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CLINICAL BOTTOM LINE 
 
De flowcytometrische analyse van het TCR-Vβ repertoire wordt op het labo hematologie, 
uitgevoerd voor het aantonen van monoclonaliteit bij patiënten verdacht voor een maligne T-
cel proliferatie. Daarnaast kan monoclonaliteit ook aangetoond worden door het opsporen van 
TCR genherschikkingen met Southern blotting en PCR op het CME. Aan de hand van 
beperkte literatuurgegevens en een retrospectieve analyse van onze data in vergelijking met 
deze van het CME, dienen voor- en nadelen van de flowcytometrisch analyse goed tegen 
elkaar afgewogen worden. In overleg met de hematologen zal de test al dan niet afgeschaft 
worden. Indien de test behouden blijft, dienen stappen ondernomen te worden tot een 
rationeler aanvraagpatroon, interne aandacht voor de juiste staalkeuze en de mogelijke 
validatie van een nieuwe kit. 
 
 
CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 
 
De belangrijkste diagnostische toepassing van TCR-Vβ repertoire analyse ligt in het aantonen 
van monoclonaliteit bij patiënten met een voor maligniteit verdachte (post-tymus) T-
celproliferatie. Omdat bij een maligne T-cel aandoening alle cellen uit één ontaarde cel 
ontstaan zijn, zullen ze identieke TCR genherschikkingen hebben en dus ook hetzelfde Vβ 
domein tot expressie brengen (zie bijlage 1) (16).  
 
De meerderheid van de lymfoproliferatieve aandoeningen zijn van B-cel origine. Slechts een 
klein percentage is van T- of van NK-cel oorsprong (< 12%) (cfr. WHO-classificatie, zie 
bijlage 2). De incidentie kan zeer sterk variëren naargelang geografische regio en ras. Bij een 
aantal subtypes, vormt infectie met HTLV-1 en EBV een belangrijke risicofactor (21). 
 
De diagnose van een lymfoom wordt gesteld aan de hand van de kliniek en een aantal 
diagnostische tests in het domein van de klinische biologie, cytogenetica, radiologie en 
anatomopathologie (zie bijlage 3). In de meeste gevallen zijn er geen specifieke klinische 
tekens aanwezig die wijzen op een lymfoproliferatieve aandoening van T-cel origine. Verder 
kunnen meestal geen recurrente genetische abnormaliteiten vastgesteld worden. Het is 
belangrijk op te merken dat niet bij alle mature T-cel proliferaties, lymfoomcellen in het 
perifeer bloed kunnen teruggevonden worden. Sommige subtypes zullen ook meer invasie van 
beenmerg geven dan andere. De perifere T-cel lymfomen waarbij de diagnose door biopsie 
van een klier of andere weefsels (vb. huid) moet gesteld worden, zonder implicatie van bloed 
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of beenmerg, zullen hier verder buiten beschouwing gelaten worden. In praktijk gaat het dus 
meestal om de diagnose van T-LGL leukemie, en nog zeldzamer T-PLL of een niet nader te 
typeren T-NHL (3,4). 
 
Het aantonen van monoclonaliteit ‘an sich’ is een essentieel element in de diagnosestelling 
van een lymfoproliferatieve aandoening. In geval van een B-cel monoclonaliteit gebeurt dit 
klassiek door aantonen van lichte ketenrestrictie op de membraan van de B-cel met 
flowcytometrische immuunfenotypering. In geval van een T-cel monoclonaliteit is dit niet zo 
eenvoudig wegens de structurele diversiteit van het TCR heterodimeer. In dit geval is TCR 
genanalyse noodzakelijk (20). In de overgrote meerderheid van alle mature T-cel 
maligniteiten zijn TCR genherschikkingen aanwezig (> 98%) (21).  
 
Hiertoe kunnen zowel flowcytometrische als moleculaire technieken gebruikt worden; 
meerbepaald Southern blot analyse (= gouden standaard) en PCR analyse (20). Beide 
moleculaire technieken worden in het UZ Gasthuisberg uitgevoerd door het CME. Bij 
Southern blotting wordt gekeken naar herschikkingen zowel binnen TCRB, TCRD als TCRG 
genen. Bij PCR analyse worden voorlopig enkel herschikkingen binnen TCRG opgespoord. In 
de toekomst zou dit mogelijk aangevuld worden met een PCR voor TCRB. 
 
De flowcytometrische analyse wordt uitgevoerd op het laboratorium hematologie. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een goed gedefinieerde set monoclonale antistoffen gericht tegen 
ongeveer 70% van de variabele domeinen van TCRβ ketens (Vβ MoAb). Overrepresentatie 
van een bepaald Vβ familie of afwezigheid van andere Vβ families kan direct of indirect een 
sterke aanwijzing voor monoclonaliteit vormen. 
 
Gezien recente leveringsproblemen met bepaalde monoclonalen en de lage frequentie 
waarmee de analyse uitgevoerd wordt, willen we nagaan wat de (meer)waarde is van 
flowcytometrische analyse in diagnose en opvolging van een mature T-cel monoclonaliteit in 
vergelijking met de moleculaire technieken die voorhanden zijn. 
 
 
QUESTION(S) 
 
1) Wat is het huidig aanvraagpatroon van flowcytometrie versus moleculaire technieken in 

het kader van diagnose en opvolging van een mature T-cel monoclonaliteit? 
2) Wat is de correlatie van onze resultaten met deze van de moleculaire technieken? Wat zijn 

de voordelen van flow? Levert onze analyse aanvullende informatie op? 
3) Moet de analyse behouden blijven? Kan er gezorgd worden voor een rationalisering van 

de aanvraag? 
 
 
SEARCH TERMS 
 
1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “Genes, T-cell receptor beta”; Genes, T-Cell 

Receptor”; “Receptors, Antigen, T-Cell, alpha-beta”; “Receptors, Antigen, T-Cell, 
gamma-delta”; “Lymphoma, T-Cell”; “Flow Cytometry" 

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) 
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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, Health 
Technology Assessment Database (http://www.york.ac.uk/inst/crd/htahp.htm), Evidence 
Based Medicine Resource Center UZ Leuven (http://www.uzleuven.be/ebm/) 

4) National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS; http://www.nccls.org/), 
International Federation of Clinical Chemistry (IFCC; http://www.ifcc.org/ifcc.asp), 
Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA; http://www.cms.hhs.gov/clia/) 

5) BCSH guidelines (http:/www.bcshguidelines.org/search.asp), CDC 
(http:/www.cdc.gov/publications.htm), American Society of Hematology 
(http:/www.hematology.org), European Organisation for Research and Treatment of 
Cancer (http:/www.eortc.be); Leukemia and Lymphoma Society (http:/www.leukemia-
lymphoma.org); Diagnostisch Kompas (http://www.dk.cvz.nl); SIHON 
(http://www.sihon.nl) 

6) http:/intranet/patientenzorg/procedures.protocols.html 
7) UpToDate Online version 13.2 (2005) 
8) CAT: Flowcytometrie: condities voor een geschikt staal. Dr. E. Bailleul, april 2003 

\\ntserver7\laboratoriumgeneeskunde\URL\URL_017D_EBLM\Leermodule\CAT\2002-
2003\Documenten\CAT20030422_flowcytometrie_staalcondities.pdf 
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APPRAISAL 
 
1) Analytical performance characteristics 
 

1.1 Preanalytical considerations  
 
Collectiemateriaal  
 
De flowcytometrische analyse van het Vβ repertoire wordt in het laboratorium 
hematologie uitgevoerd op perifeer bloed, beenmerg en lichaamsvocht (o.a. 
cerebrospinaal vocht en ascitesvocht). Voor perifeer bloed wordt meestal een staal op 
EDTA gebruikt en voor beenmerg op heparine (zie CAT: Flowcytometrie: condities 
voor een geschikt staal). Voor lichaamsvochten wordt geen anti-coagulans gebruikt. 
 
Met betrekking tot diagnose wordt de analyse enkel uitgevoerd op perifeer bloed. Er 
werden immers enkel referentiewaarden opgesteld voor de reactiviteit van de 
verschillende monoclonale antistoffen met T-lymfocyten (TCRαβ+ / CD3+) in perifeer 
bloed (7). In de verschillende studies wordt ook steeds gebruik gemaakt van perifeer 
bloed.  
 
Eenmaal de overrepresentatie van een bepaalde Vβ familie in perifeer bloed kan 
aangetoond worden (en de diagnose kan bevestigd worden), wordt de analyse ook 
uitgevoerd op beenmerg en lichaamsvocht om eventuele invasie/metastasering aan te 
tonen. De interpretatie bij beenmerg en lichaamsvochten kan echter sterk beïnvloed 
worden door een variabele kwaliteit van de stalen, bijvoorbeeld door bijmenging met 
perifeer bloed. Anderzijds worden ook veel hogere percentages aspecifieke binding 
waargenomen bij beenmergstalen (11). Opvolgingsstalen kunnen dus zowel perifeer 
bloed, beenmerg als lichaamsvocht zijn naargelang de kliniek. 
 
