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Het hemofagocytair syndroom 
(HLH)



Het hemofagocytair syndroom: inleiding 

 Doel CAT: 

 Aandacht  te trekken op:

 het hemofagocytair syndroom als pathologie

 de diagnostische testen beschikbaar 

 belang van een snelle diagnose, daar uitstel van behandeling 
vaak fataal kan zijn. 



Het hemofagocytair syndroom: inleiding 

 Definitie: 

 Excessieve proliferatie en activatie van de 
hystiocyten/macrofagen → fagocytose van de bloedelementen

 Potentieel levensbedreigend

 2 vormen: 

 Primaire of genetische vorm

 Secundaire of verworven vorm 



Het hemofagocytair syndroom: inleiding 

 Primaire of genetische HLH:

 Farquhar en Claireaux in 1952

 2 soorten: 

 Familiale HLH (FHLH):  + familiale anamnese of genetisch defect 

 Immuundeficiëntie syndromen, zoals het Chediak-Higashi
syndroom (CHS), Griscelli syndroom (GS2) en X-linked
proliferatie syndroom



Het hemofagocytair syndroom: inleiding 

 FHLH:

 Incidentie 0.12/100000  kinderen per jaar

 Autosomaal recessieve aandoening

 Consanguiniteit

 Eerste klinische manifestatie: 

 Meestal < 1 jaar

 10% van de patiëntjes de 1e 4 weken

 Zz bij de geboorte (reeds in utero)

 Late –onset (adolescentie/volwassen leeftijd)



Het hemofagocytair syndroom: inleiding 

 Immuundeficiëntie syndromen
 CHS: 

 Autosomaal recessieve aandoening 
 oculocutaan albinisme, frequente kneuzingen en pyogene infecties 
 Reuze inclusies in de WBC

 GS2: 
 Autosomaal recessieve aandoening, 
 hypopigmentatie
 neutrofielen dysfunctie

 XLP of Purtilo syndroom
 X-linked

 Ontwikkeling van HLH sporadisch (bij initiële presentatie of later)

 HLH getriggerd door EBV is de oorzaak van overlijden bij de helft van de 
patiënten



Het hemofagocytair syndroom: inleiding 

 Secundaire HLH: 

 Risdall et al. in 1979

 Getriggerd door: 

 Infecties:  vooral virale infecties, voornamelijk EBV, gevolgd door CMV en 
andere herpes virussen 

 Veelal immunocompetente patiënten

 Maligne aandoeningen: vnl lymfomen (B en T NHL), maar ook leukemieën 
en vaste tumoren

 Onderliggende systeemziekte (7.2 %): M.Still, SLE, Z. van Weber-Christian, 
RA, IBD, Sclerodermie, MCTD 

 Macrofaag activatie syndroom (MAS) genoemd. 

 Andere: medicaties, TPN, transfusie, vaccinaties, enz



Het hemofagocytair syndroom: inleiding 

 Diagnose:

 Kliniek

 Koorts

 Hepatosplenomegalie

 Gastro-intestinale of respiratoire symptomen

 Lymfadenopathieën

 Icterus

 Rash

 Oedemen

 Neurologische syptomen (epilepsie, uitval van de craniale 
zenuwen)



 Labo:

 Trombopenie

 Anemie

 Minder frekwent leukopenie

 TG

 fibrinogeen en/of andere coagulantiestoornissen

 ferritine 

 transaminasen, bilirubine, LDH

 Hypoproteinemie

 HypoNa

Het hemofagocytair syndroom: inleiding 



 Immunofenotypisch

 sCD25

 Microscopisch

 Hemofagocytose in het BM-aspiraat, milt-, lever-en 
lymfenodibiopsie

 Moleculaire diagnose:

 genetische mutaties

Het hemofagocytair syndroom: inleiding 



Het hemofagocytair syndroom: inleiding 

Janka G.E Familial and acquired hemophagocytic lymphohistiocytosis Eur J Pediatr 166(2007): 95-
109



Het hemofagocytair syndroom: inleiding 

Abrahams A.C. et al. Diagnostiek en behandeling van hemofagocytaire lymfohistiocytose Ned
Tijdschr Hematol 2008; 5:305-313



Het hemofagocytair syndroom: inleiding 

 Pathofysiologie:
 Hyperinflammatie 

 Gebrekkige werking van de cytotoxische functie 

 Primair vs secundair HLH

 Primair HLH: 

 Alle genetische defecten cytotoxische functie 

 Secundair HLH: 

 Pathofysiologie nog niet doorgrond. 

