
CAT 
Critically Appraised Topic 

 
DNA-analyse via flowcytometrie: kritische test evaluatie 

 
Author: Apr. Inge Thoelen 
Supervisor: Dr. Nancy Boeckx 
Search/methodology verified by: Dr. Johan Frans 
Date: 29/03/2005 
Expiry date: 29/03/2007 
 
 

KLINISCHE CONCLUSIE 

De DNA-inhoud test wordt in ons laboratorium uitgevoerd in het kader van een acute 
lymfoblastische leukemie bij kinderen, aangezien de ploïdie-status van de blasten als 
prognostische factor is opgenomen in de risico-classificatie criteria, en op die manier een 
belangrijke impact heeft op de keuze van therapie. Karyotypering en FISH zijn technieken die 
in dat verband ook worden aangewend en die naast numerische chromosomale aberranties 
ook structurele abnormaliteiten in het licht stellen. 
Een retrospectieve analyse van de DNA-analyse resultaten in ons laboratorium toont echter 
een matige lineariteit tussen de DNA-index (DI) en het aantal chromosomen waarbij 29 op 
100 hyperdiploïde ALL’s worden gemist (DI moet groter zijn dan of gelijk aan 1,16), tenzij 
de cut-off voor hyperdiploïdie wordt verlegd naar DI > 1 (sensitiviteit stijgt dan tot 96%). 
In overleg met de pediaters dienen voor- en nadelen van de analyse goed tegen elkaar 
afgewogen te worden en zal de test al dan niet afgeschaft worden. Indien de test behouden 
blijft, moeten we stappen ondernemen om de kwaliteit te verbeteren (aliquotteren van 
reagentia, adequate interne controle, jaarlijkse kalibratie en controle door BD). 

KLINISCH/DIAGNOSTISCH SCENARIO 

DNA-analyse van weefselmonsters of celsuspensies van normale of tumorale oorsprong 
wordt verwezenlijkt met behulp van de CycleTEST PLUS DNA reagens kit (Becton 
Dickinson, Erembodegem, België) gevolgd door flowcytometrische analyse (FACSCalibur 
immunocytometrie systeem, Becton Dickinson). Na het oplossen van celmembranen en het 
verteren van cellulair proteïnemateriaal en RNA, wordt het nucleair DNA gekleurd met het 
fluorochroom propidium jodide (PI). Via flowcytometrische analyse wordt vervolgens de 
DNA-inhoud, meerbepaald de ploïdie status en de DNA-index bepaald. 
In ons laboratorium wordt een ploïdie-analyse uitgevoerd enkel in het kader van de diagnose 
van een pediatrische ALL (Acute Lymfoblastische Leukemie) aangezien de diploïde/aneuploïde 
status van de leukemische lymfoblasten gecorreleerd is met de prognose (6, 7, 9). 
De test wordt echter aan een zeer lage frequentie uitgevoerd (± 12 analyses/jaar) en we 
beschikken tevens niet over adequaat controlemateriaal (een ‘normaal’ perifeer bloedstaal 
wordt meegenomen als interne controle). Vandaar wordt de betrouwbaarheid van de 
interpretatie van de DNA-analyse in vraag gesteld (lage frequentie → minder expertise, 
vervallen reagentia). 
Het doel van deze kritische testevaluatie is enerzijds om op retrospectieve wijze na te kijken 
of we resultaten op een correcte manier geïnterpreteerd hebben. We kunnen dit onder andere 
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bewerkstelligen door de resultaten van de DNA-analyse op flow te correleren met die van de 
karyotypering. Anderzijds kunnen we ons vragen stellen bij het behoud van de test en 
mogelijke alternatieven. 

VRAGEN 

1) Correleren de resultaten van de DNA-analyse goed met de cytogenetische resultaten 
(karyotypering)? 
2) Moet de test behouden worden? Zijn er alternatieven? Kunnen we de stalen eventueel 
doorsturen naar een extern labo? 

ZOEKACTIE/ZOEKTERMEN (MESH-TERMS) 

1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “Lymphoblastic leukemia, acute, 
childhood[Multi]” 

2) PubMed Clinical Queries (from 1966; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi): 
Systematic Reviews; Clinical Queries using Research Methodology Filters (diagnosis + 
specific, diagnosis + sensitive, prognosis + 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 and Laboratory Medicine (IFCC; 
http://www.ifcc.org/ifcc.asp), Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA; 
http://www.cms.hhs.gov/clia/) 

5) National Cancer Institute (http://www.nci.nih.gov/), British Committee for Standards in 
Haematology (BCSH; http://www.bcshguidelines.com/), American Society of 
Hematology (ASH; http://www.hematology.org/), European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer (EORTC; http://www.eortc.be/) 

6) UpToDate Online version 13.1 (2005) 
7) CAT: Flowcytometrie: condities voor een geschikt staal, Dr. Els Bailleul, april 2003 

(O:\URL\URL_017D_EBLM\Leermodule\CAT\2002−2003\Documenten\CAT20030422_
flowcytometrie_staalcondities.pdf) 
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KRITISCHE REVIEW/APPRAISAL 

1. Analytische performantie: preanalytische en analytische beschouwingen  

1.1. Collectiemateriaal/staalstabiliteit 

De DNA-analyse wordt bij voorkeur uitgevoerd op een beenmergaspiraat, opgevangen in een 
gehepariniseerde tube (zie CAT: Flowcytometrie: condities voor een geschikt staal; 23). Het 
aanmaken van de celsuspensie wordt best binnen de 48-72 uur uitgevoerd (zie bijlage 1 
(SOP)). Wanneer niet onmiddellijk overgegaan wordt tot kleuring van de celsuspensie en 
flowcytometrische analyse, kan de celsuspensie ingevroren worden en voor langere tijd 
bewaard worden op -80°C (zie bijsluiter CycleTEST PLUS DNA reagens kit). In 
uitzonderlijke gevallen kan de DNA-analyse ook uitgevoerd worden op perifeer bloed, 
opgevangen in een EDTA-tube (EDTA: kortere bewaartermijn vóór aanmaken celsuspensie, 
+/- 24 uur), indien het blastenpercentage perifeer voldoende hoog is voor een betrouwbare 
analyse (>20% blasten, opdat de leukemische cellen niet zouden ontsnappen aan detectie van 
aneuploïdie in het bijzijn van een overheersende populatie normale, diploïde leukocyten; 3). 
De interne controle is tevens een normaal, vers perifeer bloed op EDTA (zie bijlage 1). 
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Transport en bewaring van de stalen gebeurt best op kamertemperatuur (zie CAT: 
Flowcytometrie). 

1.2. Uitvoerfrequentie 

De DNA-analyse kan in ons laboratorium elke werkdag worden uitgevoerd met een 
antwoordtijd van < 2 dagen. De totale analyseduur bedraagt om en bij de twee uur.  

1.3. Principe van de DNA-analyse 

Kort en eenvoudig samengevat verloopt de flowcytometrische DNA-analyse als volgt: na 
isoleren van de celkernen wordt propidium jodide (PI) stoichiometrisch gebonden aan het 
DNA (zie bijlage 1). Na incubatie in PI wordt het staal opgezogen in de FACSCalibur 
flowcytometer waarbij de gekleurde kernen afzonderlijk passeren langs en geëxciteerd 
worden door een laserstraal en hierbij zelf licht uitzenden tussen 580 en 650 nm. Deze 
fluorescentie wordt gedetecteerd door een optisch systeem, versterkt en omgezet in 
elektrische signalen die opgevangen en geanalyseerd worden in een multichannel pulse height 
analyser. Deze laatste bevat 256 kanalen waarbij elk kanaal een bepaalde graad van 
fluorescentie vertegenwoordigt (oplopende fluorescentie van 1 tot 256). Het resulterende 
DNA-histogram wordt vervolgens geanalyseerd met behulp van gesofisticeerde DNA-analyse 
software (ModFit LT version 3.0, Verity Software House, Topsham, USA) ter detectie van 
een aneuploïde lijn (zie bijlage 2, Figuur 1).  
De graad van afwijking van de DNA-inhoud van de cellen van de patiënt wordt uitgedrukt 
d.m.v. de DNA-index (DI). De DI is de ratio van de gemiddelde relatieve DNA-inhoud van de 
G1-cellen van de patiënt en de gemiddelde relatieve DNA-inhoud van de diploïde G1-
referentiecellen. Cellen met een normaal diploïd karyotype hebben per definitie een DI=1 (1).  

