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Samenvatting 
Sea-blue histiocyten kunnen in het beenmerg  
worden waargenomen bij een breed scala van aan-
doeningen, waarbij sprake is van hoge celturnover, 
celafbraak of lipidose. De observatie van deze cellen 
in het merg van een patiënt met de ziekte van  
Kikuchi-Fujimoto berust zeer waarschijnlijk op lokaal 
verhoogde accumulatie van membraanfragmenten 
(lipiden en ceroïden) in histiocyten. 
(Ned Tijdschr Hematol 2011;8:86-90)

Summary
Sea-blue histiocytes can be observed in the bone 
marrow in a wide range of diseases, which are cha-
racterized by increased turnover and degradation of 
cells, or lipidosis. Detection of these cells in the mar-
row of a patient with Kikuchi-Fujimoto’s disease, is 
most likely due to a locally increased accumulation 
of membrane fragments (lipids and ceroids) in mobi-
lized histiocytes.
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Sea-blue histiocyten bij een 
patiënt met de ziekte van 
Kikuchi-Fujimoto 
Sea-blue histiocytes in a patient with Kikuchi-Fujimoto’s disease

J.H. Hooijberg, H.P.J. Visser, A.H. Loonen, M. Schoorl, M. Chevallier, G.J. Ossenkoppele en P.C.M. Bartels

Inleiding
In een eerdere uitgave van dit tijdschrift werd een 
casus beschreven van een patiënt met de ziekte van 
Kikuchi-Fujimoto.1 Kort geleden werd ook in het 
Medisch Centrum Alkmaar een patiënt gediagnosti-
ceerd met de ziekte. In het beenmerg van de patiënt 
werden sea-blue histiocyten waargenomen. De aan-
wezigheid van sea-blue histiocyten en de daaraan 
gerelateerde pseudogauchercellen in het beenmerg 
worden in de praktijk vaak in verband gebracht  
met chronische myeloïde leukemie of een erfelijke 
metabole afwijking. Bij de patiënt met de ziekte van 
Kikuchi-Fujimoto werden geen aanwijzingen gevonden 
voor een primaire oorzaak van sea-blue histiocytose 
of voor een maligniteit. In dit artikel wordt ingegaan 
op de biochemische achtergrond en het ontstaan 
van sea-blue histiocyten. Een verklaring wordt gegeven 
voor de aanwezigheid van dergelijke cellen bij een breed 
scala van aandoeningen.

Ziektegeschiedenis
Een 34-jarige vrouw werd naar de internist-hemato-
loog verwezen vanwege een sinds 6 maanden opge-
zette klier in de hals, koorts en 3 kg gewichtsverlies. 
Ze had geen last van nachtzweten. Bij lichamelijk 
onderzoek werd een niet-zieke vrouw gezien. In de 
achterste halsdriehoek, op de rand van de musculus 
trapezius, was een zwelling voelbaar. Laboratorium-
onderzoek toonde geen grote afwijkingen in biliru-
bine (6 micromol/l; referentiewaarden 2-20 μmol/l), 
aspartaataminotransferase (19 U/l; referentiewaarde 
<31 U/l), alanineaminotransferase (33 U/l; referentie-
waarde <34 U/l), lactaatdehydrogenase (259 U/l; 
referentiewaarde <248 U/l), alkalische fosfatase  
(77 U/l; referentiewaarde <120 U/l)), gamma-GT 
(49 U/l; referentiewaarde <38 U/l), hemoglobine 
(8,5 mmol/l; referentiewaarden 7,5-10,0 mmol/l) 
en leukocyten (8,9 x 109/l; referentiewaarden 4,0-
10,0 x 109/l). 
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Beeldvormend onderzoek in de vorm van echografie 
van de hals liet meerdere hypo-echogene bolronde 
gevasculariseerde solide afwijkingen, caudaal in  
level 5 links, zien van ongeveer dezelfde grootte, met 
een omvang van ±1,3 x 0,6 cm. Bij punctie bleek 
de zwelling in de hals te berusten op een solide  
lymfeklier. Histologisch onderzoek toonde een ver-
stoorde bouw van de klier met voornamelijk lymfo-
cytenpopulaties, overwegend T-cellen en deels  
B-cellen met soms kiemcentra. Plaatselijk was de 
lymfeklier necrotisch. Verspreid over het biopt  
waren groepen atypische cellen met grote kernen, 
waarin nucleoli aanwezig waren. De atypische cellen 
waren over het algemeen mononucleair. Omdat in 
dit stadium werd aangenomen dat dit beeld zou 
kunnen passen bij hodgkinlymfoom, werd vervolg-
diagnostiek verricht. Morfologisch onderzoek van het 
beenmerg liet een celrijk merg zien met dysplastische 
kenmerken van granulo- en megakaryopoëse, veel 
eosinofielen en enkele plasmacellen met dubbele 
kernen. Bovendien werden opvallende velden met 
blauwe mononucleaire cellen waargenomen, die 
werden geïdentificeerd als sea-blue histiocyten (zie 
Figuur 1). Aanvullend histologisch onderzoek van de 
lymfeklier liet zien dat de interfolliculair gelegen grotere 
blastaire cellen deels positief waren voor CD20/
CD79a en deels voor CD3, waarbij het zowel B- als 
T-lymfocyten betrof. Uiteindelijk werd geconcludeerd 
dat er geen aanwijzingen waren voor (non-)hodgkin-
lymfoom, maar dat het hier ging om een histiocytaire 
necrotiserende vorm van lymfadenitis, ook wel de 
ziekte van Kikuchi-Fujimoto genoemd.

