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Φύλο: ΘήλυΦύλο: ΘήλυΦύλο: ΘήλυΦύλο: Θήλυ
Ηλικία: 50 Ηλικία: 50 ετώνετών
Ιστορικό: Ρευματοειδής αρθρίτιδαΙστορικό: Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Βιοψίες: Βιοψίες: 
20/1/1620/1/16 HH ί δί δ20/1/16 20/1/16 HpHp γαστρίτιδαγαστρίτιδα
19/5/16 19/5/16 ΕνδοβρογχικήΕνδοβρογχική βιοψία βιοψία --
25/5/16 Βιοψία τοιχωματικού υπεζωκότα25/5/16 Βιοψία τοιχωματικού υπεζωκότα25/5/16 Βιοψία τοιχωματικού υπεζωκότα 25/5/16 Βιοψία τοιχωματικού υπεζωκότα 

Μακροσκοπικά: Πολλαπλά λευκόφαια Μακροσκοπικά: Πολλαπλά λευκόφαια ιστοτεμάχιαιστοτεμάχια
λ ώ δ ά 2 6 2 2 0 8λ ώ δ ά 2 6 2 2 0 8συνολικών διαστάσεων 2,6χ2,2χ0,8εκ.συνολικών διαστάσεων 2,6χ2,2χ0,8εκ.



H&E x20H&E x20



H&E x40H&E x40



H&E X100H&E X100



H&E x200H&E x200



H&E x400H&E x400



CD20 x40CD20 x40



PAX5 x100PAX5 x100



CD3 x40CD3 x40



Ki67 x100Ki67 x100



EBER *(EBER *( RNA EBVRNA EBV Τ ήΤ ή I itI it β δ ύβ δ ύEBERs *(mEBERs *(m--RNA    EBV    RNA    EBV    Τεχνική Τεχνική In situ  In situ  υβριδισμού υβριδισμού 
Αναζήτηση του Αναζήτηση του γενώματοςγενώματος του ιού του ιού EBV EBV 



Βλαστικό κέντρο λεμφοζιδίου Ωρίμανση Β λεμφοκυττάρου  



1.1.Αντιγόνα/Αντιγόνα/πρωτεϊνεςπρωτεϊνες σταδίου ωρίμανσης Β λεμφοκυττάρου σταδίου ωρίμανσης Β λεμφοκυττάρου 
CD10CD10 ––CD10 CD10 
BCL6 +BCL6 +
MUMMUM--1 +1 +MUMMUM--1 +1 +

BBΛεμφοκύτταρο μετά το βλαστικό κέντροΛεμφοκύτταρο μετά το βλαστικό κέντροB B Λεμφοκύτταρο μετά το βλαστικό κέντρο Λεμφοκύτταρο μετά το βλαστικό κέντρο 
((post post ––Germinal Center ) Germinal Center ) 

--



1.1.Αντιγόνα/πρωτεϊνες σταδίου ωρίμανσης Β λεμφοκυττάρου Αντιγόνα/πρωτεϊνες σταδίου ωρίμανσης Β λεμφοκυττάρου 
CD10CD10 ––CD10 CD10 ––
BCL6 +BCL6 +
MUMMUM 1 +1 +MUMMUM--1 +1 +

22 Πρωτεϊνες ρυθμιστές κυτταρικού κύκλουΠρωτεϊνες ρυθμιστές κυτταρικού κύκλου ((ΛέμφωμαΛέμφωμα2. 2. Πρωτεϊνες  ρυθμιστές κυτταρικού κύκλου Πρωτεϊνες  ρυθμιστές κυτταρικού κύκλου ((Λέμφωμα Λέμφωμα 
διπλού χτυπήματος;διπλού χτυπήματος; Double hit lymphoma?)Double hit lymphoma?)
BCL2BCL2 (αντιαποπτωτική πρωτείνη)(αντιαποπτωτική πρωτείνη)BCL2 BCL2 (αντιαποπτωτική πρωτείνη) (αντιαποπτωτική πρωτείνη) 
CC--MYC MYC (πρωτείνη κυτταρικού πολλαπλασιασμού)(πρωτείνη κυτταρικού πολλαπλασιασμού)



