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Podmienky vyšetrovania biopsie KD 

1. Teoretické znalosti, adekvátna a aktuálna terminológia 

2. Praktické skúsenosti – dostatok materiálu 

3. Adekvátne diagnostické metódy 

4. Spolupráca s klinikmi (hematológmi a hematoonkológmi) 

5. Možnosť zaslania materiálu na konzultačné vyšetrenie  



Teoretické znalosti 

Algoritmus popisu biopsie KD (náležitosti bioptického nálezu): 

1. Reprezentatívnosť materiálu 

2. Perióda odberu 

3. Celková celularita KD 

4. Proporcionalita zastúpenia základných radov hemopoézy 

5. Topografické pomery 

6. Kvalitatívne zmeny hemopoézy 

7. Iné chorobné (nehemopoetické) zmeny 

8. Zmeny interstícia (stromálna reakcia) 

9. Reaktívne zmeny 

10.Zásoby Fe pigmentu 

11.Dg. záver 



Reprezentatívnosť materiálu 

Reprezentatívna vzorka (odporúčania SZO): 

- veľkosť vzorky minimálne 15mm 

- 10 neúplných dreňových priestorov 

Reprezentatívna 

Hranične reprezentatívna 

Takmer nereprezentatívna 

Nereprezentatívna (ale môže byť diagnostická) 

Nereprezentatívna a nediagnostická 

Limitujúce faktory: 

- nedostatočná veľkosť 

- subperiostálny alebo tangenciálny odber 

- zdrtenie alebo prekrvácanie 

- aspiračný artefakt 



Subperiostálny odber 

A1 B1 

A2 B2 



Perióda odberu 

- primobiopsia (primodg.) alebo rebiopsia 

- staging alebo restaging 

- pred-th. alebo post-th. (+ aká th. bola aplikovaná: RF, KS, CHT, RAT, TKD) 

- znalosti o dynamike ochorení 



Celularita KD = pomer hemopoetickej a tukovej drene 

Hypocelulárna 

ťažko stredne    ľahko 

 

(rovnomerne / nerovnomerne) 

ľahko stredne ťažko 

 

(rovnomerne / nerovnomerne) 

Normocelulárna Hypercelulárna 

Vek Celularita 

Novorodenec 100% 

Malé dieťa 90-100% 

Staršie dieťa 80%    +/-15% 

Adolescent 70%    +/-15% 

Dospelý (50)60%    +/-15% 

Starý 30%    +/-15% 



Kvantitatívne zmeny hemopoézy 

Hypocelularita: 

- útlmové zmeny, zlyhanie KD 

- redukcia/hypoplázia: proporciálna (všetky 3 rady) / disproporciálna (selektívna) 

- aplastická anémia, „hypocelulárny“ MDS, konštitučné poruchy hemopoézy 

- fibróza (falošná hypercelularita) 

Hypercelularita: 

- proliferácia (hyperplázia): - reaktívna (aktivácia) / nádorová (MPN, MDS) 

- mono- / bi- / tri-lineárna 

- nádorová infiltrácia: - primárne hemopoetické a lymfoidné neoplázie 

- sekundárne (MTS) 

- zmnoženie hematogónov 

- výrazná lymfocytóza 

- metabolické ochorenia s tezauráciou 



Proporcionalita a topografia (architektúra) prekurzorov hemopoézy 

Granulopoéza: 

- paratrabekulárna kambiová vrstva prekurzorov 

- zrelé (segmentované) formy intertrabekulárne 

 

Erytropoéza: 

- intersticiálne (intertrabekulárne) zhluky = erytróny 

 

Pomer G:E: 

novorodenci 4:1, malé deti 5-10:1, staršie deti 3:1, 

dospelí 3-4:1 (norma 3-5:1) 

 

Megakaryopoéza: 

- mgk disperzne rozptýlené (1-3/HPF), bez zhlukov 

- v kontakte so sínusmi 



Kvalitatívne zmeny hemopoézy 

Cytologické odchýlky (dyshematopoéza): 

a.) neklonálne reaktívne atypie: mono- / bi- / tri-lineárne 

b.) pravé dysplázie (nádorové, klonálne): mono- / bi- / tri-lineárne 



Kvalitatívne zmeny hemopoézy (reaktívne atypie verzus dysplázie) 

Vonkajšie vplyvy: 

intoxikácie 

terapia 

infekcie 

nutričné 

dysplázie  
reaktívne  

atypie 

Vnútorné vplyvy: 

genetické abnormality 

metabolické och. 

autoimunitné och. 

morfologicky menej výrazné 

reverzibilné 

morfologicky výraznejšie zmeny 

zvyčajne ireverzibilné 

??? 

