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Nye 4. utgaver av WHO blåbøker 2016 

Noen organområder foreligger fortsatt i 3.utgave 



WHO 4.utgave 2008 WHO revidert 4.utgave 2017 

Hovedpunktene i revisjonen publisert i to artikler 
i Blood 2016 



WHO oppdatert klassifikasjon – generelle punkter 

• Revidert versjon – noen foreløpige 
entiteter/underkategorier (‘provisional’) 

• In-situ neoplasier (mantelcelle, follikulær) 
• Noen nye markører – molekylære og 

immunhistokjemiske 
– MYD88 mutasjon 
– DUSP22 rearrangering 
– BRAF mutasjon 
– NGS markører 

• Omgruppering av noen entiteter 



 

• Non-Hodgkin lymfom (NHL) 

– B-cellelymfomer 

• Prekursor B-celleleukemi/lymfom (ALL/LBL) 

• Modne B-cellelymfomer 

– lavgradige (småcellet) 

– høygradige (blastisk/storcellet) 

– T/NK-cellelymfomer 

• Prekursor T-celleleukemi/lymfom (ALL/LBL) 

• Modne T/NK-cellelymfomer 

 

• Hodgkin lymfom (HL) 

– Nodulært lymfocyttrikt HL 

– Klassisk HL 

 



• Høygradige B-cellelymfomer 

• Lavgradige B-cellelymfomer 

• Hodgkin lymfom 

• T/NK cellelymfomer 
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’Gray zone lymphoma’ (gråsonelymfom) 
BCLU (B-cell lymphoma unclassified) 

• Forsøk på å definere en gruppe B-cellelymfom 
med spesielt aggressiv biologi og dårlig prognose 

• Heterogen histopatologisk 

– Burkitt-like lymphoma (BLL) 

– Aggressive blastoide trekk 

– Samtidig rearrangert c-myc og bcl-2 og/eller bcl-6 

• Dobbel-hit lymfom (MYC-R + BCL2-R+, MYC-R+ BCL6-R+) 

• Trippel-hit lymfom (MYC-R+ BCL2-R+ BCL6-R+) 

• DTHIT 

 



- Morfologi DLBCL  

- Immunfenotype ikke-kimsenter subtype 

- Genetikk: DHIT 

  (c-myc + bcl-6 translokasjon 

   (og aneuploidi) 

 

DLBCL med DHIT 

eller 

Gråsone lymfom DLBCL-BL 
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• Høygradig BCL med DTHIT 
– Objektiv kategori  

– Translokasjon av 

    c-myc + bcl-2/bcl-6 (FISH) 

– Morfologi spesifiseres i 
biopsirapporten 

 

 

 

 

• Høygradig BCL, NOS 
– Blastoid morfologi (høygradig) 

– Gråsone DLBCL-BL 

– Strenge kriterier 

 



Hvordan finne alle DTHIT kasus? 

• Ikke konsensus 

 
1. FISH-analyser for c-myc, bcl-2 og bcl-6 

translokasjoner på alle storcellete BCL 

- FISH er en ressurskrevende analyse 
 

2. FISH analyser av storcellete BCL med kimsenter 
(Burkitt) fenotype og/eller høygradig (BLL) morfologi 

 - noen DTHIT kasus vil ikke bli diagnostisert 

 

3. Screene for MYC ekspresjon med IHC 



Immunhistokjemisk farging for MYC protein (klon Y69) 

Normalt lymfoid vev DLBCL negativ 



Mulig positiv 

FISH negativ 

Positiv 

FISH positiv FISH positiv 

DLBCL Gråsone 
DLBCL-BL 

BL 

Positiv 



Foreløpig anbefaling fra faggruppen 

• IHC for MYC kan benyttes som screening av 
DLBCL mhp. FISH for c-myc translokasjon 

• Cut-off 50% 

• FISH kan også utføres basert på andre kriterier 
(morfologi + immun, klinikk) 
– C-myc, bcl-2, bcl-6 (split-prober) 

– C-myc-IgH (fusjonsprober) 



