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CLINICAL BOTTOM LINE 

 
Niettegenstaande flowcytometrie (FCM) bij myelodysplastische syndromen (MDS) een veelbelovende techniek 

is met een belangrijk diagnostisch en prognostisch potentieel, wordt de techniek in deze indicaties nog weinig 

toegepast. FCM wordt vooral gepositioneerd als diagnostisch hulpmiddel in gevallen waar morfologie en 

cytogenetica geen uitkomst bieden.   Publicaties en  interpretatieschema‘s blijven veelal beperkt tot één-centrum-

studies. Er bestaat een enorme variabiliteit aan methodologie in de literatuur met betrekking tot de  pre-analyse, 

het technisch-analytisch aspect alsook op het vlak van de interpretatie. De specificiteit van FCM bij MDS is nog 

onvoldoende gekend. De WHO classificatie en de minimaal diagnostische criteria staan voorlopig nog geen 

definitieve diagnose toe op basis van FCM bij bovenbeschreven twijfelgevallen; ook de klinische impact van 

deze diagnose is laag  voor deze patiënten. Wat prognose betreft, komt dezelfde variabiliteit in de publicaties 

naar voren. Voorlopig staan merkers van FCM nog in geen enkel risicostratificatiesysteem.    

De tegenargumenten wegen voorlopig sterker door dan de argumenten pro. Daarenboven zou een introductie van 

een scoresysteem voor afwijkingen via FCM een grote validatie inhouden met talrijke controlemergen om de 

normale expressiepatronen en expressie-intensiteiten te leren kennen.  

Het Euroflow consortium heeft reeds een belangrijke stap gezet om FCM in zijn geheel meer gestandaardiseerd 

te benaderen. Zij bieden een nieuwe aanpak voor hematologische maligniteiten  aan. Ook FCM voor MDS zit in 

dit pakket. Deze standaardisatie, gecombineerd met het nieuwe data-analysesysteem (Infinicyt), lijkt voor het 

Jessa laboratorium een significante stap voorwaarts voor FCM. Er wordt dan ook ernstig overwogen om, in 

combinatie met de overgang naar een nieuw LIS (GLIMS), over te stappen op dit pakket voor alle 

hematologische maligniteiten, inclusief het panel voor MDS. De (klinische) impact van dit protocol voor MDS 

zal uit toekomstige analyses dienen te blijken, toch lijkt het nu al nuttig om ervaring op te doen met deze nieuwe 

methode. De komende publicaties hierover dienen op de voet gevolgd te worden. 

 

CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 

 
De myelodysplastische syndromen vormen een heterogene groep van clonale hematopoietische stamcelziekten 

gekenmerkt door perifere cytopenie(ën), dysplasie in één of meer myeloïde cellijnen, ineffectieve hematopoiese,  

en een verhoogd risico op maligne transformatie met het ontwikkelen van een acute myeloïde leukemie (AML). 

De dysplasie kan geassocieerd zijn met een toename van myeloïde blasten in het perifeer bloed en/of beenmerg, 

maar het percentage is per definitie <20% (de grens waarboven er sprake is van een AML volgens WHO 

criteria). Het percentage patiënten dat uiteindelijk een AML ontwikkeld is afhankelijk van het subtype MDS. 

Vooral bij patiënten met een verhoogd aantal myeloïde blasten komt progressie naar AML vaak voor. 

Daarentegen is het klinisch verloop van patiënten met een refractaire anemie (RA) of een refractaire anemie met 
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ringsideroblasten (RARS) veel gunstiger en vaak indolent. MDS komt voornamelijk voor bij oudere personen 

(mediane leeftijd bij diagnose: 70 jaar in Europa en Noord-Amerika). (Bijlage 1)  Bij patiënten jonger dan 50 

jaar is er vaak een voorgeschiedenis van chemo- of radiotherapie, een congenitaal defect in de hematopoiese (vb. 