Sea-blue histiocyten en gauchercellen
Een opvallende waarneming in het beenmerg was 
de aanwezigheid van sea-blue histiocyten. Het bij-
zondere celtype werd beschreven in de jaren 40 van 
de vorige eeuw.2 Enkele decennia later werd het 
sea-blue-histiocytosesyndroom beschreven.3 In de 
vorm van weefselgeassocieerde macrofagen maken 
normale histiocyten deel uit van het mononucleaire 
fagocytensysteem. Het cytoplasma van de cellen is 
eosinofiel en bevat lysosomen voor de degradatie 
van celmateriaal afkomstig van fagocytose. 
Sea-blue histiocyten en daarop lijkende gauchercellen 
vormen een bijzondere subgroep van histiocyten. In 
de literatuur worden erfelijke aandoeningen van het 
lipidenmetabolisme meestal beschouwd als primaire 
oorzaken van de vorming van dit soort cellen.4-6 
Hierbij kunnen histiocyten extreem hoge concentraties 
negatief geladen (fosfo)lipiden en ceroïden (onoplos-
bare polymeren van geoxideerde lipiden en proteïnen) 
accumuleren. Het basische methyleenblauw uit het 
May-Grünwald-Giemsa-reagens of azuurblauw uit 
het Wright-Giemsa-reagens of varianten hierop kleurt 
de lipiden en ceroïden aan. Dit kan zich morfologisch 
manifesteren in de vorm van donkerblauwe cytoplas-
matische granules of lichtblauw homogeen cytoplasma 
en is afhankelijk van de aandoening.

Onder de primaire oorzaken van sea-blue histio- 
cytose vallen de ziekten van Niemann-Pick, Gaucher 
en andere lysosomale stapelingsziekten (zie Tabel 1).4-6 
Bij deze autosomaal recessieve metabole ziekten 
worden lipiden door een afwijking in lipidenmetabo-
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Figuur 1. Beenmerg van een 34-jarige patiënt met de ziekte van Kikuchi-Fujimoto. Sea-blue histiocyten zijn waar-

neembaar in overzichtsbeeld A en detailbeeld B.

A B
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liserende enzymen onvolledig afgebroken en vindt 
stapeling plaats van lipidenfragmenten in lysosomen. 
Zo wordt de ziekte van Niemann-Pick veroorzaakt 
door inactief sfingomyelinase, wat leidt tot stapeling 
van sfingomyeline (een fosfolipide). De ziekte van 
Gaucher wordt veroorzaakt door een mutatie in  
glucosylceramidase, resulterend in stapeling van 
glucosylceramiden. Deze laatste verbindingen vormen 
lipidenkristallen, die zich morfologisch uiten als 
blauwe naaldvormige filamenten in het cytoplasma. 
De craquelé-achtige structuur van het cytoplasma 
van gauchercellen is het onderscheidende kenmerk 
ten opzichte van sea-blue histiocyten.
De cellulaire stapeling van lipidenfragmenten en  
ceroïden in cellen resulteert plaatselijk in cel- en 
weefselschade, wat kan leiden tot hepatomegalie, 
splenomegalie en cerebrale degeneratie. In diverse 
weefselsoorten van patiënten kunnen sea-blue his-
tiocyten of gauchercellen worden waargenomen, 
waaronder in beenmerg, longen, lever, milt, thymus, 
bijnieren en hersenen. Andere vormen van lysoso-
male stapelingsziekten laten soms een derde variant 
van lipidenoverladen histiocyten zien met een groen-
blauwe kleur.

Naast erfelijke metabole ziekten worden sea-blue 
histiocyten en (pseudo)gauchercellen bij diverse  
andere aandoeningen van verschillende etiologie 
waargenomen. Deze aandoeningen worden gekarak-
teriseerd door een verworven vorm van lokaal op-
tredende lipidose. Zo kan een hoge turnover van 
(hemopoëtische) cellen leiden tot afwijkingen in  
celmembranen, intramedullaire celdood en het  
uit de cel vrijkomen van lipidenfragementen. Histio-
cyten worden hierbij gemobiliseerd en fagocyteren 
celresten, waardoor accumulatie optreedt van grote 
hoeveelheden incompleet gedegradeerde lipiden en 
ceroïden. De aldus gevormde sea-blue histiocyten of 
pseudogauchercellen zijn hierbij een secundaire 
oorzaak en zijn onder meer beschreven bij chronische 
myeloïde leukemie (CML), thalassemie, multipel 
myeloom, hodgkinlymfoom en myelodysplastisch 
syndroom (zie Tabel 1).7-12

