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บทคดัย่อ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาถึงลกัษณะทางคลินิกและภาพวินิจฉัยของมะเร็งต่อมน ้ าเหลืองท่ีเกิดข้ึนใน
อณัฑะ 
เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา : การศึกษาน้ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นการศึกษาลกัษณะทางคลินิกและภาพวินิฉยัจากอลัตราซาวด์
ของผูป่้วย 11 รายท่ีไดรั้บการวินิจฉัยวา่เป็นมะเร็งต่อมน ้ าเหลืองท่ีเกิดในอณัฑะตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ.2543 ถึงกนัยายน พ.ศ. 2556 ผูป่้วยมีอายุระหวา่ง 35-84 ปี (เฉล่ีย 59 ปี) ผูป่้วยไดรั้บการวินิจฉยัวา่
เป็นมะเร็งต่อมน ้าเหลืองในอณัฑะจากการผา่ตดัอณัฑะ 8 ราย ส่วนอีก 3 ราย วนิิจฉยัจากการพิสูจน์ช้ิน
เน้ือท่ีไขกระดูกและต่อมน ้าเหลือง  
ผลการศึกษา : ผูป่้วยจ านวน 7 คนมาพบแพทยด์้วยอาการคล าไดก้้อนไดท่ี้อณัฑะแต่ไม่ปวด, 3 ราย 
ปวดและคล ากอ้นได ้1 รายมาดว้ยอาการไข ้ปวดท่ีอณัฑะและคล าไดก้อ้น ผูป่้วย 6 รายเป็นมะเร็งต่อม
น ้าเหลืองท่ีอณัฑะแบบปฐมภูมิและอีก 5 รายเป็นแบบทุติยภูมิ พบเป็นในอณัฑะขวา 4 ราย อณัฑะซา้ย 
5 ราย และเป็นสองขา้ง 2 ราย, 9 ราย เป็นมะเร็งต่อมน ้ าเหลือง diffuse large B-cell lymphoma และ 2 
ราย เป็น  T-cell lymphoma ลักษณะภาพวินิ จฉัยจากอัลตราซาวด์พบเป็น  diffuse hypoechoic 
involvement ของอัณฑะ 7 ราย , solitary hypoechoic mass 2 รายและbilateral multiple hypoechoic 
masses 2 ราย พยาธิสภาพทั้งหมดมี hypervascularity 7 คนมีน ้ าในถึงหุ้มอณัฑะ และอีก  2 คนมีการ
โตของหลอดเก็บอสุจิ ร่วมกบัมีภาวะ hypervascularity 
สรุปผลการศึกษา : มะเร็งต่อมน ้ าเหลืองท่ีเกิดในอณัฑะ ส่วนมากจะพบในผูป่้วยอายุมากกวา่ 50 ปีข้ึน
ไปและเป็นชนิด diffuse large B-cell lymphoma ผูป่้วยอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการคล าได้ก้อนท่ี
อณัฑะซ่ึงจะปวดหรือไม่ปวดก็ได้ ถ้าอลัตราซาวด์อณัฑะพบลักษณะ focal or diffuse hypoecho ท่ี
อณัฑะและมี hypervascularity ในผูป่้วยชายท่ีอายุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไป ให้นึกถึงมะเร็งต่อมน ้ าเหลือง
ในอณัฑะด้วย ถา้พบว่าการโตของหลอดเก็บอสุจิร่วมกบั hypervascularity ร่วมดว้ยก็ยงัอาจจะเป็น
โรคน้ีไดเ้ช่นกนั 
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ABSTRACT 

 
Objective: To review the clinical presentation and imaging features of testicular 

lymphoma.  

Methods and Materials: The Institutional Review Board approved this study and 

informed consent was waived. Between January 2000 and September 2013, we 

retrospectively reviewed clinical data, grey-scale and color Doppler ultrasound features 

of 11 patients with proven testicular lymphoma. The patients were 35-84 years (mean 

age, 59 years). The diagnosis was established by orchidectomy in eight patients and by 

compelling evidence including bone marrow and lymph node biopsy in three.    

Results: Seven patients presented with painless scrotal mass(es), three presented with 

afebrile painful scrotal mass, and one presented with febrile painful scrotal mass. The 

right testis was involved in four patients, left testis in five, and bilateral in two. Primary 

testicular lymphoma was diagnosed in six and secondary testicular lymphoma in five. 

Nine were non-Hodgkin lymphoma with diffuse large B-cell lymphoma and two were 

T-cell lymphoma. Ultrasound revealed solitary hypoechoic mass in two, bilateral 

multiple hypoechoic masses in two and diffuse hypoechoic involvement in seven. All 

lesions showed hypervascularity. Hydrocoele was present in seven and enlarged 

epididymis with hypervascularity was present in two.  

Conclusion: Testicular lymphoma are predominantly DLBCL, affecting men over 50 

years of age. Patients may present with painless or painful scrotal mass(es). Lymphoma 

should be considered in a man older than 50 years who presents with painless or painful 

mass(es) with hypervascular focal or diffuse hypoechoic testicular lesion on US. The 

associated hypervascular enlarged epididymis may not preclude the diagnosis of 

testicular lymphoma. 
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