Patient variables 
 
Het Vβ repertoire van T-lymfocyten kan ook bij andere pathologieën gestoord of 
“geskewed” zijn. In de literatuur wordt dit klassiek beschreven bij auto-
immuunziekten, primaire immuundeficiënties, alloreactiviteit na transplantatie en 
immuunreacties tegen specifieke microbiologische en tumorantigenen (6,7). De 
interpretatie dient dus steeds in functie van de kliniek van de individuele patiënt te 
gebeuren. 
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Bij de bepaling van de referentiewaarden voor de reactiviteit van de verschillende 
monoclonale antistoffen met T-lymfocyten in perifeer bloed, werd vastgesteld dat de 
gemiddelde waarde stabiel blijft in functie van de leeftijd maar dat de standaarddeviatie 
toeneemt (7). Dit is het gevolg van het voorkomen van kleine T-cel clones 
(waarschijnlijk <5%) bij gezonde oudere personen die vermoedelijk geen enkele 
klinische betekenis hebben (6,7). Naar analogie met MGUS (monoclonal gammopathy 
of undetermined significance), wordt in die gevallen ook wel gesproken van TCUS of  
T-cell clonopathy of undetermined significance (20). 
 
 
Staalstabiliteit 
 
Algemene richtlijnen voor de bewaartermijn bij flowcytometrische analyses geven 24 h 
aan voor EDTA-stalen en 48-72u voor heparine. Transport en bewaring van de stalen 
gebeurt best op kamertemperatuur (zie CAT: Flowcytometrie: condities voor een 
geschikt staal). In het geval van lichaamsvochten wordt de analyse best binnen de 24u 
na staalafname uitgevoerd. 
 
Morice et al. heeft specifiek de stabiliteit van perifeer bloed afgenomen op 
verschillende anticoagulantia (EDTA, heparine en citraat) met betrekking tot de 
flowcytometrische analyse van het Vβ repertoire onderzocht. Na 48u bewaring op 
kamertemperatuur werd bij alle anticoagulantia de interpretatie bemoeilijkt door de 
toename van aspecifieke binding. Conclusie was dus om stalen zeker binnen de 48u te 
verwerken (11). 
 
 
Testaanvraag 
 
Aanvragen kunnen zowel gebeuren in het kader van diagnose als opvolging van een 
mature T-cel monoclonaliteit. Bij diagnosestelling kan de test nooit rechtstreeks 
aangevraagd worden, ze staat m.a.w. niet op de aanvraagbon. Wanneer er een klinisch 
vermoeden van een lymfoom is, zal door de clinicus een immuunfenotypering op bloed 
aangevraagd worden. In een eerste fase wordt een screening panel ingezet voor 
lymfomen van B-, T- en NK-cel oorsprong. Hierbij kunnen elementen zoals afwijkend 
percentage CD3+ cellen, gestoorde CD4/CD8 ratio, aberrante expressie van bepaalde 
markers of specifieke fenotypes (CD3+, CD57+, CD8+, CD4- voor T-LGL), indirect 
een aanwijzing vormen voor een T-cel expansie. In een tweede fase volgt een verder 
typering van de verdachte populatie met een specifieke subset van T-cel markers. 
Indien het vermoeden bevestigd wordt (vb. TCR expressie patroon TCRαβ versus 
TCRγδ of het wegvallen van bepaalde karakteristieke markers), zal in een derde fase 
het Vβ repertoire nagekeken worden (zie bijlage 6).  
 
In het geval het een opvolgingsstaal betreft, zal enkel nog de reactiviteit met één 
bepaald Vβ MoAb bepaald worden. Fase 1 en 2 van de aanvraag worden dus niet meer 
opnieuw uitgevoerd en fase 3 wordt beperkt. 
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1.2 Analytical considerations 
 

Bij de invoering van de analyse in het laboratorium eind jaren negentig werd geen 
analytisch validatierapport opgesteld. Men heeft zich gebaseerd op het toenmalige 
protocol voor analyse van het Vβ repertoire van het Erasmus MC, Rotterdam. We 
beschikken dan ook niet over duidelijke analytische specificaties.  
 
In de literatuur blijkt detectie mogelijk vanaf een T-cel expansie van meer dan 20% 
van de CD3+ T-cellen in perifeer bloed. In de meeste patiënten is de relatieve grootte 
van de verdachte T-cel populatie echter meer dan 50% (8). De sensitiviteit kan echter 
nog opgedreven worden door combinatie met specifieke T-cel markers (12). Dit hangt 
uiteraard af van verschillende factoren o.a. polyclonale achtergrond en aanwezigheid 
van aberrante merkers.  
 
Van deze eigenschap kan ook gebruik gemaakt worden bij opvolging van een patiënt 
onder therapie. In één casus wordt een detectielimiet tot 5% beschreven bij opvolging 
van een T-LGL onder cyclosporine door gebruik te maken van een 3-voudige kleuring 
met het betreffende Vβ MoAb, CD3 en CD8 (12). 
 
In het geval het een T-cel expansie betreft met een Vβ domein dat niet door de 
gekozen Vβ MoAb herkend wordt, moet de T-cel expansie meer dan 40% van de 
CD3+ T-cellen bedragen om indirect te kunnen gedetecteerd worden. In dit geval zal 
de totale reactiviteit van de Vβ MoAb minder dan 35-40% bedragen ipv ongeveer 70% 
bij een normale gezonde persoon (8). Uiteraard is deze detectielimiet ook zeer sterk 
afhankelijk van de polyclonale achtergrond waartegen de Vβ restrictie moet 
aangetoond worden. 
 
In het algemeen wordt dus aangeraden flowcytometrische analyse van het Vβ 
repertoire enkel uit te voeren indien de verdachte populatie >40% van CD3+ T-cellen 
of  > 2.0x10*9 cellen /L bedraagt (8). 
 
 

1.3 Testprincipe 
 

Bij de flowcytometrische analyse van het Vβ repertoire wordt gebruik gemaakt van 
een goed gedefinieerde set van 21 monoclonale antistoffen gericht tegen de variabele 
domeinen van TCRβ ketens (Vβ MoAb) die ongeveer 70% van het humane TCR-Vβ 
repertoire detecteert.  
 
De verschillende MoAb (FITC- of RPE-gelabeld) worden op een dusdanige wijze 
gecombineerd in 7 verschillende tubes dat elke tube ongeveer 10% van het Vβ-
repertoire in het perifeer bloed van gezonde vrijwilligers dekt. Aan elke tube wordt 
CD3-PerCP toegevoegd om de reactiviteit binnen de T-(CD3+) lymfocytenpopulatie te 
kunnen bekijken (zie bijlage 4). Wanneer 1 van de tubes een verhoogde reactiviteit 
vertoont, zal de mix in een tweede fase uitgesplitst worden om de reactiviteit voor elk 
van de MoAb afzonderlijk te bekijken. 
 
Een verhoogde reactiviteit met één van de MoAb wijst op een Vβ-restrictie en is dus 
sterk suggestief voor een onderliggende T-cel monoclonaliteit. Een verlaagde 
reactiviteit met alle MoAb kan wijzen op T-cel populatie die een ander Vβ domein tot 
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expressie dan diegenen waartegen MoAb geselecteerd werden. Hierdoor is het ook 
mogelijk om op indirecte wijze T-cel monoclonaliteit te kunnen suggereren. In beide 
gevallen wordt er echter nog steeds aan de clinicus gesuggereerd dit te bevestigen met 
moleculaire technieken. Een verhoogde reactiviteit met alle MoAb wijst op aspecifieke 
binding, waardoor de interpretatie in principe niet mogelijk is. De interpretatie is dus 
afhankelijk van het percentage CD3+ T-cellen dat reageert en het distributiepatroon 
van deze reactiviteit (zie bijlage 4).  
 
Voor de praktische modaliteiten van de analyse kan verwezen worden naar het 
kwaliteitshandboek, SOP-090-Flowcytometrie. 
(\\ntserver7\laboratoriumgeneeskunde\Web_Server\HB\SOP\SOP\SOP_090_Flow_cyt
ometrie\index\index.htm) 

    
    

1.4 Monoclonale antistoffen 
 

De keuze van monoclonalen in het laboratorium hematologie is gebaseerd op de set 
die geselecteerd werd door van den Beemd et al, Erasmus, Rotterdam. Deze selectie 
gebeurde met behulp van  resultaten van de “First Human TCR Monoclonal Antibody 
Workshop”. Hier werden verschillende muriene MoAb geëvalueerd met betrekking tot 
hun brede reactiviteit binnen een specifieke Vβ familie (in principe één MoAb per 
(sub)familie) en de afwezigheid van reactiviteit tegen polymorfe epitopen. Van de 66 
monoclonalen werden er 22 weerhouden (7).  
 

 De monoclonalen worden telkens geleverd in een hoeveelheid van 1ml wat ongeveer 
 overeenkomt met 50 testen. Ze worden in aliquots bewaard in de vriezer. In principe 
 zijn de monoclonalen gedurende 1 jaar houdbaar. In praktijk worden ze verder 
 gebruikt  tot ze op zijn of tot hun kwaliteit begint achteruit te gaan. Dit wordt op het 
 labo hemato  gecontroleerd aan de hand van het distributiepatroon van de 
 verschillende plots (zie SOP-090-Flowcytometrie).  

 
Sinds enkele jaren is er ook een commerciële kit op de markt; IOTest® Beta Mark 
(Beckman Coulter) met 24 MoAb die bijna 70% van het Vβ-repertoire dekt. De MoAb 
zijn echter zo gelabeld dat ook binnen elke mix de reactiviteit met elk van MoAb 
afzonderlijk kan bekeken worden. Bijgevolg wordt het uitsplitsen van de mix bij 
verhoogde reactiviteit overbodig. Op de specificaties van deze kit zal in deze CAT niet 
verder ingegaan worden. 

