
• Muž 

• 15 let 

• Klinická dg.: Lymphadenopathia colli l. sin, 

• Rezistence pozorována od 3/2013 
•   Bez progrese růstu 
•   Krevní a serologické nálezy negativní 
•    Suspektní tuhá nerovná uzlina, velikosti 3,5 x 
2,5 x 2 cm 

 





Setřelá struktura uzliny 



Setřelá struktura uzliny 



Atypické elementy s mitózami 



RS-like buňky 



RS-like buňky 



Velké vícejaderné buňky, mitóza 



Velké buňky, vícečetná jadérka 



Celulární atypie, mitózy 



Buněčný endotel kapilár 



RS-like buňky 



Epiteliodně histiocytární buňky 



Buňky Hodgkinoidní 



Buněčné atypie 



Apoptotický element 



Hyalinizace 



Skupina epiteloidně histiocytárních buněk 



Buněčné endotelie 



Ojedinělé perzistující zárodečná centra lymfatických folikulů 





 

• Toxoplasmová lymfadenitida (Piringer – 
Kuchynkové) 

• Hodgkinův lymfom 

• Lymfoproliferace atypická 

• Lymfom z marginální zóny 

• Folikulární lymfom 



CD15, negativní 



CD15 



CD30 



CD20 (B-Lymfocyty) 



B lymfocyty – Slabá nukleární pozitivita PAX5 



CD3 T buňky 



Ki67 



CD3 pozitivita malých lymfocytů 



Uzlina, CD10, negativní 



Pozitivita CD8 lymfocytů 



CD4 lymfocyty 



CD5 lymfocyty 



CD45 LCA-centrocyty, centroblasty, Hodgkinovy-like buňky,pozitivní exprese 



CD45 LCA, Hodgkinovy-like buňky, nevýrazně exprimují 



CD45 LCA, blasty, RS-like bez větší exprese 



CD5, malé T lymfocyty 



CD5, blasty, RS like, negativní 



EMA, negativní 



EMA, centrocyty negativní 



 

 



RS buňky 



Lymfocyty, plazmocyty 



CD15, pozitivní RS buňky 



CD30, pozitivní RS buňky 



 

• etiologie: Toxoplasma gondii 

• lokalizace: často krční a šíjové uzliny 

• morfologie: folikulární a parakortikální hyperplazie, 
„nezralá sinusová histiocytóza“ (infiltrace sinusů 
monocytoidními B lymfocyty), skupiny epiteloidních 
histiocytů s drobné granulomy v parakortexu i 
zárodečných centrech folikulů, chronická 
periadenitida 

 



 
 • nádorové buňky: Hodgkinovy a diagnostické Reed-

Sternbergovy buňky (HRS buňky) - jádro vezikulární 
s prominujícím eozinofilním nukleolem, cytoplazma 
objemná lehce bazofilní 
 

Hodgkinovy buňky: mononukleární 
RS buňky: binukleární a multinukleární     
Mumifikované buňky: pyknotická jádra, svráštělá 

kondenzovaná cytoplasma 
Lakunární buňky: fixační artefakt, cytoplazma je 

svráštělá, jádra jsou v „lakuně“ 
 

Imunofenotyp: CD30 +, CD15 +/-, CD20 -/+, CD45 -, 
LMP1 +/- 

  
• reaktivní pozadí: zralé lymfocyty, histiocyty, 

eozinofily, neutrofily, plazmocyty, fibroblasty 
 



• Morfologie: expanze marginální zóny folikulů, vágně 
nodulární nebo difuzní infiltrát, poměrně polymorfní 
populace buněk: malé kulaté lymfocyty, 
centrocytoidní a monocytoidní buňky, plazmocytární 
diferenciace, transformované velké blasty 
(centroblasty)  

• Imunofenotyp: B linie (CD20 a CD79a +), bcl-2 +, 
ostatní markery negativní 

• Prognóza: nízce maligní onemocnění, indolentní 
průběh, zřídka transformace do difuzního 
velkobuněčného B lymfomu 



• Vzniká z B buněk zárodečných center folikulů 
• Epidemiologie: postihuje zejm. pacienty středního věku a starší 

