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CLINICAL BOTTOM LINE 

 
Het hemofagocytair syndroom of hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) is een 
potentieel levensbedreigende entiteit, gekenmerkt door excessieve proliferatie en 
activatie van de histiocyten resulterend in fagocytose van de bloedelementen.  Er 
bestaat een primaire en een secundaire vorm van HLH. De primaire vorm is 
familiaalerfelijk, terwijl de secundaire vorm getriggerd wordt door een infectie, 
maligniteit (lymfoom, leukemie) of auto-immune aandoeningen.  De diagnose wordt 
gesteld op basis van klinische en laboratoriumdiagnostische criteria, zoals in de 
gereviseerde guidelines van de HLH-2004 protocol weergegeven. 
Het doel van deze CAT is de aandacht te trekken op de voor handen zijnde 
diagnostische testen en op het belang van een snelle diagnose, daar uitstel van 
adequate behandeling vaak fataal kan zijn.  
 
CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 

 

Het hemofagocytair syndroom 
 
HLH is een potentieel levensbedreigende entiteit, gekenmerkt door een excessieve 
proliferatie en activatie van de histiocyten resulterend in fagocytose van de 
bloedelementen.  Er bestaat een primaire en een secundaire vorm van HLH. De 
primaire vorm is familiaalerfelijk, terwijl de secundaire vorm getriggerd wordt door 
een infectie, maligniteit (lymfoom, leukemie) of auto-immune aandoeningen.  
 
Primaire versus secundaire HLH 

  
1) Primaire of genetische HLH:  
 

Primaire of genetische HLH is een autosomaal recessieve of  X-linked 
overgeërfde  aandoening, die kan ingedeeld worden in 2 subgroepen:  
 
 De familiale HLH (FHLH) werd voor het eerst in 1952 door Farquhar en 

Claireaux beschreven. De term FHLH wordt gebruikt bij patiënten met een 
positieve familiale anamnese of bij wie een genetisch defect, zoals mutatie in 



mutaties in het perforine gen, de UNC13D gen en de syntaxine 11 gen is 
aangetoond. 

 
 De immuundeficiëntie syndromen zoals het Chediak-Higashi syndroom 

(CHS), Griscelli syndrome 2 (GS 2) en het X-linked proliferatie syndrome 
(XLP), die zich initieel met HLH presenteren of HLH later ontwikkelen.  

 
In FHLH, is HLH de eerste en enige klinische manifestatie. De incidentie wordt 
geschat op 0.12/100000 kinderen per jaar. Als autosomaal recessieve 
aandoening, komt de FHLH het meest voor in etnische groepen waar 
consanguiniteit frequent is. In 70 tot 80 % van de gevallen manifesteert zich de 
aandoening onder de leeftijd van 1 jaar.  Slechts 10% van de patiëntjes 
ontwikkelen symptomen gedurende de eerste 4 weken, terwijl slechts enkelen 
reeds symptomen bij de geboorte kunnen vertonen. Meerdere Late-Onset 
gevallen in de adolescentie en zelfs op volwassen leeftijd zijn beschreven.  
 
CHS, GS 2 en XLP zijn immuundeficiënties, waarbij de ontwikkeling van HLH 
sporadisch is. Veelal kan HLH de eerste klinische presentatie zijn, maar kan ook 
later optreden.  CHS is een autosomaal recessieve aandoening, gekenmerkt 
door variabele expressie van oculocutaan albinisme, frequente kneuzingen en 
pyogene infecties te wijten aan verminderde chemotaxis en bactericiede 
activiteit. De WBC van die patiënten vertonen reuze inclusies, lijkend op Dohle 
bodies, in de granulocyten en purper in de lymfo- en monocyten.  GS 2, ook een 
autosomaal recessieve aandoening, wordt gekenmerkt door hypopigmetatie.  De 
patiënten met GS 2 vertonen een variërende graad van neutrofielen dysfunctie.  
XLP of Purtilo syndroom, wordt X-linked overgedragen. HLH, getriggerd door 
een  EBV-infectie, is de oorzaak van overlijden bij de helft van de patiënten (3, 
7).   

 
2) Secundaire HLH:  

 
Secundaire HLH kan in alle leeftijdsgroepen optreden en zou frequenter 
voorkomen dan de primaire vorm.  In 1979 hebben Risdall et al. een beeld 
omschreven bij volwassen patiënten onder immunosuppressieve behandeling in 
het kader van een orgaantransplantatie en een virale infectie doormaakten, die 
niet te onderscheiden is van FHLH. 
Aanvankelijk werd het virus geassocieerde hemophagocytair syndroom (VAHS) 
genoemd, doch gezien het beeld ook door fungeale, parasitaire en bacteriële 
infecties kon getriggerd worden, werd de term VAHS algauw vervangen door 
infectie geassocieerde hemophagocytair syndroom (IAHS) (zie tabel 1)  (7). De 
meest frequente oorzaken van secundaire HLH zijn weliswaar virale infecties 
met Epstein-Barr virus als belangrijkste verwekker gevolgd door 
cytomegalovirus en andere herpes virussen.  
In tegenstelling tot wat Risdall et al. rapporteerden, zal uit later gepubliceerde 
rapporten blijken dat de meeste patiënten met IAHS niet 
immuungecompromitteerd zijn (2, 3, 9, 10).   
 