 Interferentie door de virussen adhv specifieke proteïnen met de 
cytotoxische T-cellenfunctie → hoge concentraties aan cytokines 



Het hemofagocytair syndroom: inleiding 

Arceci R.J. When T cells and macrophages do not talk: the hemophagocytic syndromes Current Opinion 
in Hematology 2008, 15:359-367



Het hemofagocytair syndroom: inleiding 

 Verband tussen kliniek, labo-bevindingen en pathofysiologie: 

Symptoom/afwijking Pathofysiologie

Koorts [IL] 

Pancytopenie [TNF-α] en [INF-γ]

[TG] [TNF-α] → lipoprot. lipase

[fibrinogeen] Macrofagen →plasminigogeen activator →
plasmine → splitsing fibrinogeen

[Ferritine] Secretie door macrofagen

[sCD25] Secretie door lymfocyten

HSM, Neurologische symptomen Orgaaninfiltratie van lymfocyten/hystiocyten



CAT

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

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

Wat is de prognosis van HLH? Wat is de 
actuele bijdrage van een snelle diagnose 
tot de prognose? 



CAT

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

 HLH-2004 protocol (Histiocyte Society)

 Diagnose:  

 Criteria  van de HLH-1994 protocol

 3 additionele criteria: 

 Lage tot afwezige NK-cel activiteit

 [Ferritine] > 500 µg/L (Sensitiviteit 0.84)

 [sCD25] (Sensitiviteit 0.93)



CAT: actuele guidelines 

Henter JI et al. HLH-2004: Diagnostic en Therapeutic Guidelines for Hemophagocytic
Lymphohistiocytosis. Pediatr. Blood Cancer 2007; 48:124-131 



CAT: actuele guidelines 

 Moleculaire diagnose: 

 Ter bevestiging van primaire HLH:

Abrahams A.C. et al. Diagnostiek en behandeling van hemofagocytaire lymfohistiocytose
Ned Tijdschr Hematol 2008; 5:305-313



CAT: actuele guidelines 

 Behandeling:

 HLH-2004 protocol kan gebruikt worden voor patiënten 
met HLH, met of zonder positieve familiale anamnese of 
genetische afwijkingen, ongeacht vermoeden van of 
bewezen virale infectie 

 Bestaat uit 5 fazen:

 Initiële therapie (etoposide, dexamethasone, cyclosporine)

 Onderhoudstherapie  HSCT

 Reactivatie therapie

 Salvage therapie = alternatieve therapieschema

 Stop therapie



CAT: actuele guidelines 

Henter JI et al. HLH-2004: Diagnostic en Therapeutic Guidelines for Hemophagocytic
Lymphohistiocytosis. Pediatr. Blood Cancer 2007; 48:124-131 



CAT: actuele guidelines 

Opmerking:

Bij reactieve of secundaire HLH in het kader 
van onderliggende infectie wordt volledig herstel 
bereikt in 60 tot 70 % van de gevallen bij 
behandeling van de onderliggende aandoening, met 
uitzondering van EBV-gerelateerde HLH. 

Chemotherapie en evt. HSCT zijn aangewezen bij 
ernstig verlopende of refractaire secundaire 
vormen, zoals EBV-geassocieerde HLH.  



CAT: Labotesten 

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

 HLH-2004: 

Cytopenie (Hb < 9 g/L, BPL < 100 x 109/L, WBC  < 1 x 109/L)

Hypertriglyceridemie en/of hypofibrinoginemie

Hemofagocytose in het beenmergaspiraat, ( milt- en 
lymfenodenbiopsie)

 Ferritine > 500 µg/L

 Soluble CD 25 > 2.400 U/ml

Verlaagde tot afwezige NK-cel activiteit



CAT: Labotesten

 Hemofagocytose in het BM-aspiraat: 

