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Myeloproliferatívne neoplázie

Mastocytóza
Myeloidné/lymfoidné neoplázie s eozinofíliou  a génovými preskupeniami

Myelodysplastické/myeloproliferatívne neoplázie

Myelodysplastický syndróm
Myeloidné neoplázie s genetickou predispozíciou

Akútna myeloická leukémia
Myeloický sarkóm

Myeloidná proliferácia asociovaná s Downovým syndrómom

Blastická neoplázia z plazmocytoidných dentritických buniek

Akútna leukémia neurčitej línie

Prekurzorové lymfoidné neoplázie

Neoplázie zo zrelých B-buniek

Neoplázie zo zrelých T a NK buniek

Hodgkinov lymfóm
Lymfoproliferatívne choroby asociované s imunodeficienciou

Neoplázie z histiocytov a dendritických buniek



Myeloproliferatívne neoplázie
Chronické myeloproliferatívne choroby

• Chronická myeloická leukémia (BCR/ABL1)
• Chronická neutrofilná leukémia

• Chronická eozinofilná leukémia (hypereozinofilný sy.)

• Polycytaemia vera

• Primarna myelofibróza

• Esenciálna trombocytémia
• Neklasifikovateľná myeloproliferatívna neoplázia



Chronická myeloická leukémia



Chronická myeloická leukémia

t(9;22)
Philadelphia

chromozóm   = chimerický fúzovaný gén BCR-abl1

tyrozín-kinázová aktivita

Th: po r. 2000 inhibítory tyrozín-kináz

Imatinib (dasatinib, …)

>90% 5 r. prežívanie



Chronická myeloická leukémia

blastická fáza



Polycytaemia vera



PMF Primárna MyeloFibróza



Esenciálna trombocytémia



Mastocytóza

• Kožná mastocytóza

• Indolentná systémová  mastocytóza

• Agresívna systémová mastocytóza



Kožná mastocytóza

CHAE

Giemsa



Myelodysplastické syndrómy

• Refraktérna anémia (MDS s jednolíniovou dyspláziou)

• Refraktérna anémia s prsteňovými sideroblastmi

• Refraktérna cytopénia s viaclíniovou dyspláziou

• Refraktérna cytopénia s excesom blastov

• Myelodysplastický sy. neklasifikovateľný

• Myelodysplastický sy. s del(5q) chromozómovou abnormalitou



Refrakterna cytopenia s viaclíniovou dyspláziou

glykoforinA



MDS so zmnožením blastov (>20%)

CD34



MDS s prsteňovými sideroblastmi

Fe



Akútna myeloická leukémia

• AML s genetickými abnormalitami 

• AML s viaclíniovou dyspláziou

• AML a MDS po terapii

• AML inak neklasifikované (NOS)

AML minimálne diferencovaná

AML bez maturácie (> 3% diferencované bunky)

AML s maturáciou (> 3% zrelé bunky)

AML myelomonocytová

AML monoblastová/monocytová

Akútna erytroidná leukémia

Akútna megakaryoblastová leukémia

Akútna bazofilová leukémia

Akútna panmyelóza s myelofibrózou

Myeloický sarkóm



Akútna myeloblastová leukémia M1 



Akútna myeloblastová leukémia M1(s diferenciáciou, bez maturácie)

Giemsa

CHAE

MPO



Myeloický sarkóm

Akútna promyelocytová leukémia
(AML s genet.abnormalitami t(15;17)

Akútna monoblastová leukémia
(AML inak neklasifikované)



Malígne lymfómy

Morfológia & klasifikácia



Klasifikácia malígnych lymfómov - história

Rappaprot (USA) Lennert (Kiehl)

1960´ nodular vs. diffuse od 1953...paralela

stupeň agresivity s normálnym lymf.tkanivom

↓ ↓

Lukes & Collins ↓

1970´ B/T, cytomorfológia ↓

REAL
1982



Klasifikácia malígnych lymfómov - história

- medzinárodný jazyk na komunikáciu medzi 

zainteresovanými na diagnostike a liečbe

- histopatologický základ ... patológ je ten, ktorý 

spravidla stanovuje dg.