 

Tabel 1 - 

 
Secundaire HLH kan ook getriggerd worden door maligne aandoeningen, vnl. 
lymfomen (B en T NHL), maar andere maligniteiten zoals leukemieën (AML, 
ALL, MM, MDS, CML, enz.) en vaste tumoren (colon-of maagtumor, sarcomen, 
kleincellig longcarcinoom, enz.) worden ook beschreven (5).  
Secundaire HLH wordt in 7.2 % van de gevallen uitgelokt door een 
onderliggende systeemziekte, zoals SLE, M. Still, Ziekte van Weber-Christian, 
RA, IBD, Sclerodermie, mixed connective tissue disease, enz.  HLH in het kader 
van een systeemziekte wordt macrofaag activatie syndroom (MAS) genoemd 
(cfr infra). Als andere oorzaken van secundaire HLH worden bepaalde 
medicaties (fenytoine, valproaat), TPN, transfusie, vaccinaties, alsook metabole 
aandoeningen vermeld (5).  
 
 

 

Tabel 2 – Artikel 3/tabel 1 

 
In onderstaand tabel vindt u belangrijkste en meest voorkomende oorzaken van 
secundaire HLH, aldus Karras en Hermine.  
   

 



 

Tabel 3 – Artikel 2 

 
De belangrijkste klinische tekens en symptomen van HLH zijn de 
aanhoudende koorts en de hepatosplenomegalie. Respiratoire of gastro-
intestinale klachten kunnen ook voorkomen. Minder frequent zijn 
lymfadenopathieën, icterus, een rash of oedemen. Neurologische symptomen 
als epilepsie, opistotonische houding of paralyse van de craniale zenuwen 
kunnen ook voorkomen (3).  
 

 

Tabel 4 – Artikel 5/Tabel 4 

 
Diagnostisch zijn de typische afwijkende laboratoriumwaarden, zoals de 
thrombocytopenie en anemie, neutropenie is minder frequent. Pancytopenie is 
progressief bij onbehandelde patiënten. Typische biochemische afwijkingen zijn 
gestegen triglyceriden, een verlaagd fibrinogeen of andere 
coagulatiestoornissen en de zeer hoge ferritine-waarden. Andere minder 
frequente afwijkingen zijn gestegen transaminasen, bilirubine en LDH, verlaagd 
proteïnegehalte en hyponatriëmie.  
 



Kenmerkend is ook de gestegen concentratie sCD25 (= α-ketens van de 
oplosbare IL 2 receptor), die als een diagnostische merker voor HLH kan wordt 
beschouwd.   
De eigenlijke diagnose van hemofagocytose wordt op het beenmergaspiraat, 
lever- of miltbiospie gesteld. Het anatomopathologisch onderzoek van de 
miltbiopsie wordt als de gouden standaard beschouwd (7, 17). 
 

 

Tabel 5 – Artikel 8/tabel3 

 
De pathofysiologie van secundaire HLH is in tegenstelling tot primaire HLH nog 
niet volledig doorgrond.  Beide entiteiten worden gekenmerkt door een 
hyperinflammatie veroorzaakt door hypersecretie van inflammatoire cytokines 
door geactiveerde T-lymfocyten en histiocyten, die alle organen infiltreren.  
Ondanks de excessieve activatie en expansie van de cytotoxische cellen, 
vertonen patiënten met HLH een ernstig gebrekkige werking van de cytotoxische 
functie van de NK-cellen en cytotoxische T-cellen.  Alle gekende genetische 
defecten bij primaire HLH hebben betrekking tot de functie van de cytotoxische 
granules (3,16,17) (fig. 1).  



 

Figuur 1 – Artikel 4/Fig 1 

 

Wat de secundaire HLH betreft, vermoedt men dat virussen met cytotoxische T-
cellenfunctie door specifieke proteïnen kunnen interfereren en dat hoge 
concentraties aan cytokines hetzelfde effect kunnen hebben. Men vermoedt de 
aanwezigheid van een genetische predispositie bij sommige patiënten, die 
meerdere milde episodes van HLH doormaken (3,16).   

 
Verband tussen kliniek, labo-bevindingen en pathofysiologie: alle klinische en 
labo-bevindingen kunnen verklaard worden door de hypercytokinemie en de 
orgaaninfiltratie met lymfocyten en histiocyten.  

