
Casus 1 

11 jaar oud kind 

Massa in het caecum van 4 cm 
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stary sky beeld (sterrenhimmel)







CD20 BCL2 

BCL6 Mib1/Ki67 
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typisch Burkitt: BCL2 -, CD20 +, BCL6 +



Kwis groep 1a 

• A. Hoe noemen we dit karakteristiek morfologisch 
beeld? 

• B. Waaruit is het cytologisch samengesteld? 
• C. Hoe kan je immuunhistochemisch aantonen dat: 

– Deze tumor zeer sterk proliferatief is? 
– Deze tumor ontstaan is uit een cell uit het germinatief 

centrum? 
– Deze tumor gekenmerkt wordt door veel apoptose? 
– Dat puinmacrofagen deze apoptose opruimen? 

• D. Wat als deze tumor ipv CD20 diffuus CD79a en TdT 
zou exprimeren? Wat zou een typische presentatie zijn 
in dat geval (leeftijd? Localisatie? 

• E. Welke translocatie is karakteristiek voor de 
diagnose? 
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kernpuin, immunoblasten (monotyp B-cellen)
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Mib/Ki67 = 100% = proliferatie-index
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kiemcel-origine: bcl6 of CD10 +
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bcl2 negatief (anti-apoptose)
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celresten/kernpuin in cytoplasma?
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B-precursor lymfoblast denk ik
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5 kernboodschappen Burkitt lymfoom 

• Starry sky 

• 3 vormen 
– Endemische vorm in equatoriaal Afrika EBV 

geassocieerd 

– Sporadische vorm 30% van alle lymfomen bij kinderen 

– Immuundeficiëntie geassocieerde vorm 

• Immuunfenotype: GCB, Mib1 100%, Bcl2- TdT- 

• C-MYC translocatie 

• Erg aggressief, maar potentieel curabel in 60% 

 



Casus 9 

56 jarige vrouw met een caecale 
poliep en mesenterische 

lymfadenopathieën 

















CD20 



CD20 



Kwis groep 2a 

• A. Hoe noemen we het histologisch groeipatroon? 
• B. Op basis van de CD20 kleuring gaat het hier om een … 
• C. Wat als deze tumor ipv CD20 diffuus CD3 en CD4 

exprimeren, en CD7 verloren is? 
• D. Welke histopathologische afwijking zou je kunnen doen 

denken dat het hier gaat om een transformatie uit een 
MALT lymfoom? 

• E. Welk panel van 3 IHC kleuringen gebruiken we om een 
onderscheid te maken tussen een Germinatief centrum 
type (GCB) en een Activated B-cel type (ABC)-type? 

• F. In deze casus, verwacht je eerder een GCB of een ABC 
type? 
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diffuus grootcellig B-lymfoom
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anaplastisch? 
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marginale zone-cel: postgerminatief centrum
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MUM1 voor ABCCD10 germinatief centrumB-celmerker: CD20 --> denk ik
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Foto's: extranodaal marginale zone lymfoom -> ABC?



Casus 12  

18 jarige vrouw met massa thv schildklier (?) 

Massa van 64g, 6,5 x 6 x 3,3 cm 

Meerdere bleke nodules variërend tussen 
0,3 en 2,5cm 
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Reed sternig: Hodgkin





CD30 

CD15 
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geactiveerd lymfoid (vb bij hodgkin)
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ook bij hodgkin



PAX5/BSAP 
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PAX5 zwak vgl met andere B-cellymfomen



EBV LMP1 
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meestal EBV pos



Kwis groep 3a 

• A. Waaruit zijn deze fibreuze banden opgebouwd 
(samenstellend bestanddeel)? 

• B. Wat is de naam van de pathognomonische tumorcellen 
in deze ziekte? 

• C. CD30 expressie is karakteristiek voor deze cellen?, maar 
wat is de functie van CD30? 

• D. Welke cellen exprimeren nog CD30? 
• E. Welke zijn andere karakteristieke merkers voor de HRS 

cel? 
• F. Welke zijn morfologische varianten van deze HRS-cel? 
• G. De aanwezigheid van welke inflammatoire cel bepaalt de 

prognose (omgekeerd evenredige verhouding) uit een 
recente studie in de NEJM? 
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fibreuze septa/kapsel: collageen BW
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Reed Sternberg cellen
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activatie lymfoide reactie merker, RS-merker, immunoblasten
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anaplastisch grootcellig lymfoom
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CD15, EBV
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- Nodulaire scleroserend type klassiek Hodgkin lymfoom - Lymfocyten rijk klassiek Hodgkin lymfoom- Gemengde cellulariteit klassiek Hodgkin lymfoom- Lymfocytaire depletie klassiek Hodgkin lymfoom 	



Pax5 



5 kernboodschappen 

• Nodulair scleroserend subtype meest frequent 

• 80% mediastinaal 

• 99% niet tumorale cellen 

• Reed Sternbergcel: CD30+, CD15+, PAX5+, 
CD20-, associatie met EBV 

• Rol van het micromilieu in het ontstaan en in 
de prognose 



Casus 4 

55 jarige man met retroperiotoneale 
massa 



















CD20 



CD20 



CD3 



CD21 



BCL2 



BCL2 



BCL6 
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folliculair centrum --> folliculair NHL



BCL6 



CD10 



CD10 



Mib1 



Kwis groep 1b 

A. Hoe is dit proces histologisch opgebouwd? 
B. Overexpressie van welk eiwit is 
pathognomonisch voor deze aandoening? 
C. Welke genetische translocatie is hiervoor 
verantwoordelijk? Wat is het effect van deze 
translocatie en het belang hiervan met het oog op 
de recent gevonden nieuwe mutaties? 
D. Welk is de meest gevoelige techniek om deze 
translocatie op te sporen? 
E. Is dit een agressief of een indolent lymfoom? 
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follikel centrumcellen
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t(14;18)(q32;q21) -> Bcl2 genherschikking & IgH 
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indolent, 'wait and see' houding, kan transformeren naar DLCBCL



5 kernkenmerken Folliculair lymfoom 

• Opgebouwd uit neoplastische follikels 

• Immuunfenotype: CD20+, CD10+, Bcl6+, Bcl2+ 

• T(14;18)(q32;q21) constitutieve overexpressie 
van BCL2 

• Gradering op basis van aantal 
centrocyten/centroblasten 

• Indolent, maar transformatie naar DLBCL in 
25-35% van gevallen 5-10 jaar na diagnose 






