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Zwelling van de testis

Man, 50 jaar, verstandelijke beperking

Anamnese: sinds enkele maanden ‘plekje’op de balzak, 

recent gaan bloeden na krabben

Klinische presentatie: ulcererende massa

van de linker testis
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CT-thorax/abdomen 

- grote inhomogene testistumor links

- lymfadenopathie inguinaal, para-iliacaal en para-aortaal

beiderzijds (niet boven diafragma)

- twee aspecifieke cutane nodi (rechter thoraxwand en rechter

heup)

- geen pulmonale of ossale metastasen

MRI schedel en wervelkolom

- geen aanwijzingen voor maligniteit

→ Hemiscrotectomie links

Beeldvorming
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Differentiaal diagnose

DLBCL
Lymfoblastair lymfoom

Lymfomatoide granulomatose

Myeloid sarcoom/ BPDCN

T-cel lymfoom, zoals PTCL-NOS, extranodaal NK/T cel lymfoom, 

ALCL

Seminoom, andere testistumor

Suggesties?



Immuunprofiel

CD20

CD3



CD2 CD5 CD7

CD8CD4

Immuunprofiel



TIA1 Granzyme B

Immuunprofiel

TCR-B TCR-D



Ki67

Immuunprofiel



Immuunprofiel

TdT CD10

PD1 CD30



CD56

Immuunprofiel



Samenvattend

T-cel lymfoom

- cytotoxisch, γδ fenotype

- expressie CD56

- zeer hoge proliferatiefractie

differentiaal diagnose?
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Differentiaal diagnose

Obv CD56 expressie:

γδ T-cel lymfoom

Extranodaal NK/T-cel lymfoom, nasaal type

(Agressieve NK/T cel leukemie)

PTCL-NOS (αβ fenotype)

BPDCN (CD4 en geen cytotoxische markers)

Myeloid sarcoom (geen T-cel/cytotoxische markers)

ALCL (CD30) vervolg?



EBER

Extranodaal NK/T-cel lymfoom, nasaal type



Follow up

Patient overleden tijdens diagnostische fase (nog geen PET-CT)

Vermoedelijk lymfklier- en huidbetrokkenheid



Extranodaal NK/T cel lymfoom, nasaal type

McBride 1897 → ‘necrotisch granuloom’ van de neusholte; 

ook wel ‘lethal midline granuloma’

Met name in Azië en Latijns-Amerika (3-10% van de NHL);

zeldzaam in Westerse landen (1% van NHL)

Presenteert zich vaak als een destructief, ulcererend

process in de neusholte



Zeldzaam met presentatie in testis

In literatuur 31 gerapporteerd: 15 primair en 16 secundair

Kliniek: jonger dan DLBCL patienten (42 versus 65 jaar)

Overwegend aziatische/ latijns-amerikaanse patiënten

Aggressiever beloop dan DLBCL

Na presentatie uitbreiding naar LK, huid, milt, CNS en/of lever

Extranodaal NK/T cel lymfoom, nasaal type

Liang et al. Leuk Lymph 2012



Behandeling

SMILE protocol

dexamethasone methotrexate iFOSFamide asparaginase etoposide

Zeer aggressieve en zware behandeling

Slechte overleving: <50%



Take home

“nasaal type”

maar ook presentatie in andere organen!

Laat u dus niet bij de neus nemen!



Take home


