
C. Van Laer

Cytomorfologisch onderzoek lichaamsvochten



Onderzoek lichaamsvochten

LichaamsvochtLichaamsvocht

MacroscopieMacroscopie BiochemieBiochemie CytologieCytologie MicrobiologieMicrobiologie APOAPO



Onderzoek lichaamsvochten
• Macroscopisch onderzoek

– Uitzicht
– Viscositeit (gewrichtsvocht)

• Celtelling
– Automatische celtellers (body fluids mode)
– Manuele celtelling mbv telkamer

• Microscopisch onderzoek
– Cytocentrifugatie (verdunning/centrifugatie afhankelijk van cytose)

• Bloederigheid
• Differentiatie
• Onderzoek maligniteit

Cytologie

Macroscopie



Body fluids mode

www.sysmex.com

- Macrofagen
- Mesotheelcel
- Maligne cel



CSF : bacteriële infectie

CSF Meningitis

www.sysmex.com



Pleuravocht maligne cellen

www.sysmex.com



Cytocentrifugatie

• Artefact tgv cytocentrifugatie
– Celfragmenten kunnen aanwezig zijn
– Kern: afwijkende vorm en segmentatie
– Cytoplasma: granules, vacuolisatie
– Grootte: centraal op plaatje kunnen cellen kleiner zijn met 

meer dense kern tov periferie
– Afwijkende cellen zijn meer fragiel: sneller artefactuele

verandering



• Cerebrospinaal vocht
• Sereuze lichaamsvochten

– Pleuravocht
– Ascitesvocht
– Pericardvocht

• Synoviaal vocht



CEREBROSPINAAL VOCHT



Cerebrospinaal vocht (CSV)

Indicatie

1. Vermoeden meningeale infectie
2. Vermoeden subarachnoidale bloeding
3. Vermoeden demyeliserende pathologie (oa. MS)
4. Vermoeden / uitsluiten invasie door maligniteit

• lymfoom, 
• acute leukemie, 
• invasie door niet-hematologische maligniteit



Macroscopisch uitzicht
Uitzicht

– Normaal: kleurloos en helder
– Troebel 

• Microörganismen (vanaf 400/µL)
• WBC (vanaf 100-200/µL)
• RBC (vanaf 400/µL)
• Eiwit

– Roze/rood: aanwezigheid bloed / hemoglobine
– Visceus: mucus tgv metastatisch carcinoom, Cryptococcosis
– Stolsel: verhoogde fibrinogeenconcentratie 





Microscopisch onderzoek

Cytose: WBC
– Totaal leukocytenaantal  (vnl. mononuclaire cellen)

• Kinderen <1j 0-30 /µL
• Kinderen 1j-4j 0-20 /µL
• Kinderen 5j-puberteit 0-10 /µL
• Volwassenen 0-5 /µL



Microscopisch onderzoek

Cytose: RBC
– Normaal afwezig, telling weinig diagnostische waarde
– Indien RBC aanwezig 

• traumatische punctie
• maligniteit, bloeding



Microscopisch onderzoek
Cytose: RBC

 Correctie WBC aantal bij bloederige punctie
 Correctie formule:

WBCcorr = WBCobs – WBCadded

WBCadded = WBCBLD x RBCCSF/RBCBLD

of 
 Algemene regel: +/- 1 WBC per 700 RBC
! behalve bij zeer hoge leukocytose (acute leukemie, CLL, infectie) of diepe 
leukopenie



Celsoorten in CSV
Celtype Normaalwaarden (%) Klinische betekenis bij toename

volwassenen neonati
lymfocyten 40 - 80 5 - 35 virale, tuberculaire en fungale meningitis, bacteriële 

meningitis (zeldzaam), Multiple sclerose

monocyten 15 - 45 50 - 90 - over het algemeen duidt een verhoogd aantal 
monocyten op een niet specifieke meningale irritatie
- samen met neutrofielen, lymfocyten en 
plasmacellen: tuberculose en fungale meningitis, 
chronische bacteriële meningitis,....
- samen met voornamelijk lymfocyten en 
plasmacellen: virale meningoencephalitis, syphilis
meningitis, listeriosis, ...

neutrofielen 0 - 6 0 - 8 bacteriële meningitis, vroege (<2-3d) virale, 
tuberculaire en fungale meningitis, intracraniële 
bloeding, intrathecale injecties, meningeale
maligniteit

eosinofielen zeldzaam zeldzaam



Celsoorten in CSV
Celtype Voorkomen

Mengformule gedeeltelijk behandelde bacteriële meningitis, chronische 
bacteriële meningitis, cerebraal abces, tuberculaire meningitis, 
fungale meningitis, amoeben meningitis