Behandlingsmessige konsekvenser 

• DLBCL 

 -  Standardbehandling R-CHOP 

– God prognose (5-årsoverlevelse 60-80%) 

 

• BL 

– Standardbehandling BFM regimet (’BLOKK’-kurer) 

– God prognose (oftest barn) 

 

• Gråsone DLBCL-BL 

– Ofte velges BLOKK kurer 

– Dårlig prognose (oftest eldre) 
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Subklassifisering av DLBCL 
 
-  inndeling i to hovedgrupper basert på cell-of-origin   
(COO) 
 - germinal-center B-cell type (GCB) 
 - activated B-cell type (ABC) / non-GCB 

• Immunhistokjemi fortsatt anbefalt, men «subsidiær» 
metode 

• Flere algoritmer basert på flere/ulike markører 

• God, men ikke full korrelasjon med GEP 
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Choi’s algoritme Hans’ algoritme 

Cell-of-origin (COO) klassifisering med IHC 
- Flere markører, flere algoritmer 
- Varierende korrelasjon 



COO classification med molekylære 
analyser 

 

• Analyse av RNA transkripter ekstrahert fra 
FFPE materiale 

– Nanostring teknologi 

• Lymph2Cx assay 

• Analyserer ca. 20 gener 

• Høy reproduserbarhet og korrelasjon med GEP 

• Anbefalt som foretrukne metode 

 





MYC og BCL2 proteinekspresjon 

• MYC ekspresjon påvises hos en betydelig andel 
høygradige BCL (30-50%), men bare en mindre 
andel har translokasjon av c-myc genet 

• Koekspresjon av MYC og BCL2 innebærer 
dårligere prognose, men ikke som ved 
translokasjon (DTHIT) 

• Standardisert IHC 
– MYC: cut-off 40% 
– BCL2: cut-off 50% 

• Prognostisk men ikke validert prediktiv markør 
– Kan bli aktuelt mhp. ’targeted therapy’ 



• Høygradige B-cellelymfomer 

• Lavgradige B-cellelymfomer 

• Hodgkin lymfom 

• T/NK cellelymfomer 



WHO KLASSIFIKASJONEN AV HL 

1. nodulært lymfocyttrikt Hodgkin lymfom 

     (NLPHL, nodulært paragranulom) 

  

 

 

 

 

2. klassisk Hodgkin lymfom (CHL) 

 A. Lymfocyttrik 

 B. Blandet 

 C. Nodulær sklerose 

 D. Lymfocyttfattig 

IHC 



NLPHL kan ha varierende histopatologiske mønstre 
- med prognostisk betydning 

Fan Z et al. Am J Surg Path 2003 
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NLPHL vs THRLBCL 

• ’THRLBCL- like transformation of NLPHL’ 

– Progresjon av NLPHL til helt diffust mønster, dvs. 
THRLBCL 

– Klinisk mer aggressivt, behandlingsmessig 
konsekvens 

– Diffuse områder i et for øvrig nodulært NLPHL skal 
ikke diagnostiseres som transformasjon 



40 år gammel mann med langsomtvoksende kul i venstre aksille i tre år. 
Ekstirpasjon pga. Rask vekst.  

CD21 





CD20 CD57 

CD20 CD3 

Diagnose: 

Nodulært lymfocyttrikt HL med nodulære og diffuse områder. 

 

Funn passer med transformasjon av NLPHL til THRLBCL  



Oppdatering av norske retningslinjer planlegges i 2017 



Pakkeforløp for lymfom – konsekvenser for patologidiagnostikk 

  
Fastsettelse av diagnose og stadieinndeling 

For pasienter i Pakkeforløp for lymfom, må biopsien gå direkte til regional spesialavdeling 
for lymfompatologi som også har mulighet for molekylære undersøkelser. Det er viktig at det 
også sendes ferskt materiale. 

Om biopsi-materiale har vært analysert ved patologisk avdeling uten spesialkompetanse og 
diagnosen er sannsynlig lymfom så er det avgjørende at preparatet raskt sendes videre til 
regional spesialavdeling for å kvalitetskontrollere resultatet og foreta supplerende 
undersøkelser for å sikre korrekt diagnose. 
 