Fanconi anemie) of een familiale predispositie voor MDS/AML van ongekende etiologie aanwezig. MDS bij 

kinderen is een zeldzaamheid (<5% van de hematologische maligniteiten in de pediatrie) en worden vaak 

geassocieerd met congenitale afwijkingen van DNA-herstelmechanismen.  De geschatte incidentie is 3,3 per 100 

000, toenemend op hogere leeftijd tot 50 per 100 000, met een overwicht van mannen (factor 1.8). De incidentie 

lijkt de laatste jaren toe te nemen, deels als gevolg van een betere bekendheid met het ziektebeeld en de tendens 

om beenmergziekten bij ouderen beter in kaart te brengen, deels door de vergrijzende populatie en beschikbare 

nieuwe therapieën.  De meeste patiënten presenteren zich met klachten die het gevolg zijn van de cytopenie(ën), 

waarbij vooral anemie van belang is en frequent resulteert in transfusieafhankelijkheid. Neutropenie en 

trombopenie komen minder vaak voor. Organomegalie wordt zelden gezien en wijst eerder in de richting van een 

myeloproliferatieve aandoening. Regelmatig wordt de ziekte echter gediagnosticeerd bij asymptomatische 

(oudere) mensen die bij een medische evaluatie om een andere reden gestoorde bloedwaarden vertonen. In 

tegenstelling tot de perifere cytopenie(ën), is het beenmerg van de meeste MDS patiënten juist hypercellulair; 

slechts in ongeveer 10% van de patiënten wordt een hypocellulair beenmerg gevonden (hypocellulaire MDS) 

(10,13,15,54,56). 

Wat de etiologie betreft heeft men vastgesteld dat blootstelling aan ioniserende straling of cytotoxische agentia 

(o.a. chemotherapeutica: alkylerende agentia, topoisomerase inhibitoren of podophyllotoxines) kan lijden tot  

therapie-gerelateerde MDS. Therapie-gerelateerde MDS (t-MDS) wordt in de recentste WHO classificatie samen 

met therapie-gerelateerde AML (t-AML) als een aparte groep beschouwd die gekenmerkt wordt door een zeer 

slechte prognose en  waarbij het aantal blasten en de morfologie slechts een beperkte prognostische waarde 

hebben (15). De overgrote meerderheid van de patiënten (>80%!) hebben echter geen voorgeschiedenis van 

blootstelling. Deze groep wordt primaire of de novo MDS genoemd. Een recente case-control studie heeft een 

deel risicofactoren (naast leeftijd, geslacht, blootstelling aan bovenvernoemde straling of therapeutica en enkele 

zeldzame congenitale aandoeningen (o.a. Fanconi anemie)) in kaart proberen te brengen (Tabel 1). Op basis 

hiervan is gepoogd  beroepsmatige risicogroepen te definiëren (Tabel 2). (56)  

De review van Tefferi et al.  doet een meer wetenschappelijke poging om de pathogenetische mechanismen 

achter MDS op te helderen (Bijlage 2) (10).  Samenvattend kan besloten worden  dat over de oorzaak van de 

novo MDS nog  veel onderzoek dient uitgevoerd te worden. 

 

Risicofactor Odds-ratio 

Roken 1.65 

Familiale voorgeschiedenis van MDS 1.92 

Agrochemicalieën  4.55 

Organische solventen (benzene/solvent/benzene) 2.05 

Roken+chemicalieën (agrochemicalie of solvent 3.22 

Wijn  0.54 

 

Tabel 1 naar Strom S. et al. (45) (case-control studie met 354 patiënten) 
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Beroepsmatige risicogroepen 

Schilders 

Werknemers in electriciteitscentrales of chemische fabrieken  

Koolputters 

Balsemen (Funeraria) 

Garagisten en mensen in de transportnijverheid 

Schoenindustrie 

Kappers en cosmeticasector 

Zeelui op tankers 

Researchers 

Boeren 

 

Tabel 2: risicogroepen naar R. Buckenstein AAMAC 2008 (56) 

 

 

 

 