Široké spektrum zmien 

Ich hodnotenie patrí k 

najzložitejším  



Kvalitatívne zmeny hemopoézy – posúdenie maturácie prekurzorov 

Prítomnosť blastov: 

- normálne <5% (u starších <3%) 

- poruchy maturácie: posun doľava, nedostatočná, nedokonalá, zablokovaná 

- zmnoženie blastov: reaktívne / nádorové (určiť fenotyp a podiel blastov) 

MPO 



Hodnotenie / grading MF: Európsky konsenzus o gradingu fibrózy a celularity v KD 

(Thiele et al., Haematologica, 2005; 90: 1128-1132) 

MF0 – bez fibrózy MF1 – retikulínová fibróza 

MF2 – počínajúca kolagénová fibróza MF3 – kolagénová fibróza 

OMS 



Etiológia / klasifikácia myelofibrózy v KD 

Primárna myelofibróza (PMF) 

Sekundárna myelofibróza: 

 a.) fibrotická transformácia iných MPN  

  - postpolycytemická myelfibróza (spent fáza PV) 

           - posttrombocytemická myelofibróza (ET) 

          - chronická myeloidná leukémia (CML) 

            - mastocytózy 

 b.) „fibrotický“ MDS a MDS-MPN s fibrózou 

 c.) fibróza pri nádorovej infiltrácii KD 

                      - akútne leukémie (najmä AML-M7, APMF) 

                        - LPO 

                      - metastázy 

 d.) fibróza pri reatívnych ochoreniach KD 

                   - autoimunitné ochorenia 

                     - zápalové ochorenia KD 

                    - terapiou indukovaná myelofibróza (CHT, RAT) 



Bez Fe 

Fe 3+ (ľahká sideróza) 

Primerané (1+) 

Prstencovité sideroblasty 

Fe 2+ 

Fe 4+ (ťažká sideróza) 



Interstícium KD 

Stromálne bunky: 

- lymfocyty (T > B) – disperzné (stromálna lymfocytóza) / lymfoidné agregáty 

  (malé deti podiel hematogónov až do 50%, dospelý podiel lymfocytov max. 20%) 

- plazmatické bunky (<5%) – zvyčajne lokalizované perivaskulárne 

- makrofágy a histiocyty – zmnoženie, môžu tvoriť agregáty alebo granulómy 

- tukové bunky – hyperplázia 

- fibroblasty – fibróza 

Cievne štruktúry: 

- kapilárno-venózne sínusy a kapiláry – neovaskularizácia 



CD20 CD3 

Malobunkové lymfoidné agregáty 



Malobunkové lymfoidné agregáty 

Reaktívne Nádorové 

ojedinelé (<3 / TKD) viacpočetné 

ohraničené infiltratívne („cípaté“) 

malé a náhodne distribuované rozsiahle 

intertrabekulárne, centrálne paratrabekulárne / zmiešané 

perivaskulárne intrasínusoidálne 

obsahujú GC GC sú zriedkavé 

bez fibrózy (majú retikulín. kostru) ložisková fibróza 

polymorfné monomorfné 

T>B / zmiešané T<B (neplatí v postterap. fáze) 

Kritériá neplatia absolútne!!! 



Kostné zmeny 

Novotvorba kosti: 

- aktívna kostná remodelácia v detskom veku 

- osteoskleróza 

- osteoblastické MTS 

- zmeny po nekróze kosti 

- zmeny pri ochoreniach obličiek 

- osteopetróza 

Úbytok kosti: 

- osteopénia pri osteoporóze 

- osteolytické MTS 



Správna terminológia 

Typizácia a klasifikácia primárnych nádorových zmien KD 

WHO klasifikácia nádorov hemopoetického a lymfoidného tkaniva (SH/EAHP, 2001) 

WHO klasifikácia – update (SH/EAHP, 2008) 

2001 2008 



Metódy 

Adekvátne spracovanie materiálu: 

- dostatočná fixácia (10% neutrálny roztok formaldehydu), 24 hod. 

- dostačná, ale šetrná dekalcifikácia (EDTA), 24 hod. 

HE Giemsa PAS Gömöri Perls (Fe) CHAE 

Panel základných KD metód: 



Kvalita preparátov 

hrubý rez → dysplázie slabé farbenie → bez dysplázií hrubý rez → MF1 

kvalitný rez → bez dysplázií kvalitné farbenie → dysplázie kvalitný rez → MF0 



Klinické informácie 

Nevyhnutná spolupráca s klinikom !!! 

(„vychovajte si svojho klinika“) 



Klinické údaje 

- anamnéza:  - dĺžka trvania ochorenia 

                             - klinická manifestácia 

                              - sprievodné ochorenia 

- fyzikálne vyšetrenie: - splenomegália, hepatomegália 

- laboratórne vyšetrenia: - KO, diferenciálny KO 

- výsledky cytogenetických a molekulovo-genetických vyšetrení 

- predchádzajúce bioptické vyšetrenia 

- aplikovaná terapia: - druh terapie 

   - dĺžka podávania terapie 



Špeciálne vyšetrenia 

Špeciálne histolog. a histochem. farbenia – áno 

IHC farbenia – áno 

Mol.-genet. analýzy 

- na báze PCR – áno 

- FISH – nie 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

 
kolegom za spoluprácu 
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Projekt: 

Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších 

postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine 


