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CLINICAL BOTTOM LINE 
 
Kwantitatieve analyse van PRV-1 mRNA expressie met behulp van ‘real-time polymerase 
chain reaction’ is nuttig bij de diagnose van Polycythemia Rubra Vera of ziekte van 
Vacquez. 
De nieuwe parameter kan gebruikt worden bij patiënten met erytrocytosis, gestegen 
hematocriet en/of gestegen hemoglobine voor de differentiële diagnose tussen primaire 
en secundaire erytrocytosis.  
 
CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 
 

Polycythemia Rubra Vera (PV) of ziekte van Vacquez is een monoclonale 
myeloproliferatieve aandoening die ontstaat door een verworven mutatie van een 
hematopoëtische pluripotente stamcel. De diagnosestelling berust enerzijds op de 
herkenning van een typisch klinisch syndroom, anderzijds op de adequate eliminatie van 
secundaire oorzaken van erytrocytosis.  

De eerste diagnostische criteria werden al meer dan twintig jaar geleden voorgesteld 
door de Polycythemia Vera Study Group (PVSG). Deze werden de laatste jaren gewijzigd 
daar inmiddels nieuwere technieken en laboratoriumtests ter beschikking gekomen zijn. In 
2001 heeft ook de WHO criteria opgesteld. 

De recentste vooruitgang in het onderzoek van PV is de ontdekking van het PRV-1 
gen dat overgeëxprimeerd wordt in granulocyten van PV patiënten, maar niet in 
granulocyten van gezonde personen of patiënten met secundaire erytrocytosis. Het PRV-1 
proteïne behoort tot uPAR/CD59/Ly6 familie van celoppervlakte receptoren die een 
cysteine-rijk domein hebben en via glycosylphosphatidylinositol aan het oppervlak 
gebonden zijn. 

Sinds 2003 wordt in ons labo de real-time kwantitatieve PCR (RQ-PCR) assay 
voor de expressie van het PRV-1 gen geëvalueerd voor zijn potentiële toepassingen in de 
klinische diagnostiek van myeloproliferatieve aandoeningen, dit op vraag van de clinici. 
Tot op heden wordt deze test echter niet in de routine aangeboden.  

De doelstelling van de PRV-1 RQ-PCR assay is die patiënten eruit te halen die 
volgens de PVSG criteria (en de latere aanpassingen hierop) of volgens de WHO-
criteria als polycythemia vera worden gediagnosticeerd. De PRV-1 PCR assay moet dus 
een differentiatie tussen een secundaire/reactieve verandering enerzijds en een clonaal 
myeloproliferatief proces, type polycythemia vera anderzijds.  
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Wat zijn de huidige criteria die gehanteerd worden door de artsen voor de diagnosestelling 
van polycythemia vera? 
 

Een gestegen hemoglobinegehalte en hematocriet zijn suggestief voor de aanwezigheid 
van polycytemie. Allereerst moet worden nagegaan of het om een absolute of relatieve 
erytrocytose gaat. Wordt de stijging van de hemoglobine en het hematocriet veroorzaakt 
door een stijging van de rode bloedcellen (absolute erytrocytose) of door een vermindering 
van het plasmavolume (relatieve erytrocytose)? Het is mogelijk dat er zowel een stijging 
van de RBC-massa als van het plasmavolume aanwezig is en dat de diagnose van 
polycytemie bijgevolg niet wordt gesteld wegens een normaal hemoglobinegehalte of 
hematocriet. 

 
 Een verhoogde RBC-massa is een essentieel element om te differentiëren tussen 
relatieve en absolute erytrocytose. De meting van het totale erytrocytenvolume gebeurt met 
behulp van radioactieve isotopen. Het is een absolute bepaling, onafhankelijk van het 
hematocriet. In geval van polycytemia vera is het erytrocytenvolume verhoogd. Bij 
relatieve polycytemie is het plasmavolume relatief verminderd (bijvoorbeeld het gebruik 
van diuretica) en kan het hematocriet, de rode bloedceltelling en het hemoglobine verhoogd 
zijn, maar is de rode bloedcelmassa normaal. 
Dit wil niet zeggen dat bij elk vermoeden de RBC-massa moet worden bepaald. Deze 
bepaling is een dure procedure en vergt strikt gecontroleerde laboratoriumvoorwaarden. 
Bovendien kan, wanneer het hematocriet hoger is dan 56% bij vrouwen of 60% bij mannen, 
de diagnose polycytemie bijna met zekerheid worden gesteld bij uitsluiting van een 
secundaire oorzaak (gemodifieerde PVSG) [1]. Wanneer de hematocrietwaarden zich 
situeren tussen 0,50 en 0,60 bij mannen of tussen 0,45 en 0,53 bij vrouwen, is het toch aan 
te raden een bepaling van de RBC-massa uit te voeren om de diagnose ‘absolute 
erytrocytose’ te kunnen stellen. Indien bij vrouwen het hemoglobinegehalte hoger is dan 
16,5 g/dL en bij mannen hoger dan 18,5g/dL, dan is dit volgens de WHO een major criteria 
en hoeft de RBC-massa niet meer bepaald te worden. 
 
 Eens een verhoogde RBC-massa met zekerheid is vastgesteld, dient te worden opgezocht 
of het een ‘secundaire’ of een ‘primaire’ vorm betreft. Soms is een meting van arteriële 
zuurstofsaturatie of bepaling van carboyxhemoglobine aangewezen ter uitsluiting van 
een aantal evidente oorzaken, nog voor een RBC-massa wordt bepaald. Excessief 
nicotinegebruik is de meest frequente oorzaak van een wisselend verhoogde hematocriet 
[23]. 
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 Het serum-erytropoëtine-gehalte (EPO) is relatief eenvoudig en betrouwbaar te 
bepalen. Toch bleef het gebruik van EPO dosage in de diagnose van PV controversieel en 
gelimiteerd. Technische problemen en gebrek aan standaardisatie verhinderden om 
betrouwbare tresholds vast te leggen om patiënten met PV te kunnen onderscheiden van 
patiënten met secundaire erytrocytosis. Daarom werd deze test toen nog niet geïncorporeerd 
in de PVSG criteria. Ondertussen werden de methodes om serum EPO te meten 
gestandaardiseerd en zijn goede assays beschikbaar.  
In de studie van Mossuz et al (2004) hadden 88/99 onbehandelde PV patiënten een EPO 
level < 3,3 IU/L. 61/63 patiënten met secundaire of idiopatische erytropoïesis hadden een 
EPO level > 3,3IU/L. P Mossuz et al besluiten dat serum EPO dosage een betrouwbare en 
accurate biologische test is [6]. Nieuwere diagnostische criteria, zoals de WHO en de 
gemodifieerde PVSG criteria, hebben deze test opgenomen. (uptodate) 
Indien het EPO gehalte laag of normaal is blijft PV een diagnostische mogelijkheid. Een 
laag EPO gehalte komt ook voor bij andere chronische myeloproliferatieve ziekten. Is het 
EPO gehalte gestegen dan kan PV uitgesloten worden [3]. 
Een mutatie in de EPO receptor is een zeldzame stoornis die een verhoogde rode bloedcel 
massa en een laag serum EPO kan geven. De endogene erytroïde kolonies (EEK’s) bij deze 
patiënten vertonen eerder een hypersensitiviteit dan een EPO onafhankelijkheid [3, 
uptodate]. 
In ons labo wordt deze test niet uitgevoerd maar doorgestuurd naar het CHU Sart Tilman in 
Luik. We beschikken over 19 EPO dosages van patiënten waarvan de definitieve diagnose 
(volgens WHO criteria) gesteld is. Hiervan hadden 8 patiënten PV, slechts ééntje had een 
gedaalde EPO spiegel, bij 5 van hen was de EPO spiegel normaal en 2 hadden zelfs een 
verhoogde EPO spiegel. Elf patiënten hadden geen PV. Zeven van hen hadden verhoogde 
EPO spiegels en 4 hadden normale spiegels. Uit deze weliswaar kleine groep van patiënten 
(n=19), blijkt dat EPO dosage weinig bijdraagt tot de diagnose van PV [tabel 7]. 
 
