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WHO-klassifikationen beskriver kliniske enheder

Klinik

Morfologi

Immunologi

Genetik

Høj konkordans

Diagnostisk præcision og sikkerhed kræver 

multimodal tilgang

Diagnostik af hæmatologisk neoplasi

Identifikation af en specifik sygdomsenhed

Genkende sygdommens specifikke træk

Differentialdiagnose mellem analoge enheder

Definere sygdommens karakteristika der har indflydelse 
på behandlingen

Prognostiske implikationer

Monitorering af minimal restsygdom

Terapeutiske mål

Præcis diagnostik
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Indikationer for flowcytometri

• Hvad er dét?
– p.g.a. fund af f.eks. lymfocytose i blodprøver

• Er der noget abnormt i prøven?
– p.g.a. symptomer der kunne tyde på lymfom/leukæmi

• Er der stadig noget tilbage?
– status efter behandling

• Er det kommet igen?
– mistanke om recidiv
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Klassiske applikationer

• Diagnostik og klassifikation af kroniske lymfoproliferative 
sygdomme i blod og marv

Nyere applikationer - I

• Analyse af vævsbiopsier for lymfom

• Analyse af FNA fra lymfeknuder

• Analyse af CSV, pleuravæske, ascites, BAL

• Analyse af knoglemarv ved staging af lymfom

• Vurdering af biomarkører for prognosticering
– ZAP70 og CD38 i CLL/SLL

• MRD analyse
– CLL/SLL

– Mantlecellelymfom
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Nyere applikationer - II

• Diagnose af T-celle lymfomer

• Diagnose af NK-celle neoplasier

• Diagnose af Hodgkin lymfom

• Diagnose og follow-up af plasmacelleneoplasier

Immunfænotypering

Vurdering af:

• Ekspression

• Overekspression

• Underekspression

• Asynkron ekspression

• Cross-lineage ekspression

Antigenudtryk 
er stramt reguleret 

i normal 
hæmatopoiese

Kendskab til 
koordineret

antigenudtryk i normal 
hæmatopoiese
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Hvordan kan vi finde en abnorm lymfoid 
population?

• Simpel
– Letkæderestriktion af modne B-celler eller plasmaceller

– Ændring i antigenintensitet (tab, øget, svag) relativt til 
sammenlignelig normal population

– Øget antal ”normale” celler

– Ingen Ig-ekspression på overflade af modne B-celler

– Aberrant ekspression af antigen som ikke typisk er på bestemt 
population

• Kompleks
– Afvigelse fra normal modning af en population

Trin hen mod diagnose af matur B-celle 
neoplasi

1. Find abnorm B-celle population
– se efter monoklonale B-celler

– se efter B-celler med abnorm antigenekspression

2. Definér immunfænotypen

3. Diagnose
– integrer flowdata med klinik, morfologi, genetik
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Eftersøgning af monoklonale B-celler

• Hvad er monoklonale B-celler?
– en gruppe ”identiske” celler som stammer fra samme celle

• Hvorfor ser vi efter monoklonale B-celler?
– vigtigste flowcytometriske fund ved B-lymfom/leukæmi

• Findes der monoklonale B-celle populationer uden malignitet?
– ja, f.eks. monoklonal B-celle lymfocytose

Monoklonal B-celle lymfocytose

5,1% af 62-80 årige
Progr. til CLL: 1,1%/år
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Hvordan kan vi finde monoklonale B-
celler med flowcytometri?

• Beror traditionelt på kappa/lambda-ratio
– Hvor skæv skal den være for at være klonal?

• ”Normal” referenceramme varierer i litteraturen

• 0,5-4,0

• De fleste B-celle neoplasier kan skelnes fra normale B-celler 
på afvigende antigen ekspressionsmønstre
– På abnorme populationer kan derefter demonstreres 

letkæderestriktion

– Kappa/lambda-ratio bliver derved meningsløs

Normale, polyklonale
modne B-celler

Monoklonale
modne B-celler

κ/λ-ratio: 1,6

κ/λ-ratio: ∞
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Fund af klonale B-celler ved kombineret 
undersøgelse af flere antigener

Fund af B-celler med abnorm 
antigenekspression

Normal Abnorm

Forbehold:
Forsøg altid 
at bekræfte 

klonalitet



11

ANALYSE AF KOMPLEKSE 
MØNSTRE

Flowcytometri

Normal B-celle uddifferentiering

Er stramt reguleret med reproducerbar koordineret antigenekspression

CD34

TdT

CD38

CD45

CD10

CD19CD22 CD20
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Normal B-celle uddifferentiering

Er stramt reguleret med reproducerbar koordineret antigenekspression

B-celle neoplasi
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Definér immunfænotypen af de abnorme 
B-celler

Diagnose integreret
med klinik, morfologi, genetik:

