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Inleiding
Cervicaal gelokaliseerde vergrote lymfeklieren ko-
men veel voor. Meestal is de oorzaak een infectie de 
keel-, neus-, en oor-(KNO)-regio. Niet altijd is dit 
duidelijk en dan dient aanvullende diagnostiek 
plaats te vinden naar andere oorzaken, zoals bijvoor-
beeld lymforeticulaire maligniteiten (hodgkin- of 
een non-hodgkinlymfoom), kattenkrabziekte, tuber-
culose en dergelijken. Soms leidt deze aanvullende 
diagnostiek tot een niet-alledaagse diagnose zoals in 
deze casus wordt beschreven.

ziektegeschiedenis
Een 25-jarige Aziatische vrouw werd naar de polikli-
niek Interne Geneeskunde van het Sint Franciscus 
Gasthuis verwezen in verband met sinds 3 maanden 
bestaande vermoeidheid en pijnlijke, vergrote lymfe-
klieren in de rechterzijde van de hals. Daarbij had zij 
ook klachten van vermoeidheid, hoofdpijn, nachtzwe-
ten en was zij 8 kg afgevallen bij een goede eetlust. De 
overige tractusanamnese was niet bijdragend. 
Bij lichamelijk onderzoek werd een niet-zieke 
vrouw gezien. Rechts van de musculus sternoclei-
domastoideus en rechts supraclaviculair werden 
meerdere vast aanvoelende, drukpijnlijke lymfe-

klieren gepalpeerd, welke ongeveer 1 cm in door-
snede waren. Axillair en inguïnaal werden geen 
lymfeklieren gepalpeerd. Overig lichamelijk on-
derzoek toonde geen bijzonderheden, met name 
geen hepatosplenomegalie en geen ontstekingen in 
het KNO-gebied.
Bij laboratoriumonderzoek werden de volgende 
waarden gezien: bezinkingssnelheid erytrocyten 7 
mm/u, hemoglobine 8,4 mmol/l, leukocyten 3,5 x 
109/l (met 46% lymfocyten en 12% monocyten), 
thrombocyten 179 x 109/l, lactaatdehydrogenase 
(LDH) 547 U/l (n<450 U/l); de overige waarden 
waren normaal. De thoraxröntgenfoto toonde geen 
bijzonderheden. Echografisch onderzoek van het 
halsgebied liet meerdere lymfeklieren beiderzijds 
zien, voornamelijk rechtszijdig. Ter verkrijging van 
diagnostisch materiaal werd er een cytologische 
lymfeklierpunctie verricht. Hierin werd geen mono-
klonale B-celpopulatie gezien (kappa/lambda 0,8). 
Wel werd bij de flowcytometrische bepalingen een 
tweede T-celpopulatie gezien (zie Figuur 1). De op-
maak van deze cellen was: CD3+, CD5+ (zwak), 
CD8+ (zwak), CD4-, CD7+ en humaanleukocyten-
antigeen (HLA)-DR-.
Vanwege de tweede T-celpopulatie, de aanwezig-
heid van nachtzweten en afvallen en een verhoogd 

Een jonge vrouw met cervicale lymf-
adenopathie en B-symptomen; denk 
ook aan de ziekte van Kikuchi-Fujimoto

een 25-jarige Aziatische vrouw presenteerde zich 
met cervicale lymfadenopathie, vermoeidheid, 
nachtzweten en gewichtsverlies sinds 3 maan-
den. een cytologische lymfeklierpunctie toonde 
een afwijkende t-celpopulatie. Om een t-cel-
non-hodgkinlymfoom aan te tonen dan wel uit 
te sluiten, werd een chirurgische excisie van een 
lymfeklier verricht. Histologisch onderzoek liet 