Figuur 1: Minimaal diagnostische criteria voor MDS uit Valent et al. (3) 
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Over de minimale diagnostische criteria voor MDS is onlangs consensus bereikt (3) (Figuur 1).  Voor de 

classificatie zijn er verschillende systemen in gebruik, waaronder historisch vooral de FAB classificatie van 

belang is. Deze classificatie is nu grotendeels vervangen door de WHO-classificatie, waarvan de meest recente 

uit 2008 dateert (Bijlage 3) (8,12,53).  De diagnose en classificatie gebeuren op basis van persisterende 

cytopenie(ën), cytomorfologische karakteristieken van perifieer bloed en beenmerg (o.a. percentage blasten in 

beenmerg, dysplasistische kenmerken),  cytogenetica en het uitsluiten van andere ziekten. De aanwezigheid van 

ringsideroblasten, een kenmerkende cytogenetische afwijking of een verhoogd aantal blasten (>5% geteld op 

uitstrijkje beenmerg) zijn afwijkingen die toelaten om diagnose van MDS snel te stellen. Voor gevallen met een 

suggestieve kliniek (macrocytaire transfusieafhankelijke anemie bij oudere patiënt), doch zonder één van deze 

‗decisive‘ kenmerken (Figuur 1), blijft de diagnose zeer moeilijk. Cytogenetische afwijkingen worden slechts in 

20-60% van de gevallen aangetroffen en komen vaker  voor bij MDS met een verhoogd aantal blasten.  Hierbij 

komt nog dat het beenmergaspiraat niet altijd even goed te beoordelen is omwille van onvoldoende cellen ten 

gevolge van een hypocellulair merg of aanwezigheid van fibrose. In het eerste geval kan de differentieel 

diagnose met aplastische anemie zeer moeilijk zijn (2). Er is in de literatuur zelfs discussie of deze entiteiten niet 

dezelfde onderliggende pathofysiologie hebben (38). Zowel hypoplastische MDS als MDS met fibrose vormen 

geen aparte categorie binnen de meest recente WHO classificatie. De diagnose wordt verder bemoeilijkt doordat 

het ‗hallmark‘ van MDS, de dysplasie, geen exclusief kenmerk is voor de ziekte (Tabel 3). (9,10,12-15) 

 

Andere oorzaken van beenmergdysplasie (vooral erytroid)  

Deficiënties Vitamine B12, foliumzuur, koper 

Virale infecties HIV, (parvovirus) 

Geneesmiddelen, chemicaliën Hydroxyurea, methotrexaat, valproinezuur, fenytoine, 

fenobarbital, sulfasalazine, zidovudine, cytostatica, 

immuunsuppressiva,… 

Intoxicaties Lood, arseen 

Alcoholmisbruik  

Anderen Congenitale dyserytropoietische anemieën, aplastische 

anemie, vasculitiden, congenitale sideroblastaire 

anemie,… 

 

Tabel 3: Andere oorzaken van beenmergdysplasie 

 

Voor risicostratificatie (en richten van therapie) wordt er over het algemeen geen gebruik gemaakt van de 

classificatie, maar wel van scoresystemen, die de overleving en kans op progressie naar AML weergeven. Er zijn 

tal van prognostische scoresystemen uitgewerkt die allen een andere combinatie van variabelen gebruiken 

(Bijlage 7). Het meest gebruikte systeem is het International Prognostic Scoring System (IPSS) (Bijlage 4) (5). 

De parameters die in het  IPSS zijn opgenomen, , zijn het percentage blasten in het beenmerg, de cytogenetische 

afwijkingen en het aantal cellijnen dat cytopenieën vertoont. Afhankelijk van de prognostische betekenis worden 

er punten toegekend aan iedere parameter. De totale score verdeelt de patiënten in 4 risicogroepen. In ongeveer 

