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WHO klasifkácia
PODĽA PÔVODU BUNIEK

I. Myeloidné neoplázie

II. Histiocytové neoplázie

III. Lymfocytové neoplázie

o Tumory z nezrelých B buniek

(B lymfoblastová leukémia/lymfóm)

o Tumory z nezrelých T buniek

(T lymfoblastová leukémia/lymfóm)

o Nádorý zo zrelých periférnych B buniek

o Nádory zo zrelých periférnych T a NK 
buniek

o Hodgkinov lymfóm

PODĽA MATURÁCIE BUNIEK/ 
KLINICKÉHO PRIEBEHU

oAkútne (blastické bunky / rýchla 
progresia)

oChronické (zrelé bunky / pomalá 
progresia)



Klasifikácia a delenie
▪ Klasifikácia podľa typu bunky - myeloidná alebo lymfoidná

▪ Klasifikácia podľa klinického obrazu choroby - solídne alebo leukemizujúce

ALE!!! niektoré leukémie môžu vytvárať solídnu nádorovú masu (infiltráty) v 
tkanivách/orgánoch, a naopak, niektoré solídne hemopoetické nádory  
môžu leukemizovať a infiltrovať rôzne tkanivá



Leukémie vs. lymfómy
LEUKÉMIE

• Leukémia je heterogénna skupina 
hemopoetických malignít 
vychádzajúca z proliferácie 
jednotlivých línií hemopoézy a 
lymfopoézy.

• myeloidné

• lymfoidné

SOLÍDNE HEMOPOETICKÉ 
NÁDORY

▪ predovšetkým nádory 
lymfatického tkaniva (lymfatické 
uzliny + extranodálne lymfatické 
tkanivá) 



Leukémia
▪ zahŕňa kostnú dreň +/- periférnu krv

▪ môžu sa prejavovať ako diskrétne infiltráty, napr. v koži (leukemia cutis) 
alebo na iných miestach

▪ zvyčajne sa klasifikuje ako akútna alebo chronická

▪ Akútna = nezrelejšia a agresívnejšia (blastické bunky)

▪ Chronické = diferencovanejší fenotyp a indolentnejší priebeh.

▪ prednostne kolonizuje orgány spojené s extramedulárnou krvotvorbou



Lymfóm 
▪ narastajúca masa, zvyčajne lymfatická uzlina.

▪ klonálna proliferácia lymfoidných buniek v solídnych orgánoch (T a B lym)

▪ klasická prezentácia: nebolestivé zväčšenie lymfatických uzlín

▪ historické rozdelenie na HL a NHL

▪ podľa miesta postihnutia ich delíme na uzlinové, extranodálne a 
diseminované

▪ v miestach výskytu lymfatického tkaniva

▪ typický klinický priebeh – B-symptómy (chudnutie, nočné potenie, 
subfebrility)



Diagnostika hemopoetických nádorov
• TNM staging nie je možné použiť

• grading je osobitný pre rôzne typy

• každá nozologická jednotka je samostatná = samostatný staging
(solitárna LU, skupina LU, postihnutie KD, sleziny, pečene, iných tkanív...)

• prítomnosť alebo neprítomnosť B symptómov tiež patrí do klinickej 
klasifikácie

➢ indolentné lymfómy (FL, MATL, B-CLL/SLL, MZL) 

➢ agresívne lymfómy (BL, DLBCL)



Diagnostika hematopoetických nádorov
o Základné vyšetrenie – krvný obraz (diferenciálny)

◦ Cytologický náter (krv, kostná dreň)

◦ Cytogenetické a molekulárne-genetické vyšetrenie

o Histológia - biopsia z LU (lymfómy)

- trepanobiopsia (myelopoetické nádory, staging lymfómov)

o IHC (imunofenotyp) - B bunky CD20 

- T bunky CD3, CD4, CD8

- plazmatické bunky CD138, kappa a lambda ľahké reťazce Ig



Zhrnutie 

•klonálna proliferácia lymfocytov v solídnych orgánoch –
lymfómy

• lymfómy vychádzajú prevažne z buniek lymfoidnej rady ( 
T,B,NK bunky)