Eosinofielen parasitaire infectie, allergische reactie, intracraniale shunt

Macrofagen chronische meningitis, behandelde bacteriële meningitis, 
intrathecale injecties, intracraniale bloeding

Plasmacellen subacute en chronische inflammatoire reacties, Multiple sclerose

Maligne lymfoïde cellen lymfoom, leukemie

Blasten acute leukemie

Andere maligne cellen primaire herstentumor, metastatische tumor

Ependymale/choroïd plexus cellen trauma, chirurgie, ventriculaire shunts, neonati, intrathecale 
injecties

Kraakbeencellen traumatische punctie

Beenmergcellen traumatische punctie

Primitieve celclusters intracraniële bloeding in prematuur, neonati



Meningitis

Kjeldsbergs, Body Fluid Analysis, 2015, ASCP



Lymfocyten 
- Soms moeilijk onderscheid tussen 
lymfocyten en monocyt door 
cytocentrifugatie

Monocyten/macrofagenNeutrofielen
- Korreling minder uitgesproken 

dan in perifeer bloed
- Snelle degeneratie in CSF



Reactieve lymfocytose
- Kern: soms onregelmatig
- Cytoplasma: soms ruim cytoplasma
- Spectrum lymfocyten van wisselende 

grootte, plasmacytoïde lymfocyten, 
plasmocyten en immunoblasten

- Aanwezigheid plasmocyten wijst op 
inflammatie/infectie

Eosinofilie
- >10% eosinofielen of >10/µL
- Vaak milde eosinofilie
- Voorkomen: parasitaire infecties, 

schimmel infecties, allergische 
reactie op vreemd materiaal (bv 
shunt), reactie op medicatie, 
idopatisch



NRBC
- Traumatische punctie neonaat
- Bloeding bij patiënt met perifere 

aanwezigheid NRBC
- Beenmergcontaminatie CSV

Intracellulaire bacteriën



Erytrofagie
- Macrofaag met RBC 
- RBC zullen kleur verliezen en 

zullen vacuolen vormen in 
cytoplasma van macrofaag

Hemosiderine korrels
- Blauw – zwarte ijzer 

bevattende granules, tgv 
afbraak va hemoglobine

- Siderofaag

Intracraniale bloeding verloop na herhaalde puncties
1. Neutrofielen (30-60%) en monocyt/macrofagen (2-4u) macrofagen, lymfocyten (12-48u)
2. Erytrofagie (1-7d)
3. Hemosiderine en siderofagen (2d-2mnd)
4. Hematine kristallen (2-4wkn)

Hematine kristal
- Goudkleurig intracellulair kristal

van bilirubine tgv afbraak van 
hemoglobine

- Hematoidinofaag



Choroid plexus cellen
- Meestal voorkomen in clusters
- Kern: rond tot ovaal, granulair chromatine, geen 

nucleolen
- Grootte van lymfocyt
- Matige hoeveelheid grijs/blauw cytoplasma
- Soms cytoplasmarand met vacuolen
- DD maligniteit
- DD clustering van lymfocyten, monocyten door 

cytocentrifugatie

Beenmergcontaminatie
- Meestal bij kinderen tgv moeilijke punctie
- ! Megakaryocyten
- Immaturiteit van beenmergcellen kunnen verwarring 

brengen voor lymfoom, leukemie, infectie



Lymfoom
- Primaire locatie of secundaire 
invasie

Acute leukemie (ALL)
- Uniform aspect en grootte
- Vaak invasie bij ALL

Acute leukemie (AML)
- Elk type leukemie kan invasief zijn
- Meer cytoplasma en 

onregelmatige kernaflijning dan 
ALL

- Belang klinische info, perifeer 
bloedbeeld en 
beenmergonderzoek voor 
identificatie blasten



Primaire CNS tumor
- Grote cellen, afwijkende kernen 

met abnormaal kernchromatine
- Kind: medulloblastoom, 

retinoblastoom
- Volw: glioblastoom, ependymoom

Niet-hematologische metastasen
- Correlatie met klinische gegevens

- ! 10% primaire presentaties is meningitis 
carcinomatosis

- Kind: neuroblastoom, myosarcoom
- Volw: carcinoma, retinoma

(A) lung cancer meningeal carcinomatosis (B) breast cancer meningeal (C) gastric meningeal carcinomatosis
Chu et al, 2017