30% van de gevallen is er echter geen cytogenetisch onderzoek beschikbaar als gevolg van het niet verkrijgen 
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van (voldoende) metafasen voor karyotypering. Het WPSS (een WHO gebaseerd prognostisch scoresysteem) 

weegt naast de cytogenetische risicogroepen gedefinieerd in het IPSS, de WHO classificatie en 

transfusieafhankelijkheid (Bijlage 5) (50). De definitie van transfusieafhankelijkheid is echter subjectief. Beide 

prognostische systemen houden geen rekening met andere negatief prognostische merkers zoals leeftijd, graad 

van cytopenie, aanwezigheid van trombocytopenie, serum lactaatdehydrogenase en β2-microglobuline, 

aanwezigheid van beenmergfibrose, van blasten in het perifeer bloed of het immunofenotype van myeloide 

progenitor cellen (10, 13). Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat de door IPSS gedefinieerde cytogenetische 

subgroepen herbekeken en uitgebreid dienen te worden (Bijlage 6). Een herziene versie van het IPSS is hiervoor 

in aanmaak (15).  

 

De rol van flowcytometrie bij MDS is een punt van discussie. Hoewel het vaak gebruikt wordt om de 

morfologische blastentelling te bevestigen (echter kan dit nooit de morfologische telling vervangen), heeft het 

nog steeds geen primaire rol in de classificatie en prognose van MDS (14).  In de recente consensus over de 

minimale diagnostische criteria bij MDS is een abnormaal fenotype bepaald via FCM als een C-criterium 

opgenomen (Figuur 1). FCM zou gebruikt kunnen worden om bij afwezigheid van duidelijke dysplasie, bij een 

normaal aantal blasten en bij niet-conclusieve cytogenetica alsnog de diagnose van ‗Highly suspective of MDS‘ 

te stellen (3). Daarnaast zijn er verschillende publicaties die aantonen dat op FCM gebaseerde bevindingen  in 

staat zijn om, onafhankelijk van klassieke prognostische scoringssystemen, een voorspelling te doen over het 

ziekteverloop en overleving (11,13,22). Ook wat herval en overleving in de setting van allogene 

hematopoietische stamceltranplantaties bij MDS betreft zijn er een aantal artikels die het nut van FCM  

beschrijven (11,13,20,22). 

Uitgangspunt  is dat bij MDS afwijkingen van de hematopoiese aanwezig zijn die zich uiten in aberrante 

merkerexpressie. Deze afwijkingen kunnen via FCM gedetecteerd worden. Hoe meer afwijkingen hoe groter de 

kans op MDS  (1,13, 14).   Over het gebruik van FCM in de follow-up van MDS zijn er weinig publicaties. 

Mogelijke niches zijn het verdwijnen van afwijkingen na therapie (vb. met groeifactoren), terugkomen van FCM 

normale cellen na intensieve therapie (vb. chemotherapie/transplantatie), detectie van MDS bij persisterende 

cytopenie na inductie-therapie voor AML (1). 

 

In het Jessa ziekenhuis wordt FCM voor MDS vooral uitgevoerd op beenmerg.  Het panel bestaat uit een 

combinatie van een aantal klassieke merkers om een globaal overzicht te verkrijgen van de vertegenwoordiging 

(en uitrijping) van de 3 mergreeksen naast een meer specifieke combinatie  voor  lymfoïde cellen (47). Het panel 

voor MDS wordt ingezet bij vermoeden van MDS door de arts, op basis van suggestieve klinische informatie op 

de aanvraagbon, na een morfologische screening/beoordeling van het beenmerguitstrijkje of in de follow-up van 

een gekende MDS patiënt. (Bijlage 14)  

De ervaring leert echter dat de ingezette panels voor MDS, buiten een indicatie over het percentage blasten in het 

merg (wat dan morfologisch kan worden gecorreleerd) en een  typering van de blasten bij een  excess (met het 

oog op progressie naar AML) verder weinig extra informatie bieden. Dit ondanks mooie rapporten in de 

literatuur.  
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QUESTION(S) 

 

1) Is er een diagnostisch/prognostische meerwaarde voor FCM bij MDS? 

2) Heeft analyse op de huidige manier nog nut, zijn er zinvolle aanpassingen mogelijk? 