• neoplastická proliferácia prekurzorov bielej krvnej zložky v 
kostnej dreni či periférnej krvi - leukémie

• diagnostický záver zohľadňuje molekulárnu genetiku

• každá nozologická jednotka má samostatný staging

• grading hemopoetických nádorov je rozdielny

• podľa diferenciácie nádorových buniek ich delíme na 
lymfoidné a myeloidné nádory 



Kazuistika č.1

• 44-ročný muž sa sťažuje na celkovú 
dlhotrvajúcu slabosť. Vo fyzikálnom vyšetrení 
dominuje zväčšená pečeň. 

• laboratórne testy: 

˄˄  WBC

˅  aktivita leukocytárnej alkalickej fosfatázy (LAP)

• krvný náter – početné nezrelé granulocyty



Chronická myeloidná leukémia
CML
• 20% všetkých leukémií, čo je jedna z najbežnejších leukémií u dospelých

•Etiológia - translokácia - Philadelphský chromozóm (fúzny gén BCR-ABL s aktivitou 

tyrozínkinázy)

• Laboratórne nálezy: anémia, granulocytóza a nezrelé bunky (myeloblasty ≤ 5%)

• Biopsia- KD hypercelulárna, zvýšené množstvo myeloidných prekurzorových buniek

• Klinické prejavy - mierna horúčka, únava, nočné potenie splenomegália, hyperurikémia

• Klinický priebeh:

Chronická fáza (blasty ≤ 10%)

Akcelerovaná fáza (10 - 20% blasty)

Blastická kríza (blasty ≥ 20%) - zvyčajne transformácia na AML



Chronická myeloická leukémia (pečeň)  



Chronická myeloická leukémia (pečeň)  



Kazuistika č.2

• 67-ročný muž sa na preventívnej prehliadke 
sťažuje na celkovú slabosť v poslednej dobe, za 
posledných 6 mesiacov mu samovoľne  krvácalo 
z nosa.

• Vo fyzikálnom vyšetrení dominuje difúzna 
lymfadenopatia a mierna hepatosplenomegália.  



Kazuistika č.2

• laboratórny nález - ˄˄˄ leukocytóza

•Periférny náter – početné malé lymfocyty

•Dif. krvný obraz – lymfocyty 7500/ml



Chronická lymfocytárna leukémia
CLL
• neoplastická proliferácia malých lymfocytov

• max. > 50 r., muži

• etiológia - chromozomálne abnormality

• Biopsy - KD - infiltrácia s malými lymfocytmi 

• Klinické prejavy – difúzna LAP, krvácanie zo sliznice, únava, môžu mať málo 
príznakov

• trvanie - roky / desaťročia s chronickým priebehom (doba prežitia aj nad 20 rokov)

• B-CLL / B-SLL = najčastejša lymfocytová proliferácia / = najbežnejšia leukémia 
dospelých

• T-CLL sú zriedkavé





B-chronická lymfocytová leukémia (pečeň)   



B-chronická lymfocytová leukémia (pečeň)   



B-chronická lymfocytová leukémia (LU)   



Kazuistika č.3

•57-ročný muž prišiel k svojmu všeobecnému 
lekárovi pre zväčšujúcu sa hrčku na krku. Pacient 
ďalej udáva chudnutie v poslednom čase a 
mierne zvýšenú teplotu posledné 3 mesiace. 