 Een andere nieuwe techniek is het autonoom (zonder toevoegen van EPO) in vitro laten 
groeien van endogene erytroïde kolonies (EEK’s). Ze is gebaseerd op de vaststelling dat 
de abnormale erytroïde voorlopers van PV meer gevoelig zijn voor EPO en in cultuur 
koloniën vormen zonder de toevoeging van EPO. Het is een handige test voor de 
differentiële diagnostiek tussen PV en secundaire erytropoïese. Deze techniek is duur, 
arbeidsintensief, moet nog meer gestandaardiseerd worden en is niet beschikbaar in alle 
labo’s [2, 5, 11]. De precisie en diagnostische waarde ligt in handen van de kwaliteit van 
het uitvoerende labo. In gespecialiseerde labo’s is het een betrouwbare en sensitieve test. 
De test heeft een beperkte waarde in de routine [1]. 
In ons labo gebeurt deze test op het laboratorium interne geneeskunde, onder leiding van 
Prof. Dr. Boogaerts. Hij is van mening dat de test zeer moeilijk te standaardiseren is, zeer 
arbeidsintensief en niet kosten-effectief. Hij is voorstander om deze “artisanale” test te 
vervangen door een combinatie van EPO dosage en PRV-1 expressie.  
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 De diagnostische waarde van beenmergpunctie voor het stellen van de diagnose van PV 
wordt in de literatuur niet eenduidig beoordeeld. Morfologisch onderzoek van het 
beenmerg is geen criterium bij de diagnosestelling van PV. Indien er eventueel gedacht 
wordt aan een andere myeloproliferatieve aandoening, kan het wel nuttig zijn om 
beenmergmorfologie te doen.  
Veranderingen zoals een toename van cellulariteit, een verlies van vetweefsel, een toename 
van grote megakaryocyten en een toename van reticulineweefsel worden vaak aangetroffen 
in de botbiopsie bij PV. Deze kenmerken worden echter niet bij alle patiënten met PV 
aangetroffen en ze kunnen ook gezien worden bij andere ziektebeelden. Beenmerg 
bevindingen werden niet geïncludeerd in de PVSG criteria [23]. 
De TVSG (tabel 6) paste deze criteria aan en includeerde beenmerg histologie als een 
specifieke clue van PV en als een pathognomische guideline om PV en secundaire 
erytropoïese duidelijk te differentiëren. De PVGS en TVSG criteria zijn dan later verbeterd 
door een nieuwe set van klinische en pathologische criteria: “the European clinical and 
pathological criteria”. Panmyelosis of proliferatie van de drie mergreeksen, met 
voornamelijk proliferatie van de erytroïde precursoren is een belangrijk kenmerk in de 
beenmerghistologie. Het gestegen aantal grote megakaryocyten in clusters en proliferatie 
van de erytropoïesis met hyperplasie van gedilateerde sinussen is een diagnostisch kenmerk 
om PV [2]. Michiels et al stelt voor om zes klinisch-pathologische stadiums te 
onderscheiden (reeds gesuggereerd door Wasserman et al). Op basis van de histologie van 
het beenmergbiopt kunnen we vroege stadia van PV herkennen [2]. 
Patholoog Thiele vindt eveneens dat beenmerghistologie een plaats heeft in het herkennen 
van PV in een vroeg stadium omdat men dan een specifiek histopathologisch patroon kan 
herkennen in het beenmerg [26]. 
Beenmerghistologie is een belangrijk onderzoek om de diagnose van PV te bevestigen [3].  
De WHO criteria includeerde beenmerghistologie als een minor criteria. De winst van dit 
onderzoek is afhankelijk van de ervaring van de dokter die het staal afneemt en de 
patholoog. Een normale beenmerghistologie sluit PV niet uit [1]. 
 
 Niettegenstaande een cytogenetische afwijking karakteristiek voor PV ontbreekt, vindt 
men toch bij meer dan 10% van de patiënten met PV chromosomale veranderingen (bv. 
deletie van de lange arm van chromosoom 20, trisomie voor chromosoom 8 of 9, verlies 
van heterozygoteit van de korte arm van chromosoom 9,…) [4,5]. Sommige auteurs raden 
aan om cytogenetisch onderzoek te verrichten om zodoende een bewijs te hebben van een 
klonale aandoening [24].  
Initieel was cytogenetica niet opgenomen in de PVSG criteria. Door het toenemend belang 
van het maligne karakter van PV werden ze wel opgenomen in de gemodifieerde criteria. In 
de WHO classificatie is een clonale genetische afwijking in beenmergcellen tevens een 
minor criteria (uptodate).  
Klonaliteit kan gedocumenteerd worden door de aanwezigheid van een klassieke 
cytogenetische marker, bepaald door G-banden of FISH of door meer gesofisticeerde DNA- 
of RNA gebaseerde klonaliteitsassays [1]. De klonaliteitsassays zijn zeer ingewikkeld en 
tijdrovend, ze worden zelden gebruikt voor de diagnose van MPD’s [11]. Cytogenetisch 
onderzoek heeft weinig diagnostische waarde [3].  
 
Andere criteria zijn o.m. splenomegalie, granulocytose en trombocytose [tabel 1-6]. 
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 Een andere moleculaire test voor PV is de verminderde expressie van de trombopoïetine 
receptor, c-mpl in plaatjes en megakaryocyten. De proliferatie van plaatjes in PV patiënten 
is mogelijks onafhankelijk van TPO, op zelfde manier als de proliferatie van rode 
bloedcellen die onafhankelijk is van EPO (uptodate).  
Moliterno et al hebben een verminderde expressie van c-Mpl beschreven in patiënten met 
PV. Deze auteurs gebruikten Western blot assay met een sensitiviteit van 96% en een 
specificiteit van 95% voor de differentiatie tussen PV en SE. Andere groepen hadden 
minder gunstige resultaten. Deze discrepanties kunnen te wijten zijn aan technische 
verschillen, voornamelijk bij het gebruik van verschillende antibodies [17]. 
Omdat verschillende studies tegenstrijdige resultaten opleveren, zijn groter studies met 
gestandaardiseerde asssay’s nodig om de rol van c-Mpl als diagnostische merker te 
analyseren [11]. 
 
In een prospectieve studie (n=100) werd een enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
gebruikt om platelet-rich plasma (PRP) serotonine levels te meten in patiënten met 
myeloproferatieve aandoeningen (o.a. PV, n=27). PRP serotonine levels waren significant 
lager in patiënten met PV, ET en myeloïde metaplasie in vergelijking met secundaire 
polycythemia en controle patiënten. Zowel PRV-1 gen overexpressie als PRP serotonine 
metingen waren performant in de differentiële diagnose tussen primair en secundaire 
polycytemie [8]. 
 
Conclusie: Ondanks het bestaan van gestandaardiseerde criteria wordt de diagnose van 
myeloproliferatieve stoornissen vaak gesteld volgens de persoonlijke ervaring van de 
behandelende arts. Betrouwbare moleculaire markers zouden de diagnose van PV kunnen 
vereenvoudigen en verbeteren [11]. 
 
 
QUESTION(S) 
 
1) Wat zijn de analytische performantie karakteristieken van de PRV-1 RQ-PCR assay? 
2) Wat zal de klinische/organisatorische impact zijn van de invoering van de test in de 

routine bij de diagnosestelling van PV? 
 
 
SEARCH TERMS 
 
1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “PRV-1 receptor,human”, “polycythemia 

vera” 
2) PubMed Clinical Queries (from 1966; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi): Systematic Reviews; Clinical Queries 
using Research Methodology Filters (diagnosis + sensitive, diagnosis + specific) 

3) Pubmed (Medline; from 1966), SUMSearch (http://sumsearch.uthscsa.edu/), National 
Guideline Clearinghouse (http://www.ngc.org/), Institute for Clinical Systems 
Improvement (http://www.icsi.org), The National Institute for Clinical Excellence 
(http://www.nice.org.uk/), Cochrane (http://www.update-software.com/cochrane/), 
Evidence Based Medicine Resource Center UZ Leuven (http://www.uzleuven.be/ebm/), 
Health Technology Assessment Database (http://www.york.ac.uk/inst/crd/htahp.htm) 

4) National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS; 
http://www.nccls.org/), International Federation of Clinical Chemistry (IFCC; 
http://www.ifcc.org/ifcc.asp), UpToDate Online version 12.2 (2004) 
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5) BCSH guidelines (http://www.bcshguidelines.org/search.asp) 
6) Biomedische bibliotheek gasthuisberg 
7) http://www.cdc.gov/publications.htm 
8) http://www.uia.ac.be/cmd/index.html 
9) http://intranet/patientenzorg/procedures.protocols.html (hematologisch handboek) 
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APPRAISAL 
 
1) Analytical performance characteristics (analytical validation report) 
 
 
 

1.1 Preanalytical considerations (patient variables, sample stability) 
 
Welk staal? 
 