SEREUS VOCHT
PLEURAVOCHT  
PERICARDVOCHT 
PERITONEAAL VOCHT



Pleuravocht
• Indicatie

1. Vermoeden infectie
2. Bloeding
3. Maligniteit
4. Andere aandoeningen

• Klachten
– Pleurale pijn
– Hoest
– Kortademigheid

• Onderscheid transsudaat vs. exsudaat



Transsudaat vs. exsudaat



Transsudaat vs. exsudaat
Transsudaat
• vochtopstapeling door systemische

aandoeningen 
• gestoorde balans tussen hydrostatische en 

oncotische druk in de borstkas 
• bilaterale effusie
• ultrafiltraat van plasma
• permeabiliteit van capillairen en pleurale 

membraan is normaal
• meestal minder diagnostiek vereist, 

evaluatie adhv klinische presentatie 

Exsudaat
• vaak geassocieerd met lokale aandoening 

die pleurale oppervlakte
• verhoogde permeabiliteit van capillairen
• effusie rijk aan leukocyten, proteïnen
• voor de oorzaak van een exsudaat is er een 

diagnostische aanpak vereist. 



Pleuravocht: oorzaken
Transsudaat
• Congestief hartfalen (46%)
• Levercirrose 
• Nefrotisch syndroom (hypoprot.)
• Postoperatief na abdominale chirurgie
• Postpartum (<24u)
• Peritoneale dialyse
• Vena cava superior obstructie
• Acute atelectase

Exsudaat
• Infectie (17%): bacterieel, viraal, fungeaal, 

TBC, longabces
• Maligniteit (22%): metastase, lymfoom, 

leukemie, mesothelioom
• Longembolie (6%)
• Bindweefselziekten: RA, SLE
• GI: pancreatitis, slokdarmruptuur
• Postmyocard infarct
• Trauma: hemothorax (4%), chylothorax
• Chyleuze effusie

90% van pleurale effusies

Richtlijn niet maligne pleuravocht, 2006



Criteria van Light



Macroscopisch 
onderzoek



Cytologie: celtelling
• RBC : beperkte waarde voor aantal RBC

– >1.0 x109/L suggestief voor maligniteit, trauma, longembool, parapneumonische
effusie

• WBC : beperkte waarde voor totale leukocytenaantal
– <1.0 x109/L: transsudaat
– >1.0 x109/L: exsudaat

– <5.0 x109/L: TBC, maligniteit
– >10.0 x109/L : bacteriële pneumonie, acute pancreatitis, Lupus pleuritis
– >50.0 x109/L : gecompliceerde parapneumonische effusie (bv.empyeem)

Microscopisch onderzoek vanaf 0.1x109/L



Cytologie: celdifferentiatie Noppen M. et al, Am J Respir Crit
Care Med, 2000; 162:2023-1026



Cytologie: celdifferentiatie

• Neutrofilie (>50%): acuut proces
– Infectie, parapneumonische effusie
– Longembool
– Abdominale ziekten
– Benigne asbesteffusie
– Maligniteit (20%)
– Acute TBC

• Overwegend mononuculeaire cellen en mesotheel: chronisch proces



Cytologie: macrofagen

Macrofagen
• Grootte: 15-25 µm
• Cytoplasma: grijs, frequent 

gevacuoliseerd
• Kern: boonvormig, gelobd, ovaal, 

rond

Voorkomen overwegend macrofagen
• Maligniteit
• TBC
• Longembool



Cytologie: celdifferentiatie
Erytrofagie
• Macrofaag met gefagocyteerde RBC

Zegelringcellen (signet ring cells)
• Kleine vacuolen vormen 1 – 2 grote vacuolen
• Kern wordt tegen celmembraan geduwd
• Maligne en goedaardig



Empyeem
= parapneumonische effusie met 
positieve cultuur van pleuravocht, 

Parapneumonische effusie 
= elke pleurale effusie geassocieerd met 
pneumonie, longabces of bronchiëctasiën

• Exsudaat

• Leukocytenaantal: 5-25x109/L, 
overwegend neutrofielen



Cytologie: celdifferentiatie
Lymfocyten
• Verschillend morfologisch voorkomen
• Nucleolen meer prominent aanwezig dan in perifeer bloed
• Kern: vaak smalle inkeping, onregelmatige kernaflijning door centrifugatieproces
• Reactieve lymfocyten: grote hoeveelheid, sterk basofiel cytoplasma

