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ABSTRACT 

Transient pancytopenia preceding the development of childhood acute lymphoblastic leukemia (pre-
ALL) is recognized but rarely reported entity observed in about 2% of childhood ALL.  

We describe the case of two years old girl who presented with severe infection and pancytopenia. On 
physical examination she had no lymphadenopathy or hepatosplenomegaly. A complete blood cell 
count (CBC) revealed severe anemia (hemoglobin 44g/L), leucopenia (white blood cell count 2.3 x 
109/L) and thrombocytopenia (platelet count 53 x 109/L). The results of blood biochemical analysis 
indicated a marked increase in C-reactive protein level (234mg/L). Sternal bone marrow (BM) aspiration 
showed hypocellularity with absence of malignant cells. BM biopsy, on the contrary, showed normal 
cellularity with some dysplasia and light increased of reticular fibers. The patient was treated with 
supportive treatment (antibiotics and transfusion of blood) and two weeks after presentation her 
condition was significantly improved and peripheral blood parameters became normal, without further 
need of treatment. Two months later she was readmitted after four days evolution of fever and cough. 
The CBC showed a hemoglobin of 45g/L, WBC of 1.78 x 109/L and a platelet count of 48 x 109/L. Sternal 
BM aspiration revealed infiltration of malignant cells with lymphoblast’s morphology, and precursor B 
cell acute lymphoblastic leukemia (ALL) was confirmed by flow cytometry. The fusion genes including 
BCR-ABL, MLL-AF4, ETV6-RUNX1 and TCF3-PBX1 were negative. ALL was successfully treated with 
conventional chemotherapy (ALL IC BFM 2002). She attained a morphologic remission on day 33, with 
undetectable (<0.01%) minimal residual disease by flow cytometry. The patient has remained in 
continuous complete remission for 2.5 years after her initial pre ALL diagnosis.  

In conclusion, based on the findings in our patient we support the hypothesis that infection can produce 
increased endogenous corticosteroid levels that result in a temporary recovery after the pancytopenia.  
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АБСТРАКТ 

Транзиторна панцитопенија како претходник во развојот на детската акутна лимфобластна 
леукемија (пре-АЛЛ) е познат, но редок ентитет кој се јавува кај околу 2% од сите случаи на АЛЛ 
во детска возраст.  

Опишуваме случај на две годишно девојче со иницијална презентација на тешка инфекција и 
панцитопенија. На физикален преглед не беше утврдена лимфаденопатија и 
хепатоспленомегалија. Крвната слика покажа наод на длабока анемија (хемоглобин 44g/L), 
леукопенија (леукоцити 2.3 x 109/L) и тромбоцитопенија (тромбоцити 53 x 109/L). Резултатите од 
биохемиските анализи потврдија значајно зголемено ниво на Ц-реактивниот протеин (234mg/L). 
Стерналната аспирација на коскена срцевна (КС) покажа хипоцелуларност со отсуство на 
малигни клетки. Трепано биопсијата спротивно, покажа нормална целуларност со присуство на 
одреден степен на дисплазија и лесно зголемена ретикулинска мрежа. Детето беше третирано 
супортивно (со антибиотици и трансфузија на крв) и две недели по инцијалната презентација 
неговата состојбата беше значајно подобрена, параметрите во периферната крв беа 
нормализирани, со што беше исклучена потреба за понатамошен третман. Два месеци подоцна, 
повторно беше примено на одделот по 4 дена еволуција на фебрилност и кашлица. Крвната 
слика покажа хемоглобин од 45g/L, леукоцити од 1.78 x 109/L и тромбоцити од 48 x 109/L. 
Стерналната пункција потврди инфилтрација на КС од малигни клетки со лимфобластна 
морфологија. Со флоу цитометрија беше дијагностицирана прекурсорна Б-клеточна АЛЛ. 
Фузиските гени BCR-ABL, MLL-AF4, ETV6-RUNX1 и TCF3-PBX1 беа негативни. АЛЛ беше 
успешно излекувана со конвенционална хемотерапија (ALL IC BFM 2002). Детето оствари 
морфолошка ремисија на ден 33, со недетектибилна (<0.01%) минимална резидуална болест 
одредена со флоу цитометрија и живее во континуирана комплетна ремисија 2,5 години по 
иницијалната дијагноза на пре-АЛЛ.  

Заклучок: врз основа на наодите кај нашиот пациент ја поддржуваме хипотезата дека 
инфекцијата може да предизвика зголемени нивоа на ендогени кортикостероиди кои 
резултираат со привремено опоравување на панцитопенијата.  


