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Clinical bottom line 
1. De meeste studies tonen aan dat flow cytometrische analyse een hogere sensitiviteit heeft 
voor het opsporen van maligne hematologische cellen in cerebrospinaal vocht dan 
cytologisch onderzoek. Flow cytometrische analyse heeft, net als het cytologisch onderzoek, 
een zeer goede specificiteit. 
2. Een specimen cerebrospinaal vocht bedoeld voor flow cytometrisch onderzoek wordt niet 
gefixeerd en er wordt geen anticoagulans  aan het staal toegevoegd. Deze stalen worden best 
op kamertemperatuur bewaard en extreme temperaturen (<4°C en >30°C) dienen vermeden 
te worden. De stalen moeten zo snel mogelijk (<3h, <8h of <24h afhankelijk van de studie) 
geanalyseerd te worden.  
3. Het totaal aantal aanwezige cellen lijkt een belangrijk gegegeven te zijn. De meeste 
guidelines raden (voor immunofenotyperingen in het algemeen) het gebruik van 500000-
1000000 cellen per incubatie-tube aan. Deze hoeveelheid cellen zal zelden gebruikt kunnen 
worden bij analyse van cerebrospinaal vocht. Het minimum aantal cellen dat volgens de 
originele studies vereist is voor immunofenotypering op cerebrospinaal vocht variëert van 
studie tot studie maar ligt globaal genomen toch veel lager dan wat de guidelines 
voorschrijven. Finn et al. melden dat sommige stalen met minder dan 10000 cellen niet meer 
betrouwbaar kunnen geïnterpreteerd worden. In het algemeen kunnen we stellen dat flow 
cytometrisch onderzoek op cerebrospinaal vocht stalen met tussen de 1000 en 10000 cellen 
soms zullen leiden tot nuttige informatie maar soms ook niet interpreteerbaar zullen zijn. Het 
hanteren van een minimum aantal events dat aanwezig moet zijn in de diagnostische 
populatie kan helpen bij het beoordelen of een resultaat nog betrouwbaar kan geïnterpreteerd 
worden.  
Clinical/ Diagnostic scenario 
Bepaalde hematologische aandoeningen (ondermeer lymfomen en acute lymfoblastaire 
leukemie) worden regelmatig verwikkeld met metastasen in het centraal zenuwstelsel. De 
aan- of afwezigheid van deze metastasen heeft directe consequenties: bij acute lymfoblastaire 
leukemie bijvoorbeeld, is de aanwezigheid van blasten in het centraal zenuwstelsel bij initiële 
diagnose enerzijds geassociëerd met een minder goede prognose (Bürger et al.) en anderzijds 
een argument om het therapiebeleid te intensifiëren (ondermeer door toediening van extra 
cycli intrathecale chemotherapie). Dergelijke therapiën kunnen echter ook belangrijke 
nevenwerkingen (oa. verminderde cognitieve capaciteit, groeiretardatie, secundaire 
maligniteiten...) hebben, wat het belang van een adequate techniek voor de detectie van 
maligne cellen van hematologische origine in het centraal zenuwstelsel onderstreept.  
De tot hiertoe meest gebruikte analyse methode is het microscopisch onderzoek van een 
cytospinpreparaat, in dit laboratorium gekleurd volgens May-Grünwald-Giemsa. Dit 
cytologisch onderzoek heeft te kampen met enkele gekende problemen.  

Ten eerste: een geringe sensitiviteit. De sensitiviteit van een enkel CSV staal voor het 
opsporen van leptomeningeale invasie bedraagt slechts 54% (Wasserstrom et al) tot 71% 
(9 gepoolde studies in Glantz et al.). Door multipele lumbaal puncties uit te voeren kan 
een sensitiviteit van 85-93% (Wasserstrom et al., Glantz et al.) bekomen worden.  
Ten tweede: het morfologisch onderscheid tussen geactiveerde lymfocyten en maligne 
cellen is soms zeer moeilijk op cytospinpreparaten. Atypische lymfoïde cellen zijn de 
meest voorkomende oorzaak van vals-positieve resultaten (2-3%) (French et al.) 