 
 Koorts door hoge concentraties aan interleukines 
 Pancytopenie kan primair toegeschreven worden aan de hoge 

concentratie aan TNF-α en INF-γ, terwijl de hemofagocytose, die 
aanvankelijk slechts in een minderheid van de gevallen aanwezig is, 
slechts een beperkte rol speelt  

 Hoge triglyceriden kunnen toegeschreven worden aan de hoge 
concentratie aan TNF-α met een verminderde activiteit van 
lipoproteine lipase tot gevolg 

 Verlaagd fibrinogeen kan verklaard worden door secretie van hoge 
concentraties aan plasminogeen activator door de macrofagen met 
toename van de secretie plasmine tot gevolg, die op zijn beurt 
fibrinogeen splitst.  

 Ferritine  wordt door de geactiveerde macrofagen gesecreteerd 
 Hoge concentraties aan sCD25 (α keten van de oplosbare IL-2 

receptor) en van de β-2 microglobuline geproduceerd door de 
geactiveerde lymfocyten 

 Hepatosplenomagelie, gestegen transaminases en bilirubine, alsook 
de neurologische symptomen kunnen verklaard worden door de 
orgaaninfiltratie met lymfocyten en histiocyten.  

 



Veel van de hierboven genoemde symptomen voorkomend in het kader van een 
HLH kunnen ook bij immunocompetente patiënten als respons op banale infecties 
worden gezien, doch zal de ernst van de klachten veel meer uitgesproken zijn in 
het kader van HLH. De ontwikkeling van organomegalie of toenemende cytopenie 
of toenemende biochemische afwijkingen zoals sterk gestegen ferritine, 
triglyceriden, leverenzymes en bilirubine of verlaagd fibrinogeen zijn symptomen, 
die de arts zouden moeten alert maken op het feit dat het hier om een abnormaal 
respons op een infectieus agens gaat (3). 

 

Het macrofaag activatie syndroom (MAS)  
 

Het macrofaag activatie syndroom kan zowel bij kinderen als bij volwassenen 
met een auto-immune aandoening, zoals systemisch onset juveniele 
rheumatoiede artritis (sJRA), Ziekte van Still, SLE e.a. optreden.  
De kliniek van het MAS heeft alle karakteristieke kenmerken van HLH, zowel wat 
de klinische symptomen, de labo-bevindingen alsook de hemofagocytose betreft.  
Ernstige coagulopathieën als cardiale problemen zijn veel voorkomend. 
Neurologisch kan er een evolutie zijn naar encefalopathie of coma.  
Patiënten met MAS vertonen veelal defecte NK celfunctie zoals in HLH, maar 
kunnen ook een verminderde secretie van perforin of SAP vertonen, die 
respectievelijk de defecten geassocieerd met FHL-2 en XLP nabootsen.  
De incidentie van MAS zou 7 % van de patiënten met sJRA bedragen. De  
mortaliteit bedraagt 10 tot 20%.  Het beenmergaspiraat wordt bij MAS in 
tegenstelling tot HLH, gekenmerkt door een verminderde erythropoiese en een 
linksverschoven granulopoiese (3, 7).   

 
QUESTIONS 

 
1. Wat zijn de actuele guidelines voor de diagnose en behandeling van HLH?  
2. Welke labotesten kunnen bijdragen tot de uiteindelijke diagnose? Wat is de 

waarde van die testen voor de diagnose?  
3. Wat is de prognose van HLH ? Wat is de bijdrage van snelle diagnose tot de 

prognose?   
 
SEARCH TERMS 
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APPRAISAL 

 

1. Wat zijn de actuele guidelines voor de diagnose en 
behandeling van HLH?  

 
Heden worden de  HLH-2004 guidelines gehanteerd, opgesteld door  de 
Histiocyte Society.   
 
Diagnose:  
 
In de herziene guidelines van 2004 worden dezelfde criteria gehanteerd als 
in de HLH-1994 protocol. In de HLH-2004 zijn echter een 3-tal nieuwe criteria 
geïntroduceerd, namelijk de laag tot afwezige NK-cel activiteit, 
hyperferritinemie en hoge concentraties aan sIL-2r (sCD25).  
NK-cel activiteit  is typisch laag tot afwezig bij patiënten met HLH, en de 
meeste perforine deficiënte patiënten vertonen een abnormale NK-
celactiviteit.  Data betreffende de ferritine-spiegel, zijn slechts bij 31 van 48 
kinderen met FHLH (positieve familiale anamnese) in HLH-1994 studie 
tussen juli 1994 en juni 2002 geregistreerd, beschikbaar. Hieruit blijkt dat 
26/31 kinderen een ferritine-spiegel hadden van > 500 µg/l, wat overeenkomt 
met een gevoeligheid van 84 %. Ook sCD 25 blijkt ook een volwaardige 
serum parameter te zijn in de diagnosis van HLH. Er wordt een gevoeligheid 
van 93% (0.93) gerapporteerd. 
De criteria worden in onderstaande tabel weergegeven:  
 

 

Tabel 6 - 

 
 



Om de diagnose van HLH te kunnen stellen dienen 5 van de 8 criteria 
aanwezig te zijn, doch dienen de patiënten met een moleculaire diagnosis 
consistent met HLH niet aan de voornoemde criteria te beantwoorden.  