 
 
1.5 Kwaliteitscontrole 
  
 Er wordt geen specifieke iQC uitgevoerd voor de flowcytometrische analyse van het 
 Vβ repertoire. IQC bestaat enkel uit een controle van de positionering van de 
 analysevensters en van de sensitiviteit van de flowcytometer FACSCALIBUR™ (BD) 
 voor fluorescentiemetingen met behulp  van Califlow™ beads. Deze controle gebeurt 
 dagelijks na elke koude start en voor de afsluitprocedure. Daarnaast wordt gekeken 
 naar het patroon van de CD4/CD8  plot. Voor de praktische modaliteiten van deze 
 procedure wordt eveneens verwezen naar SOP-090-Flowcytometrie (cfr supra). 
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 In het externe kwaliteitscontroleprogramma voor flowcytometrie (SIHON), wordt 
 indien het een mature T-cel betreft, de keuze gelaten aan elke deelnemer of het Vβ 
 repertoire nagekeken wordt of niet. Ons laboratorium doet dit niet. Van de  gemiddeld 
 60 deelnemers (België en Nederland) per ronde, zijn er slechts 2 tot 3 laboratoria die 
 dit wel doen. 
   
 
1.6 Turn around time (TAT) 
   
 De analyse van het Vβ repertoire kan in het laboratorium hematologie elke werkdag 

uitgevoerd worden met een antwoordtijd van < 48u (of < 72u met inbegrip van 
volledige immuunfenotypische screening/typering voor lymfoom, zie flowchart). In 
het weekend wordt de test niet uitgevoerd. De verwachte TAT bedraagt 72u. De totale 
analyseduur bedraagt ongeveer 2 uur. 

 
 
1.7 Referentiewaarden 
   

Van den Beemd et al. heeft met het geselecteerd panel Vβ monoclonalen (n=22) het 
TCR Vβ repertoire bij gezonde controles (n=36) onderzocht (7). Om de eerder in de 
literatuur vermelde leeftijdsafhankelijke verschillen (6) op te sporen werd dit in 6 
leeftijdsgroepen geanalyseerd, variërend van neonataal navelstrengbloed tot perifeer 
bloed van personen ouder dan 70 jaar. Voor elk van de monoclonale antistoffen 
werden de gemiddelde waarden van expressie opgesteld voor CD3+ T-cellen en voor 
CD4+ en CD8+ T-celsubpopulaties. De gemiddelde percentages Vβ+ T-cellen bleven 
constant in de zes leeftijdsgroepen. Echter de standaarddeviaties werden groter met het 
stijgen van de leeftijd, tengevolge het voorkomen van T-celexpansies bij personen van 
50 jaar en ouder. Deze populaties bleven echter beperkt tot < 0.4x10*9 cellen/L (7).  
 
Rekening houdend met verschillen in het gebruik van specifieke Vβ domeinen tussen 
CD4+ en CD8+ T-cellen en het voorkomen van kleine T-cel clones (voornamelijk 
CD8+) bij ouderen, wordt de gemiddelde waarde + 2 of 3 SD (meestal meer dan 20%) 
gebruikt als cut-off voor een verdachte (verhoogde) Vβ reactiviteit (9,13). Andere 
artikels gebruiken een veelvoud van ULN (upper limit of normal range) als cut-off 
(10). Uiteraard zal de keuze van de cut-off een belangrijke invloed hebben op de 
diagnostische sensitiviteit en specificiteit van de test (cfr infra). 
   

 Gezien in het laboratorium hematologie gebruik wordt gemaakt van MoAb van 
dezelfde klones (die dus dezelfde reactiviteit tegen de verschillende Vβ domeinen 
vertonen), gebruiken wij deze referentiewaarden bij interpretatie van resultaten op 
perifeer bloed. 

 
  
1.8 Moleculaire technieken 

    
 In de meeste studies wordt gebruik gemaakt van moleculaire diagnostiek voor het 
aantonen van TCR genherschikkingen. Southern blotting wordt nog altijd gezien als de 
gouden standaard binnen de klonaliteitsdiagnostiek. Deze techniek maakt gebruik van 
de veranderingen in restrictiefragmentlengte bij herschikkingen van TCR genen. 
Visualisatie van de verschillende fragmenten gebeurt met een radioactief of 
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fluorescent gelabelde DNA-probe. Klonaliteit kan hiermee aangetoond worden in 
celpopulaties met een omvang van minimaal 5-10 % ANC. De grote nadelen van deze 
techniek zijn o.a. omslachtigheid, tijdrovend (meerdere hybridisaties nodig), de nood 
aan relatief veel en hoog kwalitatief DNA (15-20 µg/digestie, meerdere digesties) 
(16). Southern blotting blijft echter een zeer betrouwbare techniek en kan in principe 
elke TCR genherschikking oppikken indien meest optimale probes en restrictie-
enzymes gebruikt worden (16). 

 
 PCR technieken zijn veel gevoeliger en efficiënter: er is veel minder DNA voor nodig. 
Aangezien in een niet-herschikte situatie de V-, D- en J- segmenten te ver uit elkaar 
liggen voor een efficiënte amplificatie, kan enkel in geval van een herschikking een 
PCR-product geamplificeerd worden. Wel zijn er aanvullende technieken nodig om te 
bepalen of de ontstane TCR PCR-producten identiek (clonaal) of heterogeen 
(polyclonaal) zijn. De meest gebruikte technieken hiervoor zijn heteroduplex- en 
GeneScan analyse (zie bijlage 5) (8,9,16).  

 
 Om vrijwel alle gensegmenten te kunnen amplificeren zijn heel wat primers nodig. 
Voor TCR genen met grote aantallen gensegmenten is dit niet altijd zo evident. De 
grote diversiteit aan primers en protocollen heeft geleid tot een steeds grotere behoefte 
aan standaardisatie. Samenwerkingsprojecten tussen verschillende Europese landen 
hebben geleid tot het BIOMED-2 multiplex PCR-protocol voor alle complete (V-J) en 
incomplete (D-J) herschikkingen binnen het TCRB, TCRG en TCRD gen. Hierbij 
werden optimale targets, primer sets en protocols vastgelegd en getoetst aan een 
verzameling stalen met (morfologisch, histologisch en immuunfenotypisch) bewezen 
T-cel monoclonaliteit (16). Op dit ogenblik loopt, in een tweede luik van het project, 
een grote prospectieve studie waarbij PCR en Southern blotting vergeleken zullen 
worden op veel grotere aantallen patiëntenstalen (17).  

 
 Naargelang de aanvullende techniek die gebruikt wordt en het specifieke gen, kan een 
genherschikking aangetoond worden wanneer de monoclonale populatie 0.5-10% 
ANC bedraagt. Over het algemeen wordt aangenomen dat PCR een betrouwbaar en 
(analytisch) gevoeliger alternatief is voor Southern blotting (17). Om deze reden 
gebeurt opvolging van patiënten dan ook bij voorkeur door PCR technieken. In tabel 1 
worden verschillende aspecten van beide technieken samengevat. 

 
 
 Southern blotting PCR 

gen TCRG, TCRB, TCRD TCRG, TCRB, TCRD 

analytische sensitiviteit 5 – 10% ANC 

 
TCRD:  0.5-10% ANC 
TCRB:  1–10% ANC          
TCRG:  1-10% ANC 
 

GeneScanning: 0.5-5% ANC 
Heteroduplex: 1-10% ANC 

arbeidsintensief ja (meerdere digesties, hybridisaties) minder 

TAT 1-2 maanden 1-2 weken 

staal veel, hoog kwalitatief DNA veel minder DNA (ook vriescoupes, klein biopt) 
 
Tabel 1: Vergelijking van een aantal analytische aspecten tussen Southern blotting en PCR met betrekking 
tot de detectie van TCR genherschikkingen. 
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 Op het CME wordt momenteel Southern blotting uitgevoerd voor herschikkingen 
binnen TCRB, TCRD en TCRG genen en PCR analyse voor herschikkingen binnen 
TCRG genen. De PCR gebeurt volgens een in-house methode gebaseerd op een 
publicatie van Theodorou et al (18). De verwachte gevoeligheid bedraagt hier 10-4 (of 
1 op 10000 cellen). Bij een klinisch vermoeden van een lymfoom, wordt zowel naar 
herschikkingen binnen Ig als TCR gekeken. In overleg met de clinicus en samen met 
eventuele resultaten van APO, klinische biologie en radiologie, zullen 1 of meerdere 
analyses voor TCR genherschikkingen (al dan niet) uitgevoerd worden. In eerste 
instantie zal steeds de PCR uitgevoerd worden. Indien deze positief is (of indien deze 
negatief is maar er een sterk vermoeden is op basis van andere gegevens), wordt ook 
Southern blotting uitgevoerd, als er hiervoor nog voldoende staal beschikbaar is. Voor 
opvolgingsstalen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de PCR analyse. 

 
 PCR wordt ongeveer 1 maal per week uitgevoerd. Southern blotting heeft een TAT 

van minstens 1 tot 2 maanden.  
 