Vaak wordt in de literatuur enkel vermeld dat PRV-1 gen bepaling gebeurt op 
perifeer bloed [2, 8, 10, 19, 20, 28]. In één artikel werd de analyse verricht op 
‘acidcitrate-dextrose (ACD)- anticoagulated peripheral blood samples’ [18]. 
Een ander artikel gebruikte ofwel EDTA of heparine [17]. Indien heparine gebruikt 
wordt, moet er opgelet worden voor inhibitie van de RQ-PCR door additieven [11]. 
Twee artikels vermelden het gebruik van EDTA [13,14]. 

 
Er zijn geen speciale condities voor het collecteren van bloed. Bij voorkeur wordt 
het bloed verzameld in een EDTA-tube. Alle andere PCR’s in ons labo worden 
eveneens op EDTA bloed uitgevoerd. 
 
Patient variables 
 
1. Twee gezonde donoren behandeld met granulocyte colony-stimulating factor 
(G-CSF) vertonen een verhoogde expressie van PRV-1 [28].  
Deze bevindingen correleren met onze data: vijf stamceldonoren onder groeifactoren 
vertonen hogere expressie van het PRV-1 gen (range: 77,6 - 230,4; mean 139,5) in 
vergelijking met de groep van donoren (n=9), (range: 2,64 - 39,4; mean 8,9). 
Door de behandeling van PV patiënten met flebotomie of hydroxyurea zou de 
expressie van PRV-1 significant hoger zijn dan in de controle populatie. Patiënten 
behandeld met interferon-α (n=4) hebben geen verhoogde PRV-1 expressie (down-
regulatie van PRV-1). Dit laat volgende hypothese toe: PRV-1 expressie zou een 
marker kunnen zijn voor de therapeutische respons op interferon-α [16]. 
 
De groep van Klippel et al kon vorige observaties niet bevestigen. In een cohorte van 
71 PV patiënten waren er reeds 36 behandeld, waarvan 5 met interferon-α. In de 
groep van 71 patiënten was er geen enkele met normale PRV-1 mRNA levels na 
cytoreductieve therapie. De hypothese dat interferon therapie PRV-1 overexpressie 
normaliseert kan niet bevestigd worden in deze studie [17]. 
 
Tefferi et al bestudeerde 30 patiënten met PV, waarvan drie behandeld met 
hydroxyurea (waarvan 2 eveneens met flebotomie). Deze drie patiënten vertoonden 
normale PRV-1 gen expressie [13]. 

 
In de studie van Jelinek et al zat één PV patiënt die behandeld was met alfa-
interferon. Deze patiënt had een normaal PRV-1 level [12]. 
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Deze auteurs verrichtten onderzoek naar het effect van hydroxyurea op PRV-1 
expressie. In een groep van 18 patiënten (9 met PV, 9 met essentiële trombocytosis) 
waren er 13 met een significante stijging van PRV-1 gen expressie na 1 maand 
behandeling met hydroxyurea. Na 4 maanden waren er 11 van de 18 patiënten met 
verhoogde expressie van PRV-1 gen. Dit is niet significant verschillend van de 
expressie van PRV-1 na 1 maand.  
Een verklaring voor deze tegenstrijdige resultaten met de studie van Fruehauss is 
mogelijks een tragere werking van hydroxyurea op PRV-1 gen expressie dan alfa-
interferon. Beide behandelingen beïnvloeden de myelopoïesis op verschillende levels 
[14]. 

 
Onze eigen ervaring is dat PRV-1 expressies van PV patiënten die behandeld werden 
(n=9, flebotomie/hydroxyurea), significant lager liggen (range: 6,2 - 1147; mean 
271) dan in de groep van PV patiënten die nog geen therapie (n=9) kregen (range: 
140,1 – 2352; mean 681,8).  

 
Conclusie: de bepaling van PRV-1 gen bij de diagnosestelling van PV dient te 
gebeuren vóór het instellen van therapie. 

 
2. Recent wordt in de literatuur eveneens een overexpressie van PRV-1 gen 
beschreven bij essentiële trombocytosis. Daarom kan PRV-1 niet gebruikt worden 
om deze twee klinische entiteiten te onderscheiden [10, 24, 27]. 
 
Klippel et al beschreef dat PRV-1 levels verhoogd zijn in 50% (20/35) van de 
patiënten met ET. Al deze patiënten hadden EEK’s [27]. Pahl suggereert dat deze 
ECC-positieve/PRV-1 positieve ET populatie PV zal ontwikkelen in de loop van 
hun ziekte indien ze niet behandeld worden [4]. 
 
De groep van S. Temerinac beschreef hetzelfde fenomeen in 2 patiënten met 
essentiële trombocytosis die een verhoogde PRV-1 expressie vertonen. De 
verklaring hiervoor is dat patiënten die zich initieel presenteren met trombocytosis 
en normale hematocriet de diagnose van essentiële trombocytose krijgen, en later 
evolueren tot PV [28]. 
 
De parameter moet enkel gebruikt worden voor de differentiële diagnose tussen 
secundaire erytrocytosis en polycythemia vera. 
 
3. Teofili et al gebruikte in zijn studie semi-kwantitatieve PCR. Er waren 5 patiënten 
met secundaire leukocytosis (na CABG en polytrauma) met een verhoogde PRV-1 
expressie. In deze gevallen was de onset van de neutrofilie acuut, terwijl andere 
patiënten (n=20, inflammatoire/infectieuze ziekte) herhaaldelijk leukocytosis 
vertoonden, wat pleit voor een chronisch verhoogd aantal witte bloedcellen. Het 
PRV-1 gen kan dus een rol spelen bij acute distress zoals chirurgie of polytrauma 
[24].  
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Controle personen en patiënten zonder erytrocytosis maar met een reactieve 
leukocytosis kunnen een overexpressie vertonen van PRV-1. Dit is het geval voor 
gezonde stamceldonoren behandeld met G-CSF (n=2) [28].  
 
Deze bevindingen komen correleren met de onze: we vonden een PRV-1 expressie 
bij 5 met G-CSF behandelde donors (range: 77,6 – 230,4; mean 139,5). 

 
Het is dus van belang dat bij een patiënte met erytrocytosis een infectieus probleem 
uitgesloten is alvorens PRV-1 expressie te gebruiken bij de diagnose van PV.  
Meestal wordt de diagnose van PV in een ambulante setting gesteld en zal hier in de 
praktijk weinig rekening mee gehouden moeten worden. 

 
Sample stability 
 
De meeste auteurs suggereren dat de bewaring van bloedstalen langer dan 24u kan 
leiden tot het vrijkomen van inhibitorische substanties die de PCR reactie verstoren 
[17]. De bewaring en transport van de bloedstalen is dus belangrijk voor het 
behouden van de PRV-1 mRNA levels. Het is essentieel dat alle stalen verwerkt 
worden binnen een bepaalde tijd na staalcollectie. Granulocyten hebben een korte 
levensduur wat impliceert dat de stalen best binnen de 24u behandeld worden [11, 
17]. 
 
Tefferi et al voerden PRV-1 bepaling uitgevoerd binnen de 6 uur na bloedafname in 
een EDTA buis [13]. 
 
De groep van Jelinik heeft bij twee PV patiënten PRV-1 bepaald na 2u na de 
bloedname, na 24u en na 48u. Na 24u en na 48u waren de PRV-1 mRNA levels 
significant verminderd. De stabiliteit van het referentie RNA (GAPDH, 18S) was 
identiek. Dit betekent dat de RNA isolatie van de granulocyten kort na de 
bloedname moet gebeuren [12]. 
 
Bij PRV-1 gen bepaling gaat het over een overexpressie van een gen. De stabiliteit 
van het staal is dus van belang om PV niet te missen. 
Intern gebeurt de isolatie van polymorfe nucleaire witte bloedcellen uit het perifeer 
bloed en de RNA extractie binnen de 24u. De stalen worden afgenomen op de 
raadpleging en ’s anderendaags verwerkt. De labo’s uit de periferie 
(Aalst/Dendermonde) zullen we contacteren om hen van dit probleem op de hoogte 
te brengen. We zullen ten stelligste afraden om bijvoorbeeld stalen vlak voor het 
weekend op te sturen. 
 