 Normo- tot hypercellulair beenmerg 

 Normale maturatie van alle cellijnen perifere pancytopenie

 erythropoiese , vaak ook dysplastisch

 Macrofagen/hystiocyten met tekens van hemofagocytose



CAT: Labotesten

 Studie van Gupta et al. : 

 Doel: opstellen van potentiële guidelines voor de rapportering van 
hemofagocytose in het initieel BM-aspiraat

 35 patiënten geselecteerd met diagnose van HLH (2000-2004) en 
bij wie een initieel BM-aspiraat ~ 3 dagen na opname:

 Frequentie van hemofagocytose

 # fagocyterende cellen 

 Resultaten: 

 Aspiraten van 21 patiënten komen in aanmerking voor studie

 2 reviewers

 De resultaten in onderstaand tabel: 



CAT: 
Labotesten

95-100% van de patiënten 
hystiocyten in hun BM-
aspiraat

~ 6 histiocyten/ 500 
getelde cellen

12 tot 14 (57-67%) 
patiënten hadden minstens 
1 hemofagocyterende cel 

Hemofagocyterende cellen 
in 2 BM-aspiraten door 
reviewer 2 
gediagnosticeerd, doch niet 
door reviewer 1.  Er werd 
een correlatie van 0.89 
tussen beide reviewers 
gerapporteerd

Gupta A. et al. The role of the Initial Bone Marrow in the diagnosis of Hemophagocytic
Lymphohistiocytosis Pediatr Blood Cancer 2008;51:402-404



CAT: Labotesten

 Bij analyse van de klinische gegevens blijkt: 

• 12/21 patiënten vertoonden hemofagocytose op moment van 
klinische presentatie 2  BM-aspiraten positief aldus 
reviewer 2, werden als negatief geprotocolleerd in het medisch 
dossier

• 1 tot 11 hemofagocyterende cellen/500 getelde cellen voor de 12 
patiënten

 Verder:

• Geen correlatie tussen:

 het # hemofagocyterende cellen en cellulariteit van het BM

 aanwezigheid van hemofagocytose, etiologie van HLH, intiële
therapie en ernst van aandoening



CAT: Labotesten

 Besluit:

 Gevoeligheid  van 60 % voor het initieel BM-aspiraat

 Specificiteit  niet te bepalen

• Risdall et al.: +- 50 % (29/60) patiënten met non-HLH pathologie 
ook hemofagocytose in hun BM konden vertonen

 Gestandaardiseerde methode voor rapportering van 
hemofagocytose in het BM:

• Kwalitatief: “aanwezig” of “afwezig “

• Kwantitatief: Schaars, weinig of veel dient als “aanwezig” te worden 
geinterpreteerd door de clinicus



CAT: Labotesten

Vaak geen hemofagocytose in het initieel BM-
preparaat, herhalen van BM-aspiraat op 
regelmatige basis ten sterkste aangeraden.

Het niet kunnen aantonen van hemofagocytose in het 
BM-aspiraat, mag de clinicus er niet van 
weerhouden bij acuut zieke patiënten met sterk 
vermoeden van HLH therapie te starten.  



CAT: Labotesten

 Ferritine: 

 Studie van Allen C.E.et al

 Nut van bepaling van [ferritine] bij de diagnosis van HLH

 Patiënten met [ferritine] > 500 µg/L  (2003-2005)

330 patiënten geselecteerd



-Zowel de piekconcentratie, als de concentratie bij opname waren het hoogst in de groep 
patiënten met HLH. De tweede groep met de hoogste concentratie aan ferritine is groep 
“ ziekte van ongekende etiologie”. 

CAT: Labotesten

Allen C.E et al. Highly Elevated Ferritin Levels and the Diagnosis of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Pediatr Blood Cancer 
2008;50:1227-1235



CAT: 
Labotesten

In de tabellen wordt de 
sensitiviteit en 
specificiteit van de 
[ferritine] weergegeven.

Het effect van het 
combineren van 
klinische informatie 
verhoogt de specificiteit 
voor HLH tot 98 %.