  
Moleculaire diagnose consistent met HLH  
 
Aantonen van genetische defecten bevestigt veelal de diagnose van primaire 
HLH.  In 20 tot 40 % van de gevallen van FHLH kan een defect in het gen dat 
voor perforine (PRF) codeert worden aangetoond.  Perforine, dat samen met 
granzyme B in de granules van de cytotoxische T-lymfocyten gelokaliseerd 
is, wordt gesecreteerd door de cytotoxische T-lymfocyten en NK cellen bij 
conjungatie tussen de effector en targetcel. Het speelt dus een rol bij de 
porie-vorming in de tartgetcel en dus in de apoptosis (1).  
 
In 2003 werd aangetoond dat mutaties in het gen UNC13D ook FHL kan 
veroorzaken. De geëncodeerde proteïne, Munc 13-4, is essentieel voor de 
initiatie secretie van de cytolitische granule, die de vesikelmembraan fusie 
voorafgaat en een deficiëntie resulteert in een gebrekkige cytolitische granule 
exocytose.  
Recentelijk werd een derde gen geassocieerd met FHL geïdentificeerd, 
syntaxin 11, die voor een proteïne codeert betrokken bij het intracellulair 
verkeer, doch is de exacte functie ervan nog niet exact gekend. UNC 13 D en 
STX 11 zijn verantwoordelijk voor respectievelijk 20 en 10 % van de 
patiënten met FHL in verschillende studies.  
In XLP, hebben 60-70 % van de patiënten mutaties in het gen SAP (SLAM-
geassocieerde proteïne) of ook SH2-DIA of DSHP genoemd. Dit gen speelt 
een rol bij de regulatie van een proteïne betrokken bij de signaaltransductie 
in T- en NK- cellen. Chediak-Higashi syndrome is gelinked aan de LYST-gen, 
een regulator gen voor de lyzosomale enzymes, terwijl de Griscelli syndrome 
type 2 veroorzaakt wordt door een mutatie in het RAB27a-gen, betrokken bij 
de exocytosis van de cytotoxische granules (1) (zie tabel 7).  
 



 

Tabel 7 – Art 1/Tabel 8 

 
 Behandeling:  
  

Het doel van de therapie is eerst en vooral gericht op het onderdrukken van 
het hyperinflammatoir respons verantwoordelijk voor de levensbedreigende 
symptomen.  Bij de revisie van het  HLH -2004 protocol heeft men zich vooral 
gebaseerd op de resultaten bereikt met de HLH-94.  Er werden enkele 
mineure aanpassingen  geïntroduceerd, zoals hieronder weergegeven.  
Het HLH-2004 protocol werd ontworpen voor patiënten met HLH, met of 
zonder positieve familiale anamnese of  genetische afwijkingen, ongeacht 
vermoeden van of bewezen virale infectie. De initiële therapie (week 1-8) 
bestaat uit etoposide, dexamethasone en cyclosporine A. Slechts een 
beperkt aantal patiënten komt in aanmerking intrathecale therapie met 
methotrexaat en prednisolone.  
Bij kinderen zonder duidelijk positieve familiale anamnese, die na 8 weken 
succesvolle therapie een volledige remissie bereiken, dient de behandeling 
gestopt te worden om HSCT te vermijden bij een kind met mogelijks 
secundair HLH.  
Voor alle kinderen met FHLH of bewezen genetische defecten, alsook 
patiënten met ernstige of refractaire HLH  wordt aangeraden de therapie met 
dexamethasone, etoposide en cyclosporine A verder te zetten. HSCT dient 
ook zo snel als mogelijk te worden uitgevoerd, wanneer een geschikte donor 
beschikbaar is. 
Patiënten van minder dan 18 jaar bij aanvang van de therapie, die aan de 
diagnostische criteria van HLH beantwoorden en nog geen cytotoxische 
behandeling of behandeling met cyclosporine A hebben gekregen, kunnen 
geselecteerd worden.  



Patiënten van 18 jaar of ouder met HLH en patiënten die niet aan de criteria 
beantwoorden dienen case per case te worden bestudeerd.  
Ook de patiënten met CHS, GS of XLP, alsook de patiënten met MAS 
secundair aan een reumatische aandoening, dienen geregistreerd en 
afzonderlijk bestudeerd te worden.  
Het volledige protocol is terug te vinden op de website van de Histiocyte 
society, nl. www.histio.org/society/protocols (1). 
 