 

2) Diagnostic performance 
 

 Het aantal studies waarin gebruik gemaakt wordt van flowcytometrie voor de analyse 
van het Vβ repertoire is eerder gering. Bovendien werden enkel deze publicaties met 
een relatief complete / vergelijkbare set Vβ MoAb in beschouwing genomen. Een 
aantal groepen hebben zelf MoAb geselecteerd; andere maken gebruik van de 
commerciële kit IOTest® Beta Mark. Het gaat meestal om studies met relatief kleine 
patiëntengroepen waarin dan nog verschillende types T-cel maligniteiten gegroepeerd 
werden. Dit is uiteraard het gevolg van het feit dat het om een relatief zeldzame 
pathologie gaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabel 2: Overzicht studies flowcytometrische analyse Vβ repertoire bij mature T-cel maligniteiten. 
   
 Een aantal studies vertrekken van een patiënten met bewezen ziekte (7,8). Hierdoor 
 kan men enkel aantonen dat flowcytometrie geen patiënten gemist heeft 

 # pathologie PCR SB Vβ 
MoAb 

   TCRB TCRG TCRB  

van den Beemd 2000 5 T-LGL, T-CLL  1(/1) 4(/4) 4 + 1 

Langerak 2001 47 T-LGL, T-CLL, T-PLL, 
T-NHL, SS, T-AILD 42(/42)  47 31+16 

Morice 2004 27 nl  4 0(/17) 1 

 9 reactief  2 2 0 

 29 CTCL, T-LGL, PTCL, 
T-PLL, TCLPD  26 13(/13) 26 

Beck 2003 14 T-LGL  12(/12)  14 

 13 SS, T-PLL, T-NHL  12  13 

 16 reactief   9  2(/13) 

Lima 2001 98 mono/poly/oligo LGL  58/11/29 58/11/29 71/23/4 
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 (retrospectief). In  andere studies gaat men uit van patiënten met een vermoeden van 
 mature T-cel  maligniteit (prospectief). Hierdoor kunnen ook uitspraken over 
 specificiteit gedaan  worden (10,11,13).   
  
 In de meeste studies wordt een goede sensitiviteit gevonden (zeker bij  combinatie van 
 directe en indirecte detectie) van 93-100%. Uiteraard zijn sensitiviteit en specificiteit 
 afhankelijk van de cut-off waarde die vooropgesteld wordt. In de verschillende  studies 
 werd niet steeds dezelfde waarde gebruikt. Een aantal studies hebben  specificiteit en 
 sensitiviteit voor verschillende cut-offs bestudeerd. De specificiteit is ongeveer 80-
 88% voor een maximale sensitiviteit. Het is immers de bedoeling de flowcytometrie 
 als een screeningstest te gebruiken. 
 
 In de meeste gevallen was het mogelijk vals-positieve resultaten te verklaren door 
 andere pathologieën die ook een Vβ restrictie kunnen veroorzaken zoals  HIV, ITP. De 
 zeldzame vals negatieve resultaten worden meestal geweten aan een te kleine 
 maligne celpopulatie (11). De analytische sensitiviteit is immers groter voor PCR dan 
 voor flowcytometrie (cfr supra). 
  
 Om de flowcytometrische analyse van het Vβ repertoire te kunnen vergelijken met
 moleculaire technieken, is het nodig een idee te hebben over hun diagnostische 
 performantie. Bij een eerste toetsing van het BIOMED-2 multiplex PCR-protocol in 
 een beperkte groep (n = 18) van bewezen mature T-cel maligniteiten (retrospectief) 
 werd een sensitiviteit van 100% bekomen wanneer een combinatie van PCR voor 
 TCRB en TCRG gebruikt werd. Elk apart werd een sensitiviteit van respectievelijk 
 94% en 89%  bekomen (16). Dit zijn uiteraard gemiddelde waarden voor een groep 
 van  verschillende T-cel maligniteiten. Voor een aantal specifieke subtypes wordt een
 lagere sensitiviteit waargenomen (80-95%). 
 
  
 
 
  
 
 
 Tabel 3: Overzicht studies BIOMED-2 multiplex PCR protocol voor TCR clonaliteit. 
  
 In een grotere (n = 150) prospectieve studie met het BIOMED-2 multiplex PCR-
 protocol, werd een zelfde hoge sensitiviteit bij een gecombineerde PCR waargenomen 
 met een iets lagere sensitiviteit voor de afzonderlijke PCR’s. In 23 (/150) gevallen, 
 was PCR positief, maar Southern blotting negatief. In 17 van deze gevallen ging het 
 meer dan waarschijnlijk over vals-negatieve Southern blotting resultaten. Dit was 
 mogelijks te  verklaren door een lage tumorload (onder de detectielimiet van Southern 
 blotting) (17).  
 
 Na uitgebreide optimalisatie, is PCR zeker een volwaardig alternatief voor Southern 
 blotting (= klassieke gouden standaard) met betrekking  tot het opsporen van TCR 
 genherschikkingen en wordt reeds in vele laboratoria  gebruikt (17). Southern blotting 
 zal echter nooit volledig kunnen vervangen worden door  PCR technieken omwille 
 van  twee belangrijke (inherente) beperkingen: de (weliswaar beperkte) mogelijkheid 
 tot vals-negatieve resultaten door slechte annealing van de primer (keuze primers en

 # PCR SB 

  TCRB TCRG TCRB+TCRG TCRB/G/D 

van Dongen 2003 18 94% 89% 100% 100% 

Sandberg 2005 150 87% 86% 100% 89% 
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 somatische hypermutatie) en de (meer realistische) mogelijkheid tot vals-positieve 
 resultaten door de blijvende complexiteit om polyclonale van monoclonale PCR 
 producten te  onderscheiden (pseudo-clonaliteit). Vooral bij dit laatste aspect is 
 expertise van zeer groot belang (16). 
 
 Voor de in-house methode die op het CME toegepast wordt, wordt het aantal vals-
 negatieve resultaten op ongeveer 12% geschat. 
 
 
3) Clinical impact 
 
 

3.1 Diagnostic aspect 
 
 Er zijn geen echte studies omtrent de klinische impact van de flowcytometrische 
 bepaling van  het Vβ repertoire. In de eerste plaats is het belangrijk de juiste betekenis 
 van het  aantonen van een Vβ restrictie (of TCR genherschikking door moleculaire 
 technieken)  te begrijpen. In het geval er andere evidentie (klinisch en/of 
 morfologisch) bestaat voor een maligniteit, kan het aantonen van een Vβ restrictie 
 geïnterpreteerd worden als een bijkomend argument. Echter in de afwezigheid van 
 andere argumenten, kan Vβ restrictie zowel een polyclonale/oligoclonale expansie, 
 een monoclonale expansie  maar van een reactieve T-cel populatie of een occulte 
 maligniteit betekenen. Het is dus belangrijk de test steeds in functie van een heleboel 
 andere bevindingen te  interpreteren. 
 
 Monoclonaliteit is echter wel een noodzakelijke voorwaarde voor maligniteit en kan  
 dus een doorslaggevend argument vormen in de diagnosestelling. Anderzijds kan  het 
 aantonen van Vβ restrictie zonder andere argumenten voor een maligniteit, een 
 belangrijke trigger zijn om een patiënt in nauwe follow-up te nemen om bijvoorbeeld 
 een occulte neoplasie te kunnen uitsluiten.  
 
 Het is belangrijk te benadrukken dat mature T-cel maligniteiten een relatief 
 zeldzame pathologie zijn. Bovendien gaat het om een vrij heterogene groep. Dit maakt 
 het opzetten van grote studies moeilijk. Bijgevolg blijft de diagnosestelling in veel 
 gevallen  lastig. Men moet dus trachten om zoveel mogelijk argumenten die de 
 diagnose kunnen ondersteunen te verzamelen. 
 
 Het beperkt aantal studies rond flowcytometrische bepaling van het Vβ repertoire in 
 mature T-cel maligniteiten geeft een goede sensitiviteit en aan laag aantal vals-
 negatieve resultaten aan. Er wordt dan ook gesuggereerd worden dat flowcytometrie 
 zou kunnen dienstdoen als een eerste screeningstool om relatief snel een mature T-cel 
 maligniteit te kunnen uitsluiten (cfr infra). Dit is uiteraard enkel het geval indien de 
 verdachte populatie groter is dan de detectielimiet. Deze limiet wordt echter beïnvloed 
 door tal van factoren (cfr supra).  
  
 

3.2 Treatment/Follow-up 
 
Het aantonen van monoclonaliteit heeft impact op de behandeling van de patiënt in die 
zin dat het kan bijdragen tot de diagnosestelling en zo eventuele therapie kan initiëren. 
Noch het aantonen van monoclonaliteit, noch de diagnose van een maligne mature T-
cel  proliferatie zal echter noodzakelijk (direct) tot therapie aanleiding geven. Het 



CAT: TCR-Vβ repertoire                                                                                                     Apr. Annelies Brouwers 

 14

betreft hier zoals reeds eerder vermeld een verzameling van verschillende subtypes en 
een heel spectrum van klinische presentaties (van indolent tot agressief) binnen elk 
subtype. De relatieve zeldzaamheid maken dat er in sommige subtypes nog maar zeer 
weinig geweten is over mogelijke therapeutische opties en hun respectievelijke 
outcome. In sommige gevallen wordt de patiënt gewoon opgevolgd. Het al dan niet 
starten van therapie is dus eerder van andere factoren afhankelijk (vb. transfusienood 
en recurrente infecties in het geval van T-LGL). In zeldzame gevallen kan therapie 
gestart worden, zonder dat er een bevestiging van monoclonaliteit (en dus maligniteit) 
is.  
 