1.4. Interne standaard/controle 

Bij het bepalen van de DI van een ongekende celpopulatie dient altijd een referentiestandaard 
gebruikt te worden. Deze referentiecellen dienen vóór de kleuring met propidium jodide 
vermengd te worden met het staal. De ideale referentiecellen zijn normale, diploïde cellen van 
hetzelfde weefseltype en van hetzelfde individu/species (1). Voor de DNA-analyse in het 
kader van een acute lymfoblastische leukemie wordt in ons laboratorium als 
referentiestandaard/interne controle een normaal perifeer bloed van een volwassen, niet-
hematologische patiënt gehanteerd. De analyse wordt hierbij op drie verschillende 
celsuspensies uitgevoerd: (1) cellen patiënt, (2) cellen patiënt + cellen normale controle, (3) 
cellen normale controle (zie bijlage 1). Volgens de CycleTEST PLUS DNA reagens kit (zie 
bijsluiter) en andere aanbevelingen uit de literatuur wordt als controlemateriaal echter het best 
geopteerd voor op Ficoll gescheiden perifeer bloed mononucleaire cellen (PBMC), waarbij de 
variatiecoëfficiënt (CV) van de G1-piek van de PBMC kleiner moet zijn dan 2,5% (4). Binnen 
de leukocyten vertonen de granulocyten immers een grotere spreiding in PI-fluorescentie dan 
mononuleaire cellen (15). Zoals te verwachten, worden in ons laboratorium zulke lage CV’s 
met vol bloed niet bereikt. De gemiddelde CV na het analyseren van 17 normale perifeer 
bloed stalen bedroeg 3,77% met een range van 2,9%-4,66%.  

1.5. Analytische performantieparameters 

Een viertal parameters met betrekking tot de evaluatie van de betrouwbaarheid van de analyse 
dienen bij elke individuele analyse in acht genomen te worden (Figuur 1), m.n. (1) het aantal 
events (#cellen), (2) de CV van de normale, diploïde piek, (3) het % B.A.D. (Background 
Aggregates and Debris) en (4) de RCS (Reduced Chi-Square) (Prout’s Neck DNA Consensus 
Conference guidelines, 2; 3). Voor betrouwbare en reproduceerbare analyse dient het aantal 
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events/cellen in het histogram groter dan 10 000 te zijn. De CV van de normale, diploïde piek 
moet 3% of minder zijn (onze SOP vermeldt <8%, deze waarde geldt echter voor (gefixeerde) 
weefselbiopten). Het % B.A.D. moet kleiner zijn dan 20%. RCS is een additionele parameter, 
niet ondersteund door de Prout’s Neck DNA Consensus Conference guidelines, maar 
voorgesteld door Verity Software House zelf als een maat voor de goodness of fit (waarden 
van 1,0 tot 3,0 zijn goed, tussen 3,0 en 5,0 is matig, > 5,0 is slecht). In onze 
laboratoriumpraktijk valt deze laatste parameter RCS nogal gemakkelijk buiten de ‘ideale’ 
grenzen (gemiddelde RCS = 2,15 met een range van 0,85-6,30, berekend na analyse van 17 
normale controle stalen), waarbij herhaling van de analyse geen verbetering geeft. Hierdoor 
werd besloten de analyse te aanvaarden, ongeacht de waarde voor RCS. % BAD en # events 
voldeden bij de 17 normale controle stalen altijd aan de vooropgestelde eisen (gemiddelde 
%BAD = 0,06% (0%-0,24%); gemiddelde # events = 19600 (18475-19955)), %CV echter 
niet (zie hoger). De gemiddelde ligging en range van de G1-diploïde piek van de 17 normale 
stalen was terhoogte van piek-kanaalnummer 41,23 met een range van 35,19-49,84. 
Op basis van de vier bovengenoemde performantieparameters wordt in ons laboratorium elke 
DNA-analyse individueel geëvalueerd en eventueel herhaald bij slechte performantiescores.  

1.6. Interne kwaliteitscontrole 

Zowel de staalvoorbereiding als de flowcytometrische performantie hebben een belangrijke 
invloed op de CV’s in het DNA-histogram (2). Brede pieken verhinderen de detectie van laag 
DNA hyperdiploïde populaties. Detectie van zulke populaties wordt ook bemoeilijkt door een 
laag percentage aneuploïde tumorcellen in het staal, alsook bij minimale toename van de 
DNA-index boven 1,0. Voor optimale resultaten dienen de flowcytometer lineariteit en 
resolutie op regelmatige basis gecontroleerd te worden met behulp van DNA QC partikels (zie 
bijsluiter CycleTEST reagens kit; 2, 3, 14). Deze QC partikels worden verkocht in de vorm 
van een kit (DNA QC Particles, BD) en bestaan enerzijds uit kippen erytrocyt nucleï (CEN) 
voor de kalibratie van de flowcytometer en om de lineariteit en de resolutie te testen. 
Daarnaast bevat de kit ook kalf thymocyt nucleï, een bron van nucleï in alle fases van de 
celcyclus. En tenslotte zijn er de stabiele, fluorescerende beads om de instrument alignment te 
verifiëren. 
In ons laboratorium wordt deze interne kwaliteitscontrole echter niet uitgevoerd, vermits de 
QC-kit nogal duur is voor een analyse die amper 1x/maand (+/- 12 nieuwe pediatrische ALL-
patiënten per jaar; zie bijlage 3, Figuur 2) aangevraagd wordt (prijs QC-kit: 294 euro (25 
testen), exclusief BTW; houdbaarheid: < 1 jaar op 2°C-8°C). Mogelijkheden voor externe 
kwaliteitscontrole van de DNA-analyse zijn momenteel niet voor handen (zoals bijv. SIHON 
(Stichting Immunotypering Hematologische Oncologie in Nederland) voor externe controle 
op immunofenotypering van leukemieën en lymfomen).  
De G2/G1-ratio (Figuur 1) geeft ook een idee over de lineariteit van de flowcytometer. 
Wanneer deze niet valt tussen 1,95 en 2,05 dient de lineariteit van de FCM gecheckt en 
aangepast te worden (3). In ons laboratorium viel in de meeste gevallen (geen exacte cijfers 
voorhanden) de G2/G1-ratio inderdaad buiten de vastgelegde grenzen (gemiddeld 1,89), wat 
wijst op een slechte lineariteit.  