zien dat er sprake was van een histiocytaire ne-
crotiserende lymfadenitis, ofwel de ziekte van 
Kikuchi-Fujimoto. dit is een zeldzame, benigne, 
zelflimiterende ziekte. Nadere diagnostiek bij 
cervicale lymfadenopathie zonder duidelijke 
keel-, neus-, en oorbron is altijd geïndiceerd, om 
ernstiger (maligne) aandoeningen uit te sluiten.
(Ned Tijdschr Hematol 2009;6:116-20)
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LDH, kon een T-cel-non-hodgkinlymfoom niet 
worden uitgesloten. Hierop werd besloten tot chi-
rurgische excisie van een lymfeklier voor histolo-
gisch onderzoek. Serologisch onderzoek naar 
epstein-barrvirus (EBV) en cytomegalovirus paste 
bij een doorgemaakte infectie (immuunglobuline 
(Ig) M-, IgG+). Serologisch onderzoek op toxoplas-
mose, Yersinia, parvovirus B19, hepatitis B en C en 
hiv bleek negatief. Bepaling van antinucleaire anti-
lichamen (ANA) en extraheerbaar nucleair antigeen 
als screening op auto-immuunziekten was negatief. 
Een CT-scan van de thorax en het abdomen toonde 
geen nieuwe bevindingen buiten de vergrote cervi-
cale klieren.
Histologisch onderzoek van het excisiepreparaat van 
de lymfeklier liet een reactieve lymfadenitis zien met 
een verstoorde architectuur en een diffuse expan-
sieve nodulaire alteratie van het parenchym met his-
tiocyten en apoptotisch celdebris (zie Figuur 2). 
Duidelijke confluerende necrose was niet aanwezig. 
Er werd veel immunohistochemische aankleuring 
met CD68 en granzym-B gezien. Aangezien dit 
beeld het meest bij een Kikuchi’s lymfadenitis past, 
werd de diagnose ‘de ziekte van Kikuchi-Fujimoto’ 
gesteld. Er werd een expectatief beleid gevoerd en 
de patiënte werd na tweeënhalve maand retour ge-
zien op de polikliniek, waarbij zij inmiddels geheel 
klachtenvrij bleek te zijn en de lymfadenopathie 
verdwenen was.

Beschouwing
De ziekte van Kikuchi-Fujimoto, ook wel ‘Kikuchi’s 
histiocytaire necrotiserende lymfadenitis’ of ‘ziekte 
van Kikuchi’ genoemd, is een zeldzame, benigne 
aandoening, welke wordt gekarakteriseerd door 
(cervicale) lymfadenopathie en koorts. Het komt 
het meest voor bij jonge vrouwen tussen de 20 en 30 
jaar, met een hogere prevalentie onder Aziatische 
mensen.1,2 In het Sint Franciscus Ziekenhuis, met 
een adherentiegebied van rond de 200.000 mensen, 
werd deze diagnose de laatste 5 jaar 1 keer gesteld. 
De lymfadenopathie is meestal eenzijdig en cervi-
caal gelokaliseerd, echter andere lokalisaties zijn ook 
gerapporteerd. De lymfeklieren zijn meestal matig 
vergroot (1-2 cm), stevig, glad en mobiel. De vergro-
ting gaat meestal gepaard met een doffe of acute 
pijn. Koorts wordt in ongeveer de helft van de geval-
len waargenomen en houdt 1 week tot 1 maand aan. 
Systemische symptomen zoals nachtzweten, misselijk-
heid, braken, gewichtsverlies, vermoeidheid en diar-
ree kunnen aanwezig zijn. Extranodale manifesta-
ties, welke in de minderheid van de gevallen 
voorkomen, zijn gewrichtspijnen, rash (als bij ru-
bella) en hepatosplenomegalie.1-3

Bij laboratoriumonderzoek heeft de meerderheid 
een normaal bloedbeeld, echter, leukopenie, atypi-
sche lymfocyten, een verhoogde bezinkingssnelheid 
(>60 mm/u), anemie, abnormale leverchemietesten 
en een verhoogd LDH zijn waargenomen. De ANA-, 
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Figuur 1. Flowcytometrieplot van de CD3+-(T-)celpopulatie.  
Op de Y-as worden de CD4+-cellen weergegeven, op de X-as 
2 populaties CD8+. De afwijkende populatie is zwak CD8+ en 
betreft 27% van alle CD3+-cellen. De cellen zijn CD16/56-.

