
Diferenciální diagnostika Diferenciální diagnostika 
indolentních indolentních lymfoproliferacílymfoproliferací

Procházka V., Papajík T., Procházka V., Papajík T., PikalováPikalová Z., Z., 
Novák M., Kučerová L., Indrák K.Novák M., Kučerová L., Indrák K.



ImunofenotypImunofenotyp: jeden z mnoha: jeden z mnoha
MorfologieMorfologie –– úroveň celé úroveň celé 
tkáně, celé buňkytkáně, celé buňky
ImunologieImunologie –– subcelulárnísubcelulární
úroveňúroveň
GenetikaGenetika –– úroveň celého úroveň celého 
genomugenomu, chromosomů, , chromosomů, 
jednotlivých genů, expresejednotlivých genů, exprese
KlinikaKlinika –– výše uvedené v výše uvedené v 
kontextu celého organismu!kontextu celého organismu!



Diferenciace B Diferenciace B -- lymfocytulymfocytu
prekuzorové B - neoplasie            periferní B-neoplasie

kmenová b.  kmenová b.  →→ prepre--prepre →→ prepre-- →→nezralnezraláá→→zralzraláá→→aktivovanaktivovanáá→→PBPB

HCR HCR →→ HCRHCRųų→→κκ λλ R/D R/D →→sIgMsIgM→→ sIgMsIgM/D/D→→sIgMsIgM/G/A/G/A→→cyIgcyIg

vývoj:       vývoj:       antigen nezávislýantigen nezávislý antigen závislýantigen závislý
TDTTDT
CD 79aCD 79a
CD 19CD 19
CD 10CD 10
CD 20CD 20
CD 22CD 22

WHO Classification of Tumours, Lyon: IARC Press, 2001.



Diferenciace T Diferenciace T -- lymfocytulymfocytu

ProPro--
thymocytthymocyt

SubSub--
kapsulárníkapsulární
thymocytthymocyt

KortikálníKortikální
thymocytthymocyt

medulární / perifernímedulární / periferní
thymocyt     thymocyt     TT--lyly

CD 7CD 7
CD 2CD 2
CD 5CD 5
CD 3CD 3
CD 1CD 1
CD 8CD 8
CD 4CD 4
TDTTDT

prekuzorové T - neoplasie            periferní T-neoplasie



BoccaBocca delladella veritáveritá

diagnostika dle zásad diagnostika dle zásad WHOWHO klasifikaceklasifikace
neexistujeneexistuje „zlatý diagnostický standard“„zlatý diagnostický standard“
imunofenotypizaceimunofenotypizace je je cytologická cytologická metoda!metoda!
některé indolentní některé indolentní lymfoproliferacelymfoproliferace
nenesounenesou diagnostický diagnostický fenotypfenotyp
problém problém klonalityklonality, problém T, problém T--lymfomůlymfomů
problém reaktivních Tproblém reaktivních T--lyly, „, „klonálníchklonálních“ B“ B--lyly
tvář buňky / tkánětvář buňky / tkáně



1. lehká diagnostika1. lehká diagnostika

předpoklady:předpoklady: leukemizovanéleukemizované lymfomy lymfomy --
dostupnost materiáludostupnost materiálu
lowlow grade Bgrade B--NHL NHL 
konstantníkonstantní nebo naopak výrazně nebo naopak výrazně aberantníaberantní
imunofenotypimunofenotyp
častéčasté diagnózy: velké studie, klasifikační diagnózy: velké studie, klasifikační 
schémata, zkušenostischémata, zkušenosti
BB--CLL, MCL, HCL, SLVL, LPL/MW,       CLL, MCL, HCL, SLVL, LPL/MW,       
g/d HSL g/d HSL 

Higbyho klasifikace maligních lymfomů, 1979



CLL: Differential DiagnosisCLL: Differential Diagnosis

Atypical CLL Atypical CLL does existdoes exist but it an not be but it an not be 
accepted without discarding other CLPD accepted without discarding other CLPD 
that can mimic CLLthat can mimic CLL
Most frequent Most frequent trapstraps: : splenicsplenic marginal marginal 
lymphoma (SLVL) and MCL in lymphoma (SLVL) and MCL in leukemicleukemic
phasephase
MCL: MCL: SmIgSmIg++++, CD5+, , CD5+, CD23CD23--, CD20++, , CD20++, 
t(11;14), t(11;14), 
CLL : CLL : SmIgSmIg++, CD5+, , CD5+, CD23++CD23++, CD20+, CD20+

Emili Montserrat, ESH Tutorial, Rome 2005



2. ne tak lehká diagnostika2. ne tak lehká diagnostika

obtížná dostupnost vzorkuobtížná dostupnost vzorku
nekonstantní exprese znaku nekonstantní exprese znaku –– určitá určitá 
kombinace však kombinace však převažujepřevažuje
lymfomy MZL, Blymfomy MZL, B--PLL, PLL, plasmocytomplasmocytom/MGUS/MGUS
TT--PLL, PLL, lymfoproliferacelymfoproliferace z NK/LGL lymfocytůz NK/LGL lymfocytů
lymfomy folikulárního centra CC/CBlymfomy folikulárního centra CC/CB
highhigh grade B grade B -- lymfomylymfomy



ImmunophenotypeImmunophenotype in Tin T--PLLPLL

(128 CASES)(128 CASES)
CD7+, CD2+, CD5+, CD3+/CD7+, CD2+, CD5+, CD3+/--

CD4+ CD8+CD4+ CD8+
31 (25%)31 (25%)

CD4+ CD8CD4+ CD8--
78 (61%)78 (61%)

CD4CD4-- CD8+CD8+
16 (12%)16 (12%)

CD4CD4-- CD8CD8--
3 (2%)3 (2%)

Dr Estella Dr Estella MatutesMatutes, ESH , ESH TutorialTutorial meeting, Rome, 2005meeting, Rome, 2005



3. opravdová svízel3. opravdová svízel

nekonstantnínekonstantní exprese znaků, někdy úplná exprese znaků, někdy úplná 
ztráta „liniově specifických“ znakůztráta „liniově specifických“ znaků
reaktivní reaktivní vsvs nádorový proces (EBV)nádorový proces (EBV)
TT-- velkobuněčnévelkobuněčné lymfomy, periferní Tlymfomy, periferní T--NHLNHL
transformované Btransformované B--lowlow grade lymfomygrade lymfomy

↓↓
KAZUISTIKY

jednou vidět …
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