1.7. Retrospectieve analyse van de DNA-analyse resultaten 

Aangezien de DNA-inhoud test aan een zeer lage frequentie aangevraagd wordt (Figuur 2) en 
omwille van de beperkte houdbaarheid van de reagens kit (kit wordt ongeopend op -18°C 
bewaard (< 1 jaar houdbaar), de ontdooide reagentia mogen echter niet terug ingevroren 
worden en zijn dan nog slechts 1 maand houdbaar op 2°C-8°C), wordt er dikwijls gewerkt 
met vervallen reagentia. Bovendien wordt er geen interne kwaliteitscontrole/kalibratie 
uitgevoerd terwijl een slechte lineariteit van de flowcytometer een significant effect kan 
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hebben op de DNA-index waarden (2). Tenslotte leidt de lage frequentie van de test tevens tot 
een matige expertise van de klinisch bioloog bij manueel nazicht van de histogrammen.  
Vandaar werd een retrospectieve studie uitgevoerd om na te gaan of de resultaten van de 
DNA-analyses, uitgevoerd in ons laboratorium tussen januari 1998 en maart 2005 (+ 1 
analyse van augustus 1997), goed correleerden met de cytogenetische resultaten, m.n. de 
karyotypering (uitgevoerd door het Centrum Menselijke Erfelijkheid). 
De resultaten van deze studie zijn weergegeven in bijlage 4. Tabel 1 bevat de gegevens en de 
resultaten, zowel van DNA-analyse als van karyotypering, van 82 stalen, geanalyseerd tijdens 
de afgelopen 7 jaren en 4 maanden (totaal: 88 maanden). De DNA-analyse werd praktisch 
altijd op beenmerg uitgevoerd, slechts in twee gevallen op perifeer bloed. De karyotypering 
werd altijd op beenmerg uitgevoerd.  
In 56/82 stalen (68%) correleerden de resultaten van de DNA-analyse goed met die van de 
karyotypering (Tabel 4). In 21 gevallen (26%) werd een diploïde piek gedetecteerd bij DNA-
analyse terwijl het karyotype toch een afwijkend chromosomenaantal aangaf (Tabel 4). In 
deze gevallen ging het altijd om een afwijking in het chromosomenaantal van slechts 1 tot 3 
chromosomen wat niet gedetecteerd werd in onze flowcytometrische DNA-analyse wegens te 
lage resolutie. M.a.w. de normale diploïde populatie van de interne controle en de laag 
hyperdiploïde of hoog hypodiploïde populatie van de patiënt kwamen niet als afzonderlijke 
populaties naar voren in het DNA-histogram maar als 1 populatie met DI = 1. Gebrekkige 
correlatie tussen flowcytometrie (FCM) en cytogenetica in het geval van laag hyperdiploïde 
of hoog hypodiploïde blasten werd ook door drie andere onderzoeksgroepen aangetoond. 
Look et al. (16) vonden eveneens 26% mismatches (38 gevallen met 45 of 47-49 
chromosomen hadden een DI = 1 op een totaal van 147 gevallen), Hiddemann et al. (17) 
detecteerden 14,4% mismatches (26/181), Perez-Vera et al. (21) hadden 9% mismatches 
(9/100). Het missen van laag hyperdiploïde/hoog hypodiploïde pieken in DNA-analyse heeft 
echter geen invloed op de indeling in risicogroepen van de patiënt aangezien meer dan 50 
chromosomen vereist zijn voor indeling in de very low risk-groep en kleiner of gelijk aan 40 
chromosomen voor indeling in de very high risk-groep (zie bijlage 5). 
Vijf discordanties (6% op totaal) werden nader onderzocht (Tabel 2) waarna er vier werden 
uitgesloten uit de foutieve interpretaties (Tabel 4). In 3 van de 5 gevallen waren er immers 
meerdere leukemische lijnen met een primaire diploïde/laag hyperdiploïde lijn. Wanneer 
meerdere leukemische lijnen aanwezig zijn, dient er enkel rekening gehouden te worden met 
de prognostisch minst gunstige lijn (16). In deze drie gevallen is dat dus de primaire 
diploïde/laag hyperdiploïde lijn. Diploïdie, lage hyperdiploïdie en poly(tetra)ploïdie 
vertegenwoordigen ongeveer een gelijkaardige, minder gunstige prognose vergeleken met 
hyperdiploïdie (> 50 chromosomen; zie verder). In 1 geval was er een correcte analyse maar 
werd het resultaat foutief gerapporteerd, vandaar werd dit resultaat ook uitgesloten uit de 
foutieve interpretaties. 1 staal werd werkelijk foutief geanalyseerd (1,2%). Deze patiënt werd 
gelukkig toch toegewezen aan de very low risk-groep op basis van de cytogenetische 
resultaten.  
Met de karyotypering als “gouden standaard”, m.a.w. ervan uitgaande dat de cytogenetische 
resultaten ons onherroepelijk de juiste informatie geven over de DNA-inhoud van de blasten, 
kunnen we stellen dat DNA FCM en cytogenetica aan elkaar gewaagd zijn, aangezien er 
eveneens slechts voor 1 geval geen karyotypering mogelijk was wegens te lage opbrengst van 
interpreteerbare metafasen. Voor deze patiënt werd via DNA FCM echter wel een 
hyperdiploïde piek gedetecteerd met DI = 1,21, en op basis van dit resultaat werd deze patiënt 
ingedeeld in de very low risk-groep. Hyperdiploïdie werd in dit geval echter ook wel met 
FISH (Fluorescense In Situ Hybridization) bevestigd. 
Tot slot tonen Tabel 3 en Figuur 3 dat er geen goede, doch eerder matige lineariteit is tussen 
de DNA-index en het aantal chromosomen in ons laboratorium. Hyperdiploïdie geassocieerd 
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met gunstige prognose in ALL wordt gedefiniëerd als > 50 chromosomen of een DI ≥ 1,16 
(9). Deze consensus classificatie wordt ook gehanteerd in de risico-criteria volgens het 
EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer; zie bijlage 5). Look 
et al. (16) vonden echter dat een DI ≥ 1,16 ongeveer overeenkwam met 53 of meer 
chromosomen op enkele uitzonderingen na, te wijten aan het feit dat individuele 
chromosomen tot 4,5-voud kunnen verschillen in DNA-inhoud (13). De arbitrair gekozen cut-
off van DI = 1,16 dient dus met de grootste voorzichtigheid gehanteerd te worden. Er zijn 
m.a.w. gevallen mogelijk met DI tussen 1,00 en 1,16 en > 50 chromosomen (16; Tabel 3). De 
matige lineariteit tussen DI en aantal chromosomen in ons laboratorium (o.a. 6 gevallen met 
1,00 < DI < 1,16 en > 50 chromosomen) zal in bepaalde gevallen inderdaad te maken kunnen 
hebben met het feit dat individuele chromosomen tot 4,5-voud kunnen verschillen in DNA-
inhoud (13) (Tabel 3) maar in andere gevallen zal zij waarschijnlijk te wijten zijn aan een 
slechte lineariteit van de flowcytometer, temeer daar wij die niet controleren voor de DNA-
analyse. 

2. Diagnostische performantie 

2.1. Sensitiviteit, specificiteit 

De DNA-analyse is in stricte zin geen diagnostische test voor kinderen met acute 
lymfoblastische leukemie maar omwille van de prognostische waarde van de DNA-index kan 
zij gebruikt worden om very low risk-patiënten te identificeren (DI ≥ 1,16) (9, 12, 16). Als we 
een fout-negatief resultaat beschouwen als DI < 1,16 en > 50 chromosomen en een fout-
positief resultaat als DI ≥ 1,16 en < 50 chromosomen, dan is in ons laboratorium de 
sensitiviteit van de DNA-analyse 17/24 of 71% en de specificiteit 54/54 of 100% (vier 
onoverkomelijke discordanties niet meegerekend; zie hoger). Indien we rekening houden met 
de matige lineariteit van de flowcytometer en een fout-negatief resultaat definiëren als DI ≤ 1 
en > 50 chromosomen, bekomen we een veel hogere sensitiviteit, nl. 23/24 of 96%. Kortom, 
in ons laboratorium is de kans op een fout-positief resultaat praktisch onbestaande 
(specificiteit = 100%), terwijl de kans op het missen van een hyperdiploïde ALL reëel is (29 
op 100 gevallen (sensitiviteit = 71%) met criterium DI ≥ 1,16; 4 op 100 gevallen met 
criterium DI > 1 (sensitiviteit = 96%)). 
Wat betreft sensitiviteit en specificiteit, vinden we in de literatuur moeilijk tot geen exacte 
cijfers terug. Twee onderzoeksgroepen vonden voor DNA FCM een sensitiviteit van 100% 
voor de detectie van hyperdiploïde ALL-patiënten (17, 21). Twee andere onderzoeksgroepen 
spraken in dat verband over “near-100% retrieval” van hyperdiploïdie d.m.v. DNA FCM (12, 
16). 

2.2. Likelihood ratio’s (LR) 

LR+ve = sensitiviteit/(1-specificiteit) = 0,71/(1-1) = ∞ 
LR-ve = (1-sensitiviteit)/specificiteit = (1-0,71)/1 = 0,29 

2.3. NND (number needed to diagnose) 

NND = 1/[sensitiviteit - (1-specificiteit)] = 1/[0,71 – (1-1)] = 1,41 

3. Klinisch impact 

3.1. Diagnostisch aspect 

Het opsporen van structurele en numerische chromosomale aberranties in acute 
lymfoblastische leukemie (ALL) bij kinderen is essentieel met betrekking tot de prognose 
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(treatment outcome). Kinderen met ALL worden steeds geclassificeerd in risicogroepen, 
gebaseerd zowel op klinische als op laboratorium-gegevens, en de intensiteit van de 
behandeling is verschillend naargelang de risicogroep (zie verder; zie 
http://www.nci.nih.gov/; 6, 7, 9). Conventionele cytogenetica (karyotypering), aangevuld met 
Fluorescence In Situ Hybridization (FISH), is een zeer effectieve techniek ter detectie van 
chromosomale abnormaliteiten. Voor het aantonen en opvolgen van specifieke genetische 
veranderingen (fusiegenen), wordt real time kwantitatieve PCR aangewend (6).  
Het aantal chromosomen in de blasten (of ploïdie-status) is o.a. één van de prognostische 
factoren die samen met bepaalde translocaties (bijv. t(9;22), t(4;11)) en bepaalde klinische 
factoren deel uitmaakt van de criteria voor risico-classificatie (zie risico-criteria in bijlage 5; 
6, 7, 9). Een hyperdiploïd karyotype (51-65 chromosomen) komt voor in ongeveer 30% van 
de ALL-patiënten en wordt geassocieerd met een goede prognose, terwijl patiënten met een 
near-haploïd karyotype (< 0,5% van de ALL-patiënten) eerder een slechte prognose hebben 
(6, 7, 9). Voor de DNA-index werd de cut-off op ≥ 1,16 gesteld voor het aantonen van 
hyperdiploïdie (12, 16). Prognostisch ongunstige hypodiploïdie is daarentegen geassocieerd 
met een DI < 0,8 (zie bijlage 5).  
DNA FCM en cytogenetica worden in de literatuur beschouwd als complementaire methoden 
ter detectie van karyotype-afwijkingen in de blasten (12, 16, 17, 21). Conventionele 
cytogenetische analyses in ALL zijn immers vaak bemoeilijkt door een lage mitose-index van 
de ALL-blasten en lage kwaliteit van de metafasen. DNA FCM kan dan een idee geven over 
de ploïdie-status wanneer de karyotypering geen resultaat opleverde. Echter, in recentere 
publicaties wordt het gebruik van FISH (metafase en interfase) voorgesteld als 
complementaire techniek wanneer de conventionele karyotypering geen definitieve conclusie 
toelaat (6, 7, 21). 
Het grootste nadeel van DNA FCM is echter dat het enkel numerische abnormaliteiten 
detecteert en geen structurele aberranties zoals translocaties en deleties. De enige 
supplementaire informatie die de DNA-analyse levert is de %S-fase fractie (een maat voor de 
tumor-proliferatie). Deze parameter werd echter niet opgenomen in de risico-criteria voor 
ALL vermits studies met betrekking tot de prognostische significantie van deze factor 
tegenstrijdige resultaten opleverden (4, 12, 16).  