Uit het bovenstaande blijkt dat er nood is aan aanvullende onderzoeken waardoor de 
sensitiviteit waarmee leptomeningeale invasie door hematologische maligniteiten opgespoord 
kunnen worden verhoogd. In deze CAT willen we nagaan of immunofenotypering van de 
cellen in het cerebrospinaal vocht doormiddel van flowcytometrie een zinvol aanvullend 
onderzoek is in deze contekst.  
Lage cytoses en kleine staalvolumes bemoeilijken echter de FACS-analyse. In dit 
laboratorium worden meer dan de helft van de aanvragen voor immunofenotypering op 
lumbaal vocht geannuleerd (zie figuur 1). In deze CAT willen we dan ook nagaan of deze 
annulaties terecht zijn. Met andere woorden, we willen nagaan of (en in welke 
omstandigheden) het gebruik van FACS analyse op cerebrospinaal vocht de detectie van 
hematologische metastasen in het centraal zenuwstelsel accurater maakt.  
 
Questions 

1. Heeft flow cytometrische analyse van cerebrospinaal vocht een aanvullende waarde 
op cytologisch onderzoek van cerebrospinaal vocht? 

2. Wat zijn de condities voor een geschikt staal?  
3. Is flow cytometrie op stalen met een lage cytose of een gering staalvolume zinvol? 

Search terms 
Zoektermen: ‘flow cytometry’ [MESH], ‘cerebrospinal fluid’ [MESH], 
‘immunophenotyping’ [MESH], ‘leukemia’[MESH], ‘lymphoma’[MESH],  spinal fluid, 
leptomeningeal, cytometry, liquor, liquor cerebrospinalis. 
Medline 
Sumsearch 
National Guideline Clearinghouse 
Cochrane library 
UpToDate 
Winthrobe’s Clinical Hematology 
Professionele organisaties: 

• British Committee for Standards in Haematology (BCSH): 
http://www.bcshguidelines.com/. 

• Australasian Flow cytometry group: http://jcsmr.anu.edu.au/facslab/AFCG/afcg.html 
• ASH: http://www.hematology.org 
• BVC/ABC: http://www.cytometry.be 
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Appraisal 
1.Heeft flow cytrometrische analyse van cerebrospinaal vocht een aanvullende waarde op 
cytologisch onderzoek van cerebrospinaal vocht? 
Algemene bemerkingen van guidelines: 
U.S.-Canadian Consensus (medical indications): Flow cytometrische immunofenotypering 
van cerebrospinaal vocht kan van klinisch nut zijn bij patienten met een vermoeden van 
maligne lymfoma of leukemie.   
Originele studies: 
A. Validiteit van de studies 
Zie tabel 1:  Evaluatie originele studies. 
Zie figuur 2: Patiëntenspectrum. 
B. Impact op diagnostiek 
Zie tabel 2. 
Conclusies uit tabel 2 en 3: 
-Er is een grote concordantie tussen het resultaat van het cytologisch onderzoek en FACS-
analyse. 
-Toch zijn er in de meeste studies ook een aantal discordante bevindingen. In de meeste 
studies werden de discordante bevindingen gecorreleerd met het klinisch verloop bij de 
patiënt. Dit toonde aan dat een aantal stalen terecht positief bevonden werden met flow 
cytometrie terwijl cytologisch onderzoek geen maligne hematologische cellen had kunnen 
aantonen (Roma et al, Subira et al., Fernandez-Abellan et al, Finn et al, Urbanits et al., 
French et al.). Hieruit blijkt dat FACS-analyse de sensitiviteit waarmee leptomeningeale 
invasie door hematologische maligniteiten gediagnosticeerd kunnen worden verhoogd. Zie 
voor berekende sensitiviteit ook tabel 3.   
-Slechts in 1 studie wordt melding gemaakt van één patiënt waarbij FACS-analyse tot een 
vals positief resultaat heeft geleid (op 291 stalen). In de andere studies zijn er geen vals 
positieve stalen. FACS-analyse op cerebrospinaal vocht heeft dus een hoge specificiteit. Zie 
voor berekende specificiteit ook tabel 3.   
-Voor de positive and negative likelyhood ratio: zie tabel 4. 
-Voor ‘number needed to diagnose’: zie tabel 5. 
-Voor nomogrammen: zie figuur 3. 
-De laatste 2 jaar werd er op 30 stalen cerebrospinaal vocht zowel cytologisch onderzoek als 
immunofenotypering verricht. Bij 4 stalen was ofwel de cytologie (2/4) ofwel de 
immunofenotypering (2/4) moeilijk te interpreteren. Van de overige 26 stalen waren er 23 
met concordante bevindingen (88,5%) en 3 met discordante bevindingen (11,5%) (zie tabel 
6). In geen enkel van de twijfelgevallen en discordante bevindingen was de cytose lager dan 



20 cellen/µl (zie figuur 4). 
 