(medián 59 let), u osob mladších 20 let je velmi vzácný  
• Morfologie: vágně nodulární infiltrát napodobující folikuly, 

občas difuzní, středně velké centrocytické buňky a velké 
centroblasty 

• Grading: podle počtu centroblastů 
• Grade 1: 0-5 centroblastů / HPF 
• Grade 2: 6-15 centroblastů / HPF 
• Grade 3: 16 a více centroblastů / HPF  (grade 3a – centrocyty 

jsou přítomny, grade 3b – solidní pole centroblastů bez 
centrocytů)  

• Imunofenotyp: B linie (CD20 a CD79a +), CD5 -, CD10 +, CD23 
-/+, bcl-2 +, bcl-6 +.   
 



• zvětšené folikuly se zvýrazněnými zárodečnými centry: při 
déle trvající stimulaci jsou folikuly nepravidelného až 
bizarního tvaru (puzzle shape) 

• hyperplastické folikuly: zárodečná centra tvoří polymorfní 
populace centrocytů, centroblastů a makrofágů 
s fagocytovanými apoptotickými (Flemingovými) tělísky – 
obraz hvězdného nebe. 

• progresivní transformace zárodečných center: zvětšující se 
centra se rozpadají  

• ve dřeni často plazmocyty 

• výskyt: uzliny při tonzilitidě, HIV infekci (ARC), autoimunitních 
onemocněních, ulceraci žaludku, maligních nádorech  

 

  

 





1. Konzultační vyšetření lymfatické uzliny 
• CD23+malé B lymfocyty CD3 – hojné neoplastické 

buňky s „POP CORN“ jádry 
• CD20+ 
• LCA-/+ 
• CD30 -/+ 
• EMA +/- 
Závěr:  
    Hodgkinův lymfom, typ nodulární (syn.: dříve 

paragranulom) 



2. Konzultační  vyšetření lymfatické uzliny 
• Hyperplastická aktivována T zóna s utlačenou B zónou 
• +T CD3 a CD5 lymfocyty 
• Centroblasty, imunoblasty a Hodgkin-like buňky 
- exprimují LCA, CD30, CD20 
- Neexprimují CD3, CD5, CD10, CD23, fascin, EMA, LMP1,  
      Ki67 - vysoká exprese převážně v T zóně 
• CD56+ řídce roztroušené buňky 
- Nebyla detekována klonální přestavba lgH a TCR, což odpovídá 

polyklonální populaci B i  T buněk. 
Závěr: 
 Reaktivní lymfoproliferace s aktivací T zóny. Pomýšlet na 

virovou etiologii. O Hodgkinův lymfom se nejedná. 
 
 
 
 



3. Konzultační  vyšetření lymfatické uzliny 
• Jde o komplex lymfoproliferativních  změn s aktivací histiocytů a 

epiteloidních buněk non granulomatózního charakteru. 
• Směs CD20+/PAX5+ buněk a CD3+ T buněk 
• Jedno a vícejaderné blasty až bizární připomínající  Hodgkinovy 

buňky a SR buňky 
• CD20+ B buňky 
• CD3+ T buňky 
• CD15- 
• Polyklonální plazmocyty 
Závěr: 
 Jde o atypickou lymfohistiocytární proliferaci nejasného původu 

(Piringer-Kuchynka, toxoplazmóza, EBV infekce) 
      Nález nesplňuje kritéria maligního lymfomu. 
 
 
 
 



4. Konzultační  vyšetření lymfatické uzliny 
• Buněčné lymfoidní pozadí s nepravidelnými buňkami, 

připomínající popcorn cells, až  HRS-like vzhledu. Diagnostické RS 
buňky nezastiženy, bez eosinofilů (celkem 17 
imunohistochemických vyšetření). 

• CD30 – velké buňky CD30 2+ membránová pozitivita 
• CD15 – granulární cytoplazmatická pozitivita nečetných 

granulocytů 
• CD68 – negativní 
• EBV – negativní 
• Ki67 + do 20% disperzních lymfocytů a většiny velkých buněk 
Závěr: 
 Chronická reaktivní lymfadenopatie, Hodgkinův lymfom s 

predominancí lymfocytů přesvědčivě neprokázán. 
 
 
 



 Lymfoproliferace atypická, 

 doporučení pacienta sledovat 


