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Hematologische diagnostiek 

 

Algemeen: inleiding op OLA ‘pathologie’ 

 Hematopathologie = onderdeel vd pathologische ontleedkunde dat gericht is op identificatie 

van ziekteprocessen uitgaande van bloedcellen in 

o Bloed 

o Beenmerg 

o Lymfoïde weefsels 

 Inleidende les 

o Herhaling van macroscopie en microscopie van organen betrokken in immuunsysteem 

o Technieken ter onzer beschikking voor de diagnostiek 

 Morfologie en immuunhistochemie 

 Moleculair en cytogenetisch onderzoek 

 Technieken uitgebreid uitgeschreven in HB Hematologie → p. 43 – 50 zijn belangrijkste 

 Belangrijk  

o Meest courant gebruikte immuunhistochemische kleuringen op paraffinecoupes om te 

bepalen of tumor van lymfoïde dan wel van epitheliale of melanocytaire origine is  

o Lymfoom verder klasseren en voorspelling maken over biologisch gedrag (zgn 

prognostische biomerkers) 

 Vnl obv microscopisch onderzoek aantal processen bestuderen die verband houden met 

hematologie 

 Focus op 

o Technieken ter beschikking om bloedcellen en alles wat ermee mis gaat te bestuderen 

o Aantal ziekteprocessen in detail: vnl die wat uitgaan van lymfoïde cellen (T- en B-cellen) 

 Lymfomen = kanker hieruit 

 Non-Hodgkin lymfomen 

 Hodgkin lymfomen 

 Als patholoog in spel komt: pt al bij clinicus geweest met klacht die wijst op iets 

hematologisch = kan heel verscheiden zijn 

 Iets duidelijk bv. grote lymfeklierpakketen op plaatsen waar die meest duidelijk zijn 

 Klierstations die minder duidelijk zijn: pas later symptomen, pas door druk op andere 

structuren 

 Bv. VCS syndroom door mediastinale massa 

o Wat moet je zeker onthouden?: bij opsporen materiaal voor diagnose moet je zo veel 

mogelijk relevante informatie mee geven!: wat kan dat zijn? 

 Klinische VG bv. gekend met Ca 

 Gekend met stoornis immuunsysteem (HIV, auto-immuun, congenitaal, 

orgaantransplantatie, …) + krijgt pt hier behandeling voor? 

 Want bepaalde stoornissen zijn iatrogeen! 

 Uitgebreidheid letsels 

 Of je eerder aan iets infectieus denkt + waarom 

 Want vaak is vergrote lymfeklier niet maligne 

 DUS is dat immuunrespons  

 Die we kennen op bacterieel, viraal, …?  

 Granulomateus, …? 

 Dusdanig verstoord dat we denken aan maligne proces? 

 

Anatomie 

 Gekende lymfoïde weefsels 

o Lymfeklieren 

o Milt 

o Beenmerg 

o Tonsillen  

o Thymus 

o Bloed 
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o Gastro-intestinale lymfeklieren 

o … 

 Bij elke plaats van chronische immuunstimulatie (bv. maag bij chronische gastritis): plaatselijk 

soort lymfoïd orgaan (bv. door H. pylori) → daar kan lymfoom ontstaan! 

o Er zijn geen lymfocyten id hersenen maar lymfoom is dus wel mogelijk door “misleiding” 

en chronische stoornis 

 Moeten BBB kunnen kruisen 

 Maar lymfomen die zich daar lokaliseren zijn dus atypisch 

 Lymfomen hebben normaal systemische effecten 

o Kunnen van ene naar andere klier overgaan 

o Sommige lymfomen hebben vaste specifieke situering 

 Bv. jonge vrouw met grote massa mediastinaal → specifieke prognose en behandeling 

o Lymfomen w dus gecategoriseerd: B vs T, Hodgkin vs Non-Hodgkin, … 

 Obv ontstaansmechanismes van lymfomen kan men zeer gericht behandelen 

o Meer en meer: targeted therapy ah opkomen die meer gericht en specifiek zijn tegen 

ontstaansmechanisme 

o Standaardtherapie nu: immuuntherapie (niet alleen chemo en radiotherapie dus meer)  

 Maakt gebruik van immuunsysteem om eigen systeem dat maligne is aan te vallen 

 Specifiek tegen karakteristieken gericht (zoals B-lymfocyten) 

 Bv. tegen CD20: rituximab 

 

Diagnose: belang van begeleidende info!! 

 Algemeen 

o Leeftijd 

o B-symptomen vs infectieuze tekenen 

o Virale serologie? 

o Reis naar tropen? Huisdieren?  

 Medische context/voorgeschiedenis 

o Carcinoom? Lymfoom? 

o Immuunmodulatoire therapie? Transplant? Auto-immune aandoening? 

 Er zijn aantal ziektes die specifieke symptomen kunnen geven 

o Bv. kattenkrabziekte: grote lymfeklierpaketten (meestal ipsilaterale oksel) 

 Dus ook op zoek gaan naar evt focus van infectie 

 DUS lymfeklier wegnemen is niet iets om ‘zomaar’ te doen: goed onderscheid kunnen 

maken tss verdachte en niet verdachte klieren! 

 Reactieve lymfeklierpatho en uitstroomgebieden lymfeklierbanen zeker kennen!!! 

 Alarmsignalen (!!!!!) = signalen waarbij je als basisarts moet doorverwijzen naar radioloog 

(echografie), oncoloog en hematoloog 

o Typisch voor lymfoom 

 B-symptomen  

 Is triade!! 

 Cachexie, gewichtsverlies  
 Niet door dieet 

 Niet maar enkele kilo’s maar echt 10 – 15 kg op aantal maanden 

(hoogmetabool proces) 

 Koorts (niet gewoon 1 dagje maar langdurig) 

 Nachtzweten 

 Héél typische presentatie voor ptn met lymfoom 

 Malaise zonder infectieuze oorzaak 

 Gegeneraliseerde jeuk: typerend bij Hodgkin (zeker na alcohol)!! 

 Dyspnee of vena cava superior syndroom 

 DD andere mediastinale processen bv. thymoom, longCa, … 

 Hepatosplenomegalie: omdat deze zijn ingeschakeld in immuunsysteem 

 Klierzwelling 

 Iedereen heeft wel ooit grote klier: vraag is of je er over ongerust moet zijn 
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 Verdacht 

 Zeer vaste, consistente, vergroeide, pijnloze klier 

 > 6 weken bestaande LA met progressie 

 Want igv inflammatoire klier: na behandeling (bv. AB) gaat dit terug weg 

 Supraclaviculaire LA: uitsluiten metastasen! 

 Want is regio waar je normaal geen klieren voelt!! 

 Enkel igv volgende 2 zaken uitgesloten ben je gerustgesteld 

 Gemetastaseerd maagCa 

 Grote mediastinale massa die uitbreidt naar hals toe 

 Eenzijdige tonsilvergroting 

 Bij kind is dat normaal (‘dient daarvoor’) 

 Bij oudere man met UNILATERALE tonsilvergroting: verdacht 

o Typisch voor leukemie 

 Leukemie: in bloed krijg je voorloper-WBC (meestal van myeloide reeks) 

 Als > 20% myeloblasten: acute leukemie 

 Myeloide cellen ontstaan in beenmerg 

 Zolang je in perifeer bloed geen 20% myeloblasten hebt: voorstadia waar zich wel 

al iets afspeelt in beenmerg 

 Soms presentatie niet in beenmerg maar elders: ‘chloroma’ (extramedullaire 

presentatie) 

 Botpijn, gewrichtsklachten (ook bij systeemziekten, rheuma, SLE)  

 Verhoogde bloedingsneiging 

 Bv. jong kind dat plots stopt met turnen owv ernstige botpijn 

 Meeste gevallen: komt gewoon doordat kind ah groeien is, gewrichtsklachten 

 Maar als kind echt mankt vd pijn, erg fel: mss wel leukemie 

 Bekijken: normale huiskleur? Anemie (conjunctivae)? Veel blauwe plekken 

(onderliggende bloedingsstoornis)? 

 Traject lymfomen 

 
o Vaak begint men met bloedname en evt CT/PET om zich te situeren: lymfomen zijn 

metabool sterk actief en zo kan men aangetaste zones verder gaan controleren 

 Inflammatoire aandoeningen kunnen echter ook aankleuren waardoor men vaak biopsie 

nodig heeft om maligniteit uit te sluiten 

o Voor diagnose: nood aan een patholoog die onderscheid kan maken tss inflammatie en 

lymfoom zodat categorisering mogelijk is 

 “tumor is the rumor but tissue is the issue” 

 Beenmergonderzoek 

o Lokalisatie 

 Staal w standaard bekomen vanuit heupkam (of sternum) 

 Bij kinderen kan men ook anterieure tibia gebruiken 
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o Redelijk vervelend omdat periost sterk bezenuwd is en men moet door bot gaan 

o Stukje bot nemen + op einde aspiraat waar je beenmerg opzuigt → informatie van bot en 

aspiraat w samengelegd voor verder onderzoek 

o In beenmerg zal men alle soorten cellen wel terug vinden maar onder bepaalde 

verhoudingen 

 Pluripotente stamcellen 

 Multipotente progenitor cellen 

 Voorbestemde progenistorcellen 

 Myeloide progenitor  

 Megakaryocyt 

 Erythrocyt 

 Mastcel 

 Myeloblast → basofielen, neutrofielen, eosinofielen en monocyten 

 Lymfoïde progenitor → NK-cel, lymfocyten (T-, B-cel en plasmacel), dendritische cel 

o Beenmergaspiraat 

 
 Kwantitatieve en kwaltatieve beoordeling vd mature bloedcellen en hun voorlopers 

(normaal vs abnormaal) 

 Met naald wat beenmerg opzuigen → door machine alle cellen laten passeren en 

verhouding tss alle voorlopercellen laten bepalen 

 Je krijgt percentages van waardoor je kan bepalen of dit normaal is of bepaalde cellen 

relatief te veel 

 Dus op kwantitatieve basis informatie 

 Klinisch biologen doen morfologische studies waarbij cellen apart bestudeerd w zodat 

samenstelling gecontroleerd kan w (bv. aanmaakprobleem?) 

 Links verschuiving: meer vroege uitrijping 

 Rechts verschuiving: meer uitgerijpte cellen 

o Botboorbiopsie (bone marrow trephine) 

 
 Kwalitatieve beoordeling vd mature bloedcellen en hun voorlopers (normaal vs 

abnormaal), inclusief architectuur 

 Informatie aspiraat komt 2 dagen sneller dan botstaal omdat er ontkalking moet 

plaatsvinden voor beter architectureel beeld 

 Opmerking foto 

 Beenmerg = spongieuze gedeelte in botten: bestaat uit netwerk bottrabekels (grote 

pijl) die hematopoetische merg elementen en vetcellen (pijlpunt) bevatten 

 Ratio hematopoetische elementen vs vetcellen is afhankelijk van leeftijd en 

beenmergreactiviteit tegen fysiologische stimuli 

 Cellulariteit: omgekeerde relatie met leeftijd: 100% bij pasgeorene → bij 80 – 90-

jarigen is cellulariteit 20 – 30% 

 Normale botboor: 100 – leeftijd = percentage zonder vet 
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 Voorbeelden 

 Voorbeeld 1 

 
 Amper nog vet → DD: acute myeloïde leukemie, Kahler,… 

 Voorbeeld 2 

 
 Vervezeling beenmerg 

 Gevolg: bloedcellen geraken niet meer in bloedbaan → tekort aan bloedcellen  

 Er zal bij aspiratie ‘dry tap’ zijn zodat men geen info meer kan bekomen 

 Normaal: collageen type 3 maar bij fibrosering is er meer dens collageen 

 Voorbeeld 3 

 
 Rond botlamellen schikking van lymfocyten → typerend beeld folliculair lymfoom 

 Voorbeeld 4 

 
 Igv kind: niet goed want te weinig merg 

 Igv bejaarde: goed want veel meer vet 
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Lymfeklierzwellingen 

 

Zwellingen: lokalisatie en diagnostiek 

 
 Lokalisatie 

o Presentatie van zwellingen vindt plaats volgens anatomische lokalisatie: 75% is 

gelokaliseerd 

 50 – 55% hoofd-hals 

o 25% vd lymfeklierzwellingen zijn gegeneraliseerd 

 Bv. sommige auto-immuunziektes geven gegeneraliseerde klieren 

 DD lymfadenopathie bij kind 

o Infectieus 

 Viraal 

 Bacterieel 

 Overig (mycobacteriën, kattenkrabziekte) 

o Maligniteit (hier denk je niet in eerste plaats aan bij kinderen maar binnen groep maligniteiten toch 

niet onfrequent bij kind dus ook niet zomaar uitsluiten!) 

 Maligne lymfoom 

 Ziekte van Hodgkin 

 Non-hodgkinlymfoom 

 Leukemie 

 Acyte lymfatische leukemie 

 Acute myeloïde leukemie 

 Lymfekliermetastasen 

 Rabdomyosarcoom 

 Solide tumoren: neuroblastoom, … 

o Auto-immuunziekten 

 Juvenuele idiopathische artritis 

 SLE 

 … 

o Overige 

 Stapelingsziekten 

 Sarcoïdose 

 geneesmiddelenreactie 

 FNAC – fijne naald aspiratie cytologie? 

o Voor primaire lymfoomdiagnose absoluut NIET aangeraden! 

 Als men dit doet prikt men in klier waar allerlei vss cellen in zitten: patholoog kan niet 

beoordelen of men in para-cortex heeft geprikt 

 Indien men architectuur wilt hebben: biopsie doen en geen aspiratie!! 

o Eventueel wel voor  
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 Diagnose van M+ bv. bij gekende borstkanker 

 Follow-up: DD tss lymfoom en carcinoom, stadiëring, identificatie recidief 

 Moeilijk bereikbare plaats 

 Core needle biopsie? = biopsie van maar klein stukje 

o Liever te vermijden 

 Lymfomen vertonen focale aantasting zodat slecht deel vd klier maar representatief is 

→ vaak vals negatieve stalen  

 Gefragmenteerde lymfeklieren zijn moeilijker te interpreteren dan intacte klieren 

o Wel aan te raden als klieren liggen op moeilijker bereikbare plaatsen: retroperitoneum, 

abdomen of mediastinum 

o Voorbeelden 

 Niet representatief 

 
 Plasmablasten lymfoom 

 
 Metastase 

 
o DUS als letsel oppervlakkig is: liever incisie doen → volledige excisie met intacte kapselwand 

(want rest is niet representatief qua architectuur en focaliteit) 

 

Onderscheid tss lymfoom en reactieve aandoening? 

 

 
 

 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Pathologie | 2015 - 2016
  

8 | P a g i n a  
 

Macroscopie 

 Vaak eerste stap in proces: grote noduli? Opvallende afwijkingen? … 

 Belangrijkste is dat excisies zo snel en zo vers mogelijk naar patholoog w gestuurd voor verder 

(morfologisch) onderzoek 

 

Belangrijk: klier niet laten liggen voor je ze opstuurt → liefst dat het VERS komt (< 2 uur) 

 
 Dus ook niet in formol steken want vaak bijkomende moleculaire tests nodig: DNA of RNA van 

goede kwaliteit nodig 

 Meestal w vers stukje ook ingevroren  

o Patholoog kan binnen enkele minuten (na H&E kleuring op vriescoupe) oordelen of klier 

representatief is voor pathologie → eerste indicatie geven 

 Vers materiaal is geschikt voor  

o Celcultuur  

o Cytogenetisch onderzoek 

o Microbiologisch onderzoek  

o DNA- of RNA- extractie voor routine (PCR voor detectie klonaliteit) of meer geavanceerde 

moleculaire genetische testen (micro-array, array-CGH, sequencing,…) 

 Andere optie: 1 of meerdere lamellen w 12 – 24u in fixatie geplaatst voordat het in paraffine 

w ingebed, gesneden en histologisch onderzocht → geschikt voor 

o Immuunhistochemisch onderzoek: detectie oppervlaktemerkers of nucleaire eiwitten 

o PCR: minder goed dan op vers ingevroren materiaal 

o Fluorescentie in-situ hybridisatie (FISH): opsporen chromosomale translocaties 

 

Morfologie 

 Architectuur 

o Belangrijkste: voldoende weefsel om volledige architectuur te onderzoeken  

 Liefst excisie volledige klier! 