Voorkomen lymfocytose
• 85-95% lymfocyten: TBC, lymfoom, sarcoïdose, reumatoïde artritis, chylothorax
• 50-70% lymfocyten: bij ½ van maligne pleuravochten (carcinoom)

 Lymfoom: maligne lymfocyten met uniform en monotoon voorkomen
 Maligniteit: voornamelijk kleine lymfocyten
 TBC: kleine lymfocyten, weinig mesotheelcellen



Chylothorax: 
- lymfocytaire effusie, 
- kleine, uniforme 

lymfocyten

Geactiveerde lymfocytenLymfocyten

Reactieve / benigne lymfocytose



Maligne lymfocytose

Grootcellig B-cel lymfoom T-lymfoblasten lymfoom



Cytologie: celdifferentiatie
Eosinofilie (>10% eosinofielen) 
• Idiopathisch (35%)
• Trauma (28%): postoperatief, 

pneumo- en hemothorax (lucht of 
bloed in pleurale ruimte)

• Maligniteit (8%)
• Infectie (11%): parapneumonisch, 

parasitair of fungale infectie, TBC
• Longembool (4%)
• Drug-induced pleuritis
• …



Cytologie: celdifferentiatie

SLE: LE cellen

Lupus erythematosus cellen zijn neutrofielen met een gevacuoliseerde lymfocyt



Cytologie: mesotheelcellen
• Pleomorf voorkomen
• 12 – 30 µm
• Kern

– Rond tot ovaal met gladde, rechte kernaflijning
– Centraal tot excentrisch gelegen 
– 1/3 tot 1/2 van de gehele cel
– Sterk paars kernchromatine egaal verdeeld 
– 1-3 nucleolen, uniform in grootte en vorm
– Soms meerkernig (tot 20 kernen)

• Cytoplasma
– Licht grijs tot diep basofiel, ruim
– Perinucleaire zone
– Vaag cytoplasmatische vacuolen

• Losliggend of in kleine clusters
– Ruimte tussen cellen (window)
– Behouden afgelijnde cytoplasma rand
– Regelmatige, uniforme verdeling







Cytologie: niet-hematologische maligne cellen

• Kenmerken maligne cellen
– Hoge N/C-ratio
– Kern

• Onregelmatige kernmembraan
• Meerdere, onregelmatige nucleolen (verschillende grootte, vorm)
• Hyperchromatisch, onregelmatig verdeeld, kernchromatine

– Cytoplasma
• Onregelmatige membraan

– Vaak in clusters met slechte aflijning tussen cellen, afwezige “window”
– Frequent mitose figuren
– Zoek naar 2de celpopulatie die (subtiel) verschillend is van het aanwezige 

mesotheel

! Onderscheid reactieve, proliferatieve mesotheelcellen vs. maligniteit



• Kenmerken maligne effusies
– Meestal exsudaat
– Variabel leukocytenaantal
– Meestal voornamelijk lymfocyten, neutrofielen kunnen ook aanwezig zijn
– Vaak veel mesotheecellen
– Variabel aantal tumorcellen

Man Vrouw

Long Borst

Colorectaal Long

Pancreas Ovarium

Lymfoom Lymfoom

Hepatocellulair Colorectaal

Mesothelioma Uterus

Cytologie: niet-hematologische maligne cellen

Maligniteiten geassocieerde met pleura 
effusie
Kjeldsberg, Body Fluid Analysis





Maligne pleuravocht
• Gevoeligheid van cytologisch onderzoek voor maligne pleuravocht: 

+/- 60% (40−87%) 

• Verschillende factoren die de diagnostische waarde van cytologie beinvloeden:
– Aanwezigheid paramaligne pleuravocht door bv. hartfalen, longembool, 

pneumonie, lymfatische blokkage, hypoproteïnemie
– Tumor type: meer frequent positief in adencarcinoom dan sarcoom
– Herhaling van staalname: 65% in 1ste staal, +27% bij 2de staal, +5% bij 3de staal
– Tumorale lading in pleurale ruimte



PERICARDVOCHT



Oorzaken
• Infectie (pericarditis): Bacterieel, viraal, tuberculose, fungaal
• Maligniteit: Mesothelioom, lymfoom, leukemie, metastatisch carcinoom
• Cardiovasculaire aandoening: Myocard infarct, hartfalen, cardiomyopathie
• Metabool (uremie)
• Trauma: Cardiale chirurgie, trauma
• Stollingsstoornis



Pericardvocht

• Pericardiocentese = invasieve procedure
– Relatief lage diagnostische waarde

• <40% geeft definitieve diagnose

– Vaak empirische behandeling van patiënt
– Vereist voor klinische verdenking purulente, tuberculeuze en neoplastische 

pericarditis.