In één case report wordt flowcytometrie gebruikt bij de opvolging van T-LGL 
 leukemie. Dit is veel sneller en eenvoudiger dan PCR technieken maar heeft ook het 
nadeel van een lagere analytische sensitiviteit. Er zijn echter geen verdere studies rond 
het gebruik van  flowcytometrie in follow-up. Het is dan ook niet altijd duidelijk welke 
interpretatie moet gegeven worden aan zeer kleine klones die reactiviteit met het 
initiële Vβ MoAb vertonen en welke implicaties dit heeft naar therapie toe.  

 
 

3.3 Health outcome 
 

De flowcytometrische analyse van het Vβ reperoire zou een rol kunnen spelen in het 
relatief snel uitsluiten van een mature T-cel maligniteit en zo in het vermijden van 
allerlei verdere investigaties. 
 

 
4) Organizational impact 
    
 4.1 Impact in het ziekenhuis 

 
 Zie bespreking studie Gasthuisberg / Comments 

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

In ons ziekenhuis bestaat er geen uitgewerkt zorgpad voor patiënten met een mature T-cel 
maligniteit. Er is geen  duidelijkheid wanneer stalen naar het laboratorium hematologie 
en/of naar het CME  gestuurd worden, noch bij diagnose, noch in het kader van opvolging 
(cfr infra). In de literatuur wordt uiteraard aangeraden om TCR genherschikkingen op te 
sporen maar er wordt niet vermeld op welke manier dit het best gebeurt.   

 
 
5) Cost impact: in and outside the laboratory 
 
 

5.1 Actual cost 
Bij kostberekening moet er een onderscheid gemaakt worden tussen stalen voor diagnose 
en voor opvolging. 
 
Diagnose 
Consumable cost /test = 299.84€ tot 370.86€  
(afhankelijk van hoeveel MoAb in uit te splitsen mix) 
Task unit & Logistics /test = 18€ 
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Total supporting cost /test = 3.5€ 
De totale kost bedraagt 321.3€ tot 392.4€. 
 
Opvolging 
Consumable cost /test = 21.0€  
Task unit & Logistics /test = 18€ 
Total supporting cost /test = 3.5€ 
De totale kost bedraagt 42.5€. 
 
5.2 Reimbursement 
 
De flowcytometrische analyse van het Vβ-repertoire wordt aangerekend met RIZIV 
nummer 555730-555741 (=identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- 
of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA 
systeem) voor het eerste antigeen en met RIZIV nummer 556474-556485 (=identificatie 
van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of een nucleair antigeen van 
hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem) voor elk van de 
volgende antigenen met een maximum van 12. Het betreft hier respectievelijk een B500 
(aan 100% = 13.99€) en een B400 (aan 100% = 11.20€ met een maximum van 12 = 
134.4€) test. Er moet voor het eerste antigeen voldaan worden aan diagnoseregel 43 
(typeren van hematologische maligniteit of congenitale/levensbedreigende 
immunodeficiëntie). Voor de volgende antigenen moet er voldaan worden aan 
diagnoseregel 69 (diagnose en follow-up van een (niet-acute) hematologische maligniteit 
of congenitale/levensbedreigende immunodeficiëntie) en cumulregel 76.  
 
Wat het labo krijgt van het RIZIV is functie van de status van de patiënt en het verder 
voorschrift. Bij een ambulante patiënt waarbij enkele deze analyse aangevraagd wordt, zou 
dit voor een diagnose 74€ {= 37€ (= 25% van 13.99+134.4) + 37€ (forfaitbedragen)} zijn. 
In dat geval kost de analyse het labo netto 247€ (= 321€ - 74€) in het goedkoopste geval. 
 

 De terugbetaling van CME testen gebeurt op basis van artikel 33 (centra voor menselijke 
 erfelijkheid) en bedraagt van 300€ tot 1200€ voor het volledig genetisch consult (waarvan 
 de moleculaire testen een deel uitmaken). Wat betreft kostprijs van een PCR; die verschilt 
 uiteraard naar gelang het type, het al of niet batchen en van labo tot labo. De range zit 
 ergens tussen 60 en 150 euro. Alles hangt er dus van af hoeveel en welke verschillende 
 moleculaire testen er uitgevoerd worden.  
 
 

5.3 Profit elsewhere in the hospital 
 
Er bestaan geen publicaties omtrent kosten-batenanalyses voor flowcytometrische bepaling 
van het Vβ repertoire bij mature T-cel maligniteiten. 

 
 

6) Decision making 
 
Zie bespreking studie Gasthuisberg / Comments 
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STUDIE GASTHUISBERG 
 
Op het laboratorium hematologie wordt de analyse van het Vβ repertoire relatief zeldzaam 
uitgevoerd. Gezien het groot aantal verschillende MoAb dat nodig is en de relatief beperkte 
houdbaarheid, wordt dikwijls noodgedwongen gewerkt met vervallen reagentia. Bovendien 
zullen bepaalde MoAb in de toekomst niet meer geleverd worden. Dit alles leidt tot de vraag 
of het nog zin heeft de flowcytometrisch analyse met betrekking tot TCR-Vβ aan te bieden 
gezien op het CME ook gezocht wordt naar TCR genherschikkingen met behulp van 
moleculaire technieken. 
 
Om na te gaan wat de correlatie is tussen de resultaten van de flowcytometrische en de 
moleculaire analyses in het UZ Gasthuisberg, werd een beperkte retrospectieve studie opgezet 
(zie bijlage 7). Gedurende de periode van januari 2001 tot en met oktober 2005, werden op 
het laboratorium hematologie 131 analyses (= 61 patiënten) van het Vβ repertoire uitgevoerd. 
Voor diezelfde patiënten werden op het CME slechts 78 analyses (= 26 patiënten) 
aangevraagd. Voor 35 patiënten werd dus enkel een staal naar het labo hematologie gestuurd. 
Voor die patiënten waar op beide laboratoria analyses aangevraagd werden, waren de meest 
aanvragen niet op hetzelfde tijdstip / staal. Slechts op 46 stalen (= 26 patiënten) werd vb op 
dezelfde dag een bloed of beenmergstaal naar beide laboratoria gestuurd en hadden we dus 
flowcytometrische en moleculaire gegevens die konden vergeleken worden. In beide 
laboratoria werden zowel diagnostische als follow-up analyses uitgevoerd. Navraag bij de 
clinici-hematologen bevestigden het vermoeden dat er geen echte systematiek zit in de manier 
van aanvragen. Maw soms gaat er een staal naar het labo hematologie, soms naar het CME en 
soms naar beiden. De laatste tijd wordt er (naar eigen zeggen) wel naar gestreefd steeds een 
staal naar beide laboratoria op te sturen. 
 
Van de 46 stalen konden er slechts 43 effectief vergeleken worden omdat in 3 gevallen door 
extractieproblemen geen moleculaire analyses konden uitgevoerd worden. Het ging hier in 2 
van de 3 gevallen om lichaamsvochten. De resultaten van de flowcytometrische analyse 
werden zowel met die van Southern blotting als PCR vergeleken. De stalen werden 
opgesplitst naargelang het om diagnostische of opvolgstalen ging. Uiteindelijk konden data 
vergeleken worden van 16 diagnostische en 30 follow-up stalen (= 16 patiënten). In geval van 
discordantie werd getracht verduidelijking te vinden in de medische dossiers (zie bijlage 7). 
 
 
 

 
      

   
 

 
 
 
 
 
 

 
Bij de diagnostische stalen, was er 1 staal positief voor PCR maar negatief voor flow. Aan de 
hand van het dossier kon besloten worden dat het vermoedelijk om een vals positief PCR 
resultaat ging. Van de 3 stalen die negatief waren voor PCR maar positief voor flow, waren er 

n = 26 PCR + PCR - 

Flow + 15 6 

Flow - 1 4 

n = 16 PCR + PCR - 

Flow + 8 3 

Flow - 1 4 

n = 12 SB + SB - 

Flow + 7 1 

Flow - 0 4 

n = 6 SB + SB - 

Flow + 4 2 

Flow - 0 0 

Diagnose Opvolging 
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vermoedelijk 2 vals negatief voor PCR.  In de vergelijking van flow met Southern blotting, 
was er vermoedelijk 1 staal vals negatief voor Southern (zie bijlage 7). Er is nog op te merken 
dat er van de 16 diagnostische stalen, 11 beenmergen waren terwijl in principe de diagnose 
dmv flow enkel op perifeer bloed gesteld wordt. Drie van de 4 discordanties tussen flow en 
moleculaire analyses zijn op beenmergstalen. 
 
Bij de opvolgstalen, was er eveneens één staal positief met PCR maar negatief met flow. 
Hierover kon geen uitsluitsel gegeven worden. Van de 6 stalen die negatief waren met PCR 
en positief met flow, waren er vermoedelijk 2 vals negatieve PCR resultaten en 1 vals positief  
flow resultaat. Over 3 stalen kon geen uitsluitsel gegeven worden. Over de discordanties 
tussen flow en Southern blotting kon eveneens geen uitsluiting gegeven worden. Onder de 
opvolgstalen waren 18 beenmergen, 10 perifeer bloed stalen en 2 cerebrospinaal vochten. 
Naar analogie met de diagnostische stalen, zijn 5 op 7 van de discordanties tussen flow en 
moleculaire analyses terug te vinden op beenmergstalen. 
 
