHANIZMU
(D80 - D89)
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

D80
D80.0

poruchy komplementového systému
imunodeficientné stavy okrem choroby vyvolanej vírusom ľudskej imunodeficiencie [HIV]
sarkoidózu
autoimúnnu chorobu (systémovú) NS (M35.9)
funkčné poruchy polymorfonukleárnych neutrofilných leukocytov (D71)
chorobu vyvolanú vírusom ľudskej imunodeficiencie [HIV] (B20 - B24)

IMUNITNÁ NEDOSTATOČNOSŤ S PREVAHOU PORUCHY PROTILÁTOK
Dedičná hypogamaglobulinémia
Autozómová recesívna agamaglobulinémia (švajčiarsky typ)
Agamaglobulinémia viazaná na chromozóm X [Brutonova] (s nedostatkom rastového hormónu)

D80.1

Nefamiliárna hypogamaglobulinémia
Agamaglobulinémia s B-lymfocytmi nesúcimi imunoglobulín
Bežná variabilná agamaglobulinémia [CVAgamma]
Hypogamaglobulinémia NS

D80.2

Selektívny nedostatok imunoglobulínu A [IgA]

D80.3

Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu G [IgG]

D80.4

Selektívny nedostatok imunoglobulínu M [IgM]

D80.5

Imunodeficiencia so zvýšením imunoglobulínu M [IgM]

D80.6

Nedostatočnosť protilátok s takmer normálnymi imunoglobulínmi alebo
s hyperimunoglobulinémiou

D80.7

Prechodná detská hypogamaglobulinémia

D80.8

Iné imunodeficientné stavy s prevahou porúch protilátok
Nedostatok ľahkých reťazcov kappa

D80.9

Bližšie neurčená imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok

D81

KOMBINOVANÁ IMUNITNÁ NEDOSTATOČNOSŤ
Nezahŕňa: autozómnu recesívnu agamaglobulinémiu (D80.0)

D81.0

Ťažká kombinovaná imunodeficiencia [SCID] s retikulárnou dysgenézou

D81.1

Ťažká kombinovaná imunodeficiencia [SCID] s nízkym počtom T a B-lymfocytov

D81.2

Ťažká kombinovaná imunodeficiencia [SCID] s nízkym alebo normálnym počtov
B-lymfocytov

D81.3

Nedostatok adenozíndezaminázy [ADA]

D81.4

Nezelofov syndróm

D81.5

Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy [PNP]

D81.6

Defekty I. triedy hlavného komplexu histokompatibility
Syndróm nahých lymfocytov

D81.7
D81.8

Defekty II. triedy hlavného komplexu histokompatibility
Iné kombinované imunodeficiencie
Nedostatočnosť karboxylázy závislá od biotínu

D81.9

Bližšie neurčená kombinovaná imunitná nedostatočnosť
Ťažká kombinovaná imunodeficiencia [SCID] NS
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D82

IMUNITNÁ NEDOSTATOČNOSŤ ZDRUŽENÁ S INÝMI ŤAŽKÝMI
PORUCHAMI
Nezahŕňa: ataxiu telangiectasiu (Louisovu-Barovu) (G11.3)

D82.0

Wiskottov-Aldrichov syndróm
Imunodeficiencia s trombocytopéniou a ekzémom

D82.1

Di Georgeov syndróm
Syndróm faryngového vačku
Týmusová
• alymfoplázia
• aplázia alebo hypoplázia s imunodeficienciou

D82.2

Imunodeficiencia pri postave s krátkymi končatinami

D82.3

Imunodeficiencia po geneticky podmienenej nedostatočnej odpovedi na
Epsteinov-Barovej vírus
Lymfoproliferačná choroba viazaná na chromozóm X

D82.4

Syndróm nadbytku imunoglobulínu E [IgE]

D82.8

Imunodeficiencia spojená s inými špecifikovanými ťažkými poruchami

D82.9

Imunodeficiencia spojená s ťažkou bližšie neurčenou poruchou

D83

BEŽNÁ PREMENLIVÁ IMUNITNÁ NEDOSTATOČNOSŤ

D83.0

Bežná variabilná imunodeficiencia s prevažujúcimi odchýlkami počtu a funkcie
B-lymfocytov

D83.1

Bežná variabilná imunodeficiencia s prevahou porúch imunoregulačných Tlymfocytov

D83.2

Bežná variabilná imunodeficiencia s autoprotilátkami proti B- alebo Tlymfocytom

D83.8

Iné bežné variabilné imunodeficiencie

D83.9

Bližšie neurčená bežná premenlivá imunodeficiencia

D84

INÉ IMUNODEFICIENCIE

D84.0

Porucha funkcie lymfocytového antigénu-1 [LFA-1]

D84.1

Defekty komplementového systému
Nedostatok inhibítora C1 esterázy [C1-INH]

D84.8

Iné bližšie určené imunitné nedostatočnosti

D84.9

Bližšie neurčená imunitná nedostatočnosť

D86

SARKOIDÓZA

D86.0

Sarkoidóza pľúc

D86.1

Sarkoidóza miazgových uzlín

D86.2

Sarkoidóza pľúc so sarkoidózou miazgových uzlín

D86.3

Sarkoidóza kože

D86.8

Sarkoidóza iných a kombinovaných miest
Iridocyklitída pri sarkoidóze† (H22.1*)
Viacnásobné ochrnutie hlavových nervov pri sarkoidóze† (G53.2*)
Sarkoidová
• artropatia† (M14.8*)
• myokarditída† (I41.8*)
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CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV (D50 - D89)
• myozitída† (M63.3*)
Uveoparotidová horúčka (Heerfordtova)

D86.9

Bližšie neurčená sarkoidóza

D89

INÉ PORUCHY IMUNITNÉHO MECHANIZMU NEZATRIEDENÉ
INDE
Nezahŕňa: hyperglobulinémiu NS (R77.1)
monoklonálnu gamopatiu (D47.2)
zlyhanie a odvrhnutie transplantátu (T86.-)

D89.0

Polyklonálna hypergamaglobulinémia
Benígna hypergamaglobulinemická purpura
Polyklonálna gamopatia NS

D89.1

Kryoglobulinémia
Kryoglobulinémia
• esenciálna
• idiopatická
• zmiešaná
• primárna
• sekundárna
Kryoglobulinemická
• purpura
• vaskulitída

D89.2

Bližšie neurčená hypergamaglobulinémia

D89.8

Iná bližšie určená porucha imunitného mechanizmu nezatriedená inde

D89.9

Bližšie neurčená porucha imunitného mechanizmu
Imunitná choroba NS
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