•Fyzikálne vyšetrenie odhalí zväčšené krčné a 
ingvinálne lymfatické uzliny, ktoré sú nebolestivé 
a hepatosplenomegáliu

•Laboratórne nájdeme miernu anémiu a zvýšené 
hodnoty LDH





Metastáza DLBCL do sleziny a obličky



Difúzny veľkobunkový B lymfóm
Non-Hodgkinova choroba

• najčastejší NH B-lymfóm (cca 35% zo všetkých NHL)

• častý extranodálny výskyt

• vznik de novo alebo z pôvodne indolentného lymfómu

• primárne u starších jedincov (60+) aj keď sa môže vyskytnúť u mladých 
dospelých a v ojedinelých prípadoch aj u detí

• typický rýchlo progredujúci priebeh, B príznaky

➢ klinické delenie podľa pôvodu  1. proliferácia buniek zárodočných centier
( germinal center B-cell)

2. proliferácia postgerminálnych buniek –
horšia prognóza ( activated B-cell)







CD 20                                                                     CD 45   





Kazuistika č.4

• 22-ročná žena prišla do ambulancie so 
zväčšujúcim sa bezbolestným uzlíkom na krku. 
Posledné mesiace ju trápi aj silné nočné potenie 
a ľahko zvýšená teplota. Za posledných 8 
týždňov schudla 7kg.

• fyzikálnym vyšetrením zistíte unilaterálnu 
lymfadenopatiu a splenomegáliu. 

•Bioptické vyšetrenie odhalí mnohojadrové veľké 
bunky s prominujúcimi jadierkami, ktoré 
pripomínajú sovie oči



Hodgkinov lymfóm
Etiológia - EBV infekcia

• bimodálna veková prevalencia (20 - 30 rokov, viac ako 50 rokov), 
primárne vznikajú v rámci LU (cervikálne LU), sekundárne extranodálny
nález

• Biopsia - LU - Reed-Sternbergove bunky CD30 +, CD15+ / Hodkinove
bunky + zápalové nenádorové bunky.

• Klinický prejav - bezbolestná LAP, pruritus, príznaky B.

• dobrá prognóza, ale vyššie riziko pre sekundárne zhubné nádory



Histologické črty HL
• Reed-Sternbergove bunky: obrovské viacjadrové bunky

• bunky vzhladu sových očí: dve jadra s výraznými jadierkami, s 
perinukleárnym halo

• lakunárne bunky: menšie, jadro leží v lakúne kvôli zmenšeniu cytoplazmy

• popcorn bunky: väčšie, mnoholaločnaté jadro

• pleomorfné bunky: pleomorfné atypické jadrá



4. úbytok lymfocytov

1. prevaha lymfocytov 2. nodulárna skleróza

3. zmiešaná populácia buniek



CD30

CD3 (T-lymfocyty)

CD15



Kazuistika č.5

•69-ročný muž bol prijatý do nemocnice pre 
zhoršujúcu sa bolesť krku a chrbta. Udáva, že sa 
v poslednej dobe cíti unavený a v priebehu 2 
mesiacov sa liečil na infekt močových ciest

• Rtg odhalilo fraktúru stavcov L2a L3 a lytické
kostné lezie na lebke

• laboratórne bola prítomná anémia, zvýšený 
kreatinín, nález Bence-Jones bielkoviny v moči, 
hyperglobulinémia, azotémia

• FW bol výrazne zvýšený pri prvom odčítaní





Plazmocytóm /
Mnohopočetný myelóm
• proliferácia monoklonalnych plazmatických buniek produkujúcich IgG

• prítomnosť klonu určuje biologické vlastnosti myelómu, a tým aj klinický obraz

• laboratórne zmeny - Bence-Jonesov proteín v moči, anémia, hyperkalcémia, 
hyperglobulinémia

• väčšinou plazmocytóm IgG a IgA

• nízka koncentrácia funkčného Ig = vysoký výskyt infekcií.