Hoewel het slechts gaat om een beperkt aantal stalen, kunnen er toch een aantal besluiten 
getrokken worden uit deze studie: 

1) Er zit weinig of geen systematiek in het aanvraagpatroon. 
2) De meeste discordanties tussen flowcytometrie en moleculaire technieken betreffen 

beenmergstalen, zowel bij diagnostische als opvolgstalen.  
3) Met uitzondering van 1 discordant resultaat waar geen uitsluitsel over is, heeft 

flowcytometrie geen enkel staal gemist. Naar analogie met de beperkte 
literatuurgegevens, heeft flowcytometrie dus ook in onze kleine retrospectieve studie 
een goede diagnostische sensitiviteit. Een negatief resultaat op flow, zou dus in veel 
gevallen de diagnose kunnen uitsluiten. 

  
   
 
COMMENTS 
 
Hoe worden TCR genherschikkingen opgespoord in andere centra? 
 
UZ Gent (Prof. J Philippé en Prof. B. Verhasselt) 
Er wordt enkel een routine flowcytometrie uitgevoerd maar geen flowcytometrische analyse 
van het Vβ repertoire. Argumenten om het niet te doen zijn kostprijs, talrijke MoAb met 
relatief beperkte houdbaarheid en een aantal inherente beperkingen aan de flowcytometrische 
analyse. Wat betreft moleculaire technieken, wordt zowel PCR TCRB als TCRG uitgevoerd 
volgens het BIOMED-2 protocol (met GeneScanning) met een TAT van ongeveer 2 weken. 
Er wordt echter geen Southern blotting meer uitgevoerd. 
 
Erasmus Rotterdam (Prof. A. Langerak) 
Er wordt zowel flowcytometrie als moleculaire diagnostiek uitgevoerd met betrekking tot 
TCR genherschikkingen. Zowel PCR TCRB, TCRD als TCRG wordt uitgevoerd volgens het 
BIOMED-2 protocol (met GeneScanning en heteroduplexanalyse). De meeste publicaties 
rond de flowcytometrische analyse van het Vβ-repertoire komen van deze onderzoeksgroep.  
Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het BIOMED-2 multiplex 
PCR-protocol. Moleculaire diagnostiek wordt enkel uitgevoerd indien voldaan is aan een 
aantal criteria waaronder een Vβ restrictie (direct of indirect) of een verstoorde routine flow.  
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Momenteel worden de flowcytometrische analyse van het Vβ repertoire en de moleculaire 
diagnostiek beiden uitgevoerd om zoveel mogelijk vergelijkend studiemateriaal te bekomen. 
Het is echter de bedoeling om in de toekomst te werken met een flowchart waarin sequentieel 
de verschillende testen aan bod komen om tot een zo efficiënt mogelijke diagnostiek te 
komen. Gezien de goede sensitiviteit en de relatief korte TAT van de flowcytometrische 
analyse zou de flow als sceeningstool gebruikt worden. Zoals in een aantal publicaties reeds 
gesuggereerd werd, zou een negatieve flow monoclonaliteit kunnen uitsluiten. Anderzijds zou 
het bij een duidelijk positieve flow, verdere moleculaire diagnostiek overbodig worden. Enkel 
bij twijfelachtige flow en/of zeer sterk klinisch (of ander) vermoeden zou nog moleculaire 
diagnostiek ingeschakeld worden. 
 
Er wordt geen opvolging gedaan aan de hand van flowcytometrie. Hiervoor wordt PCR 
gebruikt omwille van de betere analytische sensitiviteit. 
 
 
Wat zijn argumenten voor het afschaffen van flowcytometrische Vβ analyse? 
 

- Gezien de lage testfrequentie en het groot aantal MoAb nodig, moet dikwijls met 
vervallen antistoffen gewerkt worden. 

- Moleculaire technieken hebben betrekking op DNA-niveau en kunnen dus theoretisch 
ook herschikkingen oppikken in genen die niet als eiwit tot expressie komen. 

- Flowcytometrische analyse kan enkel restrictie van Vβ aantonen. Er zijn geen 
monoclonalen op de markt voor Vγ of Vδ. Er kan dus geen monoclonaliteit bij 
TCRγδ+ cellen aangetoond worden. 

- Flowcytometrie dekt slechts 70% van het Vβ repertoire. In realiteit kan echter op 
indirecte wijze (cfr supra) een hoger percentage monoclonaliteiten aangetoond 
worden. 

- De flowcytometrische analyse wordt niet uitgevoerd op klierweefsel of andere 
biopten. 

- Vβ restrictie is een sterke aanwijzing voor monoclonaliteit maar geen direct bewijs. 
In principe kan men argumenteren dat er toch nog steeds een moleculaire bevestiging 
moet volgen. 

- Er is een betere terugbetaling voorzien voor de moleculaire technieken. 
- PCR technieken hebben een hogere analytische sensitiviteit. Het is niet duidelijk in 

hoeverre dit echt klinisch relevant is in het kader van diagnose noch in het kader van 
opvolging. 

 
 
Wat zijn argumenten voor het behouden van flowcytometrische Vβ analyse? 
 

- Gezien de goede sensitiviteit van de flowcytometrische assay (zoals gebleken is uit 
beperkte literatuur en eigen kleine studie) en de relatief beperkte TAT (zeker in 
vergelijking met PCR en Southern blotting), zou monoclonaliteit vrij snel kunnen 
uitgesloten worden. In de literatuur bestaan hier echter nog geen grootschalige, 
retrospectieve studies van. 

- Het aantonen van een T-cel monoclonaliteit en de verdere diagnose van een T-cel 
maligniteit is niet eenvoudig. Vanuit het standpunt van de “diagnostische challenge” 
zou men kunnen argumenteren dat een combinatie van verschillende testen kan leiden 
tot een betere diagnostische accuraatheid. Zowel flowcytometrische als moleculaire 
diagnostiek zijn soms zeer moeilijk te interpreteren. Beide technieken hebben hun 
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eigen specifieke beperkingen (cfr supra). Bovendien wordt momenteel op het CME 
met enkel PCR TCRG uitgevoerd met een merkelijk lagere diagnostische sensitiviteit 
en hoger aantal vals positieven dan de combinatie van TCRB en TCRG (cfr supra). 

- In se meten flowcytometrie en moleculaire diagnostiek niet 100% hetzelfde. De 
informatie moet eigenlijk complementair aan elkaar beschouwd worden. 

- Flowcytometrie biedt de (theoretische) mogelijkheid de (maligne) kloon, eventueel in 
combinatie met andere markers, kwantitatief te gaan opvolgen. In de literatuur zijn 
hier echter (buiten een sporadische casus) geen gegevens over.  

- Flowcytometrie is minder omslachtig qua uitvoering dan moleculaire diagnostiek en 
vraagt minder staalvoorbereiding.  

 
 
 
TO DO/ACTIONS 
 
1) De flowcytometrische analyse van het Vβ-repertoire zal al dan niet afgeschaft worden in 

overleg met de hematologen.  
2) Indien de test behouden blijft, moet er intern opgelet worden dat de diagnose bij voorkeur 

gesteld wordt op een perifeer bloedstaal. 
3) Indien de test behouden blijft, moeten stappen ondernomen worden naar een 

rationalisering van de aanvraag en dit in overleg met de hematologen en de mensen van 
het CME. Is het realistisch een kleine studie op te zetten om systematisch de analyses op 
het labo hematologie en op het CME uit te voeren en misschien zo een flowchart op te 
stellen / te evalueren waarbij flowcytometrie als een eerste screening gebruikt wordt? Op 
welke manier kan het overleg bevorderd worden? 

4) Indien de test behouden blijft moet naar alternatieve reagentia op zoek gegaan worden. Er 
dient contact opgenomen te worden met de firma Beckman Coulter omtrent de IOTest® 
Beta Mark. Er dient intern besproken te worden hoe de evaluatie van deze kit zal 
verlopen. 
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ATTACHMENTS 
 
Bijlage 1 
 

 
 
Lymfocyten zijn in staat op zeer specifieke wijze antigenen te herkennen door middel van unieke receptoren op hun 
celmembraan. Deze receptoren op B- en T- lymfocyten worden respectievelijk immunoglobulinen (Ig) en T-celreceptoren 
(TCR) genoemd. Elke lymfocyt brengt slechts één uniek type receptor tot expressie; de receptoren van alle lymfocyten samen 
vormen dan een zeer uitgebreid repertoire om vele verschillende antigenen te kunnen herkennen. Deze totale 
receptordiversiteit wordt gecodeerd door slechts een beperkt aantal gensegmenten die tijdens de ontwikkeling aan elkaar 
gekoppeld worden via zogeheten DNA genherschikkingen (of ook wel V(D)J recombinatie).  
 
TCR moleculen bestaan uit 2 ketens (TCRα en β keten of TCRγ en δ keten) die samen de TCRαβ of  TCRγδ receptor vinden 
(zie bovenstaande figuur). Het merendeel van rijpe T-lymfocyten in perifeer bloed brengt de TCRαβ receptor tot expressie, 
terwijl slechts een klein deel (2-15%) positief is voor de TCRγδ receptor. Alle TCR ketens worden opgebouwd uit variabele 
en constante domeinen. Het contante domein wordt gecodeerd door een constant (C) exon; het variabele domein (voor de 
eigenlijke herkenning van het antigeen) door een combinatie van een variabel (V), eventueel een diversity (D) en een joining 
(J) gensegment.  
 