- komunikácia posledných 20r 20. stor. → REAL (od 

1982)

- zjednotenie Kielskej a americkej klasifikácie →

→ WHO 2001

- nové poznatky → WHO 2008



Princípy klasif. 2008

- morfológia tkaniva + cytomorfológia

- imunofenotyp

- genetické charakteristiky

- klinické vlastnosti/chovanie

- pre väčšinu malígnym lymfómov je známy korelát s 
„normálnym protipólom“ lymfatického tkaniva 

Klasifikácia malígnych lymfómov



Princípy  WHO 2017

- použitie všetkých súčasných informácií definujúcich 

danú chorobnú jednotku

- spravidla morfologické a imunofenotypové znaky sú 

dostačujúce na stanovenie dg.

- ! neexistuje jeden špecifický marker pre jednu 

chorobnú jednotku – vždy kombinácia morfológie s 

panelom antigénových markerov (ALCL: CD30+; ale 

CD30+ aj cHL, DLBCL,...)

- ! často ide o aberantnú expresiu (T-bunkový antigén 

CD5 v B-CLL, MCL...)

Klasifikácia malígnych lymfómov



Princípy

- genetické charakteristiky sú čoraz dôležitejšie pre 
stanovenie presne zadefinovanej jednotky

- *klonalita procesu (dif.dg. reaktívnych 
lymfoproliferácií): Ig a TcR gény (PCR)

- *translokácie typické pre danú jednotku (FISH)

- klasifikácia sa opiera o klinické údaje (LU, 
extranodálny proces; splenický, mediastinálny, KD...)

Klasifikácia malígnych lymfómov



- Prekurzorové neoplázie B-
ALL, T-ALL prevažne deti

- LPO zo zrelých lymfocytov
B- 90%, T-12%

- USA,EU: FL+DLBCL>60% 
všetkých nHL

- Endemický výskyt: 

PTCL (HTLV1) – Ázia

Burkitt (EBV) – rovníková           
Afrika

Epidemiológia malígnych lymfómov



Klasifikácia 

nádorov

hemopoézy a 

lymfatického 

tkaniva



Klasifikácia nádorov hemopoézy a 

lymfatického tkaniva 

WHO 2001, 2008, 2017



Klasifikácia 

B-lymfómov



Klasifikácia 

NK/T-lymfómov



Akútna lymfoblastová leukémia/lymfóm

• Prekurzorová B-bunková ALL

– B-ALL

– B-LBL (solídny nádor - LymfoBlastový Lymfóm)

• Prekurzorová T-bunková ALL

– T-ALL

– T-LBL

Nezrelé B a T prekurzorobé leuk./ ly.



B-ALL

CD3

TdT

Giemsa

T-ALL



B-bunkové nádory

• B-ALL/LBL

• Zrelé B-bunkové nádory

– B-CLL/B-SLL

– Lymfoplazmocytový lymfóm

– Vlasatobunková leukémia (HCL)

– Plazmocytový lymfóm

– Folikulový lymfóm

– Extranodálny B-bunkový lymfóm marginálnej zóny 
(MALT)

– Difúzny veľkobunkový B-lymfóm (DLBCL)

– Burkittov lymfóm



B-Chronická lymfocytová leukémia

B-CLL/SLL

Zrelé B bunkové lymfómy a leukemie

CD20

CD43, CD5



ZAP-70 -

ZAP-70 +

B-CLL/SLL

prognóza: ...mutačný stav variabilného úseku IgH

- pomalý vývoj choroby

zmutovaná forma IgH

- rýchla progresia

nezmutovaná forma IgH



Vlasatobunková leukémia

Hairy cell leucaemia



Hairy cell leukemia

CD20

DBA.44



Splenicky lymfóm marginálnej zóny



Splenický lymfóm marginálnej zóny

Dif.dg. vs. CLL (CD5-, CD43-)

FL    (CD10-)

MCL (cyklín D1-)



Lymfoplazmocytový lymfóm
+/- Waldenströmova makroglobulinémia (IgM)

-KD

-zriedka iné lokality

Dif.dg. B-CLL, MZL s plazmocytovou

diferenciáciou

(CD5+, CD23+)



Lymfoplazmocytový lymfóm

CD79α

CD20 IgG λ

Choroba ťažkých reťazcov
(Heawy chain disease)

Mu HCD
- pomalý priebeh (ako B-CLL)

- hepato-splenomegalia, bez LAP

- µ-reťazce, bez ľahkých reťazcov

Gamma HCD
- spravidla sprievodné autoimunitné choroby

(vaskulitidy, Sj.sy., hemolyt.anemia, MG...