Figuur 2. Hematoxyline- en eosinekleuring van de geëxci-
deerde lymfeklier (originele vergroting 400X). Kenmerkend 
voor Kikuchi’s lymfadenitis zijn de necrose met nucleair debris 
(kernpuin, zie rode pijl), de aanwezigheid van plasmacytoïde 
histiocyten (zie zwarte pijl) en de afwezigheid van neutrofiele 
granulocyten.
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reumafactor- en lupus erythematosusanalyses zijn 
meestal negatief.2,4 Bij beenmergonderzoek wordt 
een vergroot aantal macrofagen zonder atypische 
cellen gezien.4 Beeldvormend onderzoek als echo-
grafisch onderzoek of CT laten geen karakteristiek 
beeld zien. Bij CT-onderzoek kan perinodale infil-
tratie en homogene nodale contrastversterking gezien 
worden.5
De pathogenese van de ziekte van Kikuchi-Fujimoto is 
onbekend. Er is gesuggereerd dat er een immuunres-
pons van T-cellen en histiocyten op een infectieus 
agens meespeelt, waarbij apoptotische celdood wordt 
gemediëerd door cytotoxische CD8+-T-cellen. Histio-
cyten zouden kunnen werken als versterkers.6 Moge-
lijke uitlokkende agentia hierbij zijn EBV, humaan 
herpesvirus (HHV)-6, HHV-8, hiv, parvovirus B19, 
paramyxovirussen, para-influenzavirussen, Yersinia en-
terocolitica en toxoplasmose.1,3 Ook is gehypothetiseerd 

dat de ziekte van Kikuchi-Fujimoto een zelflimiterende 
systemische lupus erythematodes (SLE)-achtige auto-
immuunaandoening is, vanwege de aanwezigheid van 
de tubulaire reticulaire structuren in het cytoplasma 
van lymfocyten en histiocyten, welke ook in endothe-
liale cellen en lymfocyten van patiënten met SLE te 
vinden zijn. Dit zou worden geïnduceerd door virusge-
infecteerde getransformeerde lymfocyten.7 Hoewel ne-
gatieve serologische bevindingen deze hypothese niet 
hebben kunnen bevestigen, is er wel sprake van een 
duidelijke associatie tussen Kikuchi-Fujimoto en SLE. 
Kikuchi-Fujimoto kan voorafgaand, tegelijkertijd of 
na de diagnose ‘SLE’ optreden.1,8

De diagnose wordt gesteld aan de hand van een ex-
cisiebiopt van een aangedane lymfeklier, voorname-
lijk om ernstiger ziektebeelden uit te sluiten. De 
vaak voorkomende atypie in de immunoblasten en 
het feit dat ze soms in clusters kunnen liggen, kan 

Tabel 1. Histologische differentiële diagnose bij de ziekte van Kikuchi-Fujimoto.

Aandoening Histologische verschillen

ziekte van Kikuchi-Fujimoto afwezigheid neutrofiele granulocyten, paracorticale foci, vaak met 
necrose (kernpuin) en histiocytaire cellulaire infiltraten, histiocyten 
lysozym positief, MPO+ en CD68+, CD8+ predominant, plasmacytoïde 
cellen aanwezig

non-hodgkinlymfoom neutrofielen en grote atypische cellen (reed-sternbergreuscelvarianten) 
die CD15+, CD30+ en CD45+ zijn)
geen histiocytisch infiltraat, histiocyten MPO-, de meeste T-cel-
lymfomen CD4+ 

ziekte van Hodgkin karakteristieke aanwezigheid van de reed-sternbergreuscellen, toename 
eosinofiele granulocyten 

plasmacytoïde T-cellymfoom proliferatie plasmacytoïde-achtige cellen, MPO-, geen histiocytisch 
infiltraat 

nodale kolonisatie van AML geen histiocytisch infiltraat, geen CD8-T-cellen, CD34+

metastase van 
adenocarcinoom

zegelringcellen bevatten eerder mucines dan debris, geen 
histiocytantigenen 

tuberculose granulomata met centrale necrose en langerhansreuscellen

SLE-geassocieerde 
lymfadenopathie

hematoxyline lichaampjes, overvloed aan plasmacellen, weinig CD8-T-
cellen

herpessimplexgeassocieerde 
lymfadenopathie

minder omgevende mononucleaire cellen, aanwezigheid neutrofielen, 
geen histiocytisch infiltraat, histiocyten MPO-

infectieuze lymfadenitis (i.e. 
epstein-barrvirus)

soms granulomen, meestal polymorfonucleaire leukocyten, histiocyten 
MPO-

ziekte van Kawasaki geografische necrose, fibrinoïde trombose, geen histiocytisch infiltraat, 
aanwezigheid neutrofielen, plasmacytoïde cellen afwezig of niet 
prominent