Initiële therapie (week 1-8):  
 
Zoals hierboven vermeld, bestaat de initiële therapie uit etoposide, 
dexamethasone en cyclosporine A.  Cyclosporine A werd in 2004 aan het 
protocol  toegevoegd wegens overlijdens tijdens de initiële fase gedurende 
de eerste 4 jaren van de HLH-94. Vermoedelijk waren deze overlijdens toe te 
schrijven aan HLH en werd daarom cyclosporine A toegevoegd aan het HLH-
2004 protocol.  
 
Tevens wordt maximale supportieve therapie aangeraden:  

-  profylactische cotrimoxazole 
-  een orale antimycoticum tijdens initiële therapie 
-  antivirale therapie dient overwogen te worden bij virale infectie 
-  IVIg 1x/maand  
-  breed-spectrum antibioticum  
-  maagprotectie 

 
Indien na een tweetal weken behandeling klinische evidentie is voor 
progressieve neurologische symptomen of  een afwijkende LV (celtelling en 
eiwitgehalte) niet gebeterd is, is een 4 wekelijks intrathecale injectie 
aangeraden (1).  
 
Onderhoudstherapie:  
 
Bij patiënten zonder positieve familiale anamnese voor HLH of zonder 
genetische evidentie dient onderhoudstherapie te worden gestart indien 
persisterende ziekte-activiteit na initiële therapie (1).  
 
Reactivatie therapie:  
 
FHLH wordt gekarakteriseerd door frequente reactivaties, of zelfs continue 
ziekte-activiteit. Een reactivatie is veel voorkomend bij het afbouwen van de 
therapie, zoals op het einde van de initiële therapie. Veelal zal een dergelijke 
reactivatie gunstig responderen op een intensificatie van de initiële therapie.  
Daarom wordt aangeraden om bij reactivatie de initiële therapie te herstarten 
vanaf week 2, voor veelal minder dan 8 weken in totaal en dan therapie 
verder te zetten met een gewijzigde onderhoudstherapie.  Intrathecale 
therapie is aangeraden in gevallen reactivatie thv het CZS. SCT is prioritair in 
dit geval (1).  

 
 
 

http://www.histio.org/society/protocols


Salvage Therapie:  
  

Er is geen salvage therapie opgenomen in het HLH-2004 protocol. Het 
protocol maakt wel melding van een alternatieve therapieschema met 
Cyclosporine A, steroïden en ATG. Uit ervaring is geweten dat ATG faalt bij 
non-responders (1).  
 
Stop Therapie:  
 
Wordt aangeraden bij patiënten in volledige remissie. Wel dient een nauwe 
follow-up te worden voorzien (1).    
 

 

 
 
Opmerking:  In het kader van reactieve HLH, met uitzondering van EBV-
gerelateerde HLH, wordt bij behandeling van de onderliggende infectie alleen 
volledig herstel in 60 tot 70% van de gevallen vastgesteld (10).  Zoals 
voorgesteld in het HLH-2004 protocol, kan chemotherapie aangewezen zijn 
bij ernstig verlopende secundaire vormen, met name de EBV-geassocieerde 
HLH.  Bij ernstige of refractaire HLH dient zelfs een SCT te worden 
overwogen (8,16).  
 
 



2. Welke labotesten kunnen bijdragen tot de uiteindelijke 
diagnose? Wat is de waarde van die testen voor de 
diagnose?  

 
Op basis van de HLH-2004 protocol kunnen volgende labo-testen bijdragen 
tot het stellen van de diagnose:  

- Cytopenie (Hb < 9 g/L, BPL < 100 x 109/L, WBC  < 1 x 109/L) 
- Hypertrigliceridemie en/of hypofibrinoginemie 
- Hemofagocytose in het beenmergaspiraat, ( milt- en 

lymfenodenbiopsie) 
- Ferritine > 500 µg/L 
- Soluble CD 25 > 2.4 U/ml 
- Verlaagde tot afwezige NK-cel activiteit 

 
We zullen ons beperken tot het bespreken van volgende labo-testen:  
 
Hemofagocytosis in het beenmergaspiraat:  
 
Microscopisch onderzoek van het beenmergaspiraat toont (4):  

 een normo- tot hypercellulair beenmerg met een normale maturatie 
van alle cellijnen, ondanks uitgesproken perifere pancytopenie 

  de erythropoiese is vaak toegenomen en vertoont dysplastische 
veranderingen  

  infiltratie met macrofagen/histiocyten, die hemofagocytose vertonen 
( fig 2 art 6) 

 

 