Pericardvocht
• Macroscopisch uitzicht

– Helder, licht geel: hypoalbuminemie, hartfalen, bestraling, nierinsufficiëntie
– Troebel: infectie, maligniteit
– Melkachtig: schade aan lymfevaten
– Bloederig: 

• 58% van maligne pericarditis
• 15% van virale pericarditis
• 20% van bacteriële pericarditis
• MI, ruptuur, aneurysma 



PERITONEAAL VOCHT



• Accumulatie van vocht in peritoneale ruimte = ascites

• Symptomen
– Tgv ascitesvocht

• Abdominale distentie, pijnlijk, discomfort
• Kortademigheid
• Gewichtstoename

– Symptomen tgv onderliggende ziekte

• Paracentese
– Peritoneaal vocht / ascites vocht 

 INFECTIE? 
 PORTALE HYPERTENSIE?



Oorzaken
• Portale hypertensie

– Levercirrose  (81%)
– Hartfalen (3%)
– Alcoholische hepatitis

• Hypoalbuminemie
– Nefrotisch syndroom, ernstige ondervoeding, protein-losing enteropathy

• Peritoneale ziekten
– Maligniteiten (10%)
– Infectieuze peritonitis (x%), 
– Tuberculose (1%)

• Andere
– Pancreasaandoeningen (1%)
– Dialyse (1%)

UpToDate Online



Macroscopisch uitzicht

• Helder, lichtgeel: cirrose (helder bij laag bilirubine en nl eiwit)
• Troebel: infectie 
• Melkachtig: triglyceriden >200 mg/dL chyleuze ascites
• Roze, bloedering: A. traumatische punctie

B. bloederige ascites tgv cirrose, maligniteit, 
lekkage bloed tgv vorige punctie

• Bruin: bilirubine ↑





Celtelling en differentiatie
• WBC

– onderscheid transsudaat (cirrose) : 20 – 100 WBC/µL vs exsudaat (spontane 
bacteriële peritonitis)

• Differentiatie
– Normaal

Mesotheel en macrofagen >70%
Lymfocyten <18%
Neutrofielen <7%

– Neutrofielen: ≥250/µL  bacteriële peritonitis
– Lymfocytaire formule: CHF, cirrose, nefrotisch syndroom, chyleuze effusies, 

tuberculeuze peritonitis en maligniteit
– Eosinofilie (>10%): CAPD, hartfalen, vasculitis, lymfoom, allergie, parasitair, 

maligniteit
• Morfologie vergelijkbaar pleuravocht



Neutrofielen
- Bij lang bestaand ascitesvocht: 

apoptotische neutrofielen, kernen 
vormen dense, sferische fragmenten (dd
NRBC, gisten)

- Peritonitis: degeneratie van neutrofielen: 
vacuolisatie, granulatie ↓

Intracellulaire gisten Bacteriële peritonitis



Lymfocyten
- Geaciveerde lymfocyten/ 

immunocyten

Lymfocyten
- Kleine lymfocyten

Invasie door lymfoom 
- grootcellig lymfoom



Histiocyten/macrofaag
- 20 – 40 µm, soms groter
- Ronde - boonvormige, eccentrische kern, 

kern kleiner dan mesothelcel
- Licht grijs, vaak gevacouliseerd

cytoplasma
- Losliggend of in groep (cytoplasma villi), 

geen window
- Fagocytose



Maligne oorzaken van ascites

Cytologie: globale sensitiviteit 58 – 70%

1. Maligniteit met peritoneale metastase: 80%
– GI
– Ovarium
– Borst
– Lymfoom/leukemie
– Mesothelioma
– Sarcoma, nier, nog ongekende origine