Bewerking van de stalen binnen de 24! 
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1.2 Analytical considerations (reproducibility, accuracy, correlation, linearity, reference 

range) 
 
Precision / Reproducibility 
De kwantitatieve RQ-PCR assay is een zeer gevoelige techniek en daarom snel 
beïnvloed door technische verschillen. Standaardisatie en kwaliteitscontrole zijn 
nodig om resultaten te kunnen vergelijken tussen verschillende labo’s. De meeste 
labo’s die RQ-PCR assays ontwikkeld hebben voor kwantificatie tussen 
verschillende labo’s, gebruiken gezuiverde granulocyten, terwijl andere volledig 
RNA van de totale leucocytose gebruiken. Het gebruik van ongefractioneerd bloed 
of totale leukocyten preparaten kan vals negatieve resultaten opleveren [11]. 
Verschillende labo’s gebruiken ook verschillende house keeping genes: 
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH), ß-glucuronidase (GUS), 
beta2-microglobuline, c-abl en het ribosomaal proteïne L19. Omdat de house 
keeping genes verschillend gereguleerd zijn, kunnen de resultaten licht verschillen. 
Wij gebruiken het house-keeping gene GUS. 

 
Klippel et al voerden elk meting van PRV-1 en GADPH mRNA levels in triple uit 
[17]. 

 
Onze data: (tabel 8) 
Elk staal werd in triple uitgevoerd. Het gemiddelde van het aantal cDNA kopieën, 
corresponderend bij de respectievelijke CT waarden, wordt gebruikt voor de PRV-
1/GUS ratio. De gemiddelde intra-CV (%CT) voor 23 willekeurige stalen was 
0,83% (1,27% voor PRV-1 en 0,39% voor GUS) [15,30].  
De intra-assay variatie is dus zeer goed. Bij de opzet van deze PCR was het nodig 
om de resultaten in triple uit te voeren om schommelingen op te sporen.  
Uit onze berekeningen (n=23) blijkt dat het doorgeven van elk van de drie ratio’s per 
staal (bij een cut-off van 130), klinisch geen verschil in interpretatie zou geven 
behalve voor 1 staal. Dit staal had volgende ratio’s 128,4; 107,2 en 151,2. Bij een 
cut-off van 130 zou 1 van de twee resultaten leiden tot een vals negatieve waarde. 
We zouden kunnen opteren om de stalen in duplo uit te voeren en eventueel bij 
twijfelgevallen rond de cut-off nog een derde bepaling doen. Het voordeel hiervan 
zal wel beperkt zijn. We sparen enkel reagentia voor de PCR Taqman uit (+/- 4,75 
€). Er zullen immers te weinig aanvragen zijn om bijvoorbeeld meer stalen per run 
in te zetten. 

 
De kwantificatie van de resultaten gebeurt, zoals hoger vermeld, met behulp van een 
standaardcurve.  
Met het plasmide, dat de gezochte cDNA sequentie bevat, wordt een seriële 
standaardreeks van 1 x 1010 kopieën/5µL tot 1 x 100 kopieën/5µL gemaakt door 
telkens tienvoudige verdunningen te maken. Na het uitvoeren van de PCR zet men 
het aantal kopieën uit t.o.v. de CT waarde. Men bekomt vervolgens een curve 
waarop men het aantal kopieën cDNA van een onbekend staal kan afleiden indien 
men de CT waarde kent.  
Bij elke run wordt er een standaardcurve gemaakt waarbij gebruik gemaakt wordt 
van een plasmide. Dit is een vorm van inter-assay variatie. Voor 5 runs hebben we 
de CV’s van de CT’s van de verschillende verdunningen berekend (tabel10).  
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Accuracy (bias) 
 
De juistheid van een methode geeft de mate van overeenstemming weer tussen de 
gemeten concentratie en de werkelijke concentratie. Dit kan worden nagegaan door 
vergelijking van de meetmethode met de gouden standaard. 
De accuraatheid van de real-time PCR is volledig afhankelijk van de accuraatheid 
van de standaarden. Het opstellen, synthetiseren, zuiveren en kalibraties van DNA 
standaarden is van belang [15,30]. 
 
Correlation with current methode 
 
Van 16 stalen (PV, n = 5; niet-PV, n = 11) hebben we zowel PRV-1 gen expressie 
bepaald en EPO dosage (tabel 9). Gedaald EPO gehalte is sterk suggestief voor PV, 
gestegen EPO gehalte voor SE. Toch zijn er een groot aantal stalen met normaal 
EPO gehalte wat weinig specifiek is. In onze studie is PRV-1 overexpressie 100% 
sensitief en 100% specifiek. 
 
Linearity 
 
Deze eigenschap geeft weer of er binnen een meetgebied een lineair verband bestaat 
tussen het gemeten signaal en de hoeveelheid (concentratie) van de gemeten 
component. 
Een veel gebruikte maat voor lineariteit is de correlatiecoëfficiënt, die varieert 
tussen -1 en 1. Het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt varieert tussen 0 (geen 
lineair verband) en +1 (perfect lineair verband). 
Bij het opstellen van de standaardcurve wordt een seriële standaardreeks van 1 x 
1010 kopieën/5µL tot 1 x 100 kopieën/5µL gemaakt door telkens tienvoudige 
verdunningen te maken. Er is een lineair verband tussen de bekomen CT waarden 
(gemeten) en log van het aantal kopieën (gekend). Bij elke run wordt er een 
standaardcurve opgesteld voor het PRV-1 gen en het GUS gen. De 
correlatiecoëfficiënt wordt automatisch weergegeven, deze moet groter zijn dan 
0,980.  
Binnen de range van 1 tot 1.106 is er een lineair verband tussen log cDNA en de CT 
waarden. Soms worden er afwijkingen in dit lineair verband waargenomen. 
Enerzijds kan een te hoge concentratie aan cDNA te wijten zijn aan inhibitoren, 
anderzijds kan een onderschatte hoeveelheid cDNA voorkomen indien kwantificatie 
van target kopieën minder is dan 50 [30].  
 
Reference range 
 
Een belangrijk punt is het vaststellen van de cut-off waarden: er werd getracht de 
ondergrens vast te leggen waarbij een resultaat als negatief moet gerapporteerd 
worden, en de grens te bepalen waarbij er sprake is van een over-expressie van 
PRV-1, passend bij een myeloproliferatieve aandoening en een secundaire oorzaak 
uitsluitend.  
De absolute cut-off waarde is 130. Een resultaat > of gelijk aan 130 wordt 
beschouwd als een overexpressie van PRV-1 en past bij polycythemia vera of ziekte 
van Vacquez. Een resultaat kleiner dan 130 past niet bij de diagnose van 
polycythemia vera. Een grotere studiepopulatie is echter nodig om deze cut-off te 
bevestigen (TO DO). 
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1.3  Analytical range  
 

Bij het opstellen van de standaardcurve gebruiken we drie punten, namelijk 103, 104 

en 105kopieën/5µL. Na het uitvoeren van de PCR zet men het aantal kopieën uit 
t.o.v. de bekomen CT-waarde. Dan kan met het aantal kopieën cDNA van een 
onbekend staal afleiden indien men de CT waarde kent. Deze onbekende waarden 
liggen op de rechte door de drie standaardpunten. 
De detectielimiet wordt vaak gedefinieerd als de concentratie corresponderend met 
een signaal plus drie SD’s boven het gemiddelde voor een calibrator zonder analyte. 
Deze definitie is niet operationeel voor RQ-PCR. In theorie, geeft slechts 1 enkele 
kopie van target cDNA amplificatie boven de achtergrond fluorescentie. Maar, bij 
lage concentraties is de samenstelling van de oplossing niet homogeen. In de 
praktijk, zullen 10 kopieën van het target cDNA nodig zijn om amplificatie te 
veroorzaken [15, 30]. 
De amplificatie limiet wordt vaak gedefinieerd als de concentratie corresponderend 
met een signaal dat 10 SD’s boven het gemiddelde ligt van de calibrator zonder 
analyte. Ook deze definitie is niet geldig voor RQ-PCR. De limiet is ongeveer 50 
kopieën van target cDNA. Boven deze waarde zijn de CV’s van de CT min of meer 
constant. Onder de waarde van 50 kopieën zijn de CV’s veel hoger en is er geen 
kwantificatie met de juiste precisie mogelijk [30]. 
Zoals eerder vermeld is er een lineair verband tussen log cDNA en de CT waarde 
binnen de range van 1 tot 1.106 log kopieën. We wensen dan ook dat de CT waarden 
binnen deze range vallen. Rekening gehouden met de amplificatie limiet 
(betrouwbaar vanaf 50 kopieën), is het analytische bereik 20 tot 40 CT’s.  