Figuur 2 – Artikel 6 

 
Toch kunnen we heden stellen dat er geen gestandaardiseerde guidelines 
zijn voor het rapporteren van hemofacytosis op BM-aspiraat, wat op zijn 
beurt aanleiding geeft tot een grote heterogeniciteit in het rapporteren van 
een staal als zijnde positief of negatief.  
Gupta A. et al. hebben in hun studie enerzijds de frequentie van 
hemofagocytose en anderzijds het aantal fagocyterende cellen in het initieel 
beenmergaspiraat van patiënten met de diagnose van HLH  proberen te 



kwantificeren met als doel het opstellen van potentiële guidelines voor meer 
gestandaardiseerde rapporten. Hiertoe werden 35 patiënten 
gediagnosticeerd met HLH tussen 2000 en 2004 geselecteerd, bij 33/35 
patiënten werd een beenmergpunctie uitgevoerd op moment van diagnose.  
De gemiddelde tijd tussen opname en het uitvoeren van de initiële BM-
aspiraat bedroeg 3 dagen. Bij 5 patiënten waren er ontbrekende uitstrijken en 
bij 5 patiënten waren er slechts botboren beschikbaar en dus geen aspiraten. 
Uiteindelijk beschikten de auteurs slechts over 23 aspiraten, waarvan 
uitstruiken nog beschikbaar  waren en hiervan waren er slechts 21 van 
voldoende kwaliteit voor verder onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de 
patiënten bedroeg 9.3 jaar.   
 
In onderstaand tabel worden de resultaten weergegeven (14):  
 

 

Tabel 8 – Artikel 14/Tabel 1 

 

 Vaststellingen: 
 

- 20 tot 21/21 (95-100 %) patiënten vertoonden histiocyten in hun BM-
aspiraat  

- Gemiddeld werden 6 histiocyten/500 getelde cellen gezien 
- 12 tot 14 (57-67 %) patiënten hadden  minstens 1 hemofagocyterende 

cel in hun BM-aspiraat  
- 2 patiënten werden gediagnosticeerd met hemofagocytose door 

reviewer 2, maar niet door reviewer 1. Er werd een correlatie van 0.89  
tussen beide reviewers gerapporteerd.  

 
Bij analyse van de klinische gegevens van de patiënten bleek dat: 
 



- slechts 12 van 21 patiënten, die voor de review werden geselecteerd, 
een BM-aspiraat positief voor hemofagocytose vertoonden op moment 
van de klinische presentatie.   

- het aantal fagocyterende cellen/ 500 getelde cellen voor deze 12 
patiënten varieerde van 1 tot 11 (gemiddelde van de 2 reviewers).  

- de 2 beenmergaspiraten die als positief voor hemofagocytose werden 
bevonden door reviewer 2, als negatief geprotocolleerd werden in het 
medisch dossier.  

 
De helft van de bestudeerde patiënten met de diagnose van HLH vertoonden 
hemofagocytose op het initieel beenmerg, maar  het absoluut aantal getelde 
fagocyterende cellen was laag.  
 
Verder stelden de auteurs dat:  
 
- er geen correlatie tussen het aantal getelde hemofagocyterende cellen en 

cellulariteit van het beenmerg vb. 5/7 hypocellulaire BM-aspiraten 
vertoonden hemofagocytose, terwijl 5/9 normo-of hypercellulaire BM-
aspiraten geen hemofagocytose vertoonden.  

- er geen verschil was in aantal en soort diagnostische criteria tussen 
patiënten met of zonder hemofagcoytose in hun beenmerg.   

- er ook geen correlatie was tussen de aanwezigheid van hemofagocytose, 
de etiologie van HLH, de initiële therapie voorgeschreven en de ernst van 
de aandoening (14).  

 
Wat de diagnose van HLH vaak bemoeilijkt is de afwezigheid van 
hemofagocytose in de initiële beenmergaspiraten. Zo beeld klinisch verdacht, 
wordt het herhalen van het beenmergaspiraat ten sterkste aangeraden 
(3,11).  

 
Uiteindelijk rapporteren de auteurs een gevoeligheid van 60 % voor 
hemofagocytose op het initieel BM-aspiraat. De opzet van de studie liet niet 
toe van de specificiteit te bepalen, doch is het gebrek aan specificiteit van 
hemofagocytose goed gedocumenteerd. Zo rapporteren Risdall et al. dat 
29/60 patiënten met non-HLH pathologieën ook hemofagocytose in hun BM-
aspiraat  konden vertonen, doch is de hemofagocytose nooit zo uitgesproken 
als bij patiënten met diagnose van secundaire HLH.  
Hoewel de biopsies van de lever, milt of lymfenodi als de meest betrouwbare 
diagnostische middelen worden beschouwd, blijft het BM-aspiraat de meest 
toegankelijke plaats voor morfologisch onderzoek.   
Er kan dus besloten worden dat er een cut-off voor hemofagocytose 
ontbreekt om  een beenmerg als zijnde “ positief” of als HLH te definiëren. De 
auteurs stellen dan ook voor een gestandaardiseerde methode van 
rapportering voor hemofagocytose in te voeren, waarbij hemofagocytose als 
zijnde “aanwezig” of “afwezig” wordt weergegeven en dat kwalitatieve 
appreciatie zoals schaars, weinig of veel door de clinicus als zijnde 
“aanwezig” dient te worden geïnterpreteerd.  Een schaarse hemofagocytose 
zou de cilincus er niet van mogen weerhouden een adequate behandeling in 
te stellen.  