 Want lymfoom komt heel vaak focaal voor in klier (focale aantasting) 

o Voorbeelden 

 Nodulair/folliculair beeld: lijk normaal maar is niet want ligt te dicht op elkaar (zou je 

niet zien als je maar stukje hebt) 
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 Diffuse aantasting 

 
 Randaantasting: enkel heel focale aantasting thv rand 

 
 Cytomorfologie 

o Belangrijk om te weten dat bij punctie enorm veel cellen kunnen voorkomen 

 Al deze cellen moeten we niet kennen maar wel besef hebben dat aanwezigheid cel ons 

in bepaalde richting duwt qua diagnose 

o Normale opbouw 

 
 Follikel centrum: grote germinale cellen gemend met macrofagen die cellulair debris van 

mitotisch acitivteit en dendritische folliculaire centrum cellen opnemen 

 Mantelzone (corona): bevat B-lymfocyten 

 Marginale zone: bevat B-lymfocyten 

o Cellen (illustratief) 

 
 A) Mature lymphocyte 

 B) Plasma cell 

 C) Lymphoplasmacytoid cell (d. Dutcher body) 

 D) FDC 

 E) Polykaryocyte/FDC 

 F) Tingible body macrophage 

 G) Mantle cell  

 H) Marginal zone cell 

 I) Centrocyte 

 J) Centroblast 

 K) Immunoblast 

  

Marginale zone

Lymfocyten corona

Follikel centrum

Marginale zone

Lymfocyten corona

Follikel centrum
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o Bij elk lymfoom kan men teruggaan tot specifieke plaats waar het fout loopt 

 
 Achterhalen welke cellen er ontbreken (downregulatie) 

 Achterhalen welke cellen zich ah opstapelen zijn 

 

Immunofenotype: IHC = aantonen en localiseren antigeen (Ag: is eiwit) mbv specifieke antistoffen 

(As) in weefselcoupe 

 Lokalisatie antigen 

o Nucleair 

o Cytoplasmatisch 

o Membranair 

 Cellen vertonen op bepaalde momenten in ontwikkeling bepaalde eiwitten op oppervlak of in 

cel: plaats en tijdsintervallen deze eiwitten kennen is belangrijk voor beoordeling of er iets is 

mis gegaan tijdens rijping 

o Belang voor onderscheid B- vs T-lymfocyt (want kan niet obv H&E kleuring) 

o Dus verwijzen naar ‘cell of origin’: als je kenmerken van cel kent, ken je kenmerken van 

tumor → classificeren onder bepaalde groep → clinicus krijgt deze informatie 

 Naamontleding 

o IMMUNO = antigeen-antistof reactie 

o HISTO = weefsel 

o CHEMIE = scheikundige reactie om de Ag-As interactie zichtbaar te maken 

 Specifieke immunofenotype: voor iedere cel en bovendien voor subtypes merkers (niet 100% 

specifiek) 

o Lymfocyten 

 B: CD20, CD19, PAX5, CD79a 

 Th (CD4+) – Treg – Tc (CD8+) 

 NK: CD2, CD3-, CD56+ 

o APC 

 Monocyten/macrofagen: CD68 

 Neutrofielen 

 B 

 Dendritische cellen:  

 Langerhanscel, IDRC: S100 

 FDC: CD21, CD23, CD35 

o Atypische cellen  

 Hodgkin/Reed Sternberg: CD30+, CD15+, PAX5+, CD20- 

 Popcorn/LP cellen: CD20+ 
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o Ahv merkers: lokalisatie vd B- en T-cellen visualiseren → afwijkingen in klieren? 

 Normale klier 

 
 

Moleculaire genetische testen 

 Welke epi/genetische afwijkingen? 

o Gebalanceerde chromosomale translocaties = belangrijkste waar we op dit moment 

zekerheid van hebben 

o Andere structurele chromosomale afwijkingen 

o Numerische chromosomale afwijkingen 

o Genmutaties (tsg, proto-oncogen) 

o Veranderingen in genexpressie 

o Veranderingen in methylatie 

o Copy number alteraties 

o Verworven uniparentele disomie/copy neutral loss of heterozygosity 

 Technieken te beschikking 

o 3 w standaard gebruikt 

 PCR 

 FISH 

 Karyotype 

o In research ook gebruik van 

 RT-PCR 

 Sequencing 

 CGH array 

 SNP array 

 Expression array 

 PCR = ‘kopiemachine voor DNA-molecules’ 

o Met PCR vermenigvuldig je DNA-molecules heel aantal keer → daarna analyseren 

o Gen scanning 

 
 Elke lymfocyt is vss → vss genetisch materiaal: ene zal paar basen meer of minder 

hebben dan andere → als je door PCR genetisch materiaal vermenigvuldigt bij 

polyclonaal 

 Altijd beetje verschillend van lengte → Gaussiaanse curve met allemaal lichtjes 

verschillende lengte 

 Wijst eerder op reactiviteit 

 Als één lymfocyt clonaal w: bij vermenigvuldiging ampliiceert 1 soort fragment (kan oa 

bij lymfomen) → je ziet op scanning gewoon ‘lijntje’ 

o Opmerking: chromosomen voor zware en lichte keten van IgG 

 Zware keten: chromosoom 14 
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 Lichte keten: chromosoom 2 en 22 

 In situ hybridisatie 

 
o Analyseert genexpressie van histologische specimens 

 Na permeabilisatie w (fluorescerende) probe toegevoegd die geselecteerd is om te 

binden aan bepaalde DNA of RNA sequentie 

 Detecteert chromosomale abnormaliteiten die zich presenteren als   

 Fusion assay: abnormaal fusieproduct van 2 genen 

 Als je ze allebei kleurtje geeft en die komen opeen krijg je andere kleur 

 Break-apart assay: disruptie van genlocus door translocatie 

o FISH techniek is verwant met immuunhistochemie: naar eiwit kijken en in licht stellen → 

MAAR hier w stukje DNA/RNA in licht gesteld 

 Prototypische translocaties: zeker kennen! 

o Burkitt's lymfoma 

 Translocatie t(8;14)(q24.1;q32) in 75 – 80%: c-MYC 

 MYC = driver voor proliferatie 

o Folliculair lymfoma: t(14;18)(q32;q21): Bcl2 

o Mantelcel lymfoma: t(11;14)(q13;q32): Cyclin D1  

o ALCL/anaplastic large-cell lymphoma: t(2;5)(p23;q35): ALK1-NPM 

 EBER in situ hybridisatie = in situ hybridisatie op RNA-niveau van EBV 

 
o Kleine niet-gepolyadenyleerde virale RNAs: w niet overgeschreven 

o Veelvuldig aanwezig in latent geïnfecteerde cellen (>10E06 kopies/cel) en kunnen ernstige 

lymfomen veroorzaken 
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Goedaardige aandoeningen vh lymfoid weefsel 

 

Inleiding (< cursustekst) 

 Niet elke lymfeklierzwelling te wijten aan maligniteit 

o Ontstekingsreacties LK gaan ook altijd gepaard met klierzwelling = reactieve klier 

 Bij palpatie: week  

 Pijnlijk 

 Ontstekingsreactie kan beperkt zijn tot 1 klier, 1 klierpakket of soms alle klierstations  

o Vaak klierbiopsie voor bepaling aard (benigne vs maligne): zeker igv blijvende LK-zwelling 

 Kwaliteit is cruciaal omdat bepaalde reactieve aandoeningen heel goed maligne 

lymfomen kunnen nabootsen 

 Doordat we in contact komen met vreemd materiaal: afweermechanisme dat zich kan 

aanpassen aan vss stimuli 

o Vss afweerreacties gaan gepaard met enorme toename vh aantal lymfocyten in welbepaald 

compartiment vd klier tgv expansie 

 B-follikel: immuunreactie hier leidt tot vorming  

 Antistofsecreterende cellen of plasmacellen  

 Geheugencellen 

 Extra-folliculair compartiment (of paracortex): celgebonden immuunrespons → antigen-

specifieke helper-, supressor- en cytotoxische T-cellen  

 Sinussen: histiocyten of macrofagen 

 Nemen groot deel vd door lymfe afgevoerde vreemde bestanddelen op → verwerking 

 Raken uiteindelijk volgepropt met restmateriaal 

o Sommige macromoleculen w geneutraliseerd door B-cellen zonder tussenkomst T-cellen 

o Andere antigenen vereisen dan wel weer tussenkomst van T-cellen 

 Voortdurend in contact met antigenen: altijd zekere graad van “ontsteking” thv lymfeklier → 

afhankelijk vd aard vh aangeboden antigeen resulteert immuunreactie in 

o Folliculaire hyperplasie 

o Paracorticale hyperplasie 

o Sinushistiocytose 

o Transformatie macrofagen tot epithelioidcellige histiocyten 

 Neiging om in nestjes te gaan liggen 

 Kunnen aanleiding geven tot vorming kleine en grote granulomen 

 Opletten 

o In bepaalde aandoeningen: overlap tss prominente histologische kenmerken 

o Kenmerken kunnen ook variëren doorheen vss stadia vd ziekte 

 

Aandoeningen lymfoid weefsel 

 Reactieve processen: in meeste gevallen vindt lymfeklierzwelling hier zijn basis 

o Zijn resultaat van een min of meer adequaat verlopende immuunrespons 

o Morfologisch beeld w bepaald door  

 Aard vh antigen 

 Tijdstip vd immunologische reactie 

 Tumorale processen 

o Vrijwel altijd kwaadaardig 

o Betreft 

 Tumoren vh lymfoide weefsel zelf: ‘lymfomen’ 

 Tumoren van andere organen met uitbreiding naar klier: ‘metastasen’ 

 

Goedaardige lymfeklieraandoeningen 

 

Inleiding 

 Veel vergrotingen zijn niet maligne → vraag: noodzaak voor verdere investigatie? 

o Heel wat lymfomen zijn kwaadaardig en hebben nood aan behandeling op korte termijn 
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o Maar natuurlijk wilt men ook onnodige ingrepen vermijden → daarom toch vaak nog excisie 

van klier om architectuur zo goed mogelijk te beoordelen 

 Normale anatomie van lymfeklier → op deze 3 plaatsen kan ‘iets’ gebeuren met LK-weefsel 

 
o Cortex: proliferatie B-cellen → folliculaire hyperplasie 

o Paracortex: hoofdzakelijk T-gebied voor immunrespons  

 Igv expansie dit component: typerend verdrukking andere componenten (maar nog 

steeds compertimentalisatie/behoud soort architectuur) 

o Lymfeklieren op lymfevaatstelsels waar heel wat vertakkingen zijn met macrofagen voor 

immuniteit (veel minder specifiek dan T-of B-cellen) 

o Medulla (parenchym) 

 Bevat macrofagen: aangeboren immuunsysteem 

 Interstitieel: mogelijke omvorming macrofagen (histiocytaire elementen) tot epithelioid 

element → samensmelting tot meerdere kernen: kan granulomen vormen 

 

Patronen reactieve lymfeadenopathie 

 Microarchitectuur 

o Folliculair 

o Paracorticaal 

o Sinusoidaal 

 Granulomateus (+/- necrose) 

 

1. Folliculaire hyperplasie 

 Vergroting B-follikels: reactieve B-follikels die centrum zijn voor specifieke humorale 

immuniteit met aanmaak antistoffen 

o Hebben secundair kiemcentrum: B-cellen moeten hierop kwetsbaar w 

 Igv specifiek Ig-signaal: verlaten follikel 

 Centrum vol macrofagen: alle cellen die niet juiste Ig hebben: apoptose en door 

macrofaag opgeruimd 

o Itt lymfomen: dan geen puinmacrofagen maar enkel FH 

o Igv naaldaspiratie met veel mitosen: lijkt agressief maar je kan eigenlijk gewoon in follikel 

hebben geprikt! (want allemaal celdeling) 

 
 

 Vrij frequente aandoening 

 Vrij banale infectie (bacterieel) die (meestal) spontaan opklaart 

Cortex

Paracortex

Medulla
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 Komt op alle leeftijden voor  

o Vnl bij kinderen: immuunsysteem moet nog op gang komen → eerste blootstelling aan 

infectie brengt heftige reactie op gang  

o Bij ouderen moet men al meer vraag stellen of dit wel alleen reactieve follikels zijn 

 Klieren zijn serieel geschakeld in lymfeklierpakket 

o Representativiteit? 

 Vaak zit systeempathologie niet in alle klieren bv. lymfoom/meta: oppervlakkige klier 

kan niet of partieel zijn aangetast terwijl diepere klier wel aangetast is 

 Neem dus voor onderzoek niet eerste beste klier als men biopsie neemt: ga wat verder 

op uitzicht en consistentie (vriescoupe nemen) 

o Probleem is dat dit ook samen kan voorkomen bij folliculair lymfoom of andere lymfomen 

 Gaat gepaard met (pijnlijke) duidelijke klierzwelling 

 Wordt gezien bij 

o Bacteriële infectie (typisch!) 

 Casus 1: kind 4 jaar met warme, rode, pijnlijk gezwollen lymfeklier 

  
 Later fluctuerend (of soms suppuratief) 

 Typisch bij kind: bacteriële infectie 

 Meestal patroon: follikels met alle kenmerken van normaal B-follikel 

o Reumatoide artritis 

o Sjögren syndroom 

o Systemische lupus erythematosus 

o Kattenkrabziekte 

o Toxoplasmose 

o Syphilis 

o HIV infectie 

o … 

 Morfologische kenmerken 

o Bewaarde architectuur klier 

o Talrijk goed ontwikkelde B-follikels, onregelmatig van vorm en wisselend in grootte 

o Gemakkelijk herkenbare lymfocyten: corona met lymfocytenkap 

o Goed ontwikkeld follikel centrum met duidelijke polarisatie (licht en donker gedeelte) en 

aanwezigheid talrijke puinmacrofagen 

o Geen expressie anti-apoptotisch eiwit Bcl2 in follikel centrum cellen 

 DUS Bcl2 bepalen 

 Reactieve folliculaire hyperplasie: Bcl2 negatief 

 Maligne: Bcl2 overexpressie 

o Polyclonale stimulatie (PCR) 

 Functionele betekenis: immunologisch antwoord op 1 of meer antigenen dmv vorming 

specifieke antistoffen 
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 DD: folliculair lymfoom 

 
 

2. Paracorticale hyperplasie (hyperplasie T-gebied) 

 

T-gebied staat in voor celgemedieerde immuniteit bv. celinvasie door virus zal voor paracorticale 

hyperplasie zorgen  

→ 2 soorten presentatievormen  

 

Diffuse vorm of bonte pulpa hyperplasie 

 Functionele betekenis: immuunrespons op virale infectie met vorming vnl T-suppressor cellen 

of als overgevoeligheidsreactie op GM 

 Oorzaken 

o Virale lymfadenitis (EBV, CMV, HSV) 

 EBV: mononucleosis infectiosa (MI) 

 Omnipresent virus: 95% populatie heeft er wel eens contact mee gehad en 

paracorticale reactie verdrongen 

 Virus verlaat lichaam niet → memory B-cellen in latente fase: reactivatie mogelijk als 

immuunsysteem onderdrukt w  

 Meestal asymptomatische infectie bij kind < 5 j 

 Mononucleosis infectiosa 

 Komt voor in alle leeftijden 

 Behalve bij kind 

 Bij tieners of in periodes van stress terug te vinden door vatbaarheid: 

controleer zeker keel voordat klieren w weggenomen! 

 Meestal 

 Keelpijn 

 Koorts 

 Lymfadenopathie 

 Tonsillen zijn altijd vergroot, anterieure of posterieure cervicale LK meestal 

 Splenomegalie bij 1/2 

 Hepatomegalie bij 1/10  

 DIAGNOSTICEER NIET ZOMAAR GROOTCELLIG LYMFOOM IN TONSIL of HALSKLIER 

VAN JONGVOLWASSENE 

 Manifestatie EBV kan er vaak maligne uitzien 

 EBV zorgt voor immortalisatie vd B-cellen dus kan doen denken aan grootcellig 

lymfoom 

 Immortalisatie: B-cellen beginnen te prolifereren alsof ze in follikel zitten → 

soms zelfs tot monoclonale expansie! 