C. Impact op therapie 
-Rondvraag op de diensten pediatrische hemato-oncologie (Dr. A. Uyttebroeck) en 
hematologie (Dr. J. Maertens) leerde dat in de universitaire ziekenhuizen Leuven zowel op 
pediatrie als op hematologie een intensificatie van de therapie zal plaats vinden indien er op 
cytologisch onderzoek blasten worden aangetroffen. 
-De houding ten opzichte van discordante resultaten (negatieve cytologie en positieve FACS-
analyse) is verschillend op beide diensten.  
   -Op pediatrie zal in dit geval de therapie niet aangepast worden 
   -Op hematologie zal de therapie geïntensifiëerd worden. 
(Cfr. e-mail 1 en e-mail 2) 
  
2. Wat zijn de condities voor een geschikt staal. 
Guidelines: 

- Geen anticoagulant nodig voor CSV (Austalasian group; BCSH (B. Bain et al.)).  
- onmiddelijk transport naar flow cytometrie labo (U.S.-Canadian Consensus) 
- beschikbare klinische of diagnostische informatie moet samen met het staal 

opgestuurd worden (U.S.-Canadian Consensus) 
- Verpakking, labeling en transport moeten volgens de lokale, nationale en 

international regels gebeuren. (Austalasian group). 
- Cerebrospinaal vocht specimen moeten binnen de 8 uur na collectie geanalyseerd 

worden. Specimen moeten bewaard worden tussen 18 en 22°C in een light proof 
container. Temperaturen onder de 4° C en boven de 30° C moeten vermeden worden. 
(Austalasian group). 

- korte bewaring (<1 h): kamertemperatuur (16-28°C), langere bewaring wordt niet 
gespecifiëerd voor CSV (U.S.-Canadian Consensus) 

- In het algemeen moeten stalen die naar een centraal labo verstuurd worden voor 
immunofenotypering binnen de 24 uur ter plaatse aankomen en op kamertemperatuur 
bewaard zijn (10°C tot 30°C). CSV stalen vereisen snel transport en verwerking van 
het staal. (Hoe snel wordt niet gespecifiëerd.) 

- Globaal voor stalen bedoeld voor immunofenotypering: bij stalen die ouder zijn dan 
24 uur wordt een viabiliteitstest aangeraden (BCSH) 

- Lysis van erythrocyten door toevoegen van externe lyserende reagentia is 
aanvaardbaar. (U.S.-Canadian Consensus) 

- Verwijderen erythrocyten bij voorkeur door lysis (via methode door fabrikant van AB 
aangeraden) (globale richtlijn, Austalasian group). .  

- Idealiter: 500000-1000000 cellen per antibody-test. (globale richtlijn, U.S.-Canadian 
Consensus) 

- Idealiter: 1x10^6 cellen per tube. (globale richtlijn, Austalasian group). 
- Morfologische evaluatie (cytospin) van hetzelfde staal waarop immunofenotypering 

wordt uitgevoerd. Doel? Nagaan of staal representatief is voor de betrokken 
aandoening? (U.S.-Canadian Consensus) 

 
‘Flagging’ criteria intrinsiek aan het staal: hypocellulariteit (U.S.-Canadian Consensus) 
 
Originele studies 
- Geen fixatie van de stalen (Roma et al.) 
- Stalen die ouder zijn dan 24 uur zijn niet altijd te interpreteren (Finn et al.) 
- Lysis van erythrocyten bij zichtbare contaminatie door rode bloedcellen (Moriarty et al.) 



- Lysis van erythrocyten (Finn et al.) 
- Enkel stalen zonder erythrocyten (Subira et al., Fernandez-Abellan et al.) 
- Analyse binnen de 3 uur  (Subira et al.) 
- Minstens 1 ml cerebrospinaal vocht (Urbanits et al., Subira et al., Fernandez-Abellan et al.) 
- 12 ml cerebrospinaal vocht vereist; 2000-3000 cellen (startmateriaal) per incubatie met 
monoclonale antistoffen (cytose bij deze gezonde vrijwilligers ligt tussen 0-2 cellen/µl) 
(Svenningsson et al.) 
- Minstens 1000 cellen in totaal (Urbanits et al.) 
 
3. Is flow cytometrie op stalen met een lage cytoses of een gering staalvolume zinvol? 
Algemene bevindingen guidelines. 

1. Idealiter: -500000-1000000 cellen per antibody-test. (U.S.-Canadian Consensus) 
               - 1x10^6 cellen per tube. (Austalasian group). 