3.2. Behandeling 

Een grondige evaluatie van het risico op recidief in ALL bij kinderen is noodzakelijk op het 
tijdstip van de diagnose om over- of onderbehandeling te voorkomen, maar er is echter nog 
geen uniform risico-classificatiesysteem, zelfs niet m.b.t. het definiëren van de risicogroepen 
(11). In de meeste pediatrische hemato-oncologische centra wereldwijd worden kinderen met 
een nieuwe diagnose van ALL geïncludeerd in (inter)nationale klinische studies (ongeveer 
75%-80% van de ALL-patiëntjes nemen deel aan zulke studies; 24). Op die manier worden de 
patiënten behandeld volgens gestandaardiseerde onderzoeksprotocols. Elke studie hanteert 
zijn eigen risico-classificatiesysteem. Zo worden de pediatrische ALL-patiënten die 
gediagnosticeerd worden in U.Z. Leuven geïncludeerd in een fase III-studie van het EORTC 
(protocol EORTC-58951) indien zij uiteraard voldoen aan de inclusie-criteria (zie website 
EORTC). Bijlage 5 toont de risico-classificatiecriteria gehanteerd in deze studie. De patiënten 
worden, op basis van een aantal prognostische factoren waaronder ook de ploïdie-status 
(DNA-index), ingedeeld in vier mogelijke risicogroepen (very low risk (VLR), average risk 1 
(AR1), average risk 2 (AR2), very high risk (VHR)). De therapieschema’s zijn aangepast 
naargelang de risicogroep. Zo zullen kinderen met zeer hoog risico op recidief een 
intensievere en toxischere behandeling krijgen dan kinderen met een goede prognose (11).  
Merk op in de criteria dat de DNA-index op zich niet noodzakelijk bepaald dient te worden 
wanneer het karyotype informatief genoeg is wat betreft de ploïdie-status van de blasten.  
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3.3. Health outcome 

Op risico gebaseerde behandelingsschema’s zorgen er uiteraard voor dat korte en lange 
termijn complicaties (bijv. neurotoxiciteit door CNS-gerichte therapie, cardiotoxiciteit o.i.v. 
anthracyclines, osteonecrose o.i.v. corticosteroïden,…) van de behandeling zelf kunnen 
verminderd/vermeden worden bij die patiënten die een zeer laag risico op recidief vertonen en 
dus volgens een minder toxisch therapieschema kunnen geholpen worden (8, 9, 11).  

4. Organisatorisch impact 

4.1. Impact in het ziekenhuis 

In het kader van de aan het risico aangepaste behandeling kan de DNA-analyse, met de 
ploïdie-status als één van de prognostische factoren voor risico-classificatie, uiteindelijk 
leiden tot een vermindering in hospitalisatieduur en verminderd tijdsgebruik van 
hospitaalpersoneel. Het verloop van de behandeling (inductie, consolidatie, reïnductie, 
reconsolidatie en onderhoudstherapie) is gelijk voor de verschillende risicogroepen (behalve 
voor VHR; zie EORTC-protocol), terwijl de gebruikte chemotherapeutica, de dosissen en het 
aantal toedieningen verschillen. Minder intraveneuze toedieningen van chemotherapeutica 
voor patiënten met een zeer laag risico op recidief zorgt op zich al voor een verminderd 
tijdsgebruik van hospitaalpersoneel. Daarbij komt nog dat VLR-patiënten t.o.v. de andere 
risicogroepen minder kans hebben op het ontwikkelen van ernstige korte – en lange termijn 
neveneffecten doordat zij een minder intensief en minder toxisch therapieschema volgen (24).  

4.2. Werd de test reeds opgenomen in (inter)nationale guidelines/zorgpaden? 

Er bestaan talrijke technische guidelines met betrekking tot de uitvoering en interpretatie van 
de DNA-analyse (1, 2, 3, 4). Aangezien de DNA-index deel uitmaakt van de prognostische 
factoren voor risico-classificatie (zie bijlage 5), is zij op deze manier uiteraard ook 
opgenomen in klinische zorgpaden met betrekking tot de behandeling van kinderen met ALL. 
Merk op in bijlage 5 dat de bepaling van de DNA-index echter geen vereiste is. 

5. Kosten impact: in en buiten het laboratorium 

5.1. Reële (ABC)productiekost 

Consumable cost / test: 19,51 €. [De prijs van de CycleTEST PLUS DNA reagens kit (40 
testen) bedraagt 233 € (excl. BTW).] 
Task Unit + Logistics cost / test: 10,34 €. 
Total supporting cost / test: 2,43 €.  
Dit komt neer op een totaalkost / test van 32,28 €.  

5.2. Nomenclatuur 

De DNA-inhoud test wordt momenteel aangerekend met RIZIVnr. 555936-555940 = bepaling 
van de ploïdie en/of van de celcyclus van kwaadaardige cellen in suspensie door de studie van 
de hoeveelheid DNA (max 1). De test wordt gecategoriseerd als een B450-test (aan 100% = 
12,59 €). Er is geen diagnoseregel of cumulregel, dus de analyse wordt altijd terugbetaald. Er 
is geen remgeld voor ambulanten wanneer de totale B-waarde per voorschrift en per 24 uur < 
700. Wat het labo krijgt van het RIZIV is functie van de status van de patiënt en het 
voorschrift. Bij een ambulante patiënt waarbij enkel deze analyse aangevraagd wordt, zou dit 
3,15 € (25% van 12,59 €) + 16,28 € + 3,80 € (laatste twee zijn forfaitbedragen) zijn. De DNA-
analyse kost het laboratorium in dat geval dan netto (32,28 € - 23,23 €) = 9,05 €. 
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5.3. Winst elders in het ziekenhuis 

Er bestaan geen gepubliceerde, uitgebreide kosten-baten analyses voor pediatrische ALL’s 
(10). In de literatuur vinden we weinig studies terug die kost en outcome vergelijken voor 
twee of meer behandelingsmethoden (20). Bij het kiezen van de optimale 
behandelingsstrategie moeten de financiële kost en morbiditeit (neveneffecten) van de 
behandeling afgewogen worden ten opzichte van de eventueel verbeterde outcome. Een 
objectieve maat voor de kost/morbiditeit geassocieerd met een behandeling is de totale 
hospitalisatieduur terwijl de Event Free Survival rate (EFS rate) op vijf jaar een goede maat is 
voor de effectiviteit van de behandeling (20).  
Vernoemenswaardig is een studie van Tonnaire et al. (18) waarin een kosten-baten analyse 
werd uitgevoerd om cytogenetica en moleculair onderzoek te vergelijken met betrekking tot 
de detectie van prognostisch belangrijke chromosomale aberranties (vnl. translocaties). Deze 
studie toonde aan dat voor ALL PCR alleen het meest kosten-efficiënt is terwijl voor AML 
cytogenetica alleen de beste strategie is. Sequentiële strategieën zijn blijkbaar ook meer 
kosten-efficiënt dan gelijktijdig gebruik van beide technieken om het risico op vals-
negatieven te beperken.  

6. Decision making 

6.1. Impact van de DNA-analyse op het beslissingsproces van de clinicus en het 
patiëntmanagement 

Zoals reeds hoger vermeld heeft de DNA-analyse uiteraard een belangrijke impact op het 
beslissingsproces van de clinicus en het patiëntmanagement. Zo zal een patiëntje met B-ALL 
en met een laag WBC-aantal, met een goede respons op de prefase therapie (hoge dosissen 
corticoïden gedurende zeven dagen), zonder CNS-invasie en met afwezigheid van bepaalde 
prognostisch ongunstige translocaties, ingedeeld worden in de very low risk-groep, indien er 
eveneens hyperdiploïdie is in de blasten (zie bijlage 5). Wanneer er echter d.m.v. DNA FCM 
of karyotypering diploïdie of near haploïdie wordt vastgesteld, valt dit patiëntje 
respectievelijk in de average risk 1-groep of very high risk-groep. Afhankelijk van de 
risicogroep en dus de kans op recidief zal dit patiëntje dan behandeld worden volgens een 
meer of minder toxisch en aggresief therapieprotocol.  