 Igv immuunsuppressie: zelfs tot lymfoom 

 Thv tonsillen moet men NIET eerst denken aan lymfoom 

 Bij grootcellig lymfoom zou enige aangedane locatie extranodaal moeten zijn en 

bij jonge personen komt deze patho haast zelden voor 

 Enkel tonsilzwelling absoluut → niet behandelen met chemo bij kind: kritisch zijn 

en denk aan EBV! 
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 Atypische lymfocyten in perifeer bloed 

 Serologische bevestiging (IgM monospot) 

 Diagnose EBV met antistoffen: moeilijk omdat ze rest vh leven in lichaam blijven 

 Men kan virus DNA kwantificeren als manier vd bepaling van immunosuppresie: 

logaritmische stijging DNA bevestigt diagnose EBV 

 Casus 2: jongen 14 jaar  

 
 Symmetrische verbreding met grote klierpaketten 

 In keel kijken: meestal zal er bij tonsillen ook afwijking zijn (dus extranodale 

presentatie ook) 

o Hypersensitiviteit (geneesmiddel-geïnduceerd) 

 Meestal fenytoïne 

 Dit is hypersensitiviteit vh uitgestelde type 

 Symptomen: typisch pas enkele weken na inname GM!! 

 Lymfadenopathie 

 Koorts 

 Rash 

 Hepatosplenomegalie 

 Artralgie 

 Casus 3: meisje 19 jaar 

 Krijgt voor epileptische aanval anti-E waaronder ze stabiliseert 

 Paar maanden later ontwikkelt ze multipele vergrote klieren: niet puur typisch voor 

fenytoïne maar wel heel vaak hierbij 

o Postvaccinatie 

 Morfologie: diffuse expansie paracortex met wegdrukken follikels en B-cellen (maar 

architectuur vd klier is wel goed) 

  
o Bewaarde architectuur vd lymfeklier 

 B-follikels zijn naar kapsel toe (periferie) verdrongen door expanderend T-gebied 

 Expansie paracortex uit zich in proliferatie hoog-endotheliale venulen 

o Bonte populatie van 

 

Courtesy of James Heilman, MD 
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Casus 2: jongen 14 jaar 
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T-gebied 
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 Lymfoide cellen 

 Geactiveerde lymfoide cellen of immunoblasten 

 Plasmacellen 

 T-cellen 

 Neutrofielen en eosinofielen 

o Belangrijk histologisch onderzoek te doen → zien of er evt tumorale cellen aanwezig zijn 

o Morfologie bij EBV-infectie 

 
 Vss types immunoblasten, sommige met RS-achtige kenmerken bv. CD20+, CD30+, 

CD15-, EBV+ 

 Virus gaat epitheel aantasten, doorkruipen en B-cellen aanvallen → B-cellen w misleid 

waardoor ze gaan prolifereren alsof ze in follikel aanwezig zijn 

 Virus zit dus in B-cellen → gaat met dochtercellen mee en gaat zo prolifereren 

 Igv immuunsysteem in orde: T-cellen counteren proliferatie snel  

 Maar igv onderdrukt: snelle B-cel proliferatie waarbij lymfoom kan ontwikkelen 

 Linker figuur: nucleolus vaak zo groot als cel en soms 2 kernen zelf 

 Deze cellen lijken sterk op Hodgkin lymfoom cellen 

 EBV ligt aan basis van heel wat lymfomen maar meestal toch gewoon reactief proces 

 Viraal RNA kan men in tumorcel aantonen dmv visualisatie: dan zeker dat virus 

verantwoordelijk is voor lymfoproliferatie (lymfoom, ontsteking, …) 

 Immuunfenotype helpt goed verder 

 CD30 (B-cel activatie maar niet geweten door wat) 

 CD15 (diagnose van Hodgkin, niet bij reactieve processen) 

 EBV (typisch bij mononucleosis maar ook bij 50% van Hodgkin lymfomen) 

 DD morbus Hodgkin (gemengde cellulariteit) vs EBV 

 
o Hypersensitiviteit 

 Histologisch patroon = cfr niet-specifieke RPCH 

 Maar met variabele hoeveelheid eosinofielen 

  
 Functies eosinofielen 

29 

eosinofielen 
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 Parasitaire infecties (hier niet aanwezig) 

 Allergie / hypersensitiviteit 

 Hier dus door hypersensitiviteit (vh vertraagde type) 

 

Nodulaire vorm = dermatopathische lymfadenopathie 

 Functionele betekenis: reactie op antigeen aanbod via de huid 

o Casus 4: jongen van 19 jaar met jeukende huidrash 

  
o Bij krabben w huidbarrière aangetast en geraken vuille stoffen binnen + destructie 

melanocyten en melanine gepigmenteerde macrofagen zelfs mogelijk 

o Macrofagen kunnen alles opruimen: immuunrespons van cel in huid 

o Langerhanscellen: antigeenpresenterende cel die na captatie antigen zal afzetten bij 

dichtste lymfeklier 

 Komen paracorticaal terecht → in interatie met T-cellen en interdigiterende 

reticulumcellen 

 Als iemand zich presenteert met plots grote klieren in oksel moet men controleren op 

wondjes vd huid maar ook allergieën die krabletsels verklaren 

o Is dus puur normaal fenomeen!! 

 Morfologische kenmerken 

 
o Bewaarde architectuur lymfeklier 

o Soort nodulaire bleke zone (geen bonte zone zoals hiervoor): nodulaire hyperplasie 

paracortex 

 
 Rijk aan 

 Dendritische cellen (interdigiterende reticulum cellen en langerhanscellen) 

 T cellen 

  

33 
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 Pigmentbeladen macrofagen: bevatten melaninepigment  

 
 Keratocyten bevatten melanine: kunnen w vernietigd → opgeruimd door aspecifiek 

systeem dat men ook in klieren vindt 

 Maar dus geen specifieke immuunrespons want lichaamseigen 

 Indien destructie hiervan: echt teken dat men huid kapot krabt → macrofagen 

nemen dan melanine op dat vrij komt 

 Immuunrespons specifiek tegen antigenen die in huid w gecapteerd 

 DD: perifeer T cel lymfoom vd huid (mycosis fungoides) 

 
o Kan ook manifesteren met klieren + jeuk + krabben 

o Hulp: PCR → monoclonaal 

 

Sinus hyperplasie (sinushistiocytose) 

 Functionele betekenis: reactie op via lymfe aangevoerd vreemd materiaal dat kan 

gefagocyteerd w door cellen die de sinussen bekleden 

o Aspecifiek proces waarbij macrofagen in sinussen (kunnen) prolifereren 

 Banale frequent voorkomende aandoening klieren 

 Vooral in klieren die ledematen, inflammatoire letsels of maligniteiten draineren 

o Als zodanig treedt er geen immuunrespons op 

 Morfologische kenmerken 

   
o Bewaarde architectuur lymfeklier 

41 
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o Sterk gedilateerde sinussen vol met “sinus”macrofagen 

o Al dan niet beladen met pigment (macrofagen die zwart pigment vertonen) 

 Casus 5: vrouw, 84 jaar die veel rookt en mediastinale klieren heeft 

o Heel typisch: vergroting van klieren rond mediastinum en hilus long: meestal tgv metastase 

longcarcinoom (opzoeken emt CT of MRI) 

o MAAR mediastinale klieren van rokers knn ook vergroten omdat hoeveelheid stof niet 

verwerkt kan worden 

 Dan is er sinushyperplasie 

 PET positiviteit: niet noodzakelijk maligniteit → zeer prominente sinus histiocytose zal 

soms PET positiviteit vertonen! 

 Casus 6: vrouw, 23 jaar met borstimplantaten en grote klieren thv oksel 

o Proliferatie allemaal cellen met stervormige inclusies 

o Altijd bedacht zijn op N+ borstCa 

o Probleem was silicone-implantaat dat lekte → vreemd materiaal → aspecifieke 

immuunrespons 

 Dus sinushistiocytose door silicone 

 

Specifieke histiocytaire proliferaties 

 

Granulomateus  

 Histiocyten: behalve reactie thv sinussen kunnen ze ook reactie veroorzaken thv medulla 

(parenchym) 

 Specifieke ontsteking lymfoide weefsel: door reactie op niet volledig te verteren antigeen 

o Antigenen w gefagocyteerd en in fagosomen geneutraliseerd maar niet verteerd → toch T-

cel activatie als antigeen vrijkomt 

 Morfologie 

 
o Fagocyterende cellen vormen om tot 

 Epitheloide cellen 

 Soms meerkernige reuscellen die ontstaan door vervloeien van aantal histiocyten 

 Er ontstaat grote cel met meerdere celkernen 

 Hiervan zijn vss types bv. vreemdlichaamstype en Toutonse reuscellen 

o Samengesmolten histiocyten vormen structuur: granuloom  

 Soms verkazing (necrose) centraal in granuloom: oa bij tuberculose 

 Soms necrobiose: verval van bindweefsel door ontstekingsreactie (oa bij necrobiosis 

lipoidica en annulare) 

 Vaak behalve histiocyten ook lymfocyten en plasmacellen te vinden 

o Alle lymfocyten w naar kant geduwd: kan tot bepaalde vervorming leiden vd klier maar 

door vorming van granulomen 
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Onderverdeling 

 Infectieus 

o Niet suppuratief: bij necrose granulomen geen neutrofielen aanwezig 

 
 Ziektes 

 TBC, atypische mycobacteriën: meest voorkomend!! 

 Lepra 

 Fungi 

 Pneumocystis  

 Casus 7: 32-jarige man met plotse hoest en vergrote klieren 

 
 Lymfoid parenchym aan rand (donker) 

 Centraal opvallend bleke cellen ivm lymfoid parenchym 

 Epitheloide histiocyten  

 Samensmelting op bepaalde plekken: meerkernige reuscellen 

 In granuloom kan men op duur centrale necrose krijgen met aan rand multinucleaire 

reuscellen: verkazing 

 Hier geen neutrofielen in necrose: altijd eerst denken aan TBC!!! 

o Suppuratief: bij necrose granulomen wel (massieve hoeveelheid) neutrofielen aanwezig 

 
 In acute initiële fase: reactie op bacteriën 

 Kattenkrabziekte (bv. casus 8: meisje 11 jaar met nieuw katje) 

 Oorzakelijke kiem: Bartonella henselae 

 Tgv krab of beet jonge kat 

 Kliniek 

 Huidletsel: ontstoken krabletsel 

 Maar meestal vind je intredehaard niet want weken eerder gebeurd!! (soort 

uitgestelde immuunrespons op bacterie) 

53 

Meerkernige reuscellen 

Centrale necrose:  
verkazing 
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 Unilaterale pijnlijke klierzwelling (soms na weken): thv arm of oksel 

 
 Rood en warm: typisch acute inflammatie 

 Meestal unilateraal 

 Soms uitbreiding naar hals 

 Geneest spontaan 

 Anamnese!!! (nieuwe katjes gekregen?) 

 Morfologisch 

 
 Centrale ‘stervormige’ necrose met apoptotische cellen + neutrofielen en 

kernpuin = clue om te denken aan Bartonella infectie 

 Necrose omgeven door mantels van histiocyten 

 Lymphogranuloma venereum (Chlamydia) 

 Mensen die geïnfecteerd zijn: vaak geen symptomen 

 Maar dikke geïnflammeerde klieren: suppuratief! 

 Denk aan Chlamydia 

 Anamnese: seksueel leven 

 Treponema pallidum (syfilis): terug meer bij ons gezien sinds migratie 

 Yersinia LA 

 Niet infectieus = niet-necrotiserende granulomateuze lymfadenitis (typisch kleine 

granuloompjes die daar allemaal samen zitten en ingekapseld zijn) 

 
o Geneesmiddelen 

o Auto-immuunziekte 

 Sarcoidose !!!!! 

 Meesal in mediastinale en hilaire lymfeklieren 

 Gaat gepaard met vorming kleine granulomen gevat in fibrose 

 Geen necrose 

 Reuscellen: mogelijk producten van angiotensine converting enzyme 

 Casus 9: vrouw, 40 jaar = typisch beeld sarcoïdose 
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 Koorts, vermagering 

 Klierzwellingen: hilair 

 
 APO: kleine granulomen, meer ingebed in fibreuze context 

 Erythema nodosum onderbenen 

 Kortademig 

 Klinische presentatie vaak wisselend: longaantasting, lymfeklieren hilair, 

systemische symptomen van koorts en vermagering, … 

 Typerend aan lymfomen denken 

 Opletten met systemische klachten: niet bij kattenkrab maar hier dus wel! 

 Crohn 

o Neoplasie: bepaalde carcinomen kunnen secundaire histiocyten veroorzaken 

 Als er klieren id buurt vd tumor zijn: kunnen metabool actief zijn en PET positief met 

histologisch epithelioide histiocyten (zonder echt meta’s!) 

 Hodgkin 

 Carcinoma 

 … 
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Tumoren vh lymfoid weefsel 

 

Algemeen 

 

Inleiding 

 Omdat klier vergroot is: betekent niet dat het maligne is 

 Ken samenstelling lymfeklier! 

o Naast lymfocyten: ook dendritische cellen w zeldzaam maligne  

o Klinisch zal men eerst aan lymfomen denken van B- of T-cellen 

 Bij ons meer B-vormen  

 Aziatisch: meer T-lymfomen 

 Indeling in vss classificaties: betere indeling = beter inzicht in oorsprong, verloop, eventuele 

behandeling en prognose 

o Niet alleen voor lymfomen maar voor alle tumoren: zo snel mogelijk karakteriseren ahv  

 Pathologie: celtype, immuunfenotype  

 Aantal moleculaire testen (genetische testen): bepaalde mutaties en pathways 

blootleggen waarop men zou kunnen inwerken 

 Meer en meer moet men differentieren: behandeling instellen ahv tumor (pathways) 

→ gerichte medicatie kunnen geven en belangrijk voor patholoog 

 Bv. anti-CD20 

o Moet nog meer specifiek per tumor kunnen! 

 

Kwaadaardige aandoeningen vd lymfoïde weefsels 

 Primaire tumoren 

o Non Hodgkin lymfomen 

o Hodgkin lymfoom 

o Tumoren vd antigeenpresenterende cellen 

o Tumoren vh steunweefsel 

 Secundaire tumoren: meestal afkomstig van carcinomen  

 Metastasen 

o Lymfeklieren kunnen metastatische proces bevatten door afvoer 

 

Non Hodgkin lymfomen 

 

Inleiding 

 Heterogene groep van primaire kwaadaardige tumoren vh lymfoïde weefsel 

o Ontstaan in lymfeklieren: nodale lymfomen 

 (Ook Hodgkin lymfoom is typisch nodaal) 

o Ontstaan in andere (lymfoïde) weefsels: extranodale lymfomen 

 Bv. MALT 

o Ontstaan in beenmerg of perifeer bloed: lymfoïde leukemie 

 Maar andere lymfomen gaan uiteindelijk ook metastaseren naar beenmerg 

 Kan in 1 of vss knopen → staging opmaken van 1 – 4 

 

Etiologie 

 Meestal onbekend 

o Infecties: chronische infecties die niet opgeruimd geraken kunnen genetische fout 

veroorzaken met lymfomen tot gevolg 

 EBV (B-cel lymfomen) = heel belangrijk 

 Helicobacter pylori (MALT-lymfomen: maag) 

 HTLV1 (T-cel lymfomen)  

 Chlamydia thv oog (?) 

 Bepaalde bacteriën thv darm 

o Immuundeficiënties: ontregeling geeft verhoogde kans  

 Congenitaal / verworven / iatrogeen 
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o Auto-immuun pathologie  

o Activatie van oncogen of inactivatie van een tumor suppressor gen 

 Door 

 UV bij melanomen 

 Acetylatie/deacetylatie van histonen 

 Transformatie van proto-oncogenen naar oncogenen (niet vanbuiten kennen!) 