1.1.Αντιγόνα/πρωτεϊνες σταδίου ωρίμανσης Β λεμφοκυττάρου Αντιγόνα/πρωτεϊνες σταδίου ωρίμανσης Β λεμφοκυττάρου 
CD10CD10CD10 CD10 ––
BCL6 +BCL6 +
MUMMUM 1 +1 +MUMMUM--1 +1 +

22 Π ϊ θ έ ύ ύ λΠ ϊ θ έ ύ ύ λ ((ΛέΛέ2. 2. Πρωτεϊνες  ρυθμιστές κυτταρικού κύκλου Πρωτεϊνες  ρυθμιστές κυτταρικού κύκλου ((Λέμφωμα Λέμφωμα 
διπλού χτυπήματος;διπλού χτυπήματος; Double hit lymphoma?)Double hit lymphoma?)
BCL2BCL2 (+)(+) (αν ια ο ω ική ρω είνη)(αν ια ο ω ική ρω είνη)BCL2BCL2 (+)(+) (αντιαποπτωτική πρωτείνη) (αντιαποπτωτική πρωτείνη) 
CC--MYCMYC ((--) ) (πρωτείνη κυτταρικού πολλαπλασιασμού)(πρωτείνη κυτταρικού πολλαπλασιασμού)

FISH
ΚυτταρογενετικήΚυτταρογενετική 
μελέτη σε τομές 
παραφίνης 



Διάγνωση:Διάγνωση:

ΜΜ H d kiH d ki λέ Β ή έλλέ Β ή έλ δ ύδ ύ ύύΜη Μη Hodgkin Hodgkin λέμφωμα Β κυτταρικής προέλευσης λέμφωμα Β κυτταρικής προέλευσης διαχύτουδιαχύτου τύπου τύπου 
από μεγάλα κύτταρα μη περαιτέρω προσδιοριζόμενο (μη ειδικού από μεγάλα κύτταρα μη περαιτέρω προσδιοριζόμενο (μη ειδικού 
τύπου)τύπου)

B B Λεμφοκύτταρο μετά το βλαστικό κέντρο Λεμφοκύτταρο μετά το βλαστικό κέντρο 
((postpost Germinal CenterGerminal Center ))((post post ––Germinal Center Germinal Center ))

DLBCLDLBCL--NOS WHO 2016 ICDNOS WHO 2016 ICD--O 9680/3O 9680/3DLBCLDLBCL NOS  WHO 2016  ICDNOS  WHO 2016  ICD O 9680/3O 9680/3



Μικροσυστοιχίες 
cDNA 

Μελέτη γονιδιακής  
έκφρασης.έκφρασης.  

Μοριακή 
υπογραφη 
λεμφωμάτωνλεμφωμάτων 



∆ΙΑΧΥΤΑ  ΑΠΟ   ΜΕΓΑΛΑ   Β 
ΚΥΤΤΑΡΑ  ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ 

Γονίδια Γονίδια in vitro 
ενεργο ποιημένου Βκυττάρου 

βλαστικού 
κέντρου

ενεργο ποιημένου Β 
λεμφοκυττάρου  

και 
GC B like κυττάρων μετά το 

βλαστικό κέντρο 

ΒΛ-Κ ABC-like

Μη ΒΛ-Κ



87% gene expression ∆έντρο  απόφασης  
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73%geneCD10

Bcl-6- Μη-ΒΛ ΚNon GC 73%gene
73%gene 
expression

CD10,σχετιζόμενη με την μεμβράνη ουδέτερη ενδοπεπτιδάση και bcl-6 πρωτείνη
καταστολέας μεταγραφής,εκφράζονται και οι δύο στα κύτταρα του βλαστικού κέντρου, 
MUM-1/IRF-4μεταγραφικός παράγοντας εκφράζεται κυρίως στα πλασματοκύτταρα και
σε μικρό κλάσμα κυττάρων του βλαστικού κέντρου .ΒΛ Κ Βλαστικό Κέντρο λεμφοζιδίου

Decision tree for immunoperoxidase TMA classification of DLBCL 
Hans et al  Blood  2003(Hans classifier)