6.2. Overgebruik/ondergebruik van de DNA-analyse 

In dit ziekenhuis wordt de DNA-analyse enkel aangevraagd bij een nieuwe diagnose van 
acute lymfoblastische leukemie bij kinderen. Andere indicaties voor het aanvragen van DNA-
analyse betreffen non-Hodgkin lymfomen (%S-fase fractie zou in dit geval een sterke en 
onafhankelijke prognostische indicator zijn), multiple myeloma (zoals bij ALL is 
hyperdiploïdie hier gecorreleerd met een betere prognose) en talrijke vaste weefseltumoren 
(bijv. borsttumoren waarbij %S-fase fractie een voornamere rol speelt in de prognose dan 
DNA aneuploïdie) (4, 5, 22). In dit opzicht kunnen we dus eerder spreken van een 
ondergebruik van de DNA-analyse in ons ziekenhuis. Om na te gaan voor welke 
indicatiestellingen er DNA-analyse wordt uitgevoerd in enkele andere grote ziekenhuizen in 
Vlaanderen, werd telefonisch contact opgenomen met de respectievelijke laboratoria. In het 
Universitair Ziekenhuis van Gent wordt DNA FCM uitgevoerd bij een nieuwe diagnose van 
ALL bij kinderen en bij een neuroblastoma (zij gebruiken het DNA-Prep Reagent System 
(100 tests) van Beckman Coulter). In het Academisch Ziekenhuis van de VUB worden de 
stalen voor DNA-analyse (enkel bij ALL) doorgestuurd naar het UMC Sint-Pieter in Brussel. 
In het Virga Jesseziekenhuis van Hasselt wordt DNA FCM uitgevoerd in het kader van 
multiple myeloma, lymfomen en bij weefseltumoren (zij gebruiken eveneens de CycleTEST 
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PLUS DNA reagens kit van BD). In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen wordt DNA FCM 
enkel uitgevoerd bij multiple myeloma (m.b.v. zelf-bereide reagentia). Deze twee laatste 
ziekenhuizen voeren geen DNA FCM uit bij een pediatrische ALL aangezien zij niet over een 
pediatrische hemato-oncologische unit beschikken waardoor de pediatrische ALL-patiënten 
altijd doorverwezen worden.  
De support service van BD werd gecontacteerd om een idee te krijgen hoeveel en welke 
andere laboratoria de CycleTEST PLUS DNA reagens kit gebruiken. Buiten U.Z. Leuven 
bleken er in België nog drie afnemers te zijn (Virga Jesseziekenhuis Hasselt en 2 laboratoria 
in Luik) en in Nederland slechts twee (twee centra in Amsterdam). 
Zoals hoger reeds vermeld zijn DNA FCM en karyotypering complementaire methoden voor 
het achterhalen van de ploïdie-status in het kader van een pediatrische ALL. Om het risico op 
vals-negatieven te beperken worden beide technieken gelijktijdig aangewend. Karyotypering 
wordt beschouwd als een soort van “gouden standaard”, een belangrijke component in de 
diagnose van ALL (6, 7). Cytogenetica zal dus nooit achterwege gelaten worden. Eén van de 
mogelijkheden zou zijn om DNA FCM enkel uit te voeren wanneer de karyotypering geen 
resultaat opleverde (in 1,2% van de gevallen, Tabel 4). Echter, wanneer de uitvoerfrequentie 
van de test zo sterk afneemt, zal de kwaliteit van de analyse nog veel minder gewaarborgd 
kunnen worden. Door het Centrum Menselijke Erfelijkheid wordt tevens ook FISH uitgevoerd 
wanneer het karyotype geen definitieve conclusie toelaat. In dat opzicht kunnen we ons dan 
de vraag stellen: is DNA FCM nog wel nodig (zie verder)? 

OPMERKINGEN 

Indien de DNA-analyse behouden wordt, hoe kunnen we de kwaliteit dan verbeteren? 
 
- Wat betreft de bewaring, zouden we aliquots kunnen maken van de reagentia, deze aliquots 
bewaren op -18°C en bij elke analyse slechts één aliquot ontdooien, aangezien de 
houdbaarheid van de ontdooide reagentia slechts een maand bedraagt op 2°C-8°C.  
- Aankoop van de QC-kit voor de kalibratie van de flowcytometer en om de 
lineariteit/resolutie te testen, wordt niet als mogelijke optie gezien aangezien de 
uitvoerfrequentie van de test te laag is en het probleem van de houdbaarheid zich ook zal 
stellen t.h.v. de QC-kit. Volgens de support service van BD dient deze kwaliteitscontrole ook 
niet standaard bij elke analyse uitgevoerd te worden, zoals staat voorgeschreven in de 
bijsluiter, doch zal de beperkte houdbaarheid van deze kit ons in dat geval ook blijven parten 
spelen. Bovendien voeren twee van de drie gecontacteerde ziekenhuislaboratoria die DNA 
FCM doen, ook geen kwaliteitscontrole uit met kippen erytrocyt nucleï en nemen zij, zoals in 
ons laboratorium, een normaal perifeer bloedstaal mee als interne controle. Eventueel zouden 
we i.p.v. vol bloed, op Ficoll gescheiden perifeer bloed mononucleaire cellen (PBMC) als 
interne controle kunnen gebruiken, om zo laag mogelijke CV’s voor de normale diploïde piek 
te verkrijgen. Dit zou de resolutie waarschijnlijk ten goede komen.  
- Eventueel overeenkomst maken met BD dat zij 1 x per jaar de FCM komen kalibreren voor 
de DNA-analyse en de lineariteit/resolutie komen checken. 
- Een andere mogelijke aanpak zou het verhogen van de uitvoerfrequentie zijn door de DNA-
analyse ook voor andere hematologische aandoeningen en vaste weefseltumoren te gaan 
uitvoeren. Na telefonisch contact met de dienst Oncologische Heelkunde bleek daar vanuit de 
kliniek geen vraag naar te zijn en halen zij de nodige informatie uit de cytogenetische 
resultaten.  
- Het gebruik van DNA reagens kits met kleinere hoeveelheden voor een lager aantal testen is 
ook geen mogelijke optie aangezien na een grondige search op Internet bleek dat de kit van 
BD reeds uit het laagst teruggevonden aantal testen bestond (40 testen). 
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- Werken met zelf-bereide reagentia i.p.v. een commerciële kit, zoals ze in het UZA doen. In 
het UZA worden de reagentia bereid op dezelfde manier als de in de BD-kit aanwezige 
reagentia, nl. volgens de methode van Vindelov (14).  
- Naast cytogenetica en FISH bestaat er nog een derde alternatieve methode voor DNA FCM, 
nl. static image analysis of static cytometry (19). Deze methode vereist echter gesofisticeerde 
apparatuur (o.a. een gecomputerizeerde image analyzer) welke voor deze test niet beschikbaar 
is.  
 
Argumenten voor en tegen het afschaffen van de DNA-analyse in ons laboratorium 
 
VOOR: 
- Mogelijkheid van doorsturen naar een extern labo bijv. naar UZ Gent (hogere 
uitvoerfrequentie: +/- 5 analyses/maand) of naar het Virga Jesseziekenhuis in Hasselt (zij 
doen interne kwaliteitscontrole met kippen erytrocyt nucleï). Nadeel is wel dat er dan afbreuk 
wordt gedaan aan de snelle antwoordtijd van de analyse (meestal binnen de 24 uur).  
- Analyse is duur en verlieslatend (zie hoger). 
- Cytogenetica en FISH (welke altijd worden uitgevoerd) leveren dezelfde informatie met 
betrekking tot de ploïdie-status van de blasten en kunnen bovendien tevens structurele, 
chromosomale aberranties in het licht stellen. Deze technieken zijn a.h.w. superieur aan de 
DNA-analyse. De enige supplementaire informatie die DNA FCM biedt is de %S-fase fractie 
maar die is niet in de risico-classificatie criteria voor ALL opgenomen.  
- De bepaling van de DNA-index is geen vereiste voor de risico-classificatie wanneer het 
karyotype informatief genoeg is. 
- Matige lineariteit in ons laboratorium tussen de DNA-index en het aantal chromosomen. De 
kans op het missen van een hyperdiploïde ALL is reëel (29 op 100 gevallen (sensitiviteit = 
71%) met criterium DI ≥ 1,16; zie hoger). 
 