 
1.4 Turn around time (TAT) 

 
Momenteel worden de aanvragen verzameld tot minstens 7. Dit komt erop neer dat 
de test ongeveer om de 6 weken wordt uitgevoerd. Indien de test in routine 
aangeboden wordt, zouden we kunnen opteren om maximaal 1x/maand en minimaal 
1x/2 maanden de PCR uit te voeren. Het resultaat van de EEK’s is er na 2 weken. 
Indien de diagnose binnnen de maand gesteld kan worden is dit redelijk volgens 
Prof. Dr. Verhoef. Bovendien is PV geen acute ziekte. 
 
Gezien de kost van het plasmide is het kosten/baten niet verantwoord de test 
bijvoorbeeld wekelijks uit te voeren. Dringende aanvragen worden niet uitgevoerd. 
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1.5 Inschatting van het aantal te verwachten aanvragen 
 
Incidentie: Op de dienst hematologie in het UZ Leuven zijn er ongeveer 10 tot 12 
nieuwe gevallen van PV per jaar . (cfr. Prof. Dr. Verhoef) 
 
Voor erytropoïetine dosage waren er 51 aanvragen in 2003. In 2004 waren er dat 48 
(t.e.m. oktober). Deze test wordt in Luik uitgevoerd en geeft ongeveer een schatting 
weer van het aantal keer ‘vermoeden van PV’ opduikt per jaar. 
Tot op heden is PRV-1 expressie nog niet in routine en werden al 52 aanvragen 
verkregen, waarvan 9 uit de periferie (17%). Van de stalen uit de periferie was er 
geen enkel met overexpressie van PVR-1 gen. 
Momenteel gebeurt de test in Roeselare, Gent, Brussel en Brugge. Hasselt zou 
ermee bezig zijn. (Prof. Dr.Verhoef) 
PRV-1 expressie staat recent genoteerd op de nieuwe bonnen (3015) voor moleculair 
onderzoek maar is momenteel nog niet aanvraagbaar. Vermoedelijk kunnen we 
daardoor meer aanvragen verwachten. 
 

1.6 KAL (clinical tolerance limits) 
 
Een medisch onaanvaardbare fout is een afwijking die, rekening houdend met de 
biologische variabiliteit voor de betreffende parameter, aanleiding kan geven tot een 
verkeerde interpretatie van het patiëntenresultaat en dus tot onaangepast medisch 
handelen met mogelijk schadelijke gevolgen voor de patiënt. Voor vele parameters 
vindt men (nog) geen medisch onaanvaardbare fout in de literatuur. Klinische 
aanvaardbaarheidslimieten zijn de vertaling van de medisch onaanvaardbare fout in 
een grens, absoluut of in termen van SD (vb.3SD), die kan worden gehanteerd bij de 
interpretatie van de resultaten van de interne kwaliteitscontrole.  
De theoretische KAL wordt berekend aan de hand van de totale fout, met volgende 
formule: TE<1,65kCVw+m(CVw

2+CVg
2)1/2. Deze formule is in dit geval niet 

werkbaar, we hebben geen CVg bepaald.  
Een voorstel (Prof. Van Stapel) was om de mean van de PV groep min 2xSD te 
berekenen (99,38977) en de mean van de niet-PV groep plus 2xSD te berekenen     
(-842,742). De bedoeling was na te gaan hoe verder deze punten van elkaar liggen, 
maar er is overlapping en bovendien is de spreiding niet normaal verdeeld.  
 

1.7 Kwaliteitscontrole 
 
a) IQC 
De kwaliteitscontrole heeft als doel de reproduceerbaarheid van de PCR te 
bevestigen. 
Mogelijke opties hiervoor zijn: 

1. het plasmide met zijn verdunningen, is een vorm van 
controle, dit wordt immers in elke run meegenomen 

2. een patiëntenstaal met veel RNA zou ook kunnen dienen als 
controle 

3. bestaat er reeds een cellijn met PRV-1 op de markt? 
Het plasmide met zijn verdunningen is een controle op de verschillende stappen van 
de PCR. (bijvoorbeeld: is het reagens toegevoegd?) Het is niet nodig om een cellijn 
mee te nemen als controle omdat we niet geïnteresseerd zijn in een bepaalde waarde 
(hoog/matig/laag), maar in een overexpressie van een gen. 
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Telkens een PCR uitgevoerd wordt, moet de efficiëntie van de PCR hetzelfde zijn. 
De helling van de grafiek (slope) is een maat voor de efficiëntie en kan gebruikt 
worden om de efficiëntie te berekenen. E=10(-1/slope)-1.  
De variatie op de efficiëntie is dus ook een vorm van controle op de PCR (tabel 11). 
Volgens Vaerman et al ligt de variatie op de slope rond 1% [15,30]. Dit is te streng 
en is in de praktijk niet haalbaar. Elk staal wordt in triple uitgevoerd: indien er een te 
groot verschil is in slope, dan is er een probleem met de PCR vb. aanwezigheid van 
PCR-inhibitoren. Dit wordt gecontroleerd bij elke run [15, 30].  
 
b) EQC 
EQC bestaat momenteel nog niet voor deze test. Aangezien er enkele labo’s van de 
CMD’s deze test eveneens uitvoeren, zal dit voor de (nabije) toekomst zijn. 
 
Er bestaat nog geen SOP van deze test. Er zijn wel SOP’s over de isolatie van PMN 
(SOP20) en over RNA/cDNA isolatie (SOP 21,22). Indien de test aanvaardt wordt 
voor routine, zal er een SOP opgesteld worden. 
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2) Diagnostic performance (M. Bossuyt, “Towards complete and accurate reporting of 
studies of diagnostic accuracy: The STARD initiative.” Clinical Chemistry 2003;49:1,1-6) 

INTRODUCTION De doelstelling was om met behulp van RQ-PCR voor het PRV-1 gen te 
differentiëren tussen PV en secundaire erytrocytosis.  

METHODS  
Participants Zowel clinici uit de periferie als in het UZ stuurden ons perifeer bloed 

van patiënten verdacht voor of gekend met PV. 
De patiënten verdacht voor PV werden gerekruteerd door de clinici op 
basis van de symptomen. Simultaan met PRV-1 gen bepaling werden 
andere onderzoeken, zoals beenmergpunctie, EPO dosage, botboor, 
enz… aangevraagd.  
De patiënten gekend met PV hadden reeds een reeks testen ondergaan en 
hadden de definitieve diagnose van PV volgens de WHO-criteria. 
We verzamelden eveneens perifeer bloed van 9 gezonde donoren en 5 
stamceldonoren onder groeifactoren. 
Retrospectieve studie: de resultaten van de RQ-PCR werden 
doorgegeven aan de clinici via e-mail. De definitieve diagnose van de 
patiënten volgens de WHO criteria werd ons nadien verschaft.  

