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Úvod 

Potransplantační lymfoproliferativní choroba (PTLD) je histologicky a klinicky heterogenní skupinou 

chorob, které můžou vzniknout kdykoli po transplantaci. Vyskytují se u 10 % pacientů po 

transplantaci solidních orgánů a u dospělých po transplantaci jsou druhou nejčastější malignitou (po 

rakovině kůže). V průměru 85 % PTLD tvoří B-buněčné lymfoproliferace a přes 80 % bývá 

asociováno s infekcí virem Epstein-Barrové (EBV). V literatuře uváděná celková mortalita je 50 %, 

což ovšem nemusí odpovídat současným klinickým zkušenostem. V tomto dokumentu jsou shrnuta 

doporučení British Commitee for Standards in Haematology (BCSH) a British Transplantation Society 

(BTS) pro management PTLD u dospělých po transplantaci solidních orgánů. 

Doporučení 

Histologie PTLD 

Odběr a vyšetření reprezentativního vzorku má být provedeno dle standardních protokolů BCSH pro 

lymfomy, zásadní je morfologie, imunofenotypizace a vyšetření exprese EBV kódované malé RNA 

(EBER) pomocí in situ hybridizace. 

Dle WHO se PTLD rozděluje do 4 základních skupin: čásná léze, polymorfní PTLD, monomorfní 

PTLD a PTLD typu klasického hodginského lymfomu. 

1. Časná léze 

Histologie: Zachování základní architektoniky tkáně. U plazmocytární hyperplázie plazmatické buňky, 

ojediněle EBV pozitivní imunoblasty.  U PTLD podobné infekční mononukleóze predominantně 

imunoblasty, někdy buňky podobné RS buňkám, někdy plazmocytární diferenciace. 

Imunofenotypizace: Plazmocyty – polytypicky lehké řetězce. Imunoblasty CD20
+
, CD79a

+
, PAX-5

+
, 

CD30
+
, CD15

-
. T-imunoblasty CD3

+
, CD5

+
. EBER pozitivita na B-imunoblastech. 

Molekulární analýza: Oligo- nebo polyklonální genom pro IgH a T-buněčný receptor (TCR). Oligo- 

nebo polyklonální EBV genom. 

2. Polymorfní PTLD 

Histologie: Setřelá architektonika tkáně, smíšená infiltrace malými a středně velkými lymfocyty, 

imunoblasty a plazmatickými buňkami. Může být přítomna nekróza, vysoká mitotická aktivita a 

nukleární atypie. 

Imunofenotypizace: B-buňky CD20
+
, CD79a

+
, PAX-5

+
, plazmatické buňky CD138

+
, většina B-buněk  

EBER
+
, lehké řetězce poly- nebo monotypické. 

Molekulární analýza: klonalita IgH genomu, TCR většinou polyklonální, klonalita EBV genomu. 

3a. Monomorfní B-PTLD 

Histologie: Destrukce architektoniky tkáně, maligní cytologické znaky. DLBCL (difuzní 

velkobuněčný B lymfom) je charakterizován imunoblasty, centroblasty nebo pleomorfní morfologií, 

Burkittův lymfom (BL) monomorfními buňkami s výraznou apoptózou (obraz hvězdného nebe). 

Plazmocelulární léze je typická zralými plazmocyty. 

Imunofenotypizace: Buňky DLBCL B-PTLD jsou CD20
+
, CD79a

+
, PAX-5

+
, místy i CD30

+
, v 50 % 

exprese monoklon. lehkých řetězců, EBER
+
. Buňky BL PTLD CD20

+
, CD10

+
, BCL2

-
, proliferační 

aktivita Ki67 se blíží 100 %. EBER
+
. Plazmocelulární léze nese znaky CD138

+
, VS38c

+
, CD20

-
 

(většinou), CD79a
+
. Monoklonalita lehkých řetzců. EBER±. 

Molekulární analýza: Klonalita IgH, TCR většinou polyklonální. Klonalita EBV genomu, je-li EBV 

pozitivní. U BL PTLD přestavby MYC. 

3b. Monomorfní T-PTLD 



Histologie: Destrukce tkáně, maligní cytol. znaky. Široké spektrum morfologického vzezření dle typu 

T-lymfomu. 

Imunofenotypizace: Variabilní exprese pan-T antigenů (CD3, CD5, CD2, CD7). Jakákoli kombinace 

dalších znaků. Často pozitivita cytotoxických znaků. Variabilně pozitivita CD30 či aberantní exprese 

CD20. T/NK lymfomy CD56
+
, CD3

-
. 60-90 % T-lézí EBER

-
, T/NK-léze většinou EBER

+
. 

Molekulární analýza: Klonalita TCR, IgH poly-, nebo monoklonální, EBV klonalita (při pozitivitě). 

4. PTLD typu klasického hodginského lymfomu (HL-PTLD) 

Histologie: RS nebo Hodgkinovy buňky na pozadí typickém pro klasický Hodgkinův lymfom. 

Imunofenotypizace: Klasicky CD30
+
, CD15

+
, CD45

-
, CD20

-
, CD3

-
. RS buňky většinou EBER

+
. 

Molekulární analýza: IgH mono- či polyklonální (TCR většinou polyklonální). EBV klonalita. 

 

Předtransplantační management 

U dárce i příjemce musí být zjištěna dřívější expozice/infekce EBV pomocí sérologických testů 

detekujících protilátky proti EBV antigenům VCA a EBNA-1. 

Děti mladší 1 roku, bez ohledu na výsledky sérologických testů, mají být pro určení rizika vzniku 

PLTD a potransplantačního dohledu považovány za EBV séronegativní. 

 

Potransplantační dohled 

Rutinní sledování virémie EBV pomocí PCR u dospělých po transplantaci se nedoporučuje, vyjma 

pacientů po transplantaci kostní dřeně. 

U dětí s rizikem primární EBV infekce může rutinní sledování EBV virémie pomoci preemptivně 

identifikovat pacienty s vysokým rizikem vzniku PTLD. 

Sledování virové nálože (EBV DNA) po zahájení terapie PTLD jako monitorace odpovědi na léčbu 

není doporučeno. 

 

Rizikové faktory PTLD 

Určit individuální riziko vzniku PLTD je obtížné. Liší se dle typu transplantovaného orgánu, věku 

pacienta, délky od transplantace, použití jednotlivých imunosupresiv. Nicméně imunosupresivní režim 

by měl být volen bez ohledu na potenciální riziko vzniku PTLD. 

 

Klinický obraz PTLD 

Klinické známky PTLD bývají nespecifické. Většinou bývá přítomna extranodální manifestace. 

U pacientů s transplantovaným srdcem, plicemi nebo játry bývá často postižen transplantovaný orgán. 

U pacientů s transplantovanou ledvinou bývá naopak často postiženo střevo. Až u 30 % pacientů 

s PTLD bývá postižen centrální nervový systém. B symptomatika může, ale nemusí být vyjádřena. 

Zvětšující se lymfadenopatie bývá přítomna u méně než 10% pacientů. 

 

Diagnostika 

U každého případu PTLD je k určení přesné diagnózy a stádia nemoci nutné jednak vyšetření vzorku 

tkáně (histologie, imunofenotypizace a EBER) a CT vyšetření hrudníku, břicha a pánve. Další 

zobrazovací metody jsou na zvážení dle typu postiženého orgánu. 
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