 Resultaat van gain-of-function door 

 Overexpressie vh gen → verhoogde expressie v oncoproteïne 

 Duplicatie/amplificatie vh gen → Verhoogde expressie v oncoprotein 

 Vorming van fusiegen door translocatie 

 Alteratie vh genproduct → vorming van getransformeerd eiwit 

 Voorbeelden 

 Apoptose regulerende eiwitten: Bcl2 (foliculair lymfoom) 

 Tyrosine Kinase receptor: ALK (anaplastisch large cell lymphoma) 

 
 Door translocaties w 2 stukjes samengebracht → fusiegen: nieuwe eiwitten tot 

expressie → kan ontregeling cellulaire mechanismes veroorzaken 

 Regulatoren van CDK: cyclinD1 (mantelcel lymfoom) 

 Nucleair DNA-bindende eiwitten: C-Myc (Burkitt lymfoom) 

 
 Translocatie en stimulatie bepaald deel/promotor → verhoogde expressie 

 B-lymfocyten moeten normaal veel globulines maken maar hier overexpressie 

van specifiek eiwit die aan basis van lymfoom kan liggen 

 Alle eiwitten bij voorbeelden zijn cruciale eiwitten om normaal te functioneren 

 Igv verhoogde expressie: miserie  

 Elke specifieke ontregeling geeft specifieke kliniek: kan ontregeling van celcyclus 

geven met ongecontroleerde proliferatie van lymfocyten bv. 

 Inactivatie tumor suppressor (niet van buiten): loss of function’ mutatie 

 Beide allelen moeten verloren/geinactiveerd: RECESSIEF 

 Voorbeelden 

 Regulatie/inhibitie van progressie door celcyclus  

 Receptoren of signaal transducers 

 Checkpoint controle eiwitten (p53) 

 Apoptose-bevorderende eiwitten 

 Enzymen voor DNA-reparatie 

 Specifieke mutaties 

 EZH2 in FL en DLBCL 

 TNFAIP3 (A20) in Hodgkin 
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Classificatie volgend REAL/WHO classificatie 

 Lijst van lymfoomentiteiten gedefinieerd op basis van 

o Fenotype 

o Genotype 

o Klinische kenmerken 

 Steeds met verwijzing naar normale tegenhanger in lymfoïde weefsel 

o Bv. B-cel ontstaat in beenmerg, gaat rijpen en uiteindelijk plasmacel vormen 

o Als men proces volgt kan men lymfomen tot bepaald punt in proces terugbrengen waar het 

fout is gelopen: cellen hebben normaal kenmerken nog tot waar het goed is gegaan 

 Ingedeeld in  

o B- en T-cel tumoren 

o Precursor (immature cellen) en perifere (mature cellen) lymfomen 

 
 Immatuur: niet rijpe B-of T-cellen die vooral in beenmerg of thymus zijn 

 Matuur: B-cel die beenmerg of T-cel die thymus heeft verlaten 

 

Lymfomen classificatie 

 Hodgkin (zie later) 

 Non-Hodgkin 

o Precursor lymfoïde neoplasie 

o Matuur 

 Grootcellig, agressief 

 Burkitt 

 DLBCL 

 EBV-geassocieerde lymfomen 

 Kleincellig, indolent 

 Folliculair lymfoom 

 B-CLL 

 Mantelcel 

 MALT 
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Precursor lymfoïde neoplasie 

 

Casus 1: kind, 6 jaar 

 Kliniek 

o Bleek, moe, infecties 

o Geen klierzwelling 

o Als kind dergelijke symptomen ontwikkelt zien ouders het vaak niet omdat men er dagelijks 

mee bezig is en het eigenlijk “normaal” wordt 

 Kind is moe, heeft meer bovenste luchtweginfecties, geen echte klierzwellingen, … 

 Als kind klaagt dat hij niet meer mee wil doen met LO omdat hij intrinsieke botklachten: 

toch opletten omdat het geen groeipijnen zijn! 

 Bloedname 

o Anemie 

o Leukocytose 

o Trombopenie 

o Circulerende lymfoblasten in perifeer bloed 

 Op moment dat > 20% immature cellen = acute leukemie 

 Botboorbiopsie 

 
o Hele beenmerg betrokken: heeft geen vet meer maar vol met plastische blauwe cellen die 

volop bezig zijn met mitose (snel proliferatief proces) 

o B-cel heeft ontstaan in beenmerg → voorspellen dat het B-lymfoom zal zijn 

 

Casus 2: jongen, 11 jaar 

 Kliniek 

 
o Kort van adem, slaapt met meerdere kussens onder rug 

o Hoest, ademhaling piept 

o Moeilijkheden om te slikken 

o Vaak hoofdpijn, zelfs wat verward, ook al eens flauwgevallen 

o Gezwollen gezicht, veneuze stuwing in bovenlichaam 

o Kliniek is dus ook redelijk onduidelijk in begin maar toch opvallende kortademigheid wnn 

kind neerligt 
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 RX 

 
o Mediastinum: groot proces dat vena cava syndroom veroorzaakt met snelle groei 

o Op PET kleurde dit ook positief aan 

 Histologie 

 
o Grote lymfocytaire blastcellen 

 Wss T-cel lymfoom omdat deze cellen in thymus ontwikkelen (voorste mediastinum): typische 

presentatie! 

 

Kenmerken precursor lymfoïde neoplasie 

 Morfologische kenmerken 

o Diffuus groeiende proliferatie van blasten in beenmerg (ALL) of lymfeklier/thymus (LBL) of 

extranodaal (testis) 

 Dit is ‘lymfoblastaire proliferatie’ 

 Overgroei normale componenten dus anemie, leulopenie, … 

 Maar toont geen leukopenie in perifeer bloed want te veel lymfoblasten dus zelfs 

leukocytose zichtbaar! 

o Hoge proliferatie index, hoog aantal mitosen; talrijke cellen in apoptose en necrose 

 Algemene merkers 

o B-ALL/B-LBL 

 Tdt+ 

 Pax5+, CD79a+, maar CD20- 

 Immature lymfomen: nog niet typische merkers van mature lymfomen: CD20 

 Vroege beenmergmerkers: Pax5 en CD79a 

o T-ALL/T-LBL 

 Tdt+ 

 CD2, CD5, CD7 

 CD4/CD8 

 Ofwel dubbel negatief voor CD4/CD8 (vroeg stadium) 

 Ofwel dubbel positief ervoor 

o Alle cellen brengen TdT enzym tot expressie = terminaal de-oxynucleotide transferase 

 Enzym noodzakelijk om genetisch materiaal te herschikken 

 Als dit aanwezig is: van lymfoïde origine bij jong, immatuur lymfoom 

 Itt bv. Burkitt lymfoom: matuur waarbij je dit niet hebt 

 Meest voorkomende kanker bij kind/adolescent! 

o Bij jong kind met unilateraal vergrote testis: geen testistumor maar denken aan prematuur 

lymfoom!! 

 Kenmerken 

o Precursor B 

 Jong kind  
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 75% van ALL < 6 j 

 75% van LBL < 18 j 

 Beenmergaantasting en gevolgen 

 Prognose 

 ALL: 80% 5j-overleving 

 LBL: 50% 5j-overleving 

o Precursor T 

 Voorkomen 

 15% vd acute leukemies bij kinderen; 25% vd acute leukemies bij volwassenen 

 Kind ± 10 j 

 Meestal jongens 

 T-LBL: meestal mediastinale massa 

 Prognose meestal iets minder gunstig dan B-ALL/B-LBL 

o Duidelijke verschillen in overleving en klinische presentatie → groter belang: genetische 

constitutie bekijken: karyogram van cellen! 

 

Soorten afwijkingen (natuurlijk niet vanbuiten ) 

 
 Weten dat er bepaalde chromosomale afwijkingen zijn die prognose kunnen wijzigen 

o Hyperdiploïdie geeft bv. zeer goede genezing → geruststellen 

o Bij andere vormen is er slechtere afloop 

 

Behandeling 

 Multi-agent chemotherapie + CNS profylaxe 

 Allogene stamcel transplantatie 

 

Prognostische factoren (niet te kennen) 
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Mature B-cel neoplasieën 

 

Relatieve frequentie bij ons 

 
 Frequentie in onze contrairen: 70% kans op B-cel lymfoom bij ons eigenlijk 

 Onderverdeling 

o Grootste groep: DLBCL = difuus grootcellig B-cel lymfoom (van B-cel origine en verstoort 

architectuur vd lymfeklier diffuus) 

 Meest voorkomende categorie want is ‘vuilbakje’ van alles wat groot is en B-cellen heeft 

→ nu verdere onderverdeling bezig volgens prognose 

 PMLBCL = 1 vd lymfomen die uit vuilbak DLBCL is gehaald! 

 Typische hieraan kliniek en gedrag: populatie van jonge vrouwen → presenteren 

primair met mediastinaal lymfoom presenteren  

 Enige andere tumoren met deze presentatie 

 T-type lymfoblastoom 

 Primair mediastinaal groot B-cel lymfoom 

 Prognose 

 Beter behandelbaar met chemo  

 Maar meer kans op meta omdat ze sneller groeien → kans op recidief 

o Kleincellig lymfomen  

 Folliculaire lymfomen 

 MALT 

 MCL 

 CLL 

 Term ‘kleincellig’ slaat op 

 Morfologisch kleincellig  

 Maar ook meer indolent groeipatroon  

 Door slechte groei minder vatbaar voor chemo → geen goede interferentie  

 Meeste ptn gaan hier niet aan overlijden  

 Blijft heel lang onder controle (minder risico op meta’s, …) 

 MAAR hebben potentieel tot mutatie en genetische hits die groeiproces kunnen 

versnellen → klinische gedrag van grootcellige lymfomen → hieraan wel 

overlijden!! 

 Meeste ptn gaan hier niet aan overlijden  

 Blijft heel lang onder controle (minder risico op meta’s, …) 

 MAAR hebben potentieel tot mutatie en genetische hits die groeiproces kunnen 

versnellen → klinische gedrag van grootcellige lymfomen → hieraan wel overlijden!! 

 

Kliniek 

 Tasten bij voorkeur oudere patiënten aan 

o Dus vnl 50+ 

o Uitzondering mediastinale vorm: PMLBCL 

o Hodgkin en lymfoblastomen kunnen bij kinderen maar algemeen zijn lymfomen zeldzaam 

bij kinderen 
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 Gaan gepaard met lymfeklierzwelling 

o Sommige lymfomen zijn typisch nodaal zoals Hodgkin (niet bij mucosa onm)  

o MALT lymfomen bv. wel typerend eerst mucosaal voorkomen 

 Variëren van indolente aandoeningen tot zeer agressieve aandoeningen 

o Agressieve presentatie die tot overlijden kan leiden (ondanks aggresieve chemo) maar 

eigenlijk ook goed behandelbaar kan zijn want sneldelende cellen knn goed behandeld w  

o Indolente vormen 

 Moeilijk genezing bekomen door groot risico op recidieven en moeilijker doelwit door 

traag delende cellen 

 Indolente (kleincellige) vormen knn op termijn evolueren naar agressieve vormen!!! 

 Kunnen al dan niet leukemisch worden 

o Leukemische spreiding: lymfeklieren verlaten en geraken in bloed → kunnen in beenmerg 

nestelen → voor staging altijd beenmerg controleren! 

 

Morfologie 

 Normale kliercomponenten zijn (deels) verdwenen 

 Monoclonale B cel proliferatie 

o PCR: Immuunglobuline zware en lichte keten genherschikking 

 Grootcellig of kleincellig 

 Diffuus of folliculair groeipatroon  

 Algemene B-cel merker: CD79a, CD20, PAX5 

o Vooral CD20 onthouden omdat hiervoor monocolonale antistoffen bestaan (rituximab) → 

standaardbehandeling 

 Specifieke merkers: subtypering 

o Follikelcentrum cellen: CD10, BCL6 

o Post-germinatief centrum cellen: MUM1 

o Aberrante expressie van Bcl2, Cycline D1, Myc 

 

1. Diffuus grootcellig B-cel NHL = DLBCL 

 

Casus 3: vrouw, 75 jaar 

 
 Zwelling thv tonsillen 

 Veralgemeende klierzwelling 

 25 kg vermagerd, nachtzweten, koorts = typische B-symptomen!! 

 Sterke PET-positiviteit 

o Cave sommige zeer reactieve klieren (bv. veel macrofagen) knn ook positiviteit geven dus 

sterke positiviteit staat niet per se gelijk aan maligniteit 

 Histologie: micro-architectuur niet meer te herkenenn: overgroeid door allemaal grote cellen 

 
o Groot = minstens zo groot als endotheelcel in buurt of histiocyt 

 Meestal cellen redelijk monotoon, vesiculaire cellen, grote nucleool (metabool actief) 
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 Hier immunoblastisch fenotype: cel die uit follikel gerijpt is en onderweg was naar 

plasmacel maar is blijven hangen in stadium daartussen (immunoblastisch stadium) 

o Mitosefiguren te zien 

o Zeer sterk proliferatief proces: klinisch gedrag van tumor die snel groeit (grote klieren) 

 

Algemeen 

 30 – 40% van de non-Hodgkin lymfomen (nr 1) 

 Diffuse proliferatie van grote neoplastische B-cellen 

 Vaak NOS: not otherwhise specified 

o Diffuus grootcellige lymfomen die we nog niet kunnen onderbrengen in subcategorie 

o Primaire testis en hersenlymfomen steekt men vaak in de NOS categorie 

o Deze vormen kunnen in hersenen komen ook al zijn daar geen lymfocyten: uniek 

 Gaat niet gaat verspreiden: blijft daar zitten 

 Typerend rond ventrikels  

 Vaak necrose  

 Kan uitzaaien naar testis door homingfactor 

 

Vaak specifieke kliniek bij deze DLBCL 

 Mediane leeftijd 7e decade (meestal 70 jaar) 

o Maar kan voorkomen op elke leeftijden 

 Is meestal gelokaliseerde aandoening 

 Ontstaan 

o Meerderheid ontstaat in lymfeklieren 

o Maar ontstaat ook frequent extranodaal (40%): vnl GI tractus (mesenteriele klieren, …) 

 Bestaat uit heterogene groep van lymfomen 

 Prognose is moeilijk voorspelbaar 

o Meestal agressief 

o Potentieel curabel (want snelle groei) door multiagent chemotherapie, antiCD20 

 Kan ontstaan door progressie van kleincellig lymfoom 

 

Onderzoeken 

 Cel origine: B-cel van  

o Kiemcentrum origine 

o Post-kiemcentrum origine (geactiveerde B-cel): veel minder goede prognose! 

 Immunohistochemie 

o CD79a+, CD20+ 

o Hans’ algoritme: bepalen welke origine → prognostisch belang!! 

 Kiemcentrum origine: BCL 6+ en/of CD 10+ 

 Post-kiemcentrum origine: MUM1+  

o Choi algoritme = verfijning van Hans algoritme (Hans + GCET, FOXP1) 

 Genetica 

o Clonale herschikkingen Ig zware en lichte ketens  

o Bcl2, Bcl6, MYC rearrangementen: prognostisch ongunstig 

o Moleculaire prognostische modellen: genexpressie-profiling  

 Genen die meer tot expressie komen maken wsl deel van pathway uit die voor 

ontregeling zorgt → als men weet welke eiwitten te veel tot expressie komen kan men 

hier op inwerken 

 Zeer heterogene groep lymfomen vergelijken obv RNA: 2 grote groepen verdelen  

 Ene groep nog 70% in leven na 12 jaar 

 Bevat eiwitten bevatten die vnl zitten in tumoren uit germinatief centrum  

 Andere groep veel maar 20 – 30% overleving: had eiwitten die in post-kiemcentrum 

zitten 
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 Dus next-gen sequencing gedaan in 2 groepen: mutaties die ontstaan en ptws die 

ontregeld zijn: compleet vss tss groepen → behandelingen verschillen ook compleet 

 
 GCB pathway 

 Transcriptie genetisch materiaal hangt af of het ontwonden of opgewonden is 

 Proces die dit regelt: acetylering, methylering,… en eiwitten die er 

verantwoordelijk voor zijn bv. mMLL2 

 mMLL2: inactivatie zorgt ervoor dat bepaalde genen tot expressie komen die 

normaal mooi geregeld zijn maar hierdoor overexpressie knn veroorzaken 

 Mutatie in 1 eiwit (histomethyltransferase) zorgt dus voor methylering histonen 

→ ontregeling pathways → ontstaan lymfomen! 