Test Methods Als gouden standaard gold de WHO classificatie. 
Voor de RQ-PCR worden de witte bloedcellen eerst geïsoleerd door 
Ficoll-Hypaque densiteit centrifugatie. Nadien worden de rode 
bloedcellen geëlimineerd door lysis met NH4Cl. Voor de RNA extractie 
gebruiken we de Qiagen RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany). 
Het aanmaken van cDNA gebeurt volgens het EAC-protocol (Europe 
Against Cancer) en het cDNA wordt vervolgens ½ verdund. 
De primer/probe sequenties zijn afkomstig van Julian Topaly, interne 
geneeskunde, Universiteit van Heidelberg, Duitsland. Het PRV-1 
plasmide werd verkregen via Dr. M.R. Veldwijk, German Cancer 
Research Center, Heidelberg, Duitsland. 
De PCR voorwaarden zijn als volgt: een 25 µl reactie bevat 12,5 µl 
TaqMan Universal Master Mix 2x (Applied Biosystems, Foster City, 
CA, USA), 4,5 µl RNAse vrij water, 300 nM forward en reverse primers 
(Eurogentec, Belgium), 200 nM TaqMan probes (Eurogentec), en 5 µl 
cDNA van het plasmide. Elke analyse wordt in triple uitgevoerd op de 
ABI PRISM 7900 Sequence Detection System (Applied Biosystems). Bij 
elke run worden er negative controles gebruikt. De CT (threshold cycle) 
wordt bepaald na 50 PCR cycli. De kwaliteit van het RNA en de 
efficientie van de cDNA synthese wordt gecontroleerd door de 
amplificatie van het housekeeping gene β-glucuronidase (GUS). Voor de 
kwantificatie van PRV-1 en GUS worden standaardcurven opgesteld aan 
de hand van een seriële verdunningsreeks van het plasmide.  
De PCR’s werden uitgevoerd door ervaren MLT’s o.l.v. Frans 
Houtmeyers. De extractie van RNA en het aanmaken van cDNA 
gebeurde systematisch binnen de 24u. Het stabiele, aangemaakte cDNA 
werd dan ingevroren tot er +/- een achttal stalen verzameld waren, dan 
werd een run ingezet. 
De resultaten werden gerapporteerd aan de clinici als een ratio (het aantal 
kopieën van PRV-1 / het aantal kopieën van GUS). Aanvankelijk werd 
de cut-off vastgelegd op 100. Bij het rapporteren van de resultaten was er 
geen enkele klinische informatie ter beschikking van de patiënten.  
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2.1 Sensitivity, specificity 
 
Tot vandaag is PRV-1 overexpressie nog geen criteria in de PVSG of WHO voor de 
diagnose van PV. We gebruikten deze criteria als gouden standaard. Door Pahl werd 
er reeds een voorstel gedaan om de criteria te herzien en PRV-1 gen overexpressie te 
includeren [1].  
 
Klippel et al beschrijft de RQ-PCR assay als een zeer betrouwbare en specifieke test 
voor de diagnose van PV. Zij vonden significante verschillen (p<0,0001) in PRV-1 
expressie bij de groep van PV patiënten (n=71) versus de controlegroep (n=80) en 
de groep van patiënten met secundaire erytropoïesis (n=11) [17]. 
 

RESULTS  
Participants Het verzamelen van stalen verliep van 2003 tot eind 2004.  

De gemiddelde leeftijd van de studiepopulatie was 61 jaar, 34 mannen en 17 
vrouwen. De PV patiënten werden ingedeeld in twee groepen: één groep van 
patiënten die nog geen behandeling had gekregen (n = 42) en een groep PV 
patiënten die reeds therapie gekregen hadden (n = 9). Zeven stalen waren 
afkomstig van Aalst, twee van Dendermonde en de rest waren stalen van 
patiënten uit het UZ Leuven. 

Test results 
(zie figuur I) 

• gezonde donoren: lage PRV-1 gen expressie laag (range PRV1/GUS 2,64 
- 39,4; mean 8,9) 

• stamceldonoren onder groeifactorentherapie: hogere PRV-1 gen expressie 
(range ratio PRV1/GUS 77,6 - 230,4; mean 139,5). 

• PV, behandelde patiënten: laag tot hoge PRV-1 expressie levels (range 
ratio PRV1/GUS 6,2 - 1147, mean 271)  

• PV, niet behandelde patiënten: hoge PRV-1 expressie levels (range ratio 
PRV1/GUS 140,1 – 1372; mean 681,8) 

• Secundaire erytrocytosis: lage PRV-1 expressie levels (range 0,4 - 129,2; 
mean 34,8) 

De groep van patiënten met PV die al behandeld warden, hadden wisselende 
ratio’s. Uit de literatuur blijkt dat de ratio beïnvloed wordt door therapie. Na 
exclusie van deze groep was er een duidelijke scheiding tussen PV 
(onbehandelde) patiënten en patiënten met secundaire erytrocytosis. Bij een 
cut-off van 130, is de sensitiviteit en de specificiteit 100%. 

Estimates Diagnostische accuraatheid, reproduceerbaarheid: zie hoger. 
Sensitiviteit, specificiteit, NND, LR: zie lager 

DISCUSSION 1) Hoewel onze studiepopulatie klein is, suggereren onze data dat 
kwantitatieve analyse van PRV-1 mRNA m.b.v. real-time PCR een 
waarde heeft bij de diagnosestelling van patiënten met erytrocytosis.  

2) Om de cut-off van 130 te bevestigen, is het nodig om nog meer 
analyses uit te voeren bij patiënten die nog geen therapie kregen.  
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Onze resultaten (n=42; 9 PV; 33 niet-PV: zie Figuur I). Bij de patiënten met 
vermoeden van PV (range 140,1 – 2352; mean 681,8) werd eerst PRV-1 expressie 
bepaald, vóór de behandeling werd ingesteld. De ‘gouden standaard’ was de 
diagnose van PV volgens de clinici die de WHO criteria hiervoor gebruikten. 
Sensitiviteit: 100%, Specificiteit: 100%. 
 
Negen patiënten met PV hadden al therapie (flebotomie en hydrea) gekregen voor 
het PRV-1 expressie bepaald werd. De ratio van de patiënten was significant lager 
(range: 6,2 – 1147; mean 271) dan in de groep van PV patiënten die nog geen 
therapie kregen. 
 

2.2 Likelihood ratio’s (LR) 
 
LR+ve=sensitiviteit/(1-specificiteit)= 1/(1-1)= oneindig 
LR-ve=(1-sensitiviteit)/specificiteit= (1-1/1)= 0  
De positieve likelihood-ratio (LR+) is de verhouding van de kans op positieve 
labotest bij zieken/ kans op positieve labotest bij niet-zieken. Hoe groter deze 
verhouding (naderend naar oneindig), hoe beter. LR+ve = TP/FP = 9/0 = oneindig. 
Een negatieve likelihood-ratio (LR-) is de kans op een negatieve test bij zieken/ de 
kans op een negatieve test bij niet-zieken. De negatieve (LR-) geeft aan welke mate 
een ziekte minder aannemelijk wordt bij een negatief testresultaat. De LR- is een 
getal kleiner dan 1. Een diagnostische test is informatiever naarmate de LR- dichter 
tot 0 nadert, wat hier het geval is! LR-ve = FN/TN = 0/33 = 0 
 

 
2.3 NND (number needed to diagnose) 

 
NND = 1/[sensitiviteit-(1-specificiteit)] = 1/[1-(1-1)]= 1 
NND is een uitdrukking van hoeveel testen men moet doen alvorens men een terecht 
positief of terecht negatief resultaat bekomt. Hoe dichter deze ratio bij 1 ligt hoe 
beter! 
 

2.4 Is de test superieur t.o.v. andere tests? 
 
We vergeleken PRV-1 gen bepaling met EPO dosage voor 19 patiënten (tabel 9). 
Gezien de hoge sensitiviteit en specificiteit van PRV-1 bepaling is de performantie 
van deze test superieur t.o.v. EPO dosage, hoewel deze laatste test wel goedkoper is 
(kostprijs EPO dosage: 17 €; kostprijs PRV-1 overexpressie: +/-105 €). PRV-1 gen 
bepaling is kosten/baten superieur t.o.v. de klassieke beenmergkweek.  
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3) Clinical impact 
 
 

3.1 Diagnostic aspect 
 
Kwantitatieve analyse van PRV-1 mRNA expressie is nuttig bij de diagnose van PV. 
De parameter kan gebruikt worden bij patiënten met erytrocytosis, gestegen 
hematocriet en/of hemoglobine voor de differentiële diagnose tussen primaire en 
secundaire erytrocytosis. Na grondige standaardisatie kan de parameter worden 
opgenomen in de WHO of PVSG criteria en erytropoïetine dosage en/of EEK’s 
vervangen. 
Cytologie van het beenmerg levert geen meerwaarde in de diagnostiek van PV. Bij 
twijfel over de differentiële diagnose met andere myeloproliferatieve aandoeningen 
is cytologie wel geïndiceerd. Botboorbiopsies zijn vaak vrij richtinggevend. 
Cytogenetica is slechts in een minderheid van de gevallen afwijkend. Bij 
afwijkingen is dit een bewijs voor het maligne karakter van de ziekte. 