Het niet kunnen aantonen van hemofagocytose in het BM-aspiraat,die in de 
HLH-2004 als één van de 8 diagnostische criteria voor HLH wordt 
beschouwd, mag de clinicus er niet van weerhouden bij acuut zieke patiënten 
met klinisch sterk vermoeden van HLH een adekwate therapie te starten 
(14).  

 
Ferritine:  
 
Allen C.E. et al. bestudeerden het nut van de kwantitatieve bepaling van 
ferritine bij de diagnosis van HLH.  
Hiertoe selecteerden de auteurs alle patiënten met een ferritine-concentratie 
van >500 µg/L tussen januari 2003 en 2005. In die periode werd 1093 
ferritine-concentraties > 500 µg/L gemeten bij 330 patiënten.  
In onderstaande tabel worden de resultaten weergegeven: 
 

 

Tabel 9- art 13/tabel 2 



 

Figuur 3 

  
Zowel de concentratie bij opname als de piekconcentratie van ferritine waren 
het hoogst bij patiënten met de diagnose van HLH. De tweede groep 
patiënten met de hoogste concentratie aan ferritine behoren tot de categorie 
met “ziekte van ongekende etiologie” (Tabel 9-fig 3).  
 
In onderstaand tabel (Tabel 10 en 11) wordt de sensitiviteit en specificiteit 
van ferritine- concentraties bij opname en op maximaal niveau voor HLH 
weergegeven. 
 
 
 
 



 
 

 

Tabel 10- art 13/tabel 3 

 
 
 

 

Tabel 11-art 13/tabel 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Zo heeft een maximale ferritine concentratie van 10 000 µg/L een 
sensitiviteit van 90% en een specificiteit van 96 %. In tabel 11  wordt ook het 
effect van het combineren van additionele klinische informatie aan de 
piekconcentratie ferritine van 10 000 µg/L op de sensitiviteit, specificiteit, 
positieve en negatieve predictieve waarde weergegeven, zo verhoogt koorts 
de specificiteit voor HLH tot 98 % zonder impact op de sensitiviteit.  
 
De diagnostische categorie met de tweede hoogste ferritine concentratie bij 
opname was de categorie patiënten met “ziekte van ongekende etiologie”. 
Slechts 2 van de 10 patiënten in deze categorie werden volledig geëvalueerd 
voor HLH, wat op zich aangeeft dat HLH nog steeds ondergediagnosticeerd 
kan zijn.  
 
De auteurs rapporteren ook dat de ferritine-spiegel in leveraandoeningen 
zoals bvb. homozygote hemochromatosis, alsook in autoimmune 
aandoeningen minder hoog zijn als in HLH. Deze bevindingen zijn consistent 
met het feit dat HLH een hyperinflammatoire toestand is. De hoogste 
ferritine-spiegels in auto-immune aandoeningen worden typisch gezien bij 
patiënten met MAS, die als een secundaire HLH wordt beschouwd.   
 
Ferritine concentraties van > 10 000 µg/L kunnen de diagnose van HLH 
voorspellen, en reflecteren de unieke graad van inflammatie in deze setting. 
Daarom  stellen de auteurs dat bij voorheen gezonde patiënten die in het 
kader van een febrilitas worden opgenomen en bij wie een hoge ferritine 
concentratie is gemeten, HLH dient te worden uitgesloten (13).  
 
Ook in de HLH-94 studie, waren slechts bij 31 van 48 kinderen met FHLH 
(obv een positieve familiale anamnese), gevolgd tussen juli 1994 en juni 
2002, de ferritine-spiegels beschikbaar. Uit de gemeten concentraties bij die 
31 kinderen bleek dat 26/31 kinderen een ferritine-spiegel had > 500 µg/l, 
wat overeenstemt met een gevoeligheid van 84 %. De lagere spiegels 
gerapporteerd door de HLH-94 studie in vergelijking met de studie van Allen 
C.E. et al. kunnen verklaard worden door het feit dat de diagnosis van HLH 
sneller gesteld werd bij de patiënten met een positieve familiale anamnese 
(12).  