2. Flagging criteria intrinsiek aan het staal: hypocellulariteit (U.S.-Canadian Consensus) 
3. U.S.-Canadian Consensus (standardization and validation): “Unlike peripheral blood, 

collection of the specimens noted above (including cerebrospinal fluid) involve 
somewhat invasive and costly procedures. As a result, these specimens should be 
viewed as especially precious diagnostic material, not easily replaceable without 
significant cost and trauma to the patient. The precious nature of the diagnostic 
specimen ….necessitates a more liberal view of specimen rejection criteria compared 
to that normally adopted in the clinical laboratory. There is a strong consensus among 
all conference participants that every attempt should be made to derive useful 
information from any specimen submitted for analysis.” 

Originele artikels 
1. Hematologische maligniteiten. 
Zie tabel 7 (verwerpingscriteria). 
LYMFOMEN: 
A.Ten minste 1 ml nodig. Urbanits et al. stellen dat er tenminste 1000 cellen vereist zijn 
(verwerpingscriterium dat ze vooraf instelden). Finn et al. gebruikten geen voorafbepaalde 
cut-off waarde voor het totaal aantal cellen in het staal. Ze oordeelden dat een staal niet 
adequaat kon geanalyseerd worden als er minder dan 200 cellen aanwezig zijn in de finale 
diagnostische celpopulatie (bv. De B-cel clone..). Analyse achteraf toonde aan dat alle stalen 
die niet interpreteerbaar waren ofwel >24 uur oud waren ofwel minder dan 10000 cellen 
hadden.  
Figuur 5 toont dat er de afgelopen 2 jaar 2 cerebrospinaal vocht stalen van patiënten met een 
gekend lymfoom niet op een betrouwbare wijze konden geïnterpreteerd worden. Beide stalen 
hadden een cytose onder de 5 cellen/µl staal. De hoeveelheid staal is niet bekend. 
B. Belang van dergelijke kleine populaties: klinisch niet bewezen  
LEUKEMIEËN:  
A.Ten minste 1 ml cerebrospinaal vocht nodig (cytose wordt niet gespecifiëerd) 
Figuur 6 toont aan dat van de 6 uitgevoerde immunofenotyperingen op cerebrospinaal vocht 
van patiënten gekend met leukemie, er 1 staal niet betrouwbaar kon geïnterpreteerd worden. 
Dit staal had een cytose onder de 1 cel/µl. De hoeveelheid staal is niet bekend. 
B. Klinisch belang van blasten bij cytose<5/µl is onduidelijk. 
-CNS leukemie wordt meestal gedefiniëerd als de aanwezigheid van leukemische blasten (na 
cytocentrifugatie) in cerebrospinale vochten met meer dan 5 leukocyten per microliter.  
-Er is controversie rond het belang van de detectie van blasten in cerebrospinaal vocht met 
minder dan 5 leukocyten per microliter. 
*Gilchrist et al. (Children’s Cancer Group): Patiënten met blasten in het cerebrospinaal vocht 
en met 5 of minder leukocyten per microliter CSV hebben geen verhoogd risico voor CNS-



relapse of andere relapse dan CNS-negative patiënten. (ALL)  
*Tubergen et al. : De ‘disease free survival’ is na 5 jaar niet verschillend tussen patiënten 
zonder blasten in het cerebrospinaal vocht en patiënten met blasten in cerebrospinaal vocht 
met een normale cytose. 
* Mahmoud  et al. (St. Jude Children’s Research Hospital): patiënten met blasten in het 
cerebrospinaal vocht en met 5 of minder leukocyten per microliter CSV hebben een 
verhoogd risico op relapse en hebben mogelijks een meer intensieve intrathecale therapie 
nodig. (ALL) 
*Bürger et al.: Patiënten met blasten in het cerebrospinaal vocht en met 5 of minder 
leukocyten per microliter cerebrospinaal vocht hebben een goede prognose en hebben geen 
intensificatie van CNS-gerichte therapie nodig. (ALL) 
 *Abott et al.: Aanwezigheid van blasten in cerebrospinaal vocht dat 5 of minder leukocyten 
per microliter cerebrospinaal vocht heeft geen prognostisch belang. (AML) 
 
Bij het bovenstaande dient echter wel opgemerkt te worden dat in sommige studies (oa  
Bürger et al. ,Abott et al.) patiënten met blasten in cerebrospinaal vocht met normale cytose, 
een meer intensief behandeling kregen dan patiënten zonder blasten in het cerebrospinaal 
vocht. 
 