 
 

3.2 Treatment 
 

Zoals eerder vermeld is er een down-regulatie van PRV-1 expressie na therapie 
met interferon-α. Grote gecontroleerde studies zijn echter nodig om te kunnen 
besluiten dat de merker met klinische respons correleert. Indien dit zo is, zou door 
kwantificatie van de merker een snelle therapie ingesteld kunnen worden. Bovendien 
zijn deze nieuwe inzichten belangrijk voor het ontwikkelen van potentiële nieuwe 
geneesmiddelen [16]. 
 
Door een optimale diagnosestelling (TAT, sensitiviteit, specificiteit) kan men sneller 
starten met de behandeling (hydrea, aderlatingen). 
 
Het is belangrijk dat de parameter aangevraagd wordt bij het begin van de 
investigatie naar PV. Eens met gestart is met een behandeling is de ratio waardeloos. 
 

3.3 Health outcome 
 
Het stellen van de juiste diagnose is belangrijk. Stel dat een secundaire polycythemia 
behandeld wordt met hydrea en de patiënte doet een secundaire leukemie dan is de 
outcome van de patiënt slecht. In de literatuur is er (nog) geen evidentie dat PRV-1 
gen bepaling de outcome van de patient zou verbeteren.  

 
3.4 Prognose 

 
Het al dan niet aanwezig zijn van de ziekte polycythemia vera op zich is een verschil 
in prognose. 
 
 

3.5 Follow-up 
 
Deze parameter wordt niet gebruikt voor de follow-up van PV; enkel voor 
diagnostische doeleinden. 
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4) Organizational impact 
 

4.1 Impact in the hospital 
 

• Beenmergcytologie is geen criterium bij de diagnosestelling voor PV 
(zowel niet in de WHO, als in de PVSG). Dit onderzoek wordt dikwijls 
samen uitgevoerd met een botboorbiopt. Het uitvoeren van de punctie op 
zich is niet tijdrovend of pijnbesparend aangezien er toch een 
botboorbiopsie en een aspiraat voor cytogenetica en/of beenmergkweek 
verricht wordt. Beenmergcytologie vergt echter +/- een uur werkt voor 
laborant/assistent/supervisor. Tenzij er ook nog gedacht wordt aan een 
andere myeloproliferatieve ziekte is dit onderzoek overbodig. 

• Beenmergkweek is een tijdrovend en kostelijk onderzoek. Dit onderzoek 
wordt enkel uitgevoerd bij twijfel, in afwezigheid van EPO, 
clonaliteitsonderzoek 
(http://intranet/patientenzorg/procedures.protocols.html (hematologisch 
handboek) 
PRV-1 gen bepaling is een test die beenmergkweek kan vervangen. 

• Er is geen verkorting van de hospitalisatieduur omdat de patiënt niet 
opgenomen wordt. 

 
 

4.2 Is PRV-1 geïncorporeerd in klinische richtlijnen of guidelines? 
 
Het ‘European Leukemia Network’ zal binnen 6 maanden guidelines publiceren 
voor de standaardisatie van het RQ-PCR assay. Hierdoor zal het mogelijk worden 
resultaten uniform en vergelijkbaar te maken tussen verschillende instellingen [1].  
De auteur stelt voor om de gemodifieerde PVSG criteria verder aan te passen. 
Overexpressie van PRV-1 zou een minor criterium zijn voor de diagnose van PV. 
Het B4 criterium wordt dan BFU-E groei OF laag EPO OF PRV-1 overexpressie [1, 
tabel 5]. 
 
 

5) Cost impact: in and outside the laboratory 
 

5.1 Actual cost 
 

Deze test kan men vergelijken met de kosten bij het uitvoeren van een real-time 
PCR voor een translocatie. Rekening houdend met de reagenskost, distributiekosten, 
primaire activiteiten en secundaire activiteiten kost een de PRV-1 real-time PCR 
ongeveer 105 euro per patiëntenstaal uitgevoerd in batch van 10 stalen 
(kostprijstabellen, loon MLT 0,45 €/minuut). Deze prijs komt overeen met de 
gemiddelde prijs van een PCR.  

 
5.2 Reimbursement 
 

Er is geen RIZIV terugbetaling voorzien voor deze moleculaire test. De CMD’s 
ontvangen een ‘enveloppe’ waarmee ze hun kosten moeten opvangen.  
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5.3 Profit elsewhere in the hospital 
 
1. De PRV-1 test zou in de toekomst een vervanging kunnen zijn voor de 
erytropoïetine dosage test. Die test wordt momenteel opgestuurd naar Luik. We 
krijgen een factuur van 17 euro per EPO dosage.  
2. Volgens Prof. Dr. Bogaerts zou PRV-1 expressie in combinatie met EPO 
dosage beenmergkweek kunnen vervangen. Hij is van menig dat deze test 
moeilijk te standaardiseren valt, arbeidsintensief en zeker niet kosteneffectief is.  
3. Rode bloedcelmassa is niet steeds nodig. (wat volgens de clinici routinematig 
wordt uitgevoerd). Wanneer het hematocriet hoger is dan 56% bij vrouwen of 60% 
bij mannen kan de diagnose polycytemie bijna met zekerheid worden gesteld bij 
uitsluiting van een secundaire oorzaak (gemodifieerde PVSG). Indien bij vrouwen 
het hemoglobinegehalte hoger is dan 16,5 g/dL en bij mannen hoger dan 18,5g/dL, 
dan is dit volgens de WHO een major criteria en hoeft de RBC-massa niet meer 
bepaald te worden. Dit criterium is minder streng aangezien 18,5 g/dl en 16,5g/dl 
ongeveer overeenkomt met een hematocriet van 54 en 48% respectievelijk. 

 
 

6) Decision making 
 

6.1 Impact of PRV-1 on the clinical decision making process and patient management 
 

1. Om overconsumptie te vermijden is het nuttig om een diagnoseregel op te 
stellen. 

 
VOORSTEL DIAGNOSEREGEL: 
 
Bij klinisch vermoeden van PV (aspecifieke klachten: acute jichtaanval, 
hoofdpijn, duizeligheid, zweten, jeuk, trombosis, maagulcus) stellen we voor 
dat moet voldaan zijn aan volgend criterium:  
 
Hematocriet > 52% (man), hematocriet > 48% (vrouw)                uptodate 
 
Hematocriet > 50% (man), hematocriet > 48% (vrouw) zonder bloeding of 
Fe-tekort                     http://intranet/patientenzorg/procedures.protocols.html 
 
Door dit criterium te stellen, sluiten we patiënten met trombocytose uit. Dit 
is belangrijk aangezien deze patiënten soms ook overexpressie van PRV-1 
gen vertonen. De verklaring hiervan is dat er een overgang van de ene naar 
de andere aandoening mogelijk is.  
De nieuwe parameter wordt niet uitgevoerd indien niet voldaan is aan dit 
criteria. 

 
2. Beenmergmorfologie is een overbodig onderzoek. Beenmergpunctie blijft 

enkel nodig voor cytogenetica en in de differentiële diagnostiek van 
myeloproliferatieve ziekten.  
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3. Rode bloedcelmassa is niet steeds nodig. (wat volgens de clinici routinematig 
wordt uitgevoerd). Wanneer het hematocriet hoger is dan 56% bij vrouwen of 
60% bij mannen kan de diagnose polycytemie bijna met zekerheid worden 
gesteld bij uitsluiting van een secundaire oorzaak (gemodifieerde PVSG). 
Indien bij vrouwen het hemoglobinegehalte hoger is dan 16,5 g/dL en bij 
mannen hoger dan 18,5g/dL, dan is dit volgens de WHO een major criteria en 
hoeft de RBC-massa niet meer bepaald te worden. Dit criterium is minder 
streng aangezien 18,5 g/dl en 16,5g/dl ongeveer overeenkomt met een 
hematocriet van 54 en 48% respectievelijk. 

 
 

6.2 past de test binnen het eigen ‘labo profiel’? 
 