 
Soluble CD 25: 
 
sCD25 of  de α-keten van de oplosbare IL-2r is een merker van 
immunologische activatie. In de HLH-2004 protocol wordt sCD25 (> 2400 
IU/ml) als één van de diagnostische criteria gerapproteerd. De auteurs 
melden een sensitiviteit van 93 %  voor sCD25 voor de diagnose van HLH 
(1). Ook andere rapporten bevestigen de zeer betrouwbare diagnostische 
waarde van sCD25 (zie fig 4), als ziekte-merker daar continue verhoogde 
spiegels bij actieve HLH (3, 9).  Een gestegen concentratie van IL-2 receptor 
in het kader van HLH wijst op activatie van T-lymfocyten en macrofagen en 
dus overmatige secretie van cytokines, wat op zijn beurt correleert met de 
prognosis (10).  



Over de specificiteit van sCD25 zijn heden weinig gegevens beschikbaar in 
de literatuur.  
 

 

Figuur 4 

 
sCD 25 is ook een merker voor centraal zenuwstelsel aantasting in het kader 
van HLH (3).  In een studie van Bleesing J. Et Al. werd de diagnostische 
waarde van sCD25 in het kader van MAS, een vorm van secundaire HLH, 
bestudeerd. Hiertoe werden de concentratie van sCD 25 bij 7 patiënten met 
bewezen en onbehandelde  MAS  in het kader van juveniele idiopathische 
arthritis (JIA) (Groep 1) vergeleken met die van 16 patiënten bij wie een 
nieuwe diagnose van JIA (Groep 2) werd gesteld (15).  
 
Resultaten:  
 

- Er werden duidelijk hogere concentraties sCD25 gemeten in groep 1 
als in groep 2 (Gemiddeld 19646 pg/ml in groep 1 versus 3787 pg/ml 
in groep 2).  
Slechts bij 31 % van de patiënten van groep 2 werden gelijkaardige 
spiegels aan sCD25 gemeten als in groep 1.  

- In de correlatie-analyse werd een sterke correlatie vastgesteld tussen 
de sCD25 concentratie, de bloedplaatjes-telling en de 
ferritineconcentratie (15). 



3.  Wat is de prognose van HLH ? Wat is de bijdrage van 
snelle diagnose tot de prognose?   
 

Zowel primaire als secundaire HLH zijn levensbedreigende aandoeningen. 
Onbehandeld bedraagt de gemiddelde overleving van primaire HLH minder dan 
2 maanden (8). De HLH-94 studie rapporteert een gemiddelde overleving van 3 
jaar bij 51% van de kinderen met bewezen positieve familiale anamnese en 
behandeld volgens het HLH-1994 protocol. Geen enkele van de kinderen met 
FHLH overleefde zonder SCT, die de enige curatieve optie is (3).   
Voor secundaire HLH hangt de prognose o.a. af van de onderliggende causale 
aandoening. Er wordt een mortaliteit van 29 tot 55 % gerapporteerd in de 
literatuur. De mortaliteit ligt het hoogst in de groep patiënten met HLH secundair 
aan een hematologische maligniteit of een EBV-infectie. 
Kaito et al. rapporteren in een retrospectieve studie van 34 casussen een aantal 
factoren die het overlijden van de patiënt kunnen voorspellen: (a) leeftijd > 30 
jaar, (b) aard van de onderliggende aandoening, (c) hemoglobine-gehalte < 10 
g/dl, (d) bloedplaatjesgetal < 100000/mm3, (e) een ferritine concentratie > 500 
µg/l, of (f) een gestegen bilirubine of alkalische fosfatasen. De afwezigheid van 
lymfadenopathieën, een behandeling met corticosteroïden en een 
thrombocytopenie op het moment van de diagnose worden ook als ongunstige 
prognostische factoren beschouwd (15).  
Een ander belangrijke prognostische factor is de snelheid waarmee de therapie 
kan worden ingesteld.  
Het belang van een snelle en tijdige diagnose en behandeling blijkt voornamelijk 
uit het feit dat voor het invoeren van therapie met immunomodulerende 
middelen HLH in > 90 % van de gevallen fataal verliep (15). 
Meerdere rapporten melden ook dat het moment waarop etoposide wordt 
gestart de belangrijkste prognostische factor voor de lange termijn overleving. 
Het effect van start van de therapie is het meest uitgesproken bij patiënten met 
EBV-geassocieerde HLH.  Zo rapporteren Imashuku et al. een overleving van 90 
% bij patiënten aan wie etoposide de eerste 4 weken gegeven werd ten opzichte 
van 56 % wanneer etoposide later werd toegediend (15).    
 

 
TO DO/ACTIONS 

 
 
 

1. Door een specifieke opleiding de klinisch bioloog en/of assistent in de 
klinische biologie attent te maken op de morfologische /immunofenotypische  
diagnose van hemofagocytose bij microscopisch onderzoek.  
 

2. In samenwerking met de clinici (klinische informatie) een systematische 
ferritine-spiegel bepaling invoeren bij patiënten met koorts van ongekende 
oorsprong.   