TEGEN:  
- Snelle antwoordtijd (totale duur van de DNA-analyse bedraagt amper 2 uur) in vergelijking 
met cytogenetica (karyotypering: +/- 3 dagen, FISH: kan tot +/- 1 maand duren vooraleer alles 
afgewerkt is en doorgegeven wordt). Doch dienen de cytogenetische resultaten gekend te zijn 
vóór de definitieve indeling in risicogroepen. Een patiëntje dat reeds aan alle VLR-criteria 
voldoet, zal immers initieel behandeld worden volgens AR1 tot de cytogenetica gekend is. 
- De pediaters in dit ziekenhuis willen dat de test behouden blijft, aangezien zij DNA-analyse 
en karyotypering als een soort wederzijdse controle beschouwen, en om het risico op vals- 
negatieve resultaten te beperken. De keuze van therapieschema hangt immers af van beide 
testen, dus het is toch wel niet onbelangrijk om in dat opzicht op het juiste spoor te zitten. 

TO DO/ACTIES 

1) De DNA-analyse zal al dan niet afgeschaft worden, in overleg met de pediaters. Dit overleg 
is onontbeerlijk en de voor- en nadelen van de analyse dienen goed tegen elkaar afgewogen te 
worden. 
2) Indien de test behouden blijft, moeten we stappen ondernemen om de kwaliteit te 
verbeteren (aliquots maken van de reagentia, PBMC’s als interne controle, eventuele 
overeenkomst met BD voor jaarlijkse controle en kalibratie). 
3) De pediaters moeten op de hoogte gebracht worden van de matige lineariteit tussen DNA-
index en het aantal chromosomen. In ons laboratorium is een DNA-index > 1 altijd 
gecorreleerd met > 50 chromosomen en dient de cut-off van DI ≥ 1,16 a.h.w. verlegd te 
worden naar DI > 1. 
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ADDENDA 

Bijlage 1: SOP DNA-analyse: staalvoorbereiding vóór flowcytometrie  
DNA 

Zoek een vers normaal perifeer bloed staal op. 
- staal van niet-hematologische eenheid (geen E612, 616, 630, of 467) 
- volwassen patiënt 
- normale complet op hematologische analysen (geen flags) 
- staal van dezelfde dag als het te analyseren staal 
 
1. Aanmaken celsuspensie: 
 Meng stalen (patiëntenstaal en normaal perifeer bloed) goed op de VORTEX. 

 
 Breng van elk staal 1 ml of 30 x 106 cellen over in een gelabelde plastieken puntbuis. 

 
 Lyseer stalen met 10 ml RCLB (koud), 5 minuten mengen op de menger. 

 
 Centrifugeer stalen gedurende 5 minuten op 400g (progr.2). 

 
 Zuig het supernatans af. 

 
 Lyseer nogmaals met 5 ml RCLB, meng goed op VORTEX. (eventuele dikke brokjes verwijderen). 

 
 Laat 5 minuten staan op kamertemperatuur. 

 
 Centrifugeer 5 minuten op progr.2. 

 
 Zuig het supernatans af (neerslag moet wit zijn, zoniet: stalen 2x wassen met CellWASH). 

 
 Was met 4 ml CellWASH, meng goed op VORTEX, leng aan tot boven met CellWASH, meng. 

 
 Centrifugeer 5 minuten op progr.2. 

 
 Zuig het supernatans af tot aan de witte neerslag. 

 
 Suspendeer pellet in 1 mL Buffer Solution. Bij een dikke pellet  (+/-3 mm); voeg 3 mL ervan toe. 

 
 Tel de cellen met de celteller. 

 
2. Kleuren van de celsuspensie: 
Haal de oplossingen A en B op voorhand uit de ijskast. Laat ze op kamertemperatuur komen. 
 
 Label 3 tubes 

Tube 1 : ongeveer 1.000.000 cellen van het gelyseerde patiëntenstaal pipetteren. 
Tube 2 : ongeveer 500.000 cellen van het gelyseerde patiëntenstaal pipetteren 
              + ongeveer 500.000 cellen van het gelyseerde normaal perifeer bloed pipetteren. 
Tube 3 : ongeveer 1.000.000 cellen van het gelyseerde normaal perifeer bloed pipetteren. 

 
 De 3 tubes 5 minuten afdraaien op progr.2. 

 
 Zuig de bovenstaande vloeistof af. 

 
 Voeg 250 µl oplossing A toe aan de cellen en meng (NIET VORTEXEN). 

 
 Incubeer 10 minuten op kamertemperatuur. 

 
 Voeg bij deze suspensie 200 µl oplossing B toe en meng zachtjes op (NIET VORTEXEN). 

 
 Incubeer 10 minuten op kamertemperatuur. 

 
 Voeg bij deze suspensie 200 µl KOUDE oplossing C (handschoenen aandoen) toe en meng zachtjes op 

(NIET VORTEXEN). 
 
 Incubeer 10 minuten in het donker op 2-8 °C. 

 
 Zet stalen in koelkast en zuig op binnen de 3 uren na incubatie, acquisitie : “Acq. DNA.”. 
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RCLB: Red Cell Lysis Buffer (bevat NH4Cl/KHCO3, zelfbereid reagens); CellWASH (PBS-buffer, Becton 
Dickinson); Oplossing A (bevat trypsine en een niet-ionisch detergent); Oplossing B (bevat trypsine-inhibitor en 
ribonuclease A); Oplossing C (bevat propidium jodide); Buffer Solution (bevat DMSO/Na-citraat/sucrose). 
Oplossingen A, B, C en Buffer Solution maken deel uit van de CycleTEST PLUS DNA reagens kit (BD).  
 
Bijlage 2 

 
Figuur 1: DNA-analyse van een patiëntenstaal + interne controle (=normaal perifeer bloed). De fracties van 
cellen in de verschillende fasen van de celcyclus zijn weergegeven (G1, S, G2). Dit histogram toont twee G1-
pieken, een normale, diploïde piek te wijten aan de interne controle (referentiestandaard met DNA-index (DI)=1) 
en een aneuploïde (in dit geval hyperdiploïde) piek van de patiënt. De DNA-index van de aneuploïde piek 
(DI=1,14) wordt berekend door het gemiddelde piek-kanaalnummer van de afwijkende G1-populatie (43,07) te 
delen door het gemiddelde piek-kanaalnummer van de normale G1-populatie (37,89).  
 
Bijlage 3 

Figuur 2: Aanvraagfrequentie van de DNA-analyse in ons laboratorium 
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CAT: DNA-analyse via flowcytometrie Apr. Inge Thoelen 

Bijlage 4 

Tabel 1: 

Patiënt Leeftijd Datum analyse Type ALL DI Ploïdie-status Staal Resultaat karyotypering (BM) 
1 26/06/1997 23/07/1998 pre-B-ALL 1,93 hyperdiploïde piek BM Diploïd/poly(tetra)ploïd karyotype: 46/88-94, XX.  
2 18/09/2000 27/08/2004 pre-B-ALL 1,32 hyperdiploïde piek BM Hypotriploïd karyotype: 60-61, XY.  
3  3/09/1997 18/01/2002 common B-ALL 1,30 hyperdiploïde piek BM Hypotriploïd karyotype: 61-62, XY.  
4 18/01/1993 26/06/1998 pre-B-ALL 1,28 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 57-59, XX.  
5 18/07/1995 11/03/1999 common B-ALL 1,27 hyperdiploïde piek BM Hypotriploïd karyotype: 61, XX.  
6 11/06/2000 30/05/2002 common B-ALL 1,25 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 56, XX.  
7 26/04/1993 7/06/2004 common B-ALL 1,24 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 57, XY.  
8 14/07/1988 2/09/2002 common B-ALL 1,23 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 56, XX.  
9 20/10/1998 23/07/2001 common B-ALL 1,21 hyperdiploïde piek BM Geen karyotypering. FISH: vermoeden hyperdiploïdie. 

