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Achtergrond

	Casussen
	Conclusie

Sinushistiocytose met massale lymfadenopathie (ziekte van Rosai-Dorfman (RDD)) is een zeldzame aandoening met
opeenhoping van een bijzonder soort geactiveerde macrofagen (histiocyten), veelal in cervicale lymfklieren. Bij de
helft van de patiënten is de primaire presentatie echter extranodaal. De etiologie is onduidelijk; er bestaan aanwijzingen voor een immunologische oorzaak. De diagnose wordt gesteld door de patholoog op basis van emperipolese
en S-100-positieve histiocyten. Gezien het benigne karakter wordt terughoudendheid geadviseerd voor wat betreft
therapeutisch ingrijpen. Slechts in specifieke situaties is interventie aangewezen.
Twee patiënten met bekende RDD bezochten onze polikliniek. Een 75-jarige vrouw vanwege een dubbeltumor in de
rechter mamma en een 83-jarige man met obstipatie op basis van, waarschijnlijk, een niertumor. Bij beide patiënten
werd uiteindelijk een extranodale manifestatie van RDD vastgesteld.
Extranodale manifestaties van RDD hebben een diversiteit aan verschijningsvormen en kunnen vanwege anamnese,
lichamelijk onderzoek en beeldvorming imponeren als een maligniteit.

Sinushistiocytose met massale lymfadenopathie, ofwel
de ziekte van Rosai-Dorfman (RDD), is een zeldzame
entiteit die in 1969 voor het eerst werd beschreven.1 De
ziekte manifesteert zich klassiek in de halsklieren,1,2 maar
kan zich na jaren elders in het lichaam manifesteren en
zich met een geheel andere klacht presenteren. In de
dagelijkse praktijk wordt in een dergelijke situatie niet
altijd aan een extranodale manifestatie van RDD gedacht,
maar eerder aan vaker voorkomende aandoeningen, zoals
een maligniteit.
In dit artikel beschrijven wij 2 patiënten met RDD in de
voorgeschiedenis. Zij werden vanwege de verdenking op
een maligniteit op basis van klachten, beeldvormende
bevindingen en, in geval van één patiënt, op basis van de
familieanamnese, op onze polikliniek Interne geneeskunde onderzocht. Bij beiden werd een extranodale
manifestatie van RDD gevonden.
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Ziektegeschiedenissen
Patiënt A was een 75-jarige vrouw die de polikliniek
Chirurgie bezocht vanwege een palpabele dubbeltumor
in haar rechter borst. Haar voorgeschiedenis vermeldde
een benigne tumor rond de rechter tepel 38 jaar eerder en
behandeling op de polikliniek Keel-, neus- en oorziekten
vanwege RDD van de rechter sinus maxillaris 2 jaar eerder. De familieanamnese van patiënte was positief voor
mammacarcinoom (al haar 3 zussen). Zij was in 2 jaar 7
kg afgevallen.
Bij lichamelijk onderzoek werd een pijnloze dubbeltumor
in de rechter mamma gepalpeerd; er waren geen andere
afwijkingen. Het laboratoriumonderzoek toonde (referentiewaarden tussen haakjes): BSE: 25 mm/1e uur (< 20)
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▼ Uitleg ▼
Emperipolese Macrofagen (histiocyten) met opvallend veel cytoplasma
waarin lymfocyten en plasmacellen kunnen worden gevangen, zonder
dat dit tot fagocytose leidt.