-Rondvraag op de diensten hematologie (Dr. J. Maertens) en pediatrische hemato-oncologie 
(Dr. A. Uyttebroeck) leert dat in de universitaire ziekenhuizen weinig onderscheid wordt 
gemaakt tussen blasten aanwezig in cerebrospinaal vocht met minder of meer dan 5 
leukocyten per microliter. Zie ook  e-mail 1 en e-mail 2. 
 
2. Andere stalen 
-bij <5000 cellen: B-cellen worden meer gemist dan T-cellen: onjuiste analyse?? (Subira et 
al.) 
3. Minimum aantal events voor betrouwbare analyse? 
Guideline: 

- Fluorescentie en scatter signalen van 10-20x103 gekernde cellen per staal. Een hoger 
aantal cellen (50x103) is vereist voor de analyse van minimale residuele ziekte 
(EWGCCA). 

- Aantal gated cells: 10x103 tot 10x106 CD45 positieve events (BCSH, Bain). 
Originele artikelen: 

- 200 events in de finale diagnostische populatie (Finn et al). 
- Minstens 13 geclusterde events nodig (Subira et al. 2002). 
- 200 gated lymfocyten= minimum voor betrouwbare data van majeure subsets. 1000 

‘gated’ cellen nodig voor kleine subpopulaties (Svenningson et al). 
 
Comments 
Guidelines bespreken de immunofenotypering bij hematologische maligniteiten in het 
algemeen. De meeste aandacht gaat hierbij naar immunofenotypering op perifeer bloed en 
beenmerg. De condities voor cerebrospinaal vocht worden meestal niet apart besproken. In 
het beste geval worden ze vaag en partiëel gespecifiëerd. 
To do/ Actions 
1. Op stalen die ouder zijn dan 24 uur geen immunofenotypering meer uitvoeren. 
2. Stalen die vóór 15u00 op het laboratorium toekomen nog dezelfde dag analyseren. 
3. Aanpassen op intranet: 

Aanpassen afname-instructies: 
     -Minimum 2 ml cerebrospinaal vocht opvangen in een steriele buis met schroefdop.  



     -Op vrijdag moet het staal vóór 12u op het labo toekomen. 
Aanpassen uitvoeringsfrequentie: geen Immunofenotyp. Diagn. & MRD in 
     cerebrospinaal vocht tijdens het week-end. 

4. Indien een staal minder dan 10000 cellen bevat: enkel immunofenotypering uitvoeren 
indien het diagnostisch fenotype van lymfoom/leukemie gekend is. 
5. Indien er na analyse van een staal minder dan 200 events in de diagnostische populatie 
hebben plaatsgevonden, wordt aan het protocol best het volgende toegevoegd : ‘te weinig 
events aanwezig voor betrouwbare interpretatie’. 
6. Bij toekomstige stalen nagaan met in hoeveel events de analyse van een staal met een 
totaal aantal cellen van 10000 correspondeert. 
7. Op dit moment worden er in dit laboratorium voor B-cel lymfomen minstens 2 panels van 
antistoffen ingezet (CD45/CD19/ kappa lichte keten en CD45/CD19/ lambda lichte keten). 
Overschakelen naar 1 panel (CD19, kappa lichte keten en lambda lichte keten (in drie-
kleuren FACS-analyse) of   CD19, kappa lichte keten, lambda lichte keten en CD45 (in vier-
kleuren FACS-analyse)) zou toelaten meer cellen in deze ene tube te gebruiken. Bijgevolg is 
het nuttig om te investigeren of een dergelijke betrouwbare combinatie kan ontwikkeld 
worden.



 
Addendum 
 
Figuur 1: Overzicht van uitgevoerde en geannuleerde stalen. 
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Figuur 1. Overzicht van de uitgevoerde stalen en de stalen geannuleerd omwille van een te 
lage cytose in functie van de cytose. 
 
Figuur 2: Patiëntenspectrum 
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Figuur 3: Nomogrammen 
 

 
 



 



 
 
 
Figuur 3. CAVE: zie opmerking bij tabel 3. 
 
 
 



Figuur 4: Concordante en discordante resultaten in functie van de cytose 
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Figuur 4. Aantal stalen met concordantie of discordantie tussen cytologie en 
immunofenotypering uitgedrukt in functie van de cytose. Met “twijfel” wordt deze stalen 
bedoeld waarbij ofwel de cytologie ofwel de immunofenotypering niet éénduidig 
geïnterpreteerd kon worden. 
 