 Folliculair lymfoom kunnen zelfde processen vertonen 

 ABC pathway 

 
 Compleet andere pathway:NF-kappaB controle 

 Bepaalde events hebben overexpressie vh controlesysteem tot gevolg (op vss 

plekken in pathway) → lymfoom ontwikkeling 

 

Behandeling 

 R-CHOP: 5y OS = 35 – 60% 

o Rituximab = anti CD-20 

 Is immunotherapie: gebruik maken van oppervlakte-eiwitten → As maken en labelen 

opdat immuunsysteem tumorcellen herkent en gaat afbreken 

 NK-cellen: cytotoxisch 

 Cascade van complementsysteem: complementactivatie 
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 Effectief totdat tumorcel slimmer wordt: zal expressie CD-20 naar beneden brengen  

 Onvolledige reactie op middel  

 Eventueel recidiveren na bepaalde tijd 

o Cyclofosfamide 

o Hydroxydaunorubicin 

o Oncovin 

o Prednisone of prednisolone 

 Meer en meer gepersonaliseerde geneeskunde: mutaties opsporen waar men weet dat het tot 

hyperactivatie zal leiden → doelwitten waar men degelijk op kan inwerken 

 

2. Burkitt lymfoom 

 Agressieve tumor met 3 klinische varianten 

o Endemische variant = kind in Equatoriaal Afrika (malaria) 

 EBV-gerelateerd 

 Lokalisatie: kaak, ileum, caecum, nier, ovaria, borst 

 Casus 4: kind, 4 jaar, Equatoriaal Afrika 

 Presenteerde met lymfeklierzwelling thv mandibula = typisch 

 
o Sporadische niet-Afrikaans type 

 Presenteert ileocecaal 

 Casus 5: kind, 6 jaar 

 Vage abdominale last 

 Vermagering, nachtzweten 

 Presenteert vaak met grote massa want duurt even voor je het merkt 

o Immuundeficiëntie-gerelateerde vorm bv. HIV, PTLD 

 Vaak EBV-gerelateerd 

 Casus 6: 34 jarige man 

 Promiscue sexueel gedrag 

 Verlammingsverschijnselen linker hemicorpus 

 Tonisch clonisch epileptisch insult 

 Beeldvorming 

 
 Duidelijke oorzaak epileptisch insult: biopt wijst op lymoom 

 In meeste gevallen van lymfomen spelen EBV belangrijke rol 

 Lymfoid proces geeft vaak ontregeling van MIC proto-oncogen 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Pathologie | 2015 - 2016
  

36 | P a g i n a  
 

 Histologie 

  
 Cellen zijn eerder medium sized, weinig cytoplasma, omgeven door histiocyten 

die cellen in apoptose willen opruimen 

 Typerend donkerblauwe kleuring met witte vlekjes: sterren hemel (stary sky 

beeld: typerend voor Burkitt lymfoom) 

 Witte vlekjes = puinmacrofagen 

 Origine: B-cellen van kiemcentra 

 Morfologie (zie boven) 

o Diffuus groeiende proliferatie van medium-sized, monotypische B-cellen 

o ‘Sterrenhimmel’ beeld 

 Immuunfenotype 

 
o CD20+ 

o Kiemcentrum origine: BCL 6+ en/of CD 10+ 

o Bcl2-, Myc +  

 Myc ontregeling is zeer belangrijk omdat dit tot overexpressie leidt 

o Proliferatie-index Mib1/Ki67: 100% 

 Elke cel die men ziet is in celdeling: 100% is in celcyclus → agressieve factor 

 Cytogenetische afwijking: per definitie geassocieerd met translocatie van c-Myc 

 t(8;14)(q23;q32) 

 

 Addendum: immuundeficiëntie gerelateerde lymfoproliferatieve aandoeningen 

CD20 CD10 

bcl2 Mib1 

CMYC 

50 
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o Elke pt die men medicatie geeft die rommelt met immuunsysteem: vatbaar voor dit 

lymfoom!!! 

o Bv. EBV 

 
 EBV: 95% vd populatie is er in contact mee geweest 

 92% heeft er geen last van gehad 

 8% heeft contact gehad als puber met kliniek (mononucleosis infectiosa) 

 Blijft aanwezig voor rest vh leven 

 Doel vermenigvuldiging: verspreiding 

 Vnl in mondmucosa en op tonsillen aanwezig 

 T-cel gemedieerde immuunrespons 

 Zal viraal geïnfecteerde cellen aantasten (geadapteerde respons) 

 Virus gaat zich even op hold zetten → terugtrekken naar memory B-cel: latente 

aanwezigheid (geen probleem met immuunsysteem normaal) 

 Indien HIV, gebruik AB, methotrexaat, immuunsupressiva, …: virus begint te werken → 

immortalisatie van geïnfecteerde B-cellen  

 Door EBV kan DLBCL of Burkitt lymfoom ontstaan ikv immuunsupressie 

 Men kan proberen immuunsupressie naar beneden te brengen om dit te voorkomen 

als  het kan (niet bij harttransplant bv.) 

 Proliferatie B-cellen kan soms zo snel gebeuren dat men rituximab of CHOP chemo 

moet geven maar toch overlijden er nog veel! 

 Afhankelijk vd cocktail van immuunsupressie zal overleving verschillen: 20% vd hartptn 

zullen zoiets krijgen! 

 

3. Folliculair lymfoom 

 30% vd non-Hodgkin lymfomen 

 Klinische kenmerken 

o Ouderen: mediaan 6e decade 

o Gegeneraliseerde klierzwelling 

 Ook milt en extranodaal bij gevorderde ziekte 

o Beenmerginvasie op moment diagnose in 40% van de gevallen (stadium III of IV)  

o Prognose afhankelijk vd graad  

 Afhankelijk van verhouding centrocyten en blasten: hoe meer blasten, hoe slechter 

 Celorigine: follikel centrumcel 

o Centrocyten  

o Centroblasten 

 Morfologie 

o Folliculair groeipatroon 

o Centroblasten en centrocyten: geen polarisatie 

 Zijn CD6 en CD10 positief 

53 
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 Graad 1 – 2: 0 – 15 centroblasten/HPF: laaggradig 

 Graad 3a – b: > 15 centroblasten/HPF: intermediair 

o Puinmacrofagen doorgaans afwezig 

o Evolutie naar DLBCL mogelijk 

o DD reactieve folliculaire hyperplasie vs folliculair lymfoom 

 
 Bcl-2: indien in centra overexpressie → kloon die normaal niet in centra mag zitten: 

duidelijk met lymfoom te maken!!! 

 Bcl-2 = anti-apoptotisch eiwit 

 Afwezigheid puinmacrofagen zou men ook kunnen zien 

 Immuunfenotype 

o B-cel: CD20+, CD79a+ 

o Follikelcentrumcel: CD10+, BCL6+ 

o Specifiek: BCL2+ 

 Genetica 

o Clonale herschikkingen Ig zware en lichte ketens  

o 80% t(14;18)(q32;q21) met BCL2 gen herschikking 

  

 Is karakteristieke translocatie bij folliculair lymfoom!! 

 Gemengde kleur bij FISH bewijst translocatie (niet bewijzend voor lymfoom) 

 Overexpressie eiwit door translocatie: normaal op chromosoom 18 maar nu op 

chromosoom 14 en onder promotor heavy chain eiwit → cellen blijven leven 

 (IGH = immunoglobuline heavy chain op chromosoom 14) 

 MAAR translocatie en hoeveelheid lymfocyten betekent niet per se folliculair lymfoom: 

genetica ondersteunt ons maar niet noodzakelijk voor diagnose 

 Translocatie op zich zorgt niet voor folliculair lymfoom: nodig om cellen in leven te 

houden (anti-apoptose) tot ze bijkomende genetische mutatie krijgen → lymfoom  

Reactieve folliculaire hyperplasie Folliculair lymfoom 

bcl2 bcl2 

8 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Pathologie | 2015 - 2016
  

39 | P a g i n a  
 

 10% vd populatie heeft lymfocyten die translocatie vertonen (dus lang niet iedereen 

met translocatie heeft lymfoom!) 

o Men moet verband met morfologie kunnen maken: niet omdat men met PCR 

monoklonaliteit vindt dat de pt lymfoom heeft 

 Niet laten misleiden door afwijkend rapport: altijd terugkoppelen met histologie voor 

interpretatie 

 Indien clonaliteit en reactief beeld: evt toch geen lymfoom! 

 Pathogenese 

o Voor folliculair lymfoom: translocatie nodig zodat apoptose niet plaats vindt 

o Heel complex geheel: ‘tumor is niet louter kankercel’ 

 1. Rol crosstalk tss tumor en micro-environment 

 Tumoren zijn niet puur kankercellen: voor alle tumoren belangrijke rol/interactie tss 

tumorcellen en immuunsysteem → cross-talk is van essentieel belang 

 Immuunrespons handtekeningen (I en II) reflecteren samenstelling van niet-maligne 

infiltrerende immuuncellen in tumor 

 Normaal dient immuunsysteem om kankercellen te herkennen en te doden 

 Tumorcellen zijn niet dom en gaan eigen immuunsysteem bouwen: hierdoor w T- 

en B-cellen beïnvloed zodat tumorcellen niet meer herkend w  

 Immuun-tolerantie: micro-milieu immuuncellen rond kankercellen zodat ze op 

normale elementen lijken 

 Meer en meer eiwitten die tot uitting komen geraken gekend: in behandeling 

trachten milieu te beïnvloeden naast chemobehandeling tegen kankercellen 

 2. Rol voor epigenetische herprogrammering 

 Secundaire epigenetische veranderingen naast hallmark t(14;18) en overexpressie 

van Bcl2 

 Mutaties in 

 Histon methyltransferases (EZH2 en MLL2) 

 Acetyltransferases (CREBBP) 

 … 

 Suggereren dat shift van genactivatie naar genrepressie noodzaak is voor FL 

ontwikkeling 

o Met sequencing (base tot base) kan men karakteristieke mutaties terug vinden 

 Lymfomen zijn niet complex opgebouwd (46 chromosomen): eenvoudige translocaties 

 Als men individuele genen controleert: typerende mutaties zoals histonvorming bij 

mutaties germinatieve centrum groep 

 Mutaties 

 
o NIET TE KENNEN: beeld om tumor van eerste tot laatste base te controleren  

 Sequencing om tumoren te begrijpen: naast translocaties bepaalde mutaties 

terugvinden → base met referentie vergelijken 
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 MLL2 heeft bijna altijd mutatie: als men daar info over vindt en gevolgen kent zou men 

meer gericht kunnen behandelen 

o In toekomst zal sequencing van elke tumor gedaan w → men gerichte therapie tegen 

mutaties als basis R-CHOP behandeling niet effectief genoeg is 

 
 Normaal: MLL eiwit zorgt dat bepaalde genen niet overgeschreven w omdat histonen 

rond DNA blijven (stukje DNA mooi opgerold) 

 Als mutatie/inactivatie MLL: DNA w vrijgelegd → eiwitten w overgeschreven die men 

normaal niet mag overschrijven 

 Bij 14;18 translocaties ziet men dit soort lymfomen enorm veel maar niet noodzakelijk 

bij alle translocaties (kan er ook zonder zijn) 

 Histologie 

o Klierbiopsie: lymfoom verstoort architectuur maar precies reactief beeld want folliculair  

 
 Follikels controleren → folliculair groeipatroon en niet puur reactief beeld: polarisatie, 

kernpuim, corona, … vindt men niet! 

 Follikels vallen haast ‘back to back’  

 Samenstelling = monotoon  

 Geen centroblasten centraal  

 Geen centrocyten perifeer!) 

 Zoeken of het vnl centrocyten of blasten zijn 

 Indolente vorm: veel centroblasten geven slechtere prognose → als men lang wacht 

kan het difuus grootcellig B-cel lymfoom w dat maligne kan ontaarden 
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o Patroon van beenmerginvasie: paratrabeculair (aantasting ligt tegenaan bottrabekels) 

 
 Bijna altijd vanaf begin beenmergaantasting aantoonbaar voor stagingonderzoek!! 

 Dus ALTIJD BM-onderzoek aanvragen vanaf begin!!! 

 Prognostische factoren 

o In algemeen: FL groeit traag → persoon kan vele jaren leven met deze aandoening  

o FLIPI: prognostische test of men moet behandelen 

 
o Clinicus bepaalt behandeling ahv prognostische factoren met internationale score 

o Folliculaire lymfomen: zeer indolent  

 Vaak daardoor afwachtende houding afhankelijk vd uitbreiding 

 Dus je behandelt niet alle FL!! 

o Kleincellige kunnen naar grootcellig overgaan: agressieve behandelint nodig! 

 Bv. klier verwijderd + evt chemo = meeste ptn jarenlang goed MAAR na 2 jaar: lymfoom 

plots terug en agressiever, B-symptomen, grote klierpaketten die nog sneller groeien, 

… = getransformeerd naar DLBCL → agressiever behandelen 

 Behandeling 

o Afhankelijk van  

 Uitgebreidheid van ziekte: beenmergaantasting? 

 Symptomatisch of niet 

 Leeftijd en andere prognostische factoren 

o Controleert ziekte, maar geneest niet! → recidieven frequent 

o W&W: zelfs in uitgebreid stadium als asymptomatisch 

o Radiotherapie 

o Chemotherapie 

 Leukeran 

 Fludarabine 

 R-CVP (rituximab, cyclofosfamide, vincristin, prednison) 

 

4. Chronische lymfatische leukemie (B-CLL/SLL) 

 Voorkomen 

o 12% vd mature B-cel neoplasiën 
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o 90% vd chronische lymfoïde leukemiën 

 Namen 

o B-CLL: B chronische lymfatische leukemie 

o SLL: small lymfocytic lymphoma 

 Klinisch 

o Oudere patiënten: gemiddeld 65 jaar 

o Symptomen 

 Meestal asymptomatisch 

 Als symptomen: anemie en frequente infecties  

o Hoofdpresentatie: leukocytose (maar soms klierpresentatie zonder voorafgaande 

leukocytose) 

o Bij diagnose: invasie van beenmerg en bloed (massieve overgroei) 

o Ook aantasting lymfeklieren, lever en milt 

o Mediane overleving 7 jaar  

 Agressief unmutated, ZAP70+ 

 Cel origine 

o 50%: niet kiemcentrum B-cel die Ag-contact heeft gekend 

o 50%: Post-GC B-cel: mutated 

 Morfologie 

 
o Diffuus groeiende proliferatie van kleine mature B lymfocyten 

 Klier lijkt volledig overgroeid  

 Opmerking: verschil tss Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom 

 Non-Hodgkin: 90% tumorcellen, 10% niet-tumorale stromale cellen 

 Hodgkin: 95% niet-tumorale cellen, 5% tumorcellen 

o Toch nodules te zien: proliferatiecentra = plaatsen waar lymfomen uitgroeien en kunnen 

ontaarden met evt transformatie tot grootcellig lymfoom 

 In beperkt aantal mensen (5%) is transformatie mogelijk: komen met klinisch verdachte 

beelden (B-symptomen) → aan grootcellig beeld denken! 

 Para-immunoblasten in proliferatiecentra = zeer typisch voor CLL!! 

o Invasie in beenmerg met verdringen vd hematopoiese 

 Immuun fenotype 

o B-cel merkers: CD20+ (dim) 

o CD5+ (T-cel merker), CD23 

 CD5 is bepalende merker 

 Functie niet gekend 

 Komt normaal niet tot uiting bij B-cellen of lymfomen en hier dus wel! (en ook bij 

mantelcellymfoom) 

o LEF1 

 Zeer specifiek voor CLL: kleurt mooi nucleair → gebruiken om diagnose te bevestigen 

 Genetica 

o Clonale herschikkingen van Ig zware en lichte ketens 

o Diverse andere cytogenetische afwijkingen maar niet specifiek (geen typische translocaties) 

 del11q (ATM), del17p (p53), +12 slechter dan del13q 

o Mutatie status van VH gen: IgH 

Proliferatie centrum 

26 
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 Prognostisch belang: 50% CLL uit naïeve B-cellen die nog geen somatische mutaties 

hebben ondergaan hebben niet-gemuteerde heavy chains = progressief! 

 Indien wel door centrum gegaan zullen er somatische mutaties zijn: gemuteerde status 

= indolent! 