Het aantal functionele V, (D) en J gensegmenten dat codeert voor TCRγ en TCRδ ketens is relatief beperkt (resp. 6 V 
segmenten en 5 en 4 J segmenten); de variabele domeinen van TCRα en TCRβ ketens daarentegen worden opgebouwd uit 
zeer grote aantallen gensegmenten. De TCRB genen bevatten 44-47 V, 2 D en 13 J functionele gensegmenten en de TCRA 
genen 45 V en 50 J functionele segmenten.  De verschillende V segmenten worden op basis van onderlinge homologie 
ingedeeld in Vα en 25 Vβ subfamilies.  
 
Voor T-celdifferentiatie vindt het proces van genherschikkingen plaats in de thymus. In een eerste fase gebeurt de D-J 
herschikking en in een tweede fase de V-DJ herschikking. Vervolgens vinden transcriptie (+ splicing) en translatie tot een 
eiwit plaats (zie bovenstaande figuur). De genherschikkingen in elk van de verschillende genen vinden ook plaats in een 
welbepaalde volgorde. Eerst zullen T-cellen hun TCRD genen en snel daarna hun TCRG genen herschikken. Vervolgens  
kunnen ook al  herschikkingen in de TCRB genen optreden. In geval van een functionele TCRD en TCRG herschikking, zal 
de cel evolueren tot een TCRγδ+ T-cel. Indien echter een van beide genen geen functioneel herschikt allel bevat, zal de cel 
verder differentiëren tot een TCRαβ+ T-cel. De TCRB genherschikkingen worden vervolgens afgerond, de TCRD genen 
worden gedeleteerd en in laatste instantie worden de TCRA genen herschikt.  
 
Deze specifieke volgorde heeft belangrijke consequenties: bijna alle TCRαβ+ cellen bevatten ook TCRG herschikkingen en 
omgekeerd zullen ook de meeste TCRγδ+ cellen TCRB genen herschikt hebben. 
 
Naast het totale TCRαβ combinatierepertoire (~ 2 x 106), kan door extra diversiteitsmechanismen (deletie en insertie op de 
koppelingsplaatsen van de verschillende gensegmenten; “ junctional region” diversity) de totale diversiteit uitgebreid worden 
tot 1011 – 1012 verschillende TCRαβ moleculen. Bij gezonde individuen zorgt dit grote TCRαβ repertoire voor een optimale 
herkenning van alle mogelijke epitopen op antigenen. 
 
 
                            Naar referenties 19, 20 en 21



CAT: TCR-Vβ repertoire                                                                                                     Apr. Annelies Brouwers 

 21

Bijlage 2 
 
 
WHO histological classification of mature T-cell and NK-cell neoplasms 
 

* Clinically not considered a neoplastic disorder. 
 
 
Uit: Jaffe ES and Ralfkiaer E. Mature T-cell and NK-cell neoplasms. Pathology & Genetics. Tumours of 
Haematopoietic and Lymphoid Tissues. WHO Classification of Tumours. IARCPress 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leukaemic / disseminated  Other extranodal 
T-cell prolymphocytic leukemia 9834/3  Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal type 9719/3 
T-cell large granular lymphocytic leukaemia 9831/3  Enteropathy-type T-cell lymphoma 9717/3 
Aggressive NK cell leukemia 9948/3  Hepatosplenic T-cell lymphoma 9716/3 
Adult T-cell leukemia 9827/3  Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma 9708/3 
     
Cutaneous   Nodal  
Mycosis fungoides 9700/3  Angioimmunoblastic T-cell lymphoma 9705/3 
Sézary syndrome 9701/3  Peripheral T-cell lymphoma, unspecified 9702/3 
Primary cutaneous anaplastic   Anaplastic large cell lymphoma 9714/3 
large cell lymphoma 9718/3    
Lymphomatoid papulosis* 9718/1  Neoplasm of uncertain lineage/differentiation  
   Blastic NK cell lymphoma 9727/3 
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Bijlage 3 
 
 
MAJOR RECOMMENDATIONS 
Diagnostic Confirmation 

Subjective Findings 
Symptoms and clinical findings vary based upon local effects of tumor growth. 

• Painless peripheral swellings  
• Signs of mediastinal disease:  persistent cough, chest discomfort 
• Signs of abdominal disease: abdominal mass, bowel obstruction, sensation of gastric fullness, persistent discomfort 
• "B symptoms," such as: night sweats, unintentional weight loss, fever of unknown origin  
• Weakness or numbness in extremities 

Objective Findings 
• Anemia  
• Enlarged lymph nodes, isolated or widespread  
• Intermittent fever, that comes and goes in periods of days or weeks  
• Peripheral lymphadenopathy  
• Hepatomegaly, splenomegaly, or palpable abdominal masses  
• Superior vena cava (SVC) syndrome  
• Unintentional weight loss  
• Central nervous system (CNS) symptoms, such as focal weakness or paresthesias 

Diagnostic Tests 

• Lymph node biopsy (see gold standard for identification of NHL)  
• During biopsy, removal of entire suspicious node(s) is essential and preferred to simple needle or incisional biopsy.  
• Histopathology and immunophenotyping aid in determining grade of malignancy, treatment response, and prognosis:  

• Lymphocytes predominate, minimal nodal involvement equals favorable prognosis, low grade tumor  
• "Mixed cellularity," nodular sclerosis present: intermediate prognosis equals intermediate grade tumor  
• Low lymphocyte count, tumor cells throughout lymph nodes equals poor prognosis, high grade tumor 

• Bilateral bone marrow biopsies  
• After confirmed diagnosis, bone marrow biopsy may be done to stage NHL and to identify occult cancer sites.  
• Flow cytometry is recommended. 

• Lymphangiogram  
• Computerized tomography (CT) scans of abdomen, bone, chest, head, liver, spleen  

• After confirmed diagnosis, head, chest, or abdomen scans may be done to identify distant disease.  
• To further evaluate NHL, bone scans of long bones, vertebrae, and pelvis may be indicated.  
• Accurate identification of organ/systemic involvement is extremely important for treatment decisions. 

• Chest x-ray (CXR)  
• Often performed to rule-out/rule-in enlarged lymph nodes in thorax 

• Magnetic resonance imaging (MRI)  
• MRI should be undertaken only if CT is inconclusive  

• Lumbar puncture (LP)  
• LP is performed on patients at high risk for CNS involvement  

• Laparotomy  
• Not generally performed in uncomplicated situations,  may offer valuable information about the extent of disease  
• Also therapeutic for removal of sizable tumors that may be causing symptoms 

• Additional blood work that may be performed  
• Alkaline phosphatase, Glutamyl transferase   

• Abnormal results may indicate metastatic disease.  
• Certain chemotherapy agents are contraindicated if liver chemistries are altered. 

• Molecular genetic studies  

 

               Naar: Lymphoma – non-Hodgkin’s. Intracorp guidelines 2005 NCG 
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Bijlage 4: Scattergrams en interpretatie van de flowcytometrische analyse van het Vβ 
repertoire 
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Naar: Kwaliteitshandboek, SOP-090-Flowcytometrie. 
(\\ntserver7\laboratoriumgeneeskunde\Web_Server\HB\SOP\SOP\SOP_090_Flow_cytometrie\index\index.htm) 

 

Interpretatie TCR-V-beta mix analyses 
1° stap 2° stap (eventuele 3° stap) 

totaal % reactieve   
CD3+ T-cellen type distributiepatroon actie type distributiepatroon 

interpretatie 

>75% sterk verhoogde 
positiviteit met 1 mix 

uitsplitsen van de 
mix positiviteit met 1 MoAb passend bij een onderliggend 

monoclonaal T-cel proces (°) 

normale positiviteit met 
alle mixen (*) X X 

polyclonaal reactiepatroon: 
een onderliggend monoclonaal 

T-cel proces is weinig 
waarschijnlijk 50-75% 

sterk verhoogde 
positiviteit met 1 mix 

uitsplitsen van de 
mix positiviteit met 1 MoAb 

verdacht voor een 
onderliggend monoclonaal T-

cel proces (°) 

<50% 
sterk verlaagde 

positiviteit met alle 
mixen 

X X 

verdacht voor een 
onderliggende T-cel 

pathologie, die echter niet 
reageert met de gebruikte 

MoAb (°) 
Opmerkingen:          
1) referentiewaarden zijn opgenomen in het methode / validatiedossier: "tabel: 
referentiewaarden"   
2) afwijkende/andere patronen zijn eventueel mogelijk: deze moeten dan individueel 
beoordeeld worden    
(*) reactiviteit van de individuele MoAb in de verschillende mixen moet gecontroleerd worden met de referentiewaarden 
(°) er wordt een advies geformuleerd: verder te investigeren / te bevestigen met moleculaire analyses voor TCR-gen 
herschikkingen 
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Bijlage 5: Principe van PCR technieken bij opsporen TCR clonaliteit. 
 

 
 
Bij GeneScan analyse wordt een fluorescent gelabelde versie van één van de primers in de PCR reactie gebruikt. 
De hierbij ontstane fluorescent gelabelde TCR PCR producten worden gedenatureerd tot enkelstrengs 
fragmenten, die vervolgens met een hoge resolutie worden gescheiden op grootte door middel van electroforese 
op een polyacrylamide gel of een polymeermatrix.  In het electropherogram staat de fragmentgrootte op de X-as 
weergegeven en de intensiteit van fluorescentie op de Y-as.  
 