Allen C.E et al. Highly Elevated Ferritin Levels and the Diagnosis of Hemophagocytic
Lymphohistiocytosis Pediatr Blood Cancer 2008;50:1227-1235



CAT: Labotesten

 Slechts 2/10 patiënten van de categorie “ziekte van ongekende 
oorsprong” werden geëvalueerd voor HLH

HLH nog steeds ondergediagnosticeerd

 De hoogste ferritine-spiegels in de categorie autoimmune 
aandoeningen worden typisch bij patiënten met MAS  gezien

[Ferritine] > 10000 µg/L kunnen de diagnose van HLH 
voorspellen Daarom stellen de auteurs 
voor bij patiënten opgenomen wegens FUO en met 
hoge [ferritine], steeds HLH uit te sluiten.



CAT: Labotesten

 sCD 25 of de α-keten van de oplosbare IL-2 receptor

 Sensitiviteit van 93 %

 Prognostische waarde: gestegen sCD25  ~ activatie van T-
lymfocyten en macrofagen en dus overmatige secretie van 
cytokines

 Aantasting van het CZS

 Studie van Bleesing J. et AL. 

 Waarde van sCD25 in het kader van MAS

 [sCD25] werd vergeleken tussen een groep patiënten met 
onbehandelde MAS in het kader van JIA (groep 1) en een groep 
patiënten met nieuwe diagnose van JIA (groep 2)



CAT: Labotesten

 De gemiddelde [sCD25] in groep 1 bedraagt 19646 pg/ml

Bleesing J. et al. The diagnostic Significance of Soluble CD 163 and Soluble Interleukin-2 Receptor α-Chain in Macrophage Activation 
Syndrome and Untreated New-Onset Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis Arthritis and Rheumatism 2007;56(3):965-971



CAT: Labotesten

 De gemiddelde [sCD25] in groep 2 bedraagt 3787 pg/ml
 Bij 5/16 patiënten werden hoge [sCD25] gemeten 

Bleesing J. et al. The diagnostic Significance of Soluble CD 163 and Soluble Interleukin-2 Receptor α-Chain in Macrophage 
Activation Syndrome and Untreated New-Onset Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis Arthritis and Rheumatism 

2007;56(3):965-971



CAT: Labotesten

 Groep 1 vertoonde ook 
een sterke correlatie 
tussen [sCD25], de PLT-
telling en de ferritine-
concentratie

Bleesing J. et al. The diagnostic Significance of Soluble CD 163 and 
Soluble Interleukin-2 Receptor α-Chain in Macrophage Activation 
Syndrome and Untreated New-Onset Systemic Juvenile Idiopathic 

Arthritis Arthritis and Rheumatism 2007;56(3):965-971



CAT: Labotesten

BM-aspiraat Ferritine sCD 25

Sensitiviteit 60 % (initieel) 90% [10000µg/L] 93 %

Specificiteit +- 50 % (?) 96% [10000µg/L] ? 

Kostprijs 50-55 euro 1.76  euro

TAT 4.2 dagen 4.8 uren 25 uren



CAT: prognosis

 Wat is de prognosis van HLH? Wat is de actuele 
bijdrage van een snelle diagnose tot de prognose? 

 Primaire en secundaire HLH zijn levensbedreigende 
aandoeningen:

 Primaire HLH: 

 overleving < 2 maanden onbehandeld 

 3 jaar overleving bij 51 % van de kinderen met positieve 
familiale anamnese en behandeld volgens HLH-94 protocol

 Secundaire HLH:

 Prognose ~ onderliggende causale aandoening

 Mortaliteit:  29% tot 55% en het hoogst bij HLH secundair aan
EBV of hematologische maligniteit



CAT: prognosis

 Belang van snelle diagnose en therapie blijkt vooral uit:

 Mortaliteit van > 90 % voor het invoeren van immunomdulerende 
therapie

 Moment waarop etoposide wordt gestart = belangrijkste 
prognostische factor

 Vooral bij EBV-geassocieerde HLH

 Imashuku et Al.: 

• Overleving van 90 % wanneer etoposide de eerste 4 weken gestart

• 56% overleving bij start etoposide na 4 weken 



TODO/ACTIONS

 Een specifieke opleiding voorzien attent te 
maken op de morfologische en immunofenotypische
diagnose van HLH

 Bepaling van de ferritine-spiegel als screeningstest
voor HLH bij patiënten met FUO      bij zeer hoge 
ferritine spiegels een volledige work-up voor HLH