 Prognostische merker: ZAP70 

 
o Ongemuteerde vormen zijn progressief: hogere kans op recidieven, grootcellige vormen,… 

o Somatische hypermutatie leidt tot indolent gedrag 

 Casus 7: man, 65 jaar en asymptomatisch 

o Jaarlijkse controle bij huisarts voor PSA bepaling 

o Toevallige vondst: leukocytose met absolute lymfocytose 

 
 Lymfoom presenteert zich meestal als toevallige vondst 

 Typische leeftijd 

 Bij routine bloedname: verhoogd aantal WBC → bij sortering vnl lymfocyten (ook 

typerend beeld eigenlijk) 

 Hier vooral presentatie als het in klieren zit: klierpresentatie is ook mogelijk zonder 

leukemische aantasting die evt later komt 

 Richter’s transformatie = complicatie van B-CLL 

o Evolutie naar snelgroeiend DLBCL (ABC): clonaal verwant met oorspronkelijke CLL 

o 5% van CLL patiënten 

 Maar gezien er veel CLL ptn zijn: toch niet onfrequent 

o Symptomatologie 

 Koorts (zonder infectie) 

 LDH stijging 

 Snel groeiende lymfeklieren 

o Etiologie: additionele genetische veranderingen (ontregeling dus belang van opvolging pt) 

 Myc pathway: MIRHG1 (13q13.3) 

 p53 verlies 

 EBV (T-cel depletie? EBER-geïnduceerde resistentie tgv apoptose? LMP1/cytokine 

productie?) 

 

5. Extranodaal marginale zone lymfoom: MALT lymfoom 

 Casus 8: 83 jarige vrouw, traaggroeiende tumor thv orbita 

o Zeer indolent lymfoom nu die zich eigenlijk zelden bij klieren presenteert maar wel thv 

MALT  

o MALT = mucosa associated lymfoid tissue: alle plaatsen waar lymfoide aggregaten 

geassocieerd zijn met mucosa / epithelen 

 Bv. tonsillen, platen van Peyer, bronchi, huid, … 

 Acquired MALT bv. orbita, maag 
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 Normaal geen mooi gevormd lymfoïd weefsel maar door chronische inflammatie: 

vorming plaatselijk gegroepeerd lymfoïd weefsel 

 Reactieve lymfocyten verwerven genetische afwijking → ontaarden: lymfoom 

o Bv. ooglid: traaggroeiend lymfoom dat men kan reseceren of bestralen 

o Diffuse spreiding kleincellige lymfocyten van B-cel oorsprong 

 Casus 9: vrouw 45 jaar, sinds jaren last van maagzweer 

o Last van chronische gastritis met bewezen Helicobacter: GM niet goed genomen → gastritis 

blijft 

o Controle biopt owv vage maaglast 

 In maagepitheel: kleine groepjes lymfocyten die epitheel aanvallen = zeer typerend voor 

dit soort lymfoom!!! 

 Gevolg: kleine leasies (lymfo-epitheliale letsels; lymfocyten maken epitheel kapot) 

 Bv. oog, maag, schildkier, … 

o Typerend bij organen met epithelen die door chronische ontstekingen lymfocyten krijgen 

die kunnen ontaarde → extranodale marginale zone lymfoom of MALT lymfoom!!! 

 Voorkomen 

o 7 – 8% vd B-cel lymfomen 

o 50% vd maaglymfomen 

 Celorigine 

o Postkiemcentrum 

o Marginale zone B-lymfocyt 

 Ook in milt vaak dit lymfoom: marginale zonde goed ontwikkeld in milt 

 Minder goed ontwikkeld in lymfeklier dus zelden MALT-lymfoom in lymfeklier 

 Klinische kenmerken  

o Voornamelijk volwassenen → mediane leeftijd: 61 jaar 

o Gerelateerd aan chronische ontsteking!! 

 Maag: Helicobacter pylori infectie 

 BALT: Achromobacter xylosoxidans 

 Speekselklieren en schildklier: auto-immuunziekte (Sjögren, Hashimoto) 

 Ptn opvolgen want geeft dus hogere kans op ontwikkelen lymfoom! 

 Igv niet behandeld: MALT lymfoom 

 Igv wel behandeld (immuunsuppressie): meer kans op EBV lymfoom 

 Orbita: Chlamydia psittaci 

 Morfologische kenmerken 

 
o Expansie vd marginale zone vd B-follikel 

o Bestaande uit marginale zone B-lymfocyten, plasmacellen 

o Kenmerkende lymfo-epitheliale letsels 

 Immuun fenotype  

o B-cel: CD20+ 

o Geen specifiek immuunfenotype (per exclusionem) 

 Beroepen op kliniek en moroflogie 

 Bevestigen door PCR: polyclonaal vs monoclonaal (lymfoom) 
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6. Mantelcel lymfoom 

 3 – 10% vd non-Hodgkin lymfomen 

 Celorigine: naïeve pre-kiemcentrum B-cel uit lymfocytencorona 

 Klinische kenmerken  

o Meestal oudere mannen 

o Symptomen 

 Veralgemeende klierzwelling 

 Frequent aantasting vd milt en beenmerg: vaak vanaf begin stadium 4 

 Darmaantasting: niet frequent 

o Kan leukemisch worden 

o Mediane overleving 3 – 5 jaar: tss indolent en aggresief gedrag  

 Niet zo’n goede overleving 

 MAAR niet zo’n grote impact op overleving door presentatieleeftijd 

 Morfologische kenmerken 

 
o Soms nodulair 

o Meestal diffuus groeiende monotone populatie van kleine centrocytachtige cellen  

 Bijgemengd met losliggende histiocyten (= ‘pink histiocytes’) 

 Immuun fenotype 

o B-cel: CD20+ 

o CD5+ (T-cel merker) 

 Veraadt zichzelf zoals bij CLL: T-cel merker hoort niet in B-cel 

o Cycline D1+ = belangrijk voor controle celcylus 

 Stadia normaal gecontroleerd door cycline en CDK  

 In voorbereiding tot celdeling: cel doorloopt 4 fasen eindigend in celdeling (mitose) 

 Meerdere groeifactoren, inhibitoren en GM beïnvloeden celcyclus 

 lgv ontregeling van subtype: deling in gedrang → cellen overprolifereren 

 Genetica 

o Clonale genherschikkingen IgH/L 

o 75% t (11;14) met cycline D1 gen herschikkingen 

  
 In normale biopsie is cycline D1 niet visualiseerbaar   

 Beeld van nucleaire aankleuring toont overexpressie aan = bewijs dat het abnormaal is 

 Casus 10: 75-jarige man met RBPA 

o Indolent B-cel lymfoom 

‘Pink’ histiocytes 
Monotone populatie ‘centrocytaire’ lymfocyten 

46 

Cycline D1 expressie (nucleair) in mantel cel lymfoom 
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o Typerend: niet klierpaketten maar verwijzing meestal door presentatie rood bloedverlies 

per anum (poliepen zichtbaar bij coloscopie) 

 Occult rood bloedverlies: denk eerder aan adenocarcinomen epitheel 

 Poliepen hier zijn niet typerend door proliferatie epitheel maar doordat epitheel w 

opgetild door nodulaire collecties van lymfoid weelfsel/tumorcellen 

o Lymfoom presenteert zich vaak met algemene lymfadenopathieën 

 Pt zal niet bij hematoloog komen maar bv. gastro-enteroloog met noduli die voor 

bloedverlies zorgen: kan carcinoom zijn maar ook door mogelijke lymfomen 

 Collecties van lymfoide cellen kunnen prolifereren en polyposis veroorzaken 

 Onderliggend vaak mantelcellymfoom: gaat zich minder indolent gedragen maar hoort 

nog bij kleincelligen 

 

7. Plasmacel myeloom 

 15% vd hematologische maligniteiten 

 Celorigine: clonale expansie van Ig-secreterende, eindstadium gedifferentieerde B-cel 

(plasmacel) 

 Algemene klinische kenmerken 

o Mediane leeftijd: 70 jaar 

o Lokalisatie 

 90% multifocaal gelokaliseerd thv beenmerg 

 Osteolyse → pijn, pathologische fractuur, hypercalcemie 

 Verdringen vd hematopoïese → anemie, verhoogd infectierisico 

 Monoclonale lichte keten proteïnurie → nierfalen  

 5% solitair osseus: plasmacytoom (rib, …) 

 5% extra-osseus (orofarynx, …) 

o Deel presenteert zich in voorstadium (MGUS) die op termijn naar Kahler zal ontwikkelen 

o Overproductie eiwitten kan systemische aantasting geven! 

o Symptomen vaak secundair of door fracturen 

o Meestal niet als lymfeklierpathologie presentatie: vaak consult voor nierproblemen, 

botfracturen, … 

 Morfologische kenmerken  

o > 30% plasmacellen tov rest vd gekernde cellen in beenmerg 

 Plasmacel: veraadt zich snel door functie van Ig aanmaak en secretering → sterk 

ontwikkeld Golgi-apparaat en endoplasmatisch reticulum 

 
  Ronde cel 

  Excentrische kern 

  Diep blauw cytoplasma 

  Perinucleaire opklaring 

  Geblokt chromatine 

o Plasmacellen gelegen in clusters, nodules of velden 

 Immuun fenotype 

o B-cel merkers: CD20-, CD79a+ 

 Als B-cel germinatief centrum verlaat: uitschakeling CD20  

o CD138+ 

 Als B-cel germinatief centrum verlaat: activatie CD138  
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o Kappa of Lambda monotypisch 

 Casus 11: 75-jarige man 

  
o Vermoeid, frequente infecties, gewichtsverlies, verlies eetlust, enorme dorst, constipatie 

o Sinds maanden botpijn, vnl thv rug en ribben, schedel 

 Bij RX: uitgeponste letsels in skelet: gaatjes door proliferatie neoplasmatische cellen die 

bot afbreken bij schedel, ruggenwervel, … (punch-out lesions) 

o Botfractuur na een mineure val 

o Pancytopenie, hypercalcemie 

o Proteïne-elektroforse vertoont piek in gamme zone (paraproteïne) = multiple myeloom 

 

T-cel neoplasieën 

 

Inleiding 

 Immuunglobulines? 

o Alles wat betrekking heeft tot chromosoom 14 met heavy chain geldt bij B-cel lymfomen 

o Voor T-cel lymfomen: 1 subtype dat ook translocatie heeft maar algemeen hebben T-cellen 

niets met Ig productie te maken 

 Productie T-cellen 

 
o T-cellen ontstaan in beenmerg → rijpen in thymus naar cytotoxische T-cellen, helper T-

cellen of natural killer cellen 

o T-cel lymfomen komen bij ons niet zo frequent voor: maar aantal die men moet kennen 

omdat ze typerende presentatiepatronen hebben 

 

Precursor T-cel neoplasies 

 Eigenlijk zelfde als bij B-cel vorm 

 Rijpende T-cel in beenmerg die aangetast w: T-cel lymfoblastoom 

 Typerende presentatie: groot mediastinaal proces (voorste mediastinum: thymus) 

 Neoplasie vnl van kinderen en jong volwassenen  

o Mannelijke predominantie 
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o Kan zich in sommige gevallen ook presenteren bij oudere populatie maar niet zo frequent 

 Immuun fenotype 

o Postitief voor CD3, CD43, TdT 

o Negatief voor CD20, CD34, kappa, lambda, cytokeratine 

 

Mature T-cel neoplasies 

 

Onderverdeling (redelijk vergelijkbaar met B-cel) 

 
 NOS = not otherwise specified 

o Perifeer T-cel lymfoom had eigenlijk ‘diffuus T-cel lymfoom’ moeten zijn  

 AILT (angioblastisch T-cel lymfoom) 

o Zat vroeger bij PTCL 

o Maar typerende klinieken dus uit deze overkoepelende noemer gehaald 

 ALCL: anaplastisch met grote, pleimorfe woeste cellen (eigenlijk anders dan lymfomen) 

o Cellen zijn zeer groot → men denkt aan sarcomen 

o Verschil maken binnen groep 

 Groep die ALK tot uiting brengt 

 Groep die ALK niet tot uiting brengt 

 Extranodaal NK T-cellymfoom: niet frequent maar zeker te herkennen 

o Bv. pt van 30 – 35 jaar met lymfoom dat door EBV gedreven w (veel in B-lymfomen en 

Hodgkin te zien) 

o Belangrijk want enorm agressief en  

 Op locatie die moeilijk bereikbaar is: meestal op midline (thv oogkas, neus, …)  

 Kan door groei snel fors necrotiserende entiteit vormen 

o Kan beginnen als folliculitis/etterbol tss oog of neus die plots kan ontploffen → beducht voor 

zijn! 

 

Algemene klinische kenmerken 

 Zeldzame tumoren → minder goed gekend  

 Meestal gepaard met belangrijke klinische symptomen 

o Dus niet indolent 

 Doorgaans slechte prognose (minder frequent → minder gekend → minder goede R/) 

 Extranodale NK/T-cel lymfomen frequent geassocieerd met Epstein-Barr virus (EBV) 

 

1. Perifeer T-cel lymfoom, not otherwise specified 

 30% vd perifere T-cel lymfomen 

 Klinische kenmerken 

o Voornamelijk volwassenen 

o Meestal lymfeklieraantasting maar ook elders (bv. huid) 

o Uitbreiding mogelijk naar beenmerg, lever, milt, extranodaal, bloed 

o 5-jaars overleving 20 – 30% = stuk slechter dan diffuus B-cel lymfoom 

 Cel origine: geactiveerde T-lymfocyten 

o Meestal CD4+ geheugen T-cel 
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 Morfologische kenmerken 

o Diffuse proliferatie (middel)grote lymfocyten 

o Meestal volledige vervaging lymfeklierarchitectuur 

o Overwegend pleiomorfe kernen met prominente nucleoli 

o Frequent inflammatoire achtergrond: eosinofielen! 

 Immuun fenotype 

o T-lymfocyten: CD3+ (pan-T-cel merker), meestal CD4+  

o Soms verlies andere T-cel merkers: CD2, CD5, CD7 

 Als deze verloren gaan: belangrijke clue dat het tumorale massa is omdat normale 

karakteristieken verdwijnen 

o Soms CD30+ 

o Geen expressie van B-celmerkers 

 Genetica: TCR (T-celreceptor) gen herschikking 

 
o Bij normale reactieve populatie zal elke T-cel iets andere receptor vertonen (paar bases 

verschil) = polyclonaal beeld: Gaussiaanse curve 

o Bij amplificatie zoals lymfomen = monoclonaal beeld: 1 piek 

 Behandeling 

o Agressief 

o Vereist combinatie chemotherapie 

 Casus 12: 77 jarige dame  

o Typische presentatie van veralgemeende lymfadenopathie 

 
o Histologie 

 Lijkt op diffuus grootcellig B-cel lymfoom 

 Histologisch geen onderscheid mogelijk tenzij lymfoom zich veraadt: eosinofiel is 

belangrijke WBC die werking T-cel reguleert → veraadt T-type!!!  

 

2. Angio-immunoblastisch T-cel lymfoom (AITL) 

 Algemeen 

o Prominente immuundysregulatie: systemische hypersensitiviteitsreacties bij 1/3 

 Vaak na GM inname 

 Vaak lang interval tss symptomen en diagnose 

o Atypisch klinisch verloop van hypersensitiviteitsreactie of autoimmuunziekte geassocieerd 

met diffuse lymfadenopathies rechtvaardigt verder KO voor onderliggend lymfoom!!! 

 Behandel lymfoom en niet auto-immuunziekte (AIZ) want AI manifestaties zijn te wijten 

aan lymfoom!!! 

 Voorkomen 

o 1 – 2% vd non-Hodgkin lymfomen 

monoclonaal 

Genetica 
 
TCR gen herschikking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeling 
 
Agressief 

Vereist combinatie chemotherapie 
 
 
 

controle 
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o 15 – 20% vd perifere T-cel lymfomen 

 Cel origine: CD4+ folliculaire helper T-cel (‘T-cel die normaal enkel bij B-cel terug te vinden is’) 

 Pathogenese (hypothese): EBV-geïnfecteerde B-cellen presenteren EBV-eiwitten in associatie 

met MHCII klasse moleculen → folliculaire helper T-cel activatie 

 Klinische kenmerken 

o Middelbare leeftijd en ouder 

o Presentatie als systeemziekte! 