➢Makroskopicky - solitárne lézie, solitárna kosť, typický výskyt v orofaciálnej
oblasti

➢Klinické prejavy - bolesti a zlomeniny kostí, renálna insuficiencia, opakované 
infekcie, primárna amyloidóza



• Ovoidný tvar

• Veľké, okrúhle jadro

• Excentrické jadro

• Bazofilná cytoplazma

• Golgiho zóna

• Radiálne usporiadaný 

• Chromatín









Kazuistika č.6

• 29-ročný, fyzicky aktívny mladý muž, ktorý bol predtým v
dobrom zdravotnom stave, bol prijatý na koronárnu jednotku
pre silnú pre-kordiálnu bolesť spojenú s potením po dobu 30
minút v pokoji.

• bol nefajčiarom, v rodinnej anamnéze nemal hyperlipidémiu,
diabetes mellitus a hypertenziu alebo ochorenie koronárnych
artérií.

• pri vyšetrení mal bolesti a bol tachykardický (100 / min). Jeho
krvný tlak bol 130/80 mm Hg a všeobecné fyzické a systémové
vyšetrenie bolo normálne. EKG ukázalo významné zvýšenie ST
vlny v dolných zvodoch naznačujúcich infarkt myokardu (EKG).
Potvrdili to sériové srdcové enzýmy. Začal užívať aspirín spolu
so streptokinázou pre trombolýzu.

• na liečbu reagoval dobre a odvtedy zostal bez príznakov.



Esenciálna trombocytémia
• myeloproliferatívne ochorenie 

• ochorenie kostnej drene charakterizované zvýšenou proliferáciou 
megakaryocytov v kostnej dreni

• nadprodukcia krvných doštičiek môže viesť k zvýšenému riziku trombov  
a hemorágie

• etiológia je stále neznáma

• môže sa vyvinúť do akútnej myeloidnej leukémie alebo myelofibrózy

• pomalá progresívna porucha s dlhými asymptomatickými obdobiami 
prerušovanými trombotickými alebo hemoragickými prejavmi



Esenciálna trombocytémia - trepanobiopsia



Početné veľké atypické megakaryocyty s hyperlobulizovanými jadrami



Skupinky atypických megakaryocytov



Kazuistika č.7

• 60-ročná farmárka prišla na hematologickú kliniku z dôvodu 
generalizovaného svrbenia tela po dobu 3 rokov a miernej 
hypoanestézie kože po dobu 5 rokov. Na chrbte a oboch 
horných končatinách mala zmiešané hypopigmentované a 
hyperpigmentované makulopapulárne šupinaté škvrny

• V minulosti sa nevyskytla artralgia, ožarovanie ani chemická 
expozícia, bez opuchov, bez krvácania do kože ani z 
akéhokoľvek otvoru

• bez abúzov

• pacientka bola vyšetrená na dermatologickej klinike, kde bola 
vyšetrovaná na rôzne ochorenia vrátane lepry. Dlhodobo sa 
liečila na chronickú dermatitídu 

• vyšetrenia vykonané na hematologickej klinike zahŕňali plný 
krvný obraz, film periférnej krvi, röntgenové vyšetrenie 
hrudníka, ultrazvukové vyšetrenie brucha a panvy a testy 
funkcie obličiek a pečene a všetky boli v poriadku

•negatívny bol aj vírusový skríning na protilátky HIV I a II, 
povrchový Ag hepatitídy B a vírusu hepatitídy C





Mycosis fungoides
• najbežnejší primárny kožný lymfóm

• indolentný priebeh, iba svrbenie kože - exantemický sv.

• zrelý T-bunkový lymfóm prítomný v koži mužov stredného veku

Patologické zmeny 

•epidermálny a dermálny infiltrát (epidermotropizmus)
•primárny dermálny proces
•pomalý progres

Klinické štádiá 
• Premykotické štádium (ekzém, dermatitída)- makulárne
• Štádium plakov
• Štádium uzlovitých nádorov

✓Sezaryho syndróm: generalizovaná erytrodermia, Sezaryho bunky v krvi, 
lymfadenopatia, hepatomegália





Infiltrácia T-lymfocytmi, v epiderme typické Pautierové abscesy