Tot op heden is het aantal aanvragen voor PRV-1 gen bepaling niet zo groot. 
Dit benadert de aantallen voor EPO dosage (n = +/- 50). Indien de test 
geïmplementeerd wordt in de routine, zullen er (tijdelijk?) meer aanvragen 
gedaan worden. Praktisch gezien staat de test volledig op punt. Gezien deze 
PCR gelijkaardig is aan andere real-time PCR’s, is er slechts een minimum aan 
opleiding nodig voor de MLT’s voor het uitvoeren van de PCR. Omdat de 
frequentie van uitvoering van de test niet hoog ligt, kan hij gebeuren wanneer er 
tijd is. Er is dus geen extra MLT nodig. Indien we de stalen opsturen naar een 
ander labo, verliezen we aan kwaliteit, cfr. staalstabiliteit!  

 
6.3 besluit (flowchart) 

 
PRV-1 gen expressie is een performante parameter in de diagnosestelling van 
PV en meer bepaald om het onderscheid te maken tussen secundaire 
erytrocytosis en polycythemia vera. Kosten-baten lijkt het ons logisch om eerst 
de beenmergkweek achterwege te laten. In tweede instantie kan overwogen 
worden om EPO dosage te laten vallen. 
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COMMENTS 
 
Principe RQ-PCR: 
Real-time PCR combineert de amplificatie van het target materiaal met de detectie van 
amplicons in eenzelfde gesloten cupje. De detectie van de amplificatie gebeurt door de 
aanwezigheid van een probe. Deze probe die complementair is met de geamplificeerde 
sequentie, heeft een “reporter dye” (een fluor groep) aan het 5’-einde en een “quencher 
dye” aan het 3’-einde. Zolang deze beiden bij elkaar in de buurt zijn, wordt er geen signaal 
gedetecteerd, maar vanaf dat de primer zijn complementaire sequentie heeft gevonden en er 
dus amplificatie ontstaat, zal de probe door het Taq–polymerase gehydrolyseerd worden.  
Hierdoor worden de reporter dye en de quencher dye gescheiden en kan de fluorescentie 
van de reporter dye gedetecteerd worden. 
Voor een absolute kwantificatie van het bekomen product, kan men een standaardcurve 
opstellen. In deze RQ-PCR van het PRV-1 gen wordt de hoeveelheid PRV-1 gen uitgedrukt 
als een ratio t.o.v. het house-keeping gen GUS dat als endogene controle en referentie 
fungeert. Zo wordt de hoeveelheid PRV-1 gen enerzijds genormaliseerd voor de 
hoeveelheid totaal cDNA dat is toegevoegd aan iedere reactie en anderzijds geeft de ratio 
een goed beeld van overexpressie van het PRV-1 gen. 
 
Bewerking plasmide: 
Het opstellen van een standaardcurve gebeurt met behulp van een plasmide. Het plasmide 
dat we hier gebruikt hebben, is 4018 Kbp lang en bevat fragmenten van het PRV-1 gen en 
het house-keeping gen GAPDH. Het plasmide werd verkregen via Dr. M.R. Veldwijk, 
German Cancer Research Center, Heidelberg (Duitsland).  
De bereiding van de plasmide diluties nodig voor het maken van de standaardcurve, 
gebeurde volgens het EAC-protocol (Europe Against Cancer). Op de microbiologische 
afdeling moleculaire diagnostiek werd eerst het plasmide getransformeerd naar een 
competente bacterie, E. coli DH5α, om geamplificeerd te worden. Eenmaal geamplificeerd 
kan men de plasmidenconcentratie in het lysaat meten. Vervolgens lineariseert men het 
plasmide en meet men de concentratie geknipt plasmide. Met behulp van het moleculaire 
gewicht (MW) wordt het aantal kopieën plasmiden berekend. Vanuit deze oplossing wordt 
vervolgens een verdunningsreeks gemaakt waarmee de standaardcurve voor PRV-1 
opgesteld wordt. Voor het house-keeping gen GUS gen wordt er eveneens een 
standaardcurve opgesteld, hiervoor beschikken we over commerciële kit waarin 1000 
plasmiden/5µl; 10000 plasmiden/5µL en 100000 plasmiden/5µL. 
 
Standaardcurve: 
De kwantificatie van de resultaten gebeurt, zoals hoger reeds vermeld, met behulp van een 
standaardcurve. Met het plasmide, dat de gezochte cDNA sequentie bevat, wordt een seriële 
standaardreeks van 1 x 1010 kopieën/5µL tot 1 x 100 kopieën/5µL gemaakt door telkens 
tienvoudige verdunningen te maken. Na het uitvoeren van de PCR zet men het aantal 
kopieën uit t.o.v. de CT waarde. Men bekomt vervolgens een curve waarop men het aantal 
kopieën cDNA van een onbekend staal kan afleiden indien men de CT waarde kent. 
 
 
TO DO/ACTIONS  
 

• Reëvalutie van de cut-off waarde indien er meer testen uitgevoerd zijn. 
• Indien de test in de routine komt, opstellen van een werkvoorschrift. 
• Aanvragers uit de periferie verwittigen voor staalstabiliteit. 
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ATTACHMENTS 
 
 
Tabel 1: Criteria van Polycythemia Vera Study Group (PVSG) (1975) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2: Gemodifieerde PVSG-criteria volgens T.C. Pearson en M. Messinezy (1996) 
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Tabel 3: Gemodifieerde PVSG-criteria volgens Berlin (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4: WHO criteria (2001) 
 
(E.S. Jaffe, N.L. Harris, H. Stein, J.W. Vardiman. World Health Organization classification of tumours. 
Pathology and genetics of tumours of haematopoietic and lymphoid tissue) 
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Tabel 5: Refined PVSG criteria volgens Pahl 2004 (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 6: Rotterdam Criteria van Thrombocythemia Vera Study Group (TVSG) 
(1997) 
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Tabel 7: EPO dosage van 19 patiënten ingedeeld volgens de WHO criteria 
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Tabel 8: Precisie 
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Tabel 9: EPO dosage versus ratio PRV1/GUS 
 

 
 
 
Tabel 10: inter-assay variabiliteit 
 

  E3/PRV/CT E3/GUS/CT E4/PRV/CT E4/GUS/CT E5/PRV/CT E5/GUS/CT 
1 31 29,6 28 26,2 22,6 22,6 
2 31,2 30,2 27,9 26,9 24,5 22,6 
3 31 29,6 27,7 26,5 24,2 23 
4 30,8 30,1 27,8 26,9 24,7 22,9 
5 31,1 30 27,6 26,8 24,7 23,1 

mean 31,02 29,9 27,8 26,66 24,14 22,84 
SD 0,14832397 0,28284271 0,15811388 0,30495901 0,88487287 0,2302173 
CV 0,47815593 0,94596225 0,56875497 1,14388227 3,66558771 1,0079566 

 
 
Tabel 11: variatie in efficiëntie 
 

  PRV-1 GUS 
  Slope r2 Slope r2 
run 1 -3,28556 0,99425 -3,52216 0,99758 
run 2 -3,31813 0,99310 -3,69963 0,99161 
run 3 -3,43330 0,99544 -3,43330 0,99544 
run 4 -3,04684 0,99479 -3,52572 0,99312 
run 5 -3,48822 0,98379 -3,15979 0,99786 
run 6 -3,68326 0,99024 -3,74332 0,99895 
mean -3,37589 0,99194 -3,51399 0,99576 
SD 0,21455 0,00439 0,20939 0,00291 
CV -6,35545 0,44236 -5,95877 0,29176 
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Fig I: resultaten 
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Figuur II: Flowchart 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dit criterium is minder streng aangezien 18,5 g/dl en 16,5g/dl ongeveer overeenkomt met een hematocriet 
van 54 en 48 

 

Vermoeden 
PV 

Trombocytosis (> 400 x 109/l) 
WBC (> 12 x 109/l) 
Splenomegalie (klinisch/echo) 

Gestegen hematocriet/hemoglobine 

* zuurstofsaturatie: gedaald  
* carboxyhemoglobinegehalte verhoogd: rookstop 3-4m 
* PRV-1 expressie 
* botboorbiopsie 
* cytogenetica 
* (EPO) 
* (EEC) 

WHO 

STAP 1 

STAP 2 DD Absolute of relatieve erytrocytose? 

HTC > 56% vrouw 
HTC > 60% man

Hb > 16,5 g/dl vrouw 
Hb > 18,5 g/dl man 

WHO * PVSG 

STAP 3 

Ja: stap 3 Neen: RBC-massa bepalen 

of

Absolute erytrocytose: secundaire of primaire erytrocytose? 

Relatieve erytrocytose: 
diurectica, dehydratatie, 
vochtsequestratie 