2. Maligniteit zonder peritoneale metastase: 20%
– Hepatocellulair carcinoma, levermetastase

L. Thomas book



Celtelling: differentiatie
Maligniteit

Mesotheelcellen
- ‘atypische’ mesotheelcellen: 

bij langbestaande effusies en ascites bij 
levercirrose ! DD maligniteit



SYNOVIAAL VOCHT



Synoviaal vocht
• = ultrafiltraat plasma vanuit subsynoviale capillairen in subsynoviale ruimte met 

hyaluronzuur

• Indicatie arthrocentese bij gewrichtseffusie
– Infectie (septische artritis)
– Kristalartritis
– Degeneratieve artritis
– Inflammatoire aandoeningen
– Bloedingen
– Maligniteiten

• Classificatie: 5 groepen



Classificatie van synoviale effusies

normaal

groep I 

niet-inflammatoir

groep II 

inflammatoir

groep III 

infectieus

groep IV 

kristal geïnduc.

groep V 

hemorragisch

macroscopie
helder tot 
lichtgeel

geel, doorzichtig
geel, troebel, 
bloederig

geel, purulent
troebel, wit-
opaak

roodbruin, 
xantochroom

volume (mL) (knie) <3,5 vaak >3,5 vaak >3,5 vaak >3,5 vaak >3,5 meestal >3,5
WBC (x109/L) 0 - 0,15 0 - 3 3 - 75 50 - 200 0,5 - 200 0,05 - 10

PMN (%) < 25 < 30 > 50 > 90 < 90 < 50

kristallen afwezig afwezig afwezig afwezig aanwezig afwezig
RBC afwezig afwezig afwezig aanwezig afwezig aanwezig

ratio glucose in bloed 
tot synoviaal vocht 

(mg/dL)
0-10 0-10 0-40 20-100 0-80 0-20

cultuur negatief negatief negatief vaak positief negatief negatief

voorkomen oa. -
Osteoartritis, 
trauma

Rheumatoide
artritis, 
psoriatische
artritis, lupus, 
sarcoidose, 
sclerodermie, 
ankylosing
spondylits

Bacteriaal, 
mycobacterie
el, fungaal, 
viraal,
spirochetaal

Jicht, pseudo
jicht

Trauma, 
anticoagulantia,
hemofilie, 
trombopenie

C. Kjeldsberg, J. Knight, Body Fluids, 3 ed, Laboratory Examination of Amniotic, Cerebrospinal, Seminal, Serous & Synovial Fluids



Macroscopisch onderzoek
• Macroscopisch uitzicht

– Normaal: helder, kleurloos tot lichtgeel
– Troebel: leukocytose  

kraakbeendebris en kristallen
– Roze/rood: aanwezigheid van bloed (traumatische punctie / hemartrose)
– Stolsel: verhoogd fibrinogeen 

• Kristallen
– Af- of aanwezigheid (+ / ++ / +++)
– Differentiatie tussen pyrofosfaat en uraat kristallen

• Viscositeit
– Normaal
– Verhoogd  (>3 cm) : septische artritis  
– Verlaagd (<3 cm) : inflammatie





Microscopisch onderzoek
• Voorbehandeling met hyaluronidase (1 mg/1 mL vocht) – incubatie
• Microscopisch onderzoek (cytospin) vanaf > 0,100 x109/L

• Referentiewaarden

• Leukocytose ≈ graad van inflammatie 

Parameter Referentiewaarden (volw.)

WBC < 150 /µL /  < 0,15x109/L

neutrofielen < 25%

lymfocyten < 75%

monocyten < 70%

macrofagen kunnen aanwezig zijn

synoviumcellen kunnen aanwezig zijn



Differentiatie



Neutrofielen
- >80% neutrofielen:  suggestief voor septische artritis ongeacht leukocytose
- Degeneratie: pyknosis en karyorrhexis van de kern (dd micro-organismen)



Eosinofielen (>2%)
- Reumatoide artritis, metastatisch 

carcinoma, parasitaire infectie (oa
Strongyloides), ziekte van Lyme, allergie, 
bestraling, idiopathisch

Lymfocyten
- Onregelmatige kernaflijning: artefact
- Ook geactiveerde lymfocyten kunnen 

aanwezig zijn
- Vroeg stadium RA, chronische infecties, 

niet-septische artritis, SLE



Synoviaal cellen
- Morfologie gelijkend op mesotheelcellen in pleuravocht
- DD monocyten, histiocyten
- Aanwezigheid heeft geen klinische, diagnostische betekenis



LE cel
- 10% van patiënten met SLE
- Komt ook voor bij RA

Reiter cel
- Gevacuoliseerde macrofaag met 

neutrofiel/basofiel materiaal
- Voorkomen bij verschillende 

inflammatoire aandoeningen 
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