10  8/05/1998 24/06/2002 common B-ALL 1,20 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 58, XY.  
11 26/06/1998 25/11/2004 pre-B-ALL 1,19 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 56-57, XY.  
12 22/12/1997 19/06/2001 common B-ALL 1,19 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 55, XX.  
13 10/03/1998 2/07/2001 common B-ALL 1,17 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 54-55, XY.  
14 6/10/1999 2/03/2004 pre-B-ALL 1,17 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 53-55, XX.  
15 15/02/1994 17/11/1999 common B-ALL 1,16 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 55, XY.  
16  8/03/2000 24/11/2003 common B-ALL 1,16 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 54-55, XX.  
17 21/09/1993 11/02/1998 common B-ALL 1,16 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 53, XX.  
18  9/10/1988 26/09/2001 common B-ALL 1,15 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 55, XY.  
19  9/09/1993 13/04/2004 common B-ALL 1,14 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 54, XY.  
20 18/05/1997 12/07/1999 common B-ALL 1,14 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 54, XX.  
21 10/04/1996 17/09/1998 common B-ALL 1,14 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 53-55, XY.  
22 22/06/2001 19/09/2003 common B-ALL 1,13 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 54, XY.  
23 24/12/1996 8/07/1999 common B-ALL 1,09 hyperdiploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 55, XYY.  
24 24/11/2000 21/08/2003 pro-T-ALL 1,00 diploïde piek BM Poly(tetra)ploïd in enkele mitosen: 81-92, XX. 
25 15/10/1993 30/08/2000 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 49, XX. 
26 26/06/2000 2/01/2003 overgangsvorm common- en pre-B-ALL  1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 48, XY.  
27 20/03/2002 27/12/2004 pre-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 47-48, XX. 
28 18/12/1995 25/02/2003 T-lymfoblastisch lymfoom/pre-T-ALL  1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 47, XY. 
29 20/10/1997 30/11/2001 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 47, XY. 
30 18/10/1991 9/09/1999 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 47, XY. 
31 6/09/1985 2/03/1998 pro-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 47, XY. 
32 27/04/2001 23/03/2005 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 47, XY, +21C. 
33 21/11/1989 16/03/2005 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 47, XX. 
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CAT: DNA-analyse via flowcytometrie Apr. Inge Thoelen 

Patiënt Leeftijd Datum analyse Type ALL DI Ploïdie-status Staal Resultaat karyotypering (BM) 
34 14/09/1995 3/10/2002 pre-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 47, XX. 
35  1/06/1992 11/02/2003 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 46-49, XY. 
36 2/08/2000 10/04/2001 pre-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 46-49, XX. 
37  4/10/1996 28/05/2002 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 46-48, XX. 
38 28/05/1996 16/06/1999 pre-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Laag hyperdiploïd karyotype: 46-47, XX. 
39 15/05/1997 15/01/2001 overgangsvorm common- en pre-B-ALL  1,00 diploïde piek BM Hoog hypodiploïd karyotype: 45-46, XX. 
40 6/02/2001 26/11/2002 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Hoog hypodiploïd karyotype: 45, XY. 
41  1/09/1998 25/04/2002 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Hoog hypodiploïd karyotype: 45, XY. 
42 19/06/1991 12/06/1998 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Hoog hypodiploïd karyotype: 45, XY. 
43 13/06/1995 23/03/2004 pre-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Hoog hypodiploïd karyotype: 45, XX. 
44 25/10/1988 12/07/2001 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Hoog hypodiploïd karyotype: 44, XX. 
45 17/03/1989 12/01/1999 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Hoog hypodiploïd/laag hyperdiploïd karyotype: 44-47, XY. 
46  3/09/1996 8/06/2000 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 54, XY.  
47  4/05/1987 29/01/2001 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 54, XX.  
48 25/04/1992 20/05/1999 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 49-51, XX. 
49 26/11/1994 15/05/2000 pre-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Hyperdiploïd karyotype: 46-51, XX. 
50 23/11/2000 18/03/2005 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
51  3/06/1991 27/01/2005 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
52 16/01/2002 28/10/2004 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
53 19/06/1998 20/07/2004 overgangsvorm common- en pre-B-ALL  1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
54 27/05/1998 29/12/2003 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
55 17/07/2000 31/10/2003 pre-T-ALL 1,00 diploïde piek PB Diploïd karyotype: 46, XY. 
56  1/02/1995 25/04/2003 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
57 22/08/1994 16/04/2003 common B-ALL 1,00 diploïde piek PB Diploïd karyotype: 46, XY. 
58 8/06/1989 27/12/2002 mature T-ALL / T-lymfoblastisch lymfoom 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
59 16/03/1995 10/09/2001 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
60 21/09/1995 2/07/2001 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
61 20/10/1986 12/02/2001 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
62 30/06/1993 30/08/2000 overgangsvorm common- en mature T-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
63 23/03/1987 9/12/1999 pre-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
64  1/02/1998 25/10/1999 pro-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
65 11/03/1993 25/08/1999 overgangsvorm common- en pro-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
66 21/01/1988 6/04/1999 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
67 18/12/1986 14/09/1998 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
68 31/12/1989 6/08/1998 mature T-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XY. 
69 17/02/1987 26/09/2000 pro-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX.  
70  8/06/2004 13/08/2004 pre-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 
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Patiënt Leeftijd Datum analyse Type ALL DI Ploïdie-status Staal Resultaat karyotypering (BM) 
71  8/12/1999 16/01/2003 mature B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 
72  6/11/1991 2/10/2002 pre-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 
73 23/04/1993 23/05/2002 mature T-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 
74 29/01/1997 8/10/2001 pre-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 
75 18/04/1996 21/08/2001 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 
76  9/02/2001 18/05/2001 pro-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 
77 17/03/1996 18/05/2001 pre-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 
78 26/06/1997 28/02/2001 pre-B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 
79 24/09/1992 29/01/2001 mature T-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 
80 19/06/1995 8/04/1998 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 
81 6/09/1995 5/03/1998 CD7+ / CD56+ myeloïd/NK-cell precursor AL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 
82 26/06/1993 14/08/1997 common B-ALL 1,00 diploïde piek BM Diploïd karyotype: 46, XX. 

 
DI = DNA-index; BM = beenmerg; PB = perifeer bloed; FISH = Fluorescense In Situ Hybridization. 
Groen: correcte interpretatie DNA-analyse; oranje: gebrekkige correlatie o.w.v. matige resolutie flowcytometer (FCM); rood en oranje vetgedrukt: foutieve interpretatie; 
blauw: geen resultaat karyotypering. 
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Tabel 2:  

Patiënt Datum analyse DI Staal Resultaat karyotypering (BM) Verklaring discrepantie 
24 21/08/2003 1,00 BM Poly(tetra)ploïd in enkele mitosen: 81-92, XX. primaire leukemische lijn is waarschijnlijk diploïd1

47 29/01/2001 1,00 BM Hyperdiploïd karyotype: 54, XX.  foutief gerapporteerd: DI=1,142

46 8/06/2000 1,00 BM Hyperdiploïd karyotype: 54, XY.  foutieve automatische analyse door ModFit LT V3.03

49 15/05/2000 1,00 BM Hyperdiploïd karyotype: 46-51, XX. primaire leukemische lijn is diploïd4

48 20/05/1999 1,00 BM Hyperdiploïd karyotype: 49-51, XX. primaire leukemische lijn is laag hyperdiploïd5

 
1Slechts enkele mitosen met tetraploïdie, waarschijnlijk overheersende diploïde lijn. 
2Resultaat foutief als diploïd gerapporteerd. Analyse toonde hyperdiploïde piek met DI=1,14 (karyotype: 54, XX, +X, +X, +4, +14, +17, +18, +21, +21).  
3Manueel nazicht toont een diploïde piek-locatie van het patiëntenstaal op een vrij hoog channel number: automatische analyse door ModFit LT heeft hier waarschijnlijk 
gefaald. Analyse van staal + interne controle (normaal PB) toont tevens twee moeilijk te onderscheiden pieken waarbij de hyperdiploïde piek van de patiënt waarschijnlijk 
gemist werd door het software pakket.  
4De secundaire hyperdiploïde lijn vertoont trisomie 1q, 5, 8, en tetrasomie 21. Individuele chromosomen kunnen tot 4,5-voud variëren in DNA-inhoud (13). Toevoeging van 
chromosomen met relatief lage DNA-inhoud (zoals bijv. chromosoom 21) resulteert niet in drastische verhogingen van de totale DNA-inhoud van de cel. Mogelijks werd deze 
hyperdiploïde lijn om die reden niet onderscheiden. 
5De secundaire hyperdiploïde lijn (51 chromosomen) werd mogelijks niet onderkend als hyperdiploïd omwille van dezelfde reden als hierboven (zie punt 4). Primaire lijn: 49, 
XX, -13, +21, +21, +MAR1, +MAR2; secundaire lijn: 51, XX, +ADD(10), +14, -16, +18, +21, +21, +MAR1. 
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Tabel 3: 

Patiënt Datum analyse DI Staal Resultaat karyotypering (BM) 
1 23/07/1998 1,93 BM Diploïd/poly(tetra)ploïd karyotype: 46/88-94, XX, [4N] -X, -2, (-3), (+11), -16, -20, (+21), +MAR1.  
2 27/08/2004 1,32 BM Hypotriploïd karyotype: 60-61, XY, +X, +4, +5, +6, +8, +10, +11, +12, +14, +15, (+16), +17, +18, +21, +21.  
3 18/01/2002 1,30 BM Hypotriploïd karyotype: 61-62, XY, (+X), (+Y), +2, +4, +5, (+6), (+8), (+10), (+11), (+12), (+14), +17, (+18), +21, +21, +21, +MAR1.  
4 26/06/1998 1,28 BM Hyperdiploïd karyotype: 57-59, XX, +X, (+5), +6, +10, +DEL11, (+DER12), +14, +ADD17, +18, +21, +21, +22, +MAR1.   
5 11/03/1999 1,27 BM Hypotriploïd karyotype: 61, XX, [3N] -1, -2, -3, -7, -12, -13, +14, -15, -17, -19, -20, +21, -22, +MAR1.  
6 30/05/2002 1,25 BM Hyperdiploïd karyotype: 56, XX, +X, +4, +6, +10, +14, +17, +18, +21, +21, +MAR1.   
7 7/06/2004 1,24 BM Hyperdiploïd karyotype: 57, XY, +X, +4, +6, +8, +10, +14, +17, +18, +21, +21, +MAR1.  
8 2/09/2002 1,23 BM Hyperdiploïd karyotype: 56, XX, +X, +X, +4, +6, +14, +15, +18, +21, +21, +MAR1.  
9 23/07/2001 1,21 BM Geen karyotypering. FISH: vermoeden hyperdiploïdie. 