  

 

SEARCH TERMS 

 

1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “ Myelodysplastic syndromes  ”; “Myelodysplastic syndromes + 

Flow cytometry”; “Myelodysplastic syndromes + diagnosis”; “Myelodysplastic syndromes + guidelines”  

2) PubMed Clinical Queries: MDS diagnosis sensitive, MDS  flow cytometry sensitive 

3) Pubmed:; “MDS”; “MDS + diagnosis”; “MDS + flow cytometry”; “MDS + guidelines” 

4) www.google.scholar.com 

5) www.google.com 

 

RELEVANT EVIDENCE/REFERENCES  

 

1) Guidelines and Recommendations (most recent topics on top)) 

1.  Arjan A. van de Loosdrechte et al. Standardization of flow cytometry in myelodysplastic syndromes: report 

from the first European LeukemiaNet working conference on flow cytometry in myelodysplastic syndromes. 

Haematol 2009; 94(8); 1124-1134 

2. John M. Bennet, Attilo Orazi. Diagnostic criteria to distinguish hypocellular acute myeloid leukemia from 

hypocellular myelodysplastic syndromes and aplastic anemia: recommendations for a standard approach. 

Haematol. 2009; 94(2); 264-268 

3. Valent P, Horny HP, Bennett JM, et al. Definitions and standards in the diagnosis and treatment of 

the myelodysplastic syndromes: consensus statements and report from a working conference. 

Leuk Res. 2007 ;31 :727-736. 

4. CLSI document H43-A2. Clinical and laboratory standards institute. Clinical flow cytometric analysis of 

neoplastic hematolymphoid cells: Approved guideline-2
nd

 edition. 2
nd

 ed. Wayne,Pennsylvania. 2006.p. 1987-98. 

5. Greenberg PL, NCCN Panel. National Comprehensive Cancer Network(NCCN) Clinical Practice Guidelines 

in Oncology—v.1.2005: Myelodysplastic syndromes (Sep 2004). Vol 2005. Chicago, Ill, 2005. 

6. Bowen D, Culligan D, Jowitt S, et al. Guidelines for the diagnosis and therapy of adult myelodysplastic 

syndromes. Br J Haematol. 2003;120:187-200 

7. Stelzer GT, Marti G, Hurley A, McCoy P Jr, LovettEJ, Schwartz A. U.S.-Canadian Consensus 

recommendations on the immunophenotypic analysis of hematologic neoplasia by flow cytometry: 

standardization and validation of laboratory procedures. Cytometry. 1997;30:214-230. 

8. Bennett JM, Catovsky D, Daniel MT, et al. Proposals for the classification of the myelodysplastic 

syndromes. Br J Haematol. 1982;51:189-199. 

 

2) Reviews 

 

9. Barzi, Sekeres. Myelodysplastic syndromes: a practical approach to diagnosis and treatment. Cleve Clin J 

Med. 2010 Jan;77(1):37-44.  

10. Tefferi, Vardiman. Myelodysplastic syndromes. N Engl J Med 2009; 361;19; 1872-1885 

11. Stetler-Stevenson, Yuan. Myelodysplastic syndromes: the role of flow cytometry in diagnosis and prognosis. 

Int J Lab Hematol. 2009 Oct;31(5):479-83. 

12. Ossenkoppele et al. WHO-classificatie van myeloproliferatieve ziekten en myelodysplasie. Ned Tijdschr 

Geneeskd. 2009; 6(7); 247-253 

13. Alhan et al. De rol van flowcytometrie in de classificatie van het myelodysplastisch syndroom. Ned Tijdschr 

Geneeskd. 2009; 6(2); 40-48 

14. Craig, Foon. Flow cytometric immunofenotyping for hematologic neoplasms. Blood 2008;111(8); 3941-3967 

15. Steensma, Bennet. The Myelodysplastic Syndromes: Diagnosis and Treatment. Mayo Clin Proc 2006; 

81(1):104-130 

16. Elghetany MT. Surface marker abnormalities in myelodysplastic syndromes. Haematologica.1998;83:1104-

1115. 