- hepato-splenomegalia, LAP

- γ-reťazce, bez ľahkých reťazcov

Alpha HCD
(Mediterranean lymphoma, imunoproliferácia

tenkého čreva)

= variant MALT (?)



Plazmocytový lymfóm (Malígny myelóm)

Plazmocytóm (solitárny kostný P, extraoseálny P)

I. Asymptomatické štádium

1. Monoklonová gamapatia nejasného významu (non-IgM !)

(MGUS Monoclonal Gamopathy of Undetermined Significance)

paraproteín v sére <30 g/l

plazmocyty v KD < 10 %

2. Asymptomatický (smoldering) MM

paraproteín v sére >30 g/l

plazmocyty v KD > 10 %

ľ. reťazce Ig > 1 g/24 h (moč) bez klin. príznakov !

II.   Symptomatický MM

paraproteín v sére > 50 g/l

ľ. reťazce Ig > 4 g/24 h (moč)

+ CREB hyperCalcemia, Renal dysfunction, Anemia, lytic Bone lesion

+ Primárna amyloidóza, paraneoplastické syndrómy POEMS, TEMPI 



Plazmocytový lymfóm

plazmocytóm, malígny myelóm

-KD restrikcia ľ.reťazcov Ig, 

CD138+, CD79a

lambda kappa

*



Plazmocytový lymfóm

plazmocytóm, malígny myelóm

-zriedka: mimo KD (CD56+)

plazmocytová leukémia



Extranodálny lymfóm marginálnej zóny

MALT

-GIT (najčastejšie žalúdok 

- vzťah ku infekcii HP)

-iné lokality, aj koža (borelióza)



MALT lymfóm

◄HE       - spojovka - cytokeratíny▼



Folikulový lymfóm



Folikulárny lymfóm

G I  - IIIa

CD10, Bcl2, Bcl6

CD20 CD3 Bcl2



Lymfóm plášťovej zóny

CD5+, CD43+, Bcl6-

cyklin D1+



DLBCL – Difúzny veľkobunkový B-lymfóm



B-bunkové lymfómy

expresia CD20

Th:      → anti-CD20 Ab (Rituximab)

liečba FL, DLBCL, B-CLL

CD20



Difúzny veľkobunkový B lymfóm

Mediastinálny

Intravaskulárny

CD20



Difúzny veľkobunkový B lymfóm

Anaplastický

CD20

CD3

T-cell rich DLBCL



Burkittov lymfóm



Burkittov lymfóm

EBER

C-MYC Split signálová sonda:

- normálny gén C-MYC – tenká šípka;

- prestavba génu C-MYC (locus 8q24) 

červená časť génu   upstream

odskočená od 

zelenej časti génu – downstream

Sonda dizajnovaná s miestom zlomu



Zrelé T-bunkové nádory

• Leukemické/diseminované
– T-PLL

– Adultná T-bunková leukémia/lymfóm

– Agresívna NK-buková leukémia

– T-bunková leukémia z veľkých granulárnych lymfocytov

• Kožné
– Mycosis fungoides

– Sézaryho syndróm

• Extranodálne
– Nazály typ NK/T lymfóm

• Nodálne
– Periférny T-bunkový lymfóm

– Anaplastický veľkobunkový lymfóm (ALCL)

– Angioimunoblastický T-bunkový lymfóm



Adultná T-bunková Leukémia/lymfóm
(HTLV-1; v EU zriedkavá, endemicky rozšírená v juhovýchodnej Ázii)

Extranodálny NK/T-bunkový lymfóm, nosový typ
v nosovej dutine, nosohltane, zriedkavo extranazálne

typický angiocentrický rast 

ulcerácia mäkkého 

podnebia



Mycosis fungoides
najčastejší kožný lymfóm, pomalá progresia, infiltrácia podkožia (*) a epidermy (šípka)

* * CD4+



Periférny T-bunkový lymfóm (nodálny)



Hodgkinov lymfóm

• Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov

• Klasický Hodgkinov lymfóm (cHL)

– HL s prevahou lymfocytov

– Nodulárna skleróza

– HL so zmiešanou celularitou

– HL s úbytkom lymfocytov



Hodgkinov lymfóm
nádorové RS a Hodgkinove bunky (šípka) s pozitivitou latentného proteínu EBV

EBV



cHL s prevahou lymfocytov

Nodulárna skleróza



cHL so zmiešanou celularitou

cHL s úbytkom lymfocytov