MPO=myeloperoxidase, AML=acute myeloïde leukemie, SLE=systemische lupus erythematodes, i.e.=dat wil 
zeggen.



tot de foutieve diagnose van maligne (T-cel)lym-
foom leiden.9 De diagnostische accuraatheid van 
dunnenaaldaspiratie voor cytologie is beperkt.1
Histologische biopten in de (vroege) proliferatieve 
fase laten folliculaire hyperplasie en paracorticale 
expansie van lymfocyten, T- en B-cellen, plasmacy-
toïde monocyten en histiocyten zien, met vele apop-
toses in de achtergrond. In deze fase kan de aanwe-
zigheid van de vele blasten differentieel diagnostisch 
doen denken aan lymfoom, EBV of herpessimplex-
virus. De preservatie van de nodale architectuur, 
polyclonale infiltratie en negatieve virusimmuno-
histochemie kan deze aandoeningen uitsluiten. In 
de (late) necrotiserende fase wordt necrose (met nu-
cleair debris) zonder neutrofiele infiltratie gezien, 
met progressieve dominantie van histiocyten.2,9-11 
Immunohistochemische kleuringen laten CD68+ 
plasmacytoïde monocyten zien. De histiocyten 
brengen lysozym, myeloperoxidase en CD68 tot ex-
pressie. CD8+-T-lymfocyten zijn predominant aan-
wezig.1 De histologische differentiële diagnose be-
horende bij de ziekte van Kikuchi-Fujimoto staat 
vermeld in Tabel 1 op pagina 118. Histologisch kan 
het biopt gemakkelijk worden gedifferentieerd van 
de meeste infectieuze aandoeningen, echter niet van 
sommige patiënten met SLE.1,2 De afwezigheid van 
neutrofielen in deze fase helpt bij het onderscheiden 
van Kikuchi-Fujimoto van SLE en medicatiegeïn-
duceerde lymfadenopathie.8 Bij T-cellymfomen 
wordt meestal verhoudingsgewijs meer CD4-ex-
pressie gezien, terwijl bij Kikuchi juist CD8 predo-
minant is.1
Aangezien de ziekte zelflimiterend is binnen 1 tot 4 
maanden, is er geen therapeutische behandeling ge-
indiceerd. Symptomatische behandeling kan toege-
past worden, zoals pijnbestrijding met analgetica.12 
Bij aanhoudende ernstige klachten (met name ex-

tranodale manifestaties) kunnen corticosteroïden 
gegeven worden.13 In 1 beschreven rapport werd  
hydroxychloroquine gegeven met een goede respons.14 
Wel wordt geadviseerd patiënten met Kikuchi- 
Fujimoto enkele jaren in follow-up te houden, aan-
gezien er een verhoogd risico is op het ontwikkelen 
van SLE of recidieven.12

Conclusie
De ziekte van Kikuchi-Fujimoto is een zeldzame, 
benigne aandoening, welke wordt gekarakteriseerd 
door (cervicale) lymfadenopathie en koorts. De 
ziekte heeft een zeer goede prognose en is zelflimite-
rend. Desondanks is aanvullende diagnostiek van 
groot belang en altijd geïndiceerd, om andere oorzaken 
zoals lymforeticulaire maligniteiten uit te sluiten.
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1. Cervicale lymfadenopathie met B-symptomen kunnen ook een uiting zijn van een niet-maligne 
aandoening als de ziekte van Kikuchi-Fujimoto.
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van cervicale lymfadenopathie uitgesloten te worden.

3. De ziekte van Kikuchi-Fujimoto is een zelflimiterende ziekte, waardoor er geen indicatie is tot 
een therapeutische behandeling.

4. De ziekte van Kikuchi-Fujimoto is geassocieerd met systemische lupus erythematodes.
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