 

 

 

 

 

http://www.google.scholar.com/
http://www.google.com/
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Int%20J%20Lab%20Hematol.');


  pagina 7/28 

3) Original Articles 

 

17. Furundarena et al. The utility of the Sysmex XE-2100 analyzer‘s NEUT-X and NEUT-Y  

parameters for detecting neutrophil dysplasia in myelodysplastic syndromes. Int J Lab Hematol. 2009 Nov 10. 

18. Cherian et al. Peripheral Blood MDS score: A New Flow Cytometric Tool for the Diagnosis of 

Myelodysplastic Syndromes Cytometry Part B (Clinical Cytometry) 64B:9–17 (2005) 

19. van Lochem EG, van der Velden VHJ, Wind HK,et al. Immunophenotypic differentiation patterns 

of normal hematopoiesis in human bone marrow:reference patterns for age-related changes and 

disease-induced shifts. Cytometry B Clin Cytom.2004;60:1-13. 

20. Scott et al. Validation of a flow cytometric scoring system as a prognostic indicator for posttransplantation 

outcome in patients with myelodysplastic syndrome. Blood. 1 October 2008-volume 112, number 7 

21. Wells et al. Myeloid and monocytic dyspoiesis as determined by flow cytometric scoring in 

myelodysplastic syndrome correlates with the IPSS and with outcome afterhematopoietic stem cell 

transplantation. Blood, 1 july 2003-volume 102, number 1 

22. Van de Loosdrecht et al. Identification of distinct prognostic subgroups in low- and intermediate-1–risk 

myelodysplastic syndromes by flow cytometry. Blood. 1 February 2008-volume 111, number 3  

23. Goardon et al. Reduced CD38 expression on CD34+ cells as a diagnostic test in myelodysplastic syndromes. 

Haematol 2009; 94(8); 1160-1163 

24. Maftoun-Banankhah S, Maleki A,Karandikar NJ, Arbini AA, Fuda FS,Wang HY, et al. Multiparameter flow 

cytometric analysis reveals low percentage of bone marrow hematogones in myelodysplastic syndromes.Am J 

Clin Pathol 2008;129: 300-8. 

25. Sternberg A, Killick S, Littlewood T, et al. Evidence for reduced B-cell progenitors in early (lowrisk) 

myelodysplastic syndrome. Blood. 2005;106:2982-2991. 

26. Font P, Subira D, Mtnez-Chamorro C, et al.Evaluation of CD7 and terminal deoxynucleotidyl 

transferase (TdT) expression in CD34+ myeloblasts from patients with myelodysplastic syndrome. 

Leuk Res. 2006;30:957-963. 

27. Bowen KL, Davis BH. Abnormal patterns of expression of CD16 (FcR-III) and CD11b (CRIII) 

antigens by developing neutrophils in the bone marrow of patients with myelodysplastic syndrome. 

Lab Hematol. 1997;3:292-298. 

28. Hensen IM, Hokland P. The proliferative activity of myelopoiesis in myelodysplasia evaluated by 

multiparameter flow cytometry. Br J Haematol. 1994;87:477-482 

29. Ogata et al. Diagnostic utility of flow cytometry in low-grade myelodysplastic syndromes: a prospective 

validation study. Haematol 2009;94(8);1066-1074 

30. Matsuda A, Germing U, Jinnai I,Misumi M, Kuendgen A, Knipp S, et al. Difference in clinical features 

between Japanese and German patients with refractory anemia in myelodysplastic syndromes. Blood 

2005;106:2633-40. 

31. Satoh C, Dan K, Yamashita T, Jo R, Tamura H, Ogata K. Flow cytometric parameters with little 

interexaminer variability for diagnosing low-grade myelodysplastic syndromes. Leuk Res 2008;32:699-707. 

32. Ogata K, Kishikawa Y, Satoh C, et al. Diagnostic application of flow cytometric characteristics of 

CD34+ cells in low-grade myelodysplastic syndromes. Blood. 2006;108:1037-1044. 