en bij leukocytendifferentiatie: 35% B-cellymfocyten
(6-19). Op het mammogram scoorden beide tumoren
niveau 5 in het ‘Breast imaging reporting and data system’
(BIRADS) (figuur 1). Het pathologieverslag van een onder
röntgengeleide verrichte biopsie vermeldde emperipolese
(zie uitlegkader) van T-cellen en voor S-100-proteïne
positieve histiocytaire cellen, zonder maligne kenmerken.
Concluderend betrof het een extranodale manifestatie
van RDD. Nadere analyse door middel van CT van thorax
en abdomen toonde geen aanwijzingen voor pathologische klieren. 9 maanden later toonde de dubbeltumor op
mammografie geen progressie. Vanwege de familieanamnese werd patiënte frequent poliklinisch gecontroleerd.
Patiënt B was een 83-jarige man die 10 jaar bekend was
wegens recidiverende RDD van de rechter concha inferior.
Hij onderging meerdere behandelingen met glucocorticoïden en uiteindelijk radiotherapie op een haard in de linker
mediale ooghoek. Nadien deden zich geen recidieven voor.

afwijkingen

a

Hij werd op onze polikliniek Interne geneeskunde gezien
vanwege obstipatie, verminderde eetlust en 8 kg gewichtsverlies in 6 maanden.
Bij lichamelijk onderzoek werden geen afwijkingen of
lymfadenopathieën gevonden. Oriënterend laboratoriumonderzoek toonde uitsluitend een verhoogde BSE (38
mm/1e uur). Op een vervaardigde CT-abdomen werd een
proces van 5 cm diameter in de bovenpool van de linker
nier gezien, suspect voor een niercelcarcinoom, en 1 vergrote para-aortale klier (figuur 2).
De patiënt onderging een laparoscopische tumornefrectomie links. Bij histopathologisch onderzoek bleek er
macroscopisch een geel-crèmekleurige tumor in het pyelum aanwezig te zijn, (figuur 3). Microscopisch werd,
naast een ontstekingsinfiltraat van lymfocyten en plasmacellen, emperipolese beschreven: grote S-100-proteïnepositieve macrofagen met in hun cytoplasma lymfocyten en plasmacellen.
Concluderend paste het beeld bij een extranodale manifestatie van RDD. Het verdere beleid was expectatief.
Patiënt was na de tumornefrectomie klachtenvrij.

Beschouwing
Epidemiologie De ziekte van Rosai-Dorfman is zo zeldzaam dat gegevens over prevalentie ontbreken. RDD

b

afwijkingen

FIGUUR 1 Mammogrammen van de rechter mamma van patiënt A met een dubbeltumor mediaal en lateraal van de tepel: (a) opnamerichting medio-lateraal
oblique; (b) opnamerichting: cranio-caudaal.
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FIGUUR 2 CT-snedes van het abdomen van patiënt B met een niertumor: (a) transversale doorsnede; (b) frontale reconstructie. De lymflier is een para-aortale klier.

komt voornamelijk voor bij kinderen en adolescenten:
80% van de patiënten is jonger dan 20 jaar, waarvan twee
derde jonger is dan 10 jaar.1
Etiologie De etiologie is onduidelijk; er bestaan aanwijzingen voor een immunologische oorzaak, al dan niet op
basis van een, mogelijk virale, infectie. Voor het bestaan
van auto-immuunziekte of van neoplastische dan wel

paraneoplastische origine van de aandoening bestaat
geen overtuigend bewijs.2
Kliniek RDD kenmerkt zich in de klassieke uiting door een
pijnloze, bilaterale, cervicale lymfadenopathie met koorts,
anemie, leukocytose, hoge bezinking en hypoalbuminemie.1,2 Bij 75% van de patiënten betreft het een locatie in de
weke delen van de hoofd-halsregio: de neus en bijholten,