Figuur 5: Resultaat immunofenotyperingen bij lymfomen in functie van de cytose 
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Figuur 5.  
-“twijfel”: géén éénduidig interpretatie of onbetrouwbare interpretatie van 
immunofenotypering. 
-“positief”: aanwezigheid van lymfoomcellen werd aangetoond door immunofenotypering 
-“negatief”: er werden geen lymfoomcellen aangetoond door immunofenotypering. 



Figuur 6: Resultaat immunofenotyperingen bij leukemieën in functie van de cytose 
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Figuur 6.  
-“twijfel”: géén éénduidig interpretatie of onbetrouwbare interpretatie van 
immunofenotypering. 
-“positief”: aanwezigheid van blasten werd aangetoond door immunofenotypering 
-“negatief”: er werden geen blasten aangetoond door immunofenotypering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 1: Evaluatie validiteit originele artikels. 
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Welke 
referentietest? 

Geen Cytol. Cytol. Cytol. Cytol. Cytol. Cytol. Cytol. 

Klinische 
opvolging? 

Nee Ja Ja 
 

Ja Ver-
moe-
delijk Ja 

? Ja. Ja 

Referentietest 
onafhankelijk en 
blind 
uitgevoerd? 

\ ? Ja Ja ? ? ? Nee 

Referentietest 
steeds 
uitgevoerd? 

\ Onduidelijk 
hoe  vaak 
data 
ontbreken 
bij neg. 
resultaten 

Ja Ja Ja Bij 2 
stalen 
geen 
cytol 
beschik
baar. 

Ja 2 gevallen 
waarbij 
geen 
cytologie  
aanwezig 
is  

Test 
onafhankelijk 
van andere 
relevante 
informatie 
uitgevoerd?  

? Vermoeden 
CSV invasie 

Vermoe
den 
CSV 
invasie 

? ? Ja Vermoe
den 
CSV 
invasie 

Ja 

Validatie in 2° 
onafh. groep 

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

 
Tabel 2: overzicht resultaten cytologie en immunofenotypering op CSV-stalen in 
originele studies. 
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Aantal patiënten ? 25 43 31 51  18 32 
Pathologie ? MCL lymfoma+ 

leukemie 
leukemie ALL Vnl. 

lymfoma 
lymfoma Ge-

variëerd 
Aantal CSV stalen:  
-totaal 

31 ? 53 168 352 36 31 35 

-valide cytologie + 
immunofenotypering 

16 (1) 21? (2) 51 168 291 25 27 23 

-Concordante stalen \ 21? (2) 40  158  283 17 19 13 
    negatief 11(1) 15? (2) 28 147 269 11 14 9 
    positief 5(1) 6 12 11 14 6 5 4 
-Discordante stalen \  11 9 8(4) 5 8  
    Cytologie+/ IF - \  2(3) 3 1(5) +1(5) 1 + 1(6) 1 1(7)

    Cytologie-/IF+ \  9 6 2(5) +1(5) 3 7 2 
-Onduidelijk stalen \        
    Cytologie=?/ IF - \     3  5: 2(8) + 

1(9)

    Cytologie-/IF=? \   1    1 
(1): In deze studie wordt geen melding gemaakt van cytologisch onderzoek. 
(2): Geen duidelijk vermelding van wat met negatieve resultaten is gebeurd (enkel 



morfologie? Enkel IF? Beiden? Aantal stalen per patiënt wordt niet weergegeven. 
(3): cytologisch verdacht voor maligniteit (onterecht). 
(4): corresponderend met 5 patiënten 
(5): aantal patienten; niet het aantal stalen 
(6): andere dan hematologische maligniteit. 
(7): transitioneel cel carcinoma 
(8): terecht negatief bevonden 
(9): onterecht negatief bevonden. Morfologie bleek bij herevaluatie negatief te zijn. 
Aantal: onterecht positief/verdacht bevonden aantal stalen. 
Aantal: terecht positief bevonden aantal stalen. 
 