 Gegeneraliseerde lymfadenopathie 

 Hepatosplenomegalie  

 Huiduitslag 

o Hypergammaglobulinemie 

o Frequent beenmerg uitbreiding 

o Agressief: mediane overleving < 3 jaar 

 Door laattijdige ontdekking → agressief op moment van presentatie 

 Morfologische kenmerken 

 
o Partiële verstoring lymfeklierarchitectuur met regressie van follikels 

o Diffuse infiltratie vd paracortex door polymorfe populatie kleine tot middelgrote lymfocyten: 

immunoblasten 

 Angio-immunoblasten: hele biopt vol met endotheliale venules 

 Langs hier komen T-cellen binnen 

 Ganse paracortex door bloedvaten overgroeid 

 Tumorale T-cellen rond bloedvaten zijn wat te groot 

 Gaan bloedvaten induceren om een of andere reden  

 Gaan folliculaire dendritische netwerken rond bloedvaten maken 

 Deze netwerken vindt men vooral bij B-follikels: ontstaan dus uit subtype B-follikels 

 Folliculaire T-helpercellen: normaal alleen in follikels en niet in paracortex maar 

geraakt er toch → gaat folliculaire netwerken maken: typerend beeld!! 

 Eosinofielen die hierdoor w geproduceerd staan in voor hypersensitiviteit! 

o DD paracorticale Bonte pulpa hyperplasie 

 Minimale atypie 

 Bijmenging met reactieve lymfocyten, eosinofielen, plasmacellen, histiocyten en 

folliculair dendritische cellen 

 Opvallend veel, vertakkende hoog-endotheel venulen 

 Frequent EBV getransformeerde B-blasten 

 Immuunfenotype 

o CD3+, CD4+, CD10+, PD1+ (nm alleen bij folliculaire T-helpercellen), ICOS+ 

 Genetica 

o Clonale TCR-gen herschikkingen 

o 25 – 30% clonale Ig-gen herschikkingen: correleert met proliferatie EBV-geïnfecteerde B-

cellen 

 Behandeling 

o Soms respons op mildere therapie (steroiden) 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Pathologie | 2015 - 2016
  

51 | P a g i n a  
 

 Opletten met tegengestelde reactie (rash, vergrote klieren, …) onder CS: denken aan 

onderliggend T-cel lymfoom 

o Maar vaak progressie → dan nood aan chemotherapie of beenmergtransplantatie 

 Casus 13: vrouw, 56 jaar 

o Vakantie in Florida: pustel op rechter hand kort na mierenbeet 

o Na 4u → weken: systemische reactie  

 Koorts (39°C) 

 Erythemateuze, jeukende rash linker arm  

o Behandeld met levofloxacine  

 Rash breidt uit: dijen, benen 

 Behandeling: stop AB, initiële respons op steroïden 

o Lyme serologie: positief 

 Behandeling: doxycycline 

 Rash nogmaals ++ 

o Allergoloog 

 Systeemziekte (SLE, RA, BBS, …)? Negatief, wel hypergamma, IL, TNFa 

 infecties (HIV, EBV, …)? Negatief 

 Castleman? 

o Veralgemeende lymfadenopathie, splenomegalie, koorts tot 40°C 

 Diagnose: Vertraagde hypersensitiviteitsreactie → klierbiopt: bleek angio-

immunoblastisch T-cellymfoom 

 

3. Anaplastisch grootcellig lymfoom, ALK positief 

 Presentatie van grote anaplastische cellen 

o Men zou eerder denken aan epitheliale tumor of meta ervan voordat men aan lymfoom 

denkt: cellen vaak zo groot en groeiend in cohesief verband 

o Lymfocyten zijn normaal losliggende cellen maar dit lymfoom: cohesief gedrag  

 Voorkomen 

o 3% vd non-Hodgkin lymfomen bij volwassenen 

o 10 – 30% vd lymfomen op kinderleeftijd 

 Cel origine: geactiveerde mature cytotoxische T-cel  

 Klinische kenmerken 

o Typisch jongvolwassen mannen 

 Meest frequent in eerste 3 decaden 

 Mannelijke predominantie 

o 5-jaars overleving 80%: redelijk goede overleving 

 Niet zo slecht als andere T-cel lymfomen dankzij ALK presentatie! 

 Fusiegen dat ALK tot overexpressie brengt: ALK staat in voor controle celdeling → 

ontregeling zorgt voor ontstaan dit lymfoom 

o 70% presenteert met  

 Veralgemeende lymfadenopathie 

 Extranodale uitbreiding en beenmerginfiltratie 

o 75% heeft B-symptomen: voornamelijk koorts 

 Morfologische kenmerken 

o Lijken qua cytologie op epitheliale tumoren: grote, anaplastische cellen, cohesief groeiend 

  
o Lijken qua groei op epitheliale tumoren 

 Vaak partieel aangetaste lymfeklieren: enkel groei in sinussen 
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o Kenmerkende cel: niervormige kern met eosinofiele perinucleaire regio (Hallmark cell 

(links), doughnut cell (rechts)) 

  
 Immuun fenotype (belangrijk voor DD met meta (epitheliaal)!!) 

o T-celmerkers 

 CD8+, soms afwezig 

 Cytotoxische merkers (TIA1, perforin, granzymB) 

o CD30+, EMA+, prekeratine -, CD15- 

 Diagnose eigenlijk eerst via CD30: TNF-α merker dat activatiestof is → altijd tot expressie 

bij T- of B-cellen (diagnostisch kenmerk aanwezigheid) 

 EMA: epitheliale merker → geeft soms initieel verkeerde diagnose  

 CD15 

 Nodig want Hodgkin heeft ook CD30 dus CD15 voor differentiatie hiermee 

o ALK + = betere prognostische groep (uitleg: zie genetica) 

 Genetica 

o 90 % clonale TCR-genherschikkingen 

o Herschikking AnaplastischLymfoma Kinase gen (2p23) met overexpressie ALK proteïne 

 Translocatie t(2;5): veroorzaakt fusie nucleophosmin (NPM) gen met gen dat codeert 

voor ALK receptor kinase 

 Frequent gevonden → aparte entiteit met goedaardiger verloop 

 Vss pathways die tot verhoogde proliferatie zorgen 

 
 84% t(2;5); Nucleophosmin-ALK: nc + c 

 13% t(1;2): c 

 3% andere translocaties met 2p23: c 

 Hoe meer kennis over pathways: hoe meer mogelijkheden om deze te blokkeren 

o Voor diagnose: ALK detectie via immuunhistochemie 

 Kan kernkleuring of cytoplasmatische kleuring geven 

 Expressiepatroon gerelateerd met translocatie 

 Differentiële diagnose 

o Metastase van carcinoom: 

 Reden: Hallmark cells, groeipatroon (nesting) en EMA+ 

 Oplossing: cytokeratine kleuring (negatief in ALCL) 

o Primair cutaan T-cel lymfoom: kan ook CD30+ zijn 

o Hodgkin lymfoom of andere CD30+ B-cel lymfomen met anaplastische cellen  

 Oplossing: positief voor B-cel lineage merkers  

o ALK+ grootcellig B-cel lymfoom of ALK+ sarcoom  

 Behandeling: verloop is variabel 

o Wijdverspreide aantasting lymfeklieren en andere plaatsen: systemische vorm → 

beantwoorden op agressieve therapie 

o Beperkte huidaantasting: indolent verloop → moeilijker te behandelen 

 Casus 14: vrouw, 30 jaar 
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o Koorts, vermagering, nachtzweten 

o Vervelende hoest 

o Pijnloze zwelling in nek 

 Typisch: meestal nodale presentatie (cervicaal, inguinaal) 

 Vertoon niet typische kenmerken van inflammatie (pijnloos, …), aantal weken aanwezig 

en w niet kleiner na enkele weken 

o Soms huidletsels 

 

4. Anaplastisch grootcellig lymfoom, ALK negatief 

 6% vd non-Hodgkin lymfomen 

 Klinische kenmerken 

o Piekincidentie: 40 – 65 jaar 

o M = V 

o 5 jaars overleving 30 – 50% (vs 70 – 80% voor ALK+) 

 
 Overigens idem als ALCL, ALK+  

 

5. Primair cutaan anaplastisch grootcellig lymfoom 

 Klinische kenmerken 

o Piekincidentie: 65+ jaar 

o Gelokaliseerd of veralgemeende huidaantasting 

 Maar bij ulceratieve huidletsels: eerste reactie meestal niet om aan lymfoom te denken 

 Ook aan denken als er geen spontane heling of onder behandeling verbetering zou plaats 

vinden vh letsel 

 Spontane resolutie in meeste gevallen 

 

6. Mycosis fungoides 

 Voorkomen 

o 50% vd cutane T-cel lymfoom  

o 0,5% vd non-Hodgkin lymfomen 

 Celorigine: perifere epidermotrope T-cellen 

 Klinische kenmerken 

o Oudere leeftijd 

o 2x meer bij mannen  

o Langdurig ziekteverloop  

 Bij afwezigheid van progressie: normale levensverwachting 

 Lang aanslepende indolente pathologie waar men niet aan overlijdt 

 Progressie kan optreden naar grootcellig T-cel lymfoom 

o Op- en afgaande jeukaanvallen maanden aan stuk die onder controle geraken met CS 

 Presenteert zich ovv schilferende erythemateuze plaques (DD met eczeem!!) 
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 Kan verspreiden over groot gebied en jeukende huidletsels geven 

 
 Diagnose 

o Compleet onderzoek doen van klierstations 

 Zwellingen: T-cel lymfomen OF dermatopatische lymfadenitis door jeukende chronische 

krabletsels 

o Voor echt bewijs: biopt huid en klier nemen + correleren met kliniek 

 PCR die clonale T-cel populatie vertoont is evident voor lymfoom 

 Histologie 

 
o Epidermotroop infiltraat van kleine tot middelgrote lymfocyten met onregelmatige 

(cerebriforme) kern 

 Epidermotropisme: T-cellen aan onderkant epidermale huidkammen en lijkt derm te 

infiltreren (maar moeilijk onderscheid van eczeem) 

 Specifieke vorm bij verspreiding via bloed: atypische T-lymfocyten met cerebriforme 

(‘zoals windingen vd hersenen’) kernen 

 
 Pautrier abces = WBC gaan in groepjes liggen en micro-abcesjes vormen 

o Lymfeklieruitbreiding kan optreden (lymfeklieren in drainagegebied huidletsel): Sézary 

syndroom 

 Immuunfenotype → belangrijk om te onthouden voor T-cel lymfoom 

o Typische merkers zoals CD3, CD4 (T-helper) 

o Pan T celmerker verliezen (CD2/5/7) is evident teken voor probleem eiwitexpressie bij T-

cellen 

 

 

7. Extranodaal NK/T cel lymfoom, nasal-type 

 Cel origine 

o Cytotoxische T-cellen of natural killercellen 

o Gedreven door EBV: kan dus T-cel lymfomen geven, maar meestal B-cel lymfomen! 

 Presentatie 

o Zeldzaam 

 Meestal Aziatische oorsprong (algemeen komen T-cel lymfomen daar meer voor) 

 Bij ons rustigaan meer ah voorkomen 

o Ontstaat rond 20 – 30 jaar 
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o Destructieve sinonasale of faciale tumor op de middellijn → ulceratie palatum, mond, 

sinussen, … 

  
o Nodulaire huidlocalisaties, darmperforatie 

o Hoog stadium bij presentatie 

 Begint als inflamatie (rood, zwelling) → op enkele dagen tot weken krijg je heel 

uitgebreid proces!! 

 Belangrijk te herkennen en snel in te grijpen want groeit echt terwijl men er naar kijkt 

o Vaak in kader van immuunsuppressie 

 Bij EBV gedreven lymfoom: altijd afvragen of immuunstatus normaal is (congenitaal, 

HIV, …)!! 

 Kenmerken 

o Extranodaal gelocaliseerd 

o Gekenmerkt door vaatdestructie, necrose, cytotoxisch fenotype en associatie met EBV 

o Vroeger: angiocentric T cell lymphoma, malignant midline reticulosis, polymorphic 

reticulosis, lethal midline granuloma, angiocentric immunoproliferative lesion 

o Slechte prognose (30 – 40% 5-jaarsoverleving) 

 Immuunhistochemie → cel van origine: geactiveerde NK cellen (soms cytotoxische T cel) 

o Perforin+, granzymeB+ 

o CD56+ 

o (T-cel merkers) 

o EBV in situ+  

 Sterke associatie met EBV latentie type II (EBNA1+, EBNA2-, LMP1+) 

 Histologie: 

  
o Typische lokalisatie EBV lymfoom: nestelt zich in en rond bloedvatwanden = angiotropisme 

o Angiodestructie: T-cel invasie door EBV → nesteling in bloedvatwand → wanddestructie 

 EBV vreet bloedvatwand op met geïnfecteerde cellen 

 Alles wat voorbij vat ligt krijgt geen bevloeiing meer → necrose en ulceraties 

 

Hodgkin Lymfoom 

 

Algemeen 

 Verschil tss non-Hodgkin en Hodgkin lymfomen 

o Typerend bij non-Hodgkin lymfomen 

 Tumorale proliferatie tumorcellen 

 Geen proliferatie van stromale cellen 

o Typerend bij Hodgkin lymfomen 

 Bestaat voor 95% uit stromale reactie (kleine B- en T-cellen, histiocyten, …) 
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 Meerderheid bestaat dus uit NIET-tumorale cellen!!! 

 WHO heeft classificatie opgesteld ahv histologische subtype 

o Klassiek Hodgkin lymfoom: 95% alle presentaties (bevatten zelfde cellen maar door vss 

samenstelling: andere prognose) 

 Nodulaire sclerosis Hodgkin lymfoom: meest voorkomend samen met gemengde 

 Lymfocytenrijk klassiek Hodgkin lymfoom 

 Gemengde cellulariteit Hodgkin lymfoom: meest voorkomend samen met nodulaire 

 Lymfocytaire depletie Hodgkin lymfoom 

o Nodulair lymfocyten-predominant Hodgkin lymfoom (NLPHL) 

 Merkers verschillen tss klassieke HL en NLPHL 

 Klassiekel HL NLPHL 

Locatie mantelzone intrafolliculair 

CD30 + zwak + 

CD15 + – 

LCA/CD45 – + 

CD20 – + 

PAX5 zwak + + 

 Behandeling en prognose 

o Sinds gebruik vrij agressieve chemotherapie schema’s + evt radiotherapie: prognose vd 

ziekte van Hodgkin grotendeels afhankelijk geworden van 

 Leeftijd vd patiënt: jongere ptn: beter dan ouderen 

 Uitgebreidheid vd aandoening bij diagnosestelling 

 Betere prognose bij beperkt ziekteproces en zonder B-symptomen 

o In meeste gevallen is therapie zeer efficiënt en kan men ptn genezen! 

 Wel verhoogd risico op 2e kanker na dergelijke behandeling 

 

Klassiek Hodgkin lymfoom 

 Casus 15: man, 22 jaar 

o Hoest, kort van adem, vage thoracale last 

o Pijnloze harde zwelling thv hals 

o Jeuk bij drinken van alcohol 

 Voorkomen 

o 30% vd lymfomen: frequent en belangrijk te kennen! 

o 95% van alle Hodgkin lymfomen 

 Cel origine: vnl (post) germinatief centrum B-cel 

 Pathogenese 

o Reed-Sternberg cellen (maligne tumorale cellen, R-S cellen) in Hodgkin verzorgen speciale 

interacties met omgeving 

 Laten zich omringen door cellen van immuunsysteem → misleiden hen zodat stoffen w 

gevormd om tolerantie te bekomen tegen immuunsysteem 

 Promotie groei 

 Bloedvat nieuwvorming 

o Duidelijk dat veel cellen vh immuunsysteem interacties vertonen 

 Illustratie dat behandeling lymfomen uitgebreid is: omgeving aanpakken, chemo, 

radiotherapie, … 

 Men kan in toekomst specifieke behandelingen gaan instellen afh van type lymfoom 
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 Klinische kenmerken 

o Bimodale leeftijdscurve 

 
 Meestal bij jongvolwassenen: typisch 15 – 35 jaar 

 2e piek op oudere leeftijd (vanaf 50 jaar) 

 Vaak al andere pathologie/kanker waar men behandeld voor is 

 Secundair Hodgkin krijgen door EBV (gevoelig door onderdrukking immuunsysteem 

bij ouder worden) 

 EBV w ook teruggevonden in kernen van grote R-S cellen 

o Ontstaan doorgaans in lymfeklieren 

 Voornamelijk mediastinaal (60%) + cervicaal (75%) 

 Vaak keihard en klierpaketaantasting: nodulaire sclerose type (grote bindweefselige 

hulsen waardoor het hard aanvoelt) 

 Bijna nooit extranodaal!! 

o 60% stadium I of II bij diagnose 

o Symptomen 

 Meestal initieel geen klachten 

 Vaak bij iemand waar men het niet verwacht 

 Niet veel klachten 

 Perfect gezond lijkend 

 Sporten 

 … 

 Vaak bij routinecontrole:  

 Afwijkende reactie bij TBC test is suggestief  

 RX kan mediastinale massa vertonen 

 Soms klachten tgv ruimte innemend proces (bij mediastinale lokalisatie) 

 Soms B-symptomen (koorts, vermagering, moe, jeuk): zeker niet noodzakelijk 

 Jeuk bij alcoholconsumptie = heel typerend → bevragen!! 

