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Lymfeklierbiopsie 

• Voordeel  
- Vereist geen chirurgische ingreep 

- Kan ambulant 

- Lagere kost 

• Nadelen 
- Slechts voor een beperkt aantal indicaties 

geschikt 

- Mogelijkheid voor een sampling error 

- Beperkt materiaal beschikbaar voor 
bijkomende onderzoeken 

 



Lymfeklierbiopsie 

• Geschikte indicaties 
– Diagnose van een lymfekliermetastase bij een 

patiënt met een epitheliale tumor in het 
hoofd/halsgebied 

• Minder geschikt 
– Diagnose van een infectieuze 

lymfekliervergroting 

– Diagnose van een grootcellig lymfoom 

• Totaal ongeschikt 
– Diagnose van een laaggradig lymfoom 



Hoe lymfeklierbiopsie behandelen 
bij vermoeden van lymfoom? 

• Slechts 1 cilinder  
– alles onmiddellijk fixeren in gebufferde 4% 

formaldehyde (=10 % formaline) 

• Meerdere cilinders  
– 1 van de cilinders invriezen in vloeibare stikstof en 

steeds HE-coupe van dit vriesmateriaal maken om 
te weten wat in de cilinder zit 

– De overige cilinders onmiddellijk fixeren 

• Flowcytometrie: niet aangewezen 
– vaak kan men er onvoldoende cellen uit losmaken 

en gaat er hierdoor weefsel verloren voor 
diagnostiek 



Hoe lymfeklierbiopsie behandelen 
bij vermoeden metastase of 
infectieus proces?  

• Alles onmiddellijk fixeren in gebufferde 4% 
formaldehyde. 

• Uitzondering: als meerdere cilinders 
beschikbaar, kan men voor een infectieus proces 
1 cilinder invriezen om een microbiologische 
moleculaire diagnose toe te laten 



Biopsie lymfeklier 



Biopsie lymfeklier giemsa 



Biopsie lymfeklier c-myc 



Lymphadenectomie 

Indicatie: niet-verklaarde en 
persisterende lymfekliervergroting 

- Reactieve lymfekliervergroting 

- Infectieuze lymfekliervergroting 

- Neoplastische lymfekliervergroting 

- Metastasen van een epitheliale tumor 

- Hematologische tumoren 



Macroscopie 

• Klier ongefixeerd en onmiddellijk naar het 
labo 

• Klier in dunne schijven snijden 

• Zoom van vetweefsel rond de lymfeklier 
intact laten 

• Iedere schijf inspecteren en beschrijven wat 
je ziet: kleur, necrosen, nodulaire ombouw, … 

• Maak een deppreparaat, MGG van de 
weefselsnede die het meest afwijkend is 



Vermoeden lymfoom 

Formol 

N2 

Bouin (facultatief) 

Flow 

cytometrie 

Flow 

cytometrie 



Beenmergbiopsie 

• Lengte van de cilinder bepalen (minimaal 2 cm). 

• 30 min (onmiddellijk) fixeren in AFA (Alcohol 96%: 
750 ml, Formol 37 %: 200 ml, ijsazijn: 50 ml) 

• Minimaal overnacht* fixeren in gebufferde 4% 
formaldehyde 

• Decalcificatie d.m.v. elektrolyse in Tissue Tek TDI 
(Sakura). Na 30 min controleren of weefsel zacht 
genoeg is, eventueel met 15 min verlengen, max 1u  

– Decalcifier-solution vervangen na 24 u. gebruik 

• Inblokken 

 
* Ref. ICSH (Internation Council for Standardization in Hematology) guidelines 
for the standardisation of bone marrow immunohistochemistry.  E. Torlakovic 
et al. Int Jnl Lab Hem, 2015 

 



Beenmergbiopsie 

 

• Alternatief fixatief 

– overnacht fixeren in B-plus FIX (BBC Biochemical) 

– AZF (ijsazijn: 1% – zinkchloride 3% – formaldehyde 5,6 %) 

• Alternatief decalcifiëren 

– 14 % EDTA gedurende 16 – 24u 

• Aansnijden 

– Voorkeur om loodrecht op de lengte-as van de cilinder  aan te 
snijden 

• Bij microscopie als kwaliteitsparameter vermelden 
hoeveel mergholten er met hematopoëse zijn 



IHC op botcilinder 
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Coagulum 

• Het aspiraat wordt op een horlogeglaasje 
gespoten. Een deel van de beenmergbrokjes 
worden gebruikt voor uittstrijkpreparaten 
(klin bio) en de rest laat men stollen 

• Het stolsel (=coagulum) 30 min fixeren in 
AFA 

• Overnacht fixeren in gebufferde 4% formol 

• Grote voordeel: GEEN DECALCIFICATIE 



Nadeel coagulum 

• Niet geschikt om volgende diagnosen te 
stellen: 

– Aplastische anemie 

– Stadiëring van een lymfoom 
(beenmerginname of niet) 

– Myeloproliferatieve neoplasieën 

– Beoording van de graad van fibrose 

– Mastocytose 



Coagulum 



Coagulum 



Coagulum 
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IHC en decalcificatie 

• Validatie van AL moet apart gebeuren voor 
gedecalcifieerde weefsels 

• Controles moeten dezelfde fixatie en 
decalcificatie ondergaan 

• Antigeendetectie op hematopoëtisch 
weefsel vereist soms een langere 
incubatietijd (bv CD34 op hematopoëtische 
cellen versus CD34 op bloedvaten) 

 

Ref. ICSH (Internation Council for Standardization in Hematology) 
guidelines for the standardisation of bone marrow immunohistochemistry. 
E. E. Torlakovic et al. Int Jnl Lab Hem, 2015 



BESLUIT 
• LYMFEKLIEREN 

– Klinische info 

– Deppreparaat voor beslissing 

– Onmiddellijk insnijden in schijven van max 3 mm 
en fixeren 

• BOTCILINDERS 

– Voldoende lang fixeren 

– Zo kort mogelijk decalcifiëren 

– Nut en beperking van een coagulum  

– Validatie en controles op weefsels met zelfde 
fixatie/decalcificatie 