begrenzing van de nier

macrofaagkern

lymfocyten
macrofagen

a

b

tumorweefsel

lymfocyten gebied met veel plasmacellen

FIGUUR 3 (a) Macroscopisch en (b) microscopisch beeld van een niertumor bij patiënt B. In het microscopisch beeld zijn macrofagen zichtbaar met intracellulaire
lymfocyten (emperipolesis) (HE-kleuring, microcopische vergroting: 200 maal).
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• Sinushistiocytose met massale lymfadenopathie (ziekte van
Rosai-Dorfman (RDD)) is een zeldzame benigne aandoening die
zich voornamelijk manifesteert in de lymfeklieren van de hoofdhalsregio van kinderen en adolescenten. Ook kan extranodale
manifestatie vóórkomen, al dan niet in combinatie met lymfadenopathie. Bij volwassenen is het vóórkomen echter nog zeldzamer.
• Bij patiënten die worden verwezen vanwege de verdenking op een
maligniteit, met RDD in de voorgeschiedenis, dient ook rekening
te worden gehouden met een extranodale manifestatie van RDD.
• De diagnose ‘RDD’ wordt gesteld door histopathologisch onderzoek met als kenmerk grote histiocyten met emperipolese en
expressie van S-100-proteïne.
• Over het algemeen behoeft een RDD-locatie geen therapeutisch
ingrijpen, tenzij vitale organen zijn geïnfiltreerd. Chirurgie heeft
dan de voorkeur boven chemo- of radiotherapie.

het subcutane vet, de orbita, de oogleden. Extranodale
manifestaties, veelal diffuus en multifocaal door het
lichaam, komen voor bij 43% van alle patiënten. Een extranodale manifestatie zonder lymfadenopathie bestaat in
23% van alle patiënten. Dit kan de eerste presentatie zijn.2
In de literatuur zijn 21 casussen met locatie in de mammae (waarvan 1 bij een man) en 11 met locatie in de nieren gemeld.3-7 Zowel uni- als bilaterale betrokkenheid
van nieren en mammae is beschreven. In alle gevallen
waren de kliniek en radiologische kenmerken aanleiding
om aan een maligne proces te denken.
Diagnostiek De diagnose wordt gesteld op basis van
histopathologisch of immunohistopathologisch onderzoek. RDD kenmerkt zich door een proliferatie en activatie van speciale, grote S-100-eiwitpositieve macrofagen
(histiocyten).8 Zij hebben opvallend veel cytoplasma
waarin lymfocyten en plasmacellen kunnen worden
gevangen, zonder dat dit tot fagocytose leidt (emperipolese). De histiocyten liggen in en rond sinussen van de
lymfklier, vandaar de oorspronkelijke naam ‘sinushistiocytose met massale lymfadenopathie’. In extranodale
locaties bevinden zich echter geen sinussen. Daar liggen

de histiocyten in het weefsel zelf. Derhalve wordt in de
literatuur de voorkeur gegeven aan het eponiem ‘de ziekte
van Rosai-Dorfman’.
Prognose Het beloop van de ziekte is slecht voorspelbaar.
Door het ontbreken van een uniforme strategie is de follow-up van veel patiënten gebrekkig. Maligne transformatie is nooit aangetoond, maar patiënten kunnen incidenteel overlijden aan een snelle progressie van de ziekte.
Patiënten met betrokkenheid van vooral nieren zouden
een slechtere prognose hebben. In één van de studies zijn
alle 10 patiënten met een nieraantasting aan of met de
ziekte overleden.9
Behandeling In de literatuur beschreven vormen van
behandeling door middel van glucocorticoïden, radiotherapie, chemotherapie en chirurgie hebben geen bewezen meerwaarde voor de recidiefvrije periode en overleving.10 Het algemene standpunt is: expectatief beleid.
Chirurgische ‘debulking’ wordt uitsluitend aangeraden
indien een patiënt hinderlijke klachten ondervindt of
infiltratie in vitale organen is opgetreden.

Conclusie
Sinushistiocytose met massale lymfadenopathie (ziekte
van Rosai-Dorfman (RDD)) komt weinig voor. Een extranodale manifestatie zonder lymfadenopathie komt, zeker
op hoge leeftijd, nóg minder frequent voor. De aandoening heeft diverse verschijningsvormen en kan zich met
kenmerken van een maligniteit presenteren. De diagnose
wordt gesteld op basis van histopathologische kenmerken.
RDD wordt beschouwd als benigne en behoeft in principe
geen therapeutisch ingrijpen. Uitsluitend in geval van
infiltratie in vitale organen is chirurgie aangewezen.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
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