B-celle prolymfocytleukæmi
med del(17p) og TP53 mutation

Diagnostik af matur B-celle neoplasi

• Kan flowcytometri alene fastslå diagnosen af en specifik 
sygdom?
– ikke ofte

• Flowcytometri kan ofte identificere en klonal B-cellepopulation 
og kan fastslå immunfænotypen
– kan gøre nogle diagnoser meget sandsynlige

– kan gøre andre diagnoser meget usandsynlige

• Derfor er flowcytometri en vigtig og integral del af 
diagnostikken af lymfoide neoplasier
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Immunfænotype af mature B-celle 
neoplasier

Diag-
nose

CD19 CD20 CD22 CD5 CD23 CD10 CD11c CD103 CD79b CD25 FMC7 sIg Andet

CLL + dim dim + + - dim/- - -/dim+ +/- - dim

MCL + + + + - - - - + + + + CycD1+

FL dim + + - +/- + - - + - + + Bcl2+

BL + + + - + - - + + Myc+

DLBCL +/- +/- +/- +/- +/- +/- - - +/- +/- +/- +/-

HCL + bright bright - - - bright +/- + bright + + CD123+

BRAF

HCLv + bright bright - - - +/- +/- + - + + CD123-

SMZL + + + - - - +/- - + -/+ + + CD123-

Forbehold:
1. En fænotype kan være typisk men er ikke obligatorisk

2. Værdien af en markør afhænger af andre markører
3. Intensiteten af ekspressionen er vigtig

Trin hen mod diagnose af T- og NK-celle 
neoplasi

1. Find abnorm T- eller NK-celle population
– se efter monoklonale T/NK-celler

– se efter T/NK-celler med abnorm antigenekspression

2. Definér immunfænotypen

3. Diagnose
– integrer flowdata med klinik, morfologi, genetik
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Hvordan kan vi finde monoklonale T-
celler med flowcytometri?

• Abnorm ekspansion af en T-celle receptor Vβ subklasse 
– sv. t. skæv kappa/lambda i B-cellepopulation
– kræver stort panel af Vβ-antistoffer

• CD4/CD8-ratio
– ”Normal” referenceramme varierer i litteraturen (1,5-3,0)
– Kan ikke alene afgøre klonalitet

• Mange T/NK-leukæmier/lymfomer kan skelnes fra normale 
T/NK-celler på afvigende antigen ekspressionsmønstre
– er den vigtigste måde at identificere potentielle maligne populationer
– 75% af T-celle neoplasier mgl. én eller flere pan-T markører 

(CD2;CD3;CD5;CD7)

Definér immunfænotypen af de abnorme 
T-celler

Diagnose integreret
med klinik, morfologi, genetik:
T-celle large granular lymfocyt leukæmi

med STAT3 mutation
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Immunfænotype af mature T-celle 
neoplasier

Diag-
nose

CD4 CD8 CD2 CD3 CD5 CD7 CD25 CD16 CD56 CD57 Andet

SS dim - dim dim + -/dim -/+ - - - CD26-

CD28+

ALCL +/- - +/- -/+ -/+ -/+ +/- - - - CD30+

ALK+

AITL + - +/- -/+ + +/- - - - CD10+

CD279+

T-PLL +/- -/+ + + + + - - - TCL1+

ATLL + - + + + - bright - - -

EATL - +/- + - + +/- - CD103+

CD30+/-

T-LGL - + + + +/- +/- - +/- -/+ + STAT3

mutation

HSγδ - -/+ + + -/+ - - - +/- - TCRγδ+

Forbehold:
1. En fænotype kan være typisk men er ikke obligatorisk

2. Værdien af en markør afhænger af andre markører
3. Intensiteten af ekspressionen er vigtig

Multiparametrisk flowcytometri ved 
plasmacelleneoplasier

Vigtige forudsætninger
• Normale plasmaceller har 

stabil og reproducerbar 
immunprofil

• Neoplastiske plasmaceller 
har abnorm profil (>95 %)

Brugbare antigener
• CD45 (ned)

• CD19 (ned)

• CD56 (op)

• CD38 (ned)

• CD117 (op)

• CD20 (op)

• CD28 (op)

• CD27 (ned)

• CD81 (ned)

• CD200 (op)

• CD138 (op)

>90 %
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Normale plasmaceller

Normale
PC

LymLym

PC

MGUS

Normale
PC

Lym

PC
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Flowcytometri

Normale
PC

Lym

PC

Andet

Status efter Vel-Dex

Normale
PC

Lym

PC

Der findes indikation for 
autolog transplantation
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Monitorering af behandling

Normale
PC

51 %

0,3 %

EFTER VELCADE+DEX

EFTER AUTOLOG TX

Lym

PC

Konklusion

• Mangefarvet flowcytometri er foretrukken metode til 
immunfænotypering af mange hæmatologiske sygdomme
– sensitiv detektion af antigenekspression

– kvantitativ evaluering af antigenekspression

– informativ i materiale med få celler (CSF, FNA)

– informativ i materiale med få abnorme celler (MRD)

• Væsentlige fejlkilder
– ikke-repræsentativt materiale

– selektivt celletab