Bij heteroduplex analyse worden TCR PCR producten eerst gedenatureerd (5’, 95°C) tot enkelstrengs moleculen 
die door afkoeling (1 uur, 4°C) vervolgens weer tot een dubbelstrengs (duplex) conformatie worden gedwongen. 
In geval van een monoclonale celpopulatie met identieke PCR producten ontstaan op deze wijze homoduplexen. 
Wanneer polyclonale producten aanwezig zijn in het monster zullen de gevormde duplexen in het gebied van de 
junctional region niet geheel complementair zijn, waardoor heteroduplexen ontstaan. Deze heteroduplexen laten 
bij electroforese een vertraagd loopgedrag zien op een polyacrylamide gel, resulterend in een karakteristieke 
smeer van PCR fragmenten. De homoduplexen daarentegen vertonen eenzelfde snel loopgedrag en vormen 
daardoor een duidelijke band op polyacrylamide gel. 
 
In tegenstelling tot Southern blotting wordt dus bij PCR technieken vooral de junctional diversity uitgebuit. 
GeneScan analyse is een snelle en zeer gevoelige methode terwijl heteroduplexanalyse een goedkopere methode 
is en iets betrouwbaar is bij TCR targets met relatief kleine junctional regions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Naar referentie 16. 
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Bijlage 6: Overzicht immuunfenotypering UZ Gasthuisberg bij diagnose van een mature T-cel 
maligniteit 

 
A. ANALYSES BIJ DIAGNOSE 
 
1. NON-HODGKIN LYMFOOM: 

    Screening lymfoom:  monoclonaal B?, monoclonaal T?, LGL?,  HCL?*** 

 
CD3 - CD8 – CD45 – CD4                       

 CD3 - CD16/56 – CD45 – CD19   
sIgkappa - CD19 – CD45 – CD5 Indien geen sIg expressie:  
sIglambda - CD19 - CD45 - CD10        

cyIgkappa  - CD19 - CD45
    cyIglambda - CD19 - CD45 
                  

        
    Abnormaal T-cel*           Verhoogd NK /Negatief                Monoclonaal B-cel**  

 
 
CD7 – CD2 – CD45 – CD5          STOP     FMC7 - CD23 – CD45 – CD20  
CD57 – CD16 – CD45 – CD8            CD79b – CD24 – CD45 – CD22 
TCRαβ - TCRγδ – CD45 – CD56          Extra bij nieuwe B-CLL 
                      CD38PE - CD45PerCP - CD19APC 
                              Indien aangevraagd of verdenking  FL  
                            cy bcl2 – CD19 - CD45   
        

Extra bij verdenking HCL/SLVL 
    CD103 – CD19 – CD45 – CD25 

  CD22 – CD11c – CD45 – CD20 
       Abnormaal T-cel       
                          Extra bij verdenking M. Waldenstrom 
                         sIgH – CD19 – CD45     
  TCRγδ +    TCRαβ +          
 

  
         STOP   TCR-Vβ mix     (PS: CD3 als 3 kleur)  
 

 
 

Polyclonaal patroon    Monoclonaal patroon  
 
 
        Uitsplitsen Vβ mix 

 
* ratio CD4/CD8 (sterk) ⇑ of ⇓, CD4/CD8 dubbelpositieve cellen, discordantie tussen som van CD4+CD8 en CD3, CD3/CD16.56: (sterk) ⇑  
** ratio κ/λ: ⇑ of ⇓ 
*** Bij diagnostische vraagstelling ”HCL?” kan eventueel direct het HCL-panel ingezet worden (zie follow-up HCL)  

2° set  

1° set  

4° set  

3° set  

STOP 
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Bijlage 7: Studie Gasthuisberg 
 
 

Diagnose stalen         

  patiënt staal Immuunfenotype Vbeta MoAb % ANC SB delta SB gamma SB beta PCR gamma Diagnose 
1 DL85 bloed CD2/5/7/8/57/ab/16neg/56neg 5.1 (48%) 27%    - ? 
2 PF39 beenmerg CD2/5/7/8/57/ab/16neg/56neg 5.1 (80%) 34% g r r + T-LGL 
3 LH68 bloed CD2/5/78//57neg/ab/16neg/56neg 5.1 (37%) 22%    + T-LGL 
4 ML30 beenmerg CD2/5/7/8/57/ab/16neg/56 5.1 (90%) 60% g r r + T-LGL 
5 AS94 beenmerg CD2/5/7/8/57/ab/16/56 3 (55%) 15% g g g - T-LGL 
6 DM47 beenmerg CD2/5/7/8/57neg/ab/16neg/56neg 14 (34%) 26% g r r - T-LGL 
7 HW48 beenmerg CD2/5/7/8/57neg/ab/16neg/56neg 13.1/3 (86%) 62% r g r + T-PLL 
8 JA29 beenmerg CD2/5/7/4/ab/16neg/56 1 (70%) 46% g r r + T-PLL 
9 TM31 bloed CD2/5/7/4/8/57/ab/16neg/56 28%  g g r + T-LGL 

10 WM15 bloed CD2/5/7neg/8/57/ab/16neg/56neg 49%  g r r + T-LGL 
11 MJ30 beenmerg CD2/5/7/8/ab/16neg/56neg -  g g g + asep. lymf.mening. 
12 VHT24 beenmerg CD2/5/7/4/57neg/ab/16neg/56neg -  g g g - AML 
13 VMA37 beenmerg CD2/5/7/8/57/ab/16neg/56 -     - T-LGL 
14 LE64 beenmerg CD2/5/7/8/57/ab/16/56 36%     + T-LGL 
15 HN42 beenmerg CD2/5/7/4/57/ab/16neg/56neg -  g g g - anaplastisch T-NHL 
16 VDPJ39 bloed CD2/5/7/8/57neg/ab/16neg/56neg -  g g g - CLL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VG: sarcoïdose (IS) 
klinisch verdacht, APO suggestief?, 
therapie gestart met goede respons 
Conclusie: ? 

cfr Boeckx et al. 
Conclusie: vals negatieve PCR en SB  

Conclusie: vals negatieve PCR  

vermoeden cerebraal lymfoom (parese); 
géén vermelding in verslag? 
Conclusie: vals positieve PCR 

g = germline, r = rearranged, ip = in process 
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Follow-up stalen 
       

  patiënt staal Vbeta MoAb % ANC SB delta SB gamma SB beta PCR gamma Diagnose 
1 PF39 CSF 5.1 (32%) 27% extractie    T-LGL 
2 LH68 bloed 5.1 (43%) 22%    + T-LGL 
3 MA58 bloed 5.1 (79%) 39%    + T-NHL 
4 MA58 bloed 5.1 (77%) 37% g r g + T-NHL 
5 MA58 beenmerg 5.1 (56%) 9% g g g - ? 
6 VCA31 bloed 5.1 (49%) 8%    + T-LGL 
7 PF43 beenmerg 1 (26%) 12% ip ip ip - M.Kahler 
8 PF43 beenmerg 1 (16%) 4% g g g  M.Kahler 
9 VRP42 bloed 8.1/8.2 (19%) 6% g r r + T-LGL 

10 RR33 bloed 8.1/8.2 (30%) 15%    + T-NHL 
11 RR33 bloed 8.1/8.2 (30%) 8%    - T-NHL 
12 RR33 bloed 8.1/8.2 (45%) 25%    - T-NHL 
13 TS34 bloed 5.2/5.3 (64%) 38% g r r + T-LGL 
14 AS94 beenmerg 3 (7%) <1%    - T-LGL 
15 AS94 beenmerg 3 (7%) <1%    - T-LGL 
16 AS94 beenmerg 3 (12%) 7%    - T-LGL 
17 AS94 beenmerg 3 (65%) 38%    + T-LGL 
18 AS94 beenmerg 3 (54%) 15%    + T-LGL 
19 AS94 beenmerg 3 (75%) 40%    + T-LGL 
20 TE37 beenmerg 5.1(14%) 6%    - MGUS/CLL 
21 DM47 CSF 14 (47%) 39% extractie    T-LGL 
22 DM47 beenmerg 14 (19%) 10% extractie    T-LGL 
23 DM47 beenmerg 14 (41%) 27% g r r - T-LGL 
24 HW48 beenmerg 13.1/3 (39%) 1.5%    + T-PLL 
25 HW48 beenmerg 13.1/3 (91%) 87%    + T-PLL 
26 VNM43 bloed mix 4 (71%) 46%    + T-LGL 
27 FI43 beenmerg -     + ? 
28 JA29 beenmerg 1 (91%) 88%    + T-PLL 
29 VHT24 beenmerg -     - AML 
30 CJ39 beenmerg 17 (98%) 96%    + T-NHL 

vermoedelijk indolent T-NHL, 
PB PCR en SB+, uiteindelijk 
behandeld, klachtenvrij sinds 
tonsillectomie (?) 
Conclusie: vals positieve 
flow 

mogelijks geassocieerde T-
LGL Conclusie: ? 

vroegere en latere PB PCR en 
SB +, afwachtende houding 
Conclusie: vals negatieve 
PCR 

geassocieerde T-LGL? 
PB: PCR-, SB ip 
Conclusie: ? 

Conclusie: vals negatieve 
PCR  

VG: mammaca eerder eerder 
PCR + op bloed en BM; 
behandeling gestopt wegens 
geen effect, nu opvolging 
Conclusie: ?