 20%: aantasting vd milt 

 Diagnose 

o Histologie: Reed Sternberg cellen aantoonbaar met juist stromaal micro-milieu  

  
 R-S cel: karakteristieke cellen met eosinofiele nucleolen (kern) 

 Eosinofiele nucleolen: bijna even groot als kern lymfocyt 

 Niet omdat men dergelijke cel ziet dat het Hodgkin is: niet karakteristiek omdat ze 

in melanomen of lymfomen ook zitten!!!! 

 Stromaal micromilieu = belangrijk 

 Kleine eosinofielen, kleine B- en T-cellen, enkele plasmacellen en histiocyten, … 
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 Oa kleine eosinofielen die reactief infiltraat nabootsen (meerderheid vd cellen) 

 Qua oorsprong is het B-cel 

 Maar ondanks B-cel origine: CD20 niet aanwezig 

 PAX5 is er wel intranucleair → dan weet men dat het B-cel is 

o Immuun fenotype H/RS cel 

 Nagenoeg afwezigheid van B-cel merkers 

 CD20 negatief 

 PAX5 zwak positief (itt andere B-cel lymfomen) tgv epigenetische modificaties 

 CD30+, CD15+ 

 Door CD30: moeilijk onderscheid met ALCL 

 Maar bij Hodgkin altijd PAX5+ als CD30+ 

 CD15 is niet terug te vinden in ALCL → w voor DD gebruikt met Hodgkin 

 CD45- 

 50% EBV+ 

o Genetica: PCR? 

 Aantonen IgH genherschikking niet steeds mogelijk tenzij op geïsoleerde tumorcellen 

 Meestal geen klonaliteit aantoonbaar: te weinig tumoraal weefsel in staal 

 Van staal is maar 1% tumoraal → bij amplificatie alle cellen moet je al geluk hebben 

dat tumoraal DNA ook w geamplificeerd 

o Bij PET scan ziet men primaire lokalisatie met eventueel presentatie elders 

 Prognostische factoren (84% 5-jaarsoverleving) 

o Leeftijd patiënt 

o Uitgebreidheid aandoening (stadiëring) 

 
 Morfologische en prognostisch relevante varianten 

o Op basis van  

 Aantal Reed-Sternberg cellen 

 Samenstelling micromilieu (rijk aan TAMs) 

 Fenotype van Reed-Sternberg cellen  

o 4 varianten bevatten zelfde cellen maar door vss samenstelling: andere prognose (betere 

prognose bij eerste variant ivm vierde variant) 

 1) Nodulaire scleroserende Hodgkin lymfoom: meest voorkomend samen met gemengde 

 70% vh klassiek Hodgkin lymfoom 

 Klinische kenmerken 

 Enige variant zonder mannelijke predilectie 

 80% vd gevallen met mediastinale uitbreiding 

 Goede prognose mits behandeling 

 Histologie: nodules (paars) met daartussen bindweefselige tussenschoten (rose) 
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 2) Lymfocyten rijk klassiek Hodgkin lymfoom 

 3) Gemengde cellulariteit Hodgkin lymfoom: meest voorkomend samen met nodulaire 

 4) Lymfocytaire depletie Hodgkin lymfoom 

 

Nodulaire lymfocyten-predominant Hodgkin lymfoom (‘paragranuloom’) 

 Casus 16: man, 34 jaar 

o Geen medische of familiale VG 

o Geen klachten 

o Grote bol in lies, 7 cm diameter 

o Over weken gegroeid: indruk van op- en afgaand patroon 

o Stadium Ia 

 5% vd Hodgkin lymfomen 

 Cel origine: kiemcentrum B-cel → centroblast stadium  

 Klinische kenmerken: compleet andere presentatie ivm klassiek Hodgkin lymfoom 

o Mannen 30 – 50 jaar 

o Meestal beperkt tot 1 opvallend grote klier 

 Oksel, lies of hals  

 5 – 25% > stadium II 

o Geen B- symptomen 

o Zeer indolent verloop 

 Bol kan groot w: niet door snelle groei, maar klier kan over weken groeien en krimpen 

(waxing en waning) 

 Pas diagnose bij wegname 

o Gemakkelijk recidieven: na wegname komt het terug in andere klier (bv. 4 jaar later) en 

dan 4 jaar na nieuwe resectie opnieuw, … 

o Kan evolueren naar grootcellig B-cel lymfoom 

 Onderzoeken 

o Morfologische kenmerken 

 Nodulaire tot diffuse infiltraten van lymfocyten, histiocyten en tumorcellen 

 Tumorcel = LP cel = “popcorn” variant vd RS cel 

 Cellen gelegen in sferische netwerken van folliculair dendritische cellen (dus in 

residuele B-follikel!!!) 

 Omgeven door krans van T-lymfocyten 

 Lymfocyten op achtergrond B-lymfocyten 

o Immuun fenotype LP cell 

 B-celmerkers: CD20+ 

 RS-celmerkers: CD30 zwak en variabel+, CD15- 

 CD45+ 

 PAX5+ 

 Behandeling en prognose van deze Hodgkin is helemaal anders dan klassieke 

o Meestal in stadium 1 = slechts één of twee aangrenzende klierpakketten aangetast 

 Gelokaliseerde klier → volstaat om klier te verwijderen 

 (itt Hodgkin: chemotherapie + evt radiotherapie) 

o Maar ziekte komt na bepaalde tijd op zelfde plek of ergens ander terug 

 Na volgende resectie: weer 5 jaar later nieuwe klier 

 Kan grootcellig lymfoom w met grote lymfeklierpaketten! 
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Bijlage: hematologische diagnostiek → merkers 

 Differentiatie tss lymfoom en metastase van maligne tumor van andere origine 

o Grootcellige lymfomen kunnen andere anaplastische tumoren nabootsen 

o “Leukocyt common antigen” of LCA/CD45: membraanexpressie in alle lymfoiede cellen en 

niet in niet-hematopoëtische cellen 

o Cytokeratines: komen tot uiting in meeste carcinomen 

o Antistoffen tegen S100 eiwit en HMB45 of melanA: in meeste maligne melanomen 

 B- of T-cel lymfoom?  

o “Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) is intranucleair DNA polymerase 

 Katalyseert toevoeging van deoxynucleotidyl residues aan DNA 

 Deels verantwoordelijk voor diversiteit aan immuunglobulines of TCR’s in vroege B- en 

T-celrijping en dus nuttig als merker 

 Lymfoom van B-cel origine? 

o CD20 = niet-geglycosyleerd fosfoproteïne op B-celmembraan 

 Afkomstig van het MS4A1-gen 

 Werkt wsl als calciumkanaal 

 Zorgt voor immuunrespons tegen T-independente antigenen 

 Komt niet tot expressie in vroegste stadia en gaat verloren bij B-cel differentiatie 

(afwezig in B-ALL en plasmacytaire tumoren) 

 Target voor rituximab of mabthera 

o CD79a: aanwezig in alle stadia van B-cel rijping 

 Verschijnt iets vroeger in de B-cel maturatie, en dus nuttig voor precursor B-cel 

lymfoblastische neoplasie op te sporen 

 Ook gevonden op plasmacel neoplasieën als CD20 al verdwenen is 

 Heterodimeer glycoproteïne en signaaltransductie-eiwit 

 Komt ook voor in de helft van de T-ALLs 

 Kleurt cytoplasmatisch, en sterker in plasmacellen en mantelcellen 

o PAX5 

 Verschijnt iets vroeger in B-cel maturatie → nuttig voor precursor B-cel lymfoblastische 

neoplasie op te sporen 

 Belangrijke regulatoren van de ontwikkeling 

 PAX5 gen codeert voor BSAP dat enkel in de vroege stadia tot expressie komt 

o CD10: oppervlakte metalloproteïnase 

 Komt tot expressie in B- en T-ALL, en in angioimmunoblastisch T-cellymfoom 

 Aanwezig in normale follikelcentercellen, folliculaire lymfomen en DLBCL (germinatief 

centrum type), en Burkitt lymfoma 

 Ook stromale en epitheliale uiten CD10, waarvoor interne positieve controle 

o BCL6 

 “Zinc finger transcription repressor 

 In reactieve omstandigheden is er BCL6 expressie in follikelcentra (follikelcentrum 

origine) maar niet in pre- of postfolliculaire cellen 

 Aanwezig in meeste folliculaire lymfomen, Burkitt lymfomen, en groot deel van DLBCL 

o MUM1/IRF4: Multiple Myeloma oncogen/interferon regulatory factor 4 

 Beperkt tot B-cellen en geactiveerde T-cellen 

 MUM1 met CD10 en BCL6 gebruikt om te onderscheiden tussen germinatief centrum en 

niet-germinatief centrum type DLBCL 

o CD23: membraan glycoproteïne op geactiveerde B-cellen 

 Lage affiniteitsreceptor voor IgE 

 Aanwezig op mantelcellen, follikelcentrumcellen en folliculaire dendritische cellen (FDCs) 

in geactiveerde klieren 

 Kleurt aan in B-CLL/SLL, maar toont specifiek verstoord FDC patroon, specifiek voor MCL 

o BCL1/CyclinD1 

 CCND1 gen getransloceerd in MCL (mantelcellymfoom): overexpressie CyclineD1!! 

 CyclineD1 is regulator van cycline dependente kinase (CDK) wat celcyclus regelt 

o BCL2: mitochondriaal membraanproteïne dat apoptose regelt 
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 Gen is getransloceerd in folliculair lymfoom (14:18)!! 

 85% van folliculaire lymfomen is positief voor BCL2 

 BCL2 in DLBCL gaat gepaard met slechte prognose 

 In reactieve weefsels aanwezig in kleine B- en T-cellen maar niet in follikelcentercellen 

o CD138 

 Transmembranair heparinesulfaat proteoglycaan 

 Komt tot uiting in laattijdige stadia van rijpende B-cel, plasmacel en neoplastische 

tegenhangers 

o ZAP70 

 Zeta chain-associated protein kinase 70 

 Tyrosinekinase in T- en NK-cellen voor de signaaltransductie, afwezig in B-cellen 

 Subgroep van B-CLL-SLL heeft ZAP70 en dus een slechte prognose 

o C-MYC: proto-oncogen, transcriptiefactor en regulator vd globale chromatinestructuur door 

histonacetylatie  

 Gemuteerde versie aanwezig in vss tumoren → ongecontroleerde expressie heel wat 

genen betrokken in celproliferatie 

 Translocatie t(8;14) aanwezig bij Burkitt lymfoma 

 Inactivatie van SUMO-activating enzyme 1 en 2 resulteert in apoptose in C-MYC 

positieve kankercellen (“starry sky” patroon bij Burkitt lymfoma) 

 Lymfoom van T-cel origine? 

o CD3: meest gebruikt 

 Komt nooit op B-cellen voor 

 Kan verloren gaan in neoplatische T-cellen 

o T-cel receptor 

 Niet veel gebruikt in antilichaamonderzoek 

 Wel meer opgespoord via PCR 

o CD5: membranair glycoproteïne 

 Aanwezig op alle T-cellen 

 Komt zelden tot expressie in B-CLL/SLL en mantelcellymfoom, en een klein percentage 

van DLBCL 

o CD2: nuttige merker voor T-cellymfomen 

 Geglycosyleerde transmembranaire receptor 

 Zorgt voor rosetting op schapen-RBC 

o CD1a 

 Aanwezig bij corticale thymocyten, en Langerhanscellen bij dermatopathische 

lymadenitis 

o CD4: aanwezig in helper T-cellen en tumoren hiervan 

o CD8: aanwezig in suppressor- of cytotoxische T-cellen en hun tumoren 

o CD7: aanwezig op meeste T-cellen en hun tumoren 

o ALK1: “Anaplastic lymphoma kinase 1”  

 Herkent tyrosine kinase dat overgeëxprimeerd w in 85% vd T/Null cel anaplastisch 

grootcellige lymfomen (ALCL) 

 Veroorzaakt door translocatie t(2;5) of variant hiervan 

 t(2;5) geeft cytoplasmatische, nucleaire en nucleolaire kleuring 

 Variant geeft cytoplasmatische en/of membranaire kleuring 

 Enkele DLBCL uiten ook ALK1 

 Bevatten geen CD20, CD79a of CD30 

 Meestal door t(2;17), soms door t(2;5) 

 Soms aanwezig in inflammatoire myofibroblastaire tumoren 

o Cytotoxische granule-geassocieerde eiwitten (TIA1, granzymeB en perforine) 

 Aanwezig in cytotoxische T-cellen en NK-cellen 

 Vrijzetting resulteerd in apoptose 

 Tot uiting gebracht in sommige T-cellymfomen (ALCL) 

o PD1/CXCR5: “Programmed cell death 1” in follikelcentrum-geassocieerde T-helper cellen 

(FTH) 
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 Aanwezig in angioimmunoblastisch T-cel lymfoom (AITL)  

 Vormen rosetten rond popcorncellen in nodulair lymfocyten predominant Hodgkin 

lymfoom (NLPHL) 

o CXCL13 

 Chemokine in FTH cellen 

 Aanwezig in AITL en in T-cellen die rosetten vormen in NLPHL 

 Kleuring in cytoplasma met paranucleaire dot 

 Hodgkin lymfoom 

o CD30: lid van de tumor necrosis factor (5TNF)/nerve grwoth factor (NGF) receptor familie 

 Geeft membranaire en/of paranucleaire kleuring 

 Verspreide kleine parafolliculaire immunoblasten worden aangekleurd in reactieve 

klieren 

 Sterke uniforme positiviteit in ALCLs 

 Meerderheid van Hodgkin/Reed-Sternberg (H/RS) cellen in klassiek Hodgkin lymfoom 

(cHL) zijn positief 

 Aanwezig in klein deel vd grootcellig B- of T-cellymfomen 

o CD15: herkennen X-hapteen 

 Komt tot expressie in latere stadia van myeloïde differentiatie  

 Sterke aankleuring van polymorfonucleairen als interne controle 

 80% vd klassieke Hodgkin lymfoma’s hebben CD15 op H/RS cellen 

 Zwakke aankleuring in klein deel van de B- of T-cellymfomen 

 Epitheelcellen en carcinomen bevatten ook vaak CD15 

 Andere merkers 

o CD21, CD23: merkers voor folliculair dendritische cellen (FDCs) 

o S100 

 Calciumbindende eiwitten 

 Merker voor Langerhanscellen en interdigiterende dendritische reticulumcellen 

 Ook aanwezig in maligne melanoma’s 

o Proliferatie merker Ki67/Mib1: groot niet-histon nucleoproteïne aanwezig in alle delen vd 

celcyclus behalve G0 

 Variabele intensiteit: expressie begint in G1 → maximaal in mitotische fase → dus 

gebruikt in schatting vd proliferatiefractie  

 Nuttig in onderscheiden kleincellig B-NHL, DLBCL en Burkitt lymfoma 

o CD43 

 Endotheelcellen  

 Ook tot uiting in pluripotente hematopoietische stamcellen en 40% van de AMLs 

 Virus-geassocieerde aandoening 

o EBV: cellen die latent met EBV zijn geïnfecteerd dragen meerdere kopieën vh viraal episoom 

en uiten enkele virale genproducten (latentie-eiwitten of LMP) 

 Uiten ook niet-coderende EBV-encoded NRA’s (EBERs) 

 LMP1 kan aangetoond worden door IHC en EBERs door in-situ hybridisatie 

 In acute mononucleosis infectiosa w geen latentie-eiwitten gevonden maar kunnen 

EBERs aangetoond w in geïnfecteerde B-cellen door ISH  

 Zeldzaam EBER-positieve lymfocyten in gezonde dragers 

o HHV8: geassocieerd met sommige vormen vd ziekte van Castleman en Kaposi sarcoom 

 

 