Tabel 3: Sensitiviteit en specificiteit 
 

Sensitiviteit Specificiteit 
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Cyto IF Cyto IF 

Roma  0,412 51 0,57 1,00 0,93 1,00 
Subira 0,102 167 0,65 1,00 0,98 1,00 
Finn 0,440 25  0,82  1,00 
Urbanits 0,481 27 0,46 0,92 1,00 1,00 

CAVE: Door het ontbreken van de nodige gegevens kon de sensitiviteit en specificiteit niet 
berekend worden op basis van aantal terecht positieve /terecht negatieve testresultaten bij 
zieken/niet-zieken. Sensitiviteit werd berekend op basis van de proportie positieve 
laboresultaten  (terecht-positieven bij de geïnvestigeerde test (respectievelijk cytologie en 
immunofenotypering) onder het totaal aantal positieve stalen (bepaald door correlatie met 
klinische follow-up). Specificiteit werd berekend op basis van de proportie negatieve 
laboresultaten (terecht-negatieven bij de geïnvestigeerde test (respectievelijk cytologie en 
immunofenotypering) onder het totaal aantal negatieve stalen (bepaald door correlatie met 
klinische follow-up). 
 
Tabel 4: Positive and negative likelihood ratio 
 

Positive likelihood ratio Negative likelihood ratio 
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en

tie
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Cyto IF Cyto IF 

Roma  0,412 51 8,57 999999 0,46 0,00 
Subira 0,102 167 32 999999 0,36 0,00 
Finn 0,440 25  999999  0,18 
Urbanits 0,481 27 999999 999999 0,54 0,08 

CAVE: zie opmerking bij tabel 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 5: Number needed to diagnose (immunophenotyping) 
 
Number needed to diagnose 
Roma  1 
Subira 1 
Finn 0,82 
Urbanits 1,087 

CAVE: zie opmerking bij tabel 3. 
 
Tabel 6: Concordante en discordante data: eigen bevindingen 
 

Concordante en discordante data 

Concordant Discordant Twijfel 

negatief positief 
Cytologie postief
IF negatie 

Cytologie negatief
IF positief   

16 7 1 2 4 

 
Tabel 6. Aantal stalen met concordantie of discordantie tussen cytologie en 
immunofenotypering. Met “twijfel” wordt deze stalen bedoeld waarbij ofwel de cytologie 
ofwel de immunofenotypering niet éénduidig geïnterpreteerd kon worden. 
 
Tabel 7: Verwerpingscriteria. 
 

 Pathologie Vooraf gesteld 
verwerpingscriteria 

Achteraf gestelde 
verwerpingscriteria 

Moriarty et al. ? Onvoldoende cellen aanwezig 
(aantal wordt niet gespecifiëerd) 

 

Valdez et al. MCL Niet gespecifiëerd. Niet gespecifiëerd 
Roma et al. lymfoma+ 

leukemie 
 Onvoldoende events aanwezig. 

Aantal wordt niet gespecifiëerd. 
Subira et al. 
(2001) 

leukemie Rode bloedcellen in staal 
aanwezig. 
< 1 ml. 

 

Fernandez-
Abellan et al. 

ALL Rode bloedcellen in staal 
aanwezig. 
< 1 ml. 

 

Finn et al. lymfoma Geen. Minder dan 200 cellen in finale 
diagnostische celpopulatie. Dit 
correspondeerde met stalen die 
ofwel>24 uur oud waren ofwel 
minder dan 10000 cellen (in totaal) 
bevatten. 

Urbanits et al. lymfoma <1 ml; < 1000 cellen (in totaal)  
French et al. Varia <1000 cellen/µl en minder dan 

20% van de cellen lymfocyten zijn. 
↔versus tabel 2: minimum 420 
cellen in totaal. 
<5 cellen op cytologisch preparaat 
aanwezig. 
>3 dagen oud. 
Talrijke rode bloedcellen 
aanwezig. 

 



E-mail 1: Contact met pediatrische hemato-oncologie 
1. Intensifiëren jullie de therapie bij patiënten met AML/ALL/lymfomen indien er 
morfologisch blasten/lymfoomcellen in het cerebrospinaal worden 
gedetecteerd.[Anne Uyttebroeck]  Ja  
2. Wordt de therapie aangepast indien de blasten of lymfoomcellen enkel door 
immunofenotypering worden gedetecteerd terwijl op basis van het cytologisch 
onderzoek tot 'aanwezigheid van atypisch lymfocyten' of 'normale bevindingen' wordt 
besloten?[Anne Uyttebroeck]  Neen  
3. Uit een eerste literatuurstudie blijkt dat er controversie bestaat rond het klinisch 
belang van de aanwezigheid van het detecteren van blasten in cerebrospinaal vocht 
waarin minder dan 5 leukocyten per microliter zitten (zie onderaan). Wat is de 
houding in het UZ Gasthuisberg ten aanzien van deze groep patiënten: slechtere 
prognose? aanpassen therapie of niet?[Anne Uyttebroeck]  Momenteel voorziet ons 
EORTC protocol dat deze patienten toch niet in een very low risk group terecht 
komen, en indien bij een controle punctie dit opnieuw het geval is, upgrading naar 
CNSpositieve groep, in het toekomstige protocol gaat dit nog uitgebreid 
gediscusieerd worden, indeling in CNS 1, CNS2, CNS3,  groepen zoals in de 
literatuur reeds vermeld  
[Anne Uyttebroeck] Momenteel: 1 blast is positief, wij bestralen ook niet!! dus we 
mogen zeker niet therapie minimaliseren, gezien vele Amerikaanse groepen, 
sommige Europese groepen toch nog altijd craniaal bestralen, ook profylactisch.  