10 24/06/2002 1,20 BM Hyperdiploïd karyotype: 58, XY, +X, +4, +5, +8, +10, +12, +14, +17, +18, +21, +21, +21.  
11 25/11/2004 1,19 BM Hyperdiploïd karyotype: 56-57, XY, +X, +3, +8, +12, +14, +17, +18, +ADD(19), -20, +21, +21, +22, (+MAR1).  
12 19/06/2001 1,19 BM Hyperdiploïd karyotype: 55, XX, +X, +4, +6, (-7), (+DER9), +10, +14, +17, +18, +21, (+21), (+MAR1).  
13 2/07/2001 1,17 BM Hyperdiploïd karyotype: 54-55, XY, +X, +4, +6, (+10), (+14), (+17), +21, (+21), (+I(21)), (+MAR1).  
14 2/03/2004 1,17 BM Hyperdiploïd karyotype: 53-55, XX, +X, (+X), +6, (+10), (-13), (+14), (+16), (+17), +18, +21, (+21), +1-3MAR. 
15 17/11/1999 1,16 BM Hyperdiploïd karyotype: 55, XY, +X, +4, +6, +10, +14, +17, +18, +21, +21.  
16 24/11/2003 1,16 BM Hyperdiploïd karyotype: 54-55, XX, +X, +4, +6, +8, (+9), +14, +17, +18, +21.  
17 11/02/1998 1,16 BM Hyperdiploïd karyotype: 53, XX, (+6), (+7), +14, +18, +MAR1, +MAR2, + MAR3.  
18 26/09/2001 1,15 BM Hyperdiploïd karyotype: 55, XY, +X, +4, +6, +10, +14, +17, +18, +21, +21.  
19 13/04/2004 1,14 BM Hyperdiploïd karyotype: 54, XY, +X, +Y, +4, +9, +14, +18, +21, +21.  
20 12/07/1999 1,14 BM Hyperdiploïd karyotype: 54, XX, +X, +4, +6, +14, +17, +18, +21, +21.  
21 17/09/1998 1,14 BM Hyperdiploïd karyotype: 53-55, XY, +X, +Y, +4, +6, (+9), +14, (-15), +17, (+18), (-20), +21, +21.   
22 19/09/2003 1,13 BM Hyperdiploïd karyotype: 54, XY, +X, +6, +14, +15, +17, +18, +21, +21.  
23 8/07/1999 1,09 BM Hyperdiploïd karyotype: 55, XYY, +X, +6, +10, +14, +18, +18, +21, +21.  

 
MAR = marker; DEL = deletion; DER = derivative; ADD = addition. 
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Tabel 4:  

Resultaat Aantal
Correcte interpretatie DNA-analyse 56 (68%)
Gebrekkige correlatie o.w.v. matige resolutie FCM1 (diploïd ⇔ 44-49 chromosomen) 21 (26%)
Foutieve interpretatie DNA-analyse2 (diploïd ⇔ > 50 chromosomen) 5 (6%)
Totaal 82
Foutieve interpretatie na uitsluiten onoverkomelijke discordanties2 1 (1,2%)
Geen resultaat karyotypering 1 (1,2%)
 
1Een verschil in chromosomenaantal van slechts 1-3 chromosomen wordt via flowcytometrische (FCM) DNA-
analyse in ons laboratorium niet gedetecteerd maar waargenomen als een diploïde piek met DI=1.  
2In 3 van de 5 gevallen is de primaire leukemische lijn diploïd/laag hyperdiploïd. 1 staal werd correct 
geanalyseerd maar foutief gerapporteerd. 1 staal werd werkelijk foutief geanalyseerd. 
 
Figuur 3:  
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Figuur 3: Voor gevallen met meerdere leukemische lijnen, wordt de leukemische lijn met laagste ploïdie 
arbitrair als primaire lijn aangeduid. Het chromosomen-aantal van de primaire lijn is weergegeven in de grafiek, 
uitgezonderd voor het staal met DI=1,93 waarbij het laagste chromosomenaantal van de tetraploïde lijn werd 
gehanteerd. 
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CAT: DNA-analyse via flowcytometrie Apr. Inge Thoelen 

Bijlage 5 

EORTC protocol 58951 
“Dexamethasone vs prednisolone during induction and maintenance therapy, prolonged vs 
conventional duration of L-Asparaginase therapy during consolidation and late intensification, 
in ALL and NHL of childhood. A Randomised phase III.” 
 
Very low-risk (VLR) patients meeting 1 of the following criteria: 
 
• ALL of B-cell lineage  

o WBC less than 10,000/mm3  
o Must meet 1 of the following conditions:  

 DNA index greater than 1.16 and less than 1.50 and chromosome number 51-66 or unknown  
 DNA index not assessed and chromosome number 51-66  
 DNA index greater than 1.16 and less than 1.50 and chromosome number is unknown 

o Good response to prephase therapy  
o Absence of t(9;22) or BCR/ABL, t(4;11)/MLL-AF4, or 11q23/MLL rearrangement  
o No acute undifferentiated leukemia (AUL)  
o No CNS or gonadal involvement 

• Precursor B-lymphoblastic NHL stage I or II  
 
 
Average risk (AR) patients:  
 
• Must meet 1 of the following criteria:  

o ALL with good response to prephase therapy who are neither VLR or very high risk (VHR)  
o VLR ALL with CNS involvement (CSF positive or negative)  
o Precursor B-lymphoblastic NHL stage III or IV without any VHR feature  
o Precursor T-lymphoblastic NHL  

• AR patients substratified in:  
o AR1: B-cell lineage ALL with WBC less than 100,000/mm3  

 Surreptitious or hemorrhagic CSF becoming negative at D4 of prephase therapy  
 Precursor B-lymphoblastic NHL stage III or IV  
 Precursor T-lymphoblastic NHL stage I or II  

o AR2: B-cell lineage ALL with WBC at least 100,000/mm3  
 T-cell lineage ALL regardless of the WBC  
 Overt or non-equivocal CNS involvement at D0 or any CSF involvement at D4  
 Gonadal involvement  
 Precursor T-lymphoblastic NHL stage III or IV  

• Newborn Down syndrome patients with AR2 features are assigned to the AR1 group  
 
 
VHR patients:  
 
• Must meet 1 of the following criteria:  

o ALL patients meeting 1 of the following conditions:  
 Poor response to prephase therapy (at least 1,000/mm3 blasts in peripheral blood after completion of 

 prephase therapy)  
 t(9;22) or BCR/ABL  
 t(4;11)/MLL-AF4  
 11q23/MLL rearrangement  
 Near haploidy (no more than 34 chromosomes or DNA index less than 0.7)  
 Hypodiploid (35-40 chromosomes or DNA index 0.7 to 0.8)  
 AUL  
 For B lineage ALL: failure to achieve complete response (CR) after completion of protocol IA  
 For T lineage ALL: failure to achieve CR or good partial response (GPR) after completion of protocol IA  
 Minimal-residual disease (greater than 1,000 blasts/100,000 mononuclear bone marrow cells) at 

 evaluation of IA (day 35)  
o NHL patients who failed to achieve CR or GPR after completion of protocol IA  

• All VHR patients are eligible for stem cell transplantation except those whose sole VHR criterion is a poor 
response to prephase therapy and who have none of the following features:  
o T-cell immunophenotype  
o Early B ALL (CD10 negative)  
o WBC at least 100,000/mm3 

• Newborn Down syndrome patients with VHR features are assigned to AR1 group  

 22