Niet alleen verhoogde celturnover en intramedullaire 
celdood kunnen resulteren in vorming van sea-blue 
histiocyten, ook afwijkingen in het cholesterol- en 
triglyceridenmetabolisme en langdurige parenterale 
voeding kunnen leiden tot vorming van sea-blue  

histiocyten.13-15 Zo zijn sea-blue histiocyten waarge-
nomen bij patiënten met type 3-hyperlipo-proteïnemie, 
veroorzaakt door een mutatie in apolipo-proteïne E 
(apo E).13 Deze klasse van lipoproteïnen is aanwezig 
in chylomicronen en ‘very-low-density’-lipoproteïne-
partikels, waarin cholesterol en triglyceriden uit het 
voedsel worden getransporteerd naar de lever. Apo E 
zorgt voor binding aan de apo-E-receptor in lever- 
cellen en maakt daarmee klaring van lipiden uit  
de bloedbaan mogelijk. Mutaties in het apo-E-gen 
kunnen, in combinatie met externe factoren, leiden 
tot hyperlipidemie en daarmee tot overlading van 
histiocyten met lipiden. Tabel 1 geeft een overzicht 
van de meest voorkomende aandoeningen waarbij 
sea-blue histiocyten zijn waargenomen.
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primair

lysosomale stapelingsziekten

 ziekte van Niemann-Pick (type B en C) 

 neuronale ceroïdlipofuscinose 

 sea-blue-histiocytensyndroom

 GM1 gangliosidose type 2

secundair

maligniteiten, waaronder

 chronische myeloïde leukemie 

 chronische myelomonocytaire leukemie

 hodgkinlymfoom 

 myelodysplastisch syndroom

overige

 idiopathische trombocytopenische purpura

 langerhanscelhistiocytose

 lichteketenziekte 

 thalassemie

 hemoglobinopathie

 leverziekten

 langdurige parenterale voeding

 hypertriglyceridemie

 apo-E-mutaties

 cholesterylesterstapelingsziekte

 systemische lupus erythematodus

 primaire myelofibrose 

 chronische granulomateuze ziekte

Tabel 1. Aandoeningen geassocieerd met 
sea-blue histiocyten.
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Sea-blue histiocyten bij Kikuchi-
Fujimoto
De ziekte van Kikuchi-Fujimoto wordt gekarakteriseerd 
door een benigne cervicale lymfadenopathie en 
koorts.1 Beenmergonderzoek laat hierbij doorgaans 
een verhoogd aantal histiocyten zien, maar verder 
geen grote afwijkingen. De oorzaak van deze necro-
tiserende lymfadenitis is weliswaar onbekend, maar 
een immuunrespons op infectie wordt gesuggereerd. 
Daarnaast wordt Kikuchi-Fujimoto beschouwd als 
een zelflimiterende variant van systemische lupus 
erythematodus (SLE). Een therapeutische behande-
ling is, behoudens mogelijke symptoombestrijding, 
niet geïndiceerd.1 Follow-up gedurende enkele jaren 
wordt wel geadviseerd vanwege een verhoogd risico 
op SLE en recidief.

Bij de hier beschreven patiënt werd enige dysplasie 
van het merg gezien in de granulo- en megakaryopoëse. 
Er werden bij deze patiënt geen aanwijzingen gevonden 
voor een bekende primaire of secundaire oorzaak van 
sea-blue histiocytose (bijvoorbeeld erfelijke metabole 
ziekte, maligniteit of thalassemie). Een mogelijke  
basis voor deze observatie vormt de bij Kikuchi- 
Fujimoto optredende combinatie van apoptose,  
necrose en mobilisatie van T-cellen, en de daarbij 
lokaal verhoogde lipidenvrijgifte en lipidenstapeling 
in histiocyten. 

Conclusie
De waarneming van sea-blue histiocyten en de daar-
op lijkende (pseudo)gauchercellen in het beenmerg 
kan passen bij uiteenlopende primaire en secundaire 
oorzaken. Deze hebben allen gemeen dat er lokaal 
celafbraak of lipidose optreedt met als gevolg accu-

mulatie van lipiden en ceroïden in histiocyten. Sea-
blue histiocytose moet dan ook worden gezien als 
epifenomeen, waarop geen diagnose kan worden  
gesteld. Wel is het aan te bevelen om de meest voor-
komende oorzaken van dit soort cellen uit te sluiten. 
Onder deze oorzaken vallen niet alleen CML of  
erfelijke metabole ziekten, maar ook andere hemato-
logische maligniteiten en benigne aandoeningen.
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Sea-blue histiocyten en (pseudo)gauchercellen zijn niet karakteristiek voor een ziekte, maar een 

epifenomeen bij uiteenlopende aandoeningen.

2. De blauwe kleur van de cellen wijst op een overlading van deze cellen met lipiden en ceroïden.

3. Bij detectie van sea-blue histiocyten is het aan te bevelen de meest voorkomende oorzaken van 

dit soort cellen uit te sluiten.
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