E-mail 2: Contact met afdeling hematologie 
1. Intensifiëren jullie de therapie bij patiënten met AML/ALL/lymfomen indien er 
morfologisch blasten/lymfoomcellen in het cerebrospinaal worden 
gedetecteerd.[Johan Maertens]  We intensifieren inderdaad door het aantal 
lumbaal puncties met intrathecale chemo op te drijven van 1 naar minstens 6 
consecutieve negatieve stalen. Vaak zullen we ook hoge dosis MTX of ARA-C 
associeren. 
2. Wordt de therapie aangepast indien de blasten of lymfoomcellen enkel door 
immunofenotypering worden gedetecteerd terwijl op basis van het cytologisch 
onderzoek tot 'aanwezigheid van atypisch lymfocyten' of 'normale bevindingen' wordt 
besloten? [Johan Maertens] Bij negatieve cytologie en positieve IF zullen we de 
patiënt in het voordeel van de twijfel behandelen. 
3. Uit een eerste literatuurstudie blijkt dat er controversie bestaat rond het klinisch 
belang van de aanwezigheid van het detecteren van blasten in cerebrospinaal vocht 
waarin minder dan 5 leukocyten per microliter zitten (zie onderaan). Wat is de 
houding in het UZ Gasthuisberg ten aanzien van deze groep patiënten: slechtere 
prognose? aanpassen therapie of niet? [Johan Maertens]   Blasten zijn blasten en 
horen daar niet thuis ongeacht het aantal neutrofielen. 

 
E-mail 3: Contact met Prof. J. Philippé
1. Worden er bij u immunofenotyperingen op lumbaal vocht uitgevoerd?  
[Jan Philippé] Ja. 
2. Wordt dit enkele gedaan in het kader van hematologische maligniteiten of ook bij 
neurologische aandoeningen? 
[Jan Philippé] Vrijwel uitsluitend bij maligniteiten 
3. Zijn er bepaalde criteria ivm de cytose en de hoeveelheid cerebrospinaal vocht waaraan het 
staal moet voldoen opdat de analyse zou worden uitgevoerd?  



[Jan Philippé] Op een diagnostisch staal bij een kind met acute leukemie steeds, anders 
slechts indien meer dan 5 WBC/µL 
4. Hanteren jullie bepaalde minimum-criteria ivm het aantal events (bv in de diagnostische 
populatie) waaraan de analyse moet voldoen opdat zij betrouwbaar zou kunnen 
geïnterpreteerd worden?  
[Jan Philippé] Op In principe wordt slechts positief geantwoord indien minstens 25 events 
in de targetpopulatie aanwezig zijn. Uitzonderlijk kan dit 'overruled' worden door de kb in 
functie van bijv. een heel specifieke combinatie, of andere niet precies gedefinieerde 
criteria. 
 
E-mail 4: Contact met Prof. D. Van Bockstaele
Hier liggen geen echte criteria vast ivm  immunofenotypering in CSV. 
 
In het kader van een hematologische maligniteit proberen wij toch altijd een 
driekleurenanalyse (met relevante merkers, afhankelijk van maligne fenotype) 
in te zetten wanneer de celconcentratie en het volume CSV ons minstens 
20,000 a 50,000 cellen kan opleveren.   Na incuberen en wassen blijft daar 
gewoonlijk maar de helft van over om te meten en dan moet de ingezette 
driekleurencombinatie nog informatief blijken!   
 
Als het maligne fenotype robuust kan aangetoond worden (bv.  een lambda of 
kappa kloon via een kappa/lambda/cd19 gevensterde analyse) op een 
meerderheid van de cellen dan is dit betekenisvol zelfs al is het totaal 
aantal gemeten cellen laag in aantal. 
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