33. Ogata K, Nakamura K, Yokose N, et al. Clinical significance of phenotypic features of blasts in 

patients with myelodysplastic syndrome. Blood. 2002;100:3887-3896 

34. Maynadie M, Picard F, Husson B, et al. Immunophenotypic clustering of myelodysplastic syndromes. 

Blood. 2002;100:2349-2356 

35. Stetler-Stevenson M, Arthur DC, Jabbour N, et al.Diagnostic utility of flow cytometric Immunophenotyping 

in myelodysplastic syndrome. Blood.2001;98:979-987. 

36. Elghetany MT. Diagnostic utility of flow cytometric immunophenotyping in myelodysplastic syndrome 

[letter]. Blood. 2002;99:391. 

37. Stetler-Stevenson M, Rick M, Arthur D. Diagnostic flow cytometric immunophenotyping in myelodysplastic 

syndrome: the US-Canadian consensus recommendations on the immunophenotypic 

analysis of  aematological neoplasia by flow cytometry apply [letter]. Blood 2002;99:392. 

38. Barrett J, Saunthararajah Y, Molldrem J. Myelodysplastic syndrome and aplastic anemia: distinct 

entities or diseases linked by a common pathophysiology? Semin Hematol. 2000;37:15-29. 

39. Truong et al. The utility of flow cytometric immunophenotyping in cytopenic patients with a non-diagnostic 

bone marrow: A prospective study. Leuk Res 33(8); 1039-1046 

40. Kussick SJ, Fromm JR, Rossini A, Li Y, Chang A, Norwood TH, et al. Four-color flow cytometry shows 

strong concordance with bone marrow morphology and cytogenetics in the evaluation for myelodysplasia. Am J 

Clin Pathol 2005;124:170-81. 

41. Kussick SJ, Wood BL. Four-color flow cytometry identifies virtually all cytogenetically abnormal bone 

marrow samples in the workup of non-CML myeloproliferative disorders. Am J Clin Pathol. 2003;120:854-865. 



  pagina 8/28 

42. Kussick SJ, Wood BL. Using 4-color flow cytometry to identify abnormal myeloid populations. 

Arch Pathol Lab Med. 2003;127:1140-1147. 

43. Del Canizo MC, Fernandez ME, Lopez A, et al. Immunophenotypic analysis of myelodysplastic syndromes. 

Haematologica. 2003;88:402-407. 

44. Brooimans et al. Flow Cytometric Differential of Leukocyte Populations in Normal Bone Marrow: Influence 

of Peripheral Blood Contamination. Cytometry Part B (Clinical Cytometry) 76B:18–26 (2009) 

45. Strom S. Et al. Risk factors of myelodysplastic syndromes: a case–control study. Leukemia 

2005;19(11):1912-8. 

46. Steensma DP. The changing classification of myelodysplastic syndromes: what‘s in a name? Hematology 

2009(1): 645 – 655 

47. Wells DA, Hall MC, Shulman HM, Loken MR. Occult B cell malignancies can be detected by three-color 

flow cytometry in patients with cytopenias. Leukemia. 1998 Dec;12(12):2015-23. 

48. Malcovat et al. Prognostic Factors and Life Expectancy in Myelodysplastic Syndromes Classified According 

to WHO Criteria: A Basis for Clinical Decision Making. J Clin Oncol 23:7594-7603, 2005 

49.  Greenberg P, Cox C, LeBeau MM, et al. International scoring system for evaluating prognosis in 

myelodysplastic syndromes [erratum in Blood.1998;91:1100]. Blood. 1997;89:2079-2088 

C. Malcovati L, Germing U, Kuendgen A, et al.Time-dependent prognostic scoring system for 

predicting survival and leukemic evolution in myelodysplastic syndromes [J]. J Clin Oncol 

2007; 25:3503−10 

51. James W. Vardiman, Juergen Thiele, Daniel A. Arber, Richard D. Brunning, Michael J. Borowitz, Anna 

Porwit,Nancy Lee Harris, Michelle M. Le Beau, Eva Hellstro¨m-Lindberg, Ayalew Tefferi,10 and Clara D.  The 

2008 revision of theWorld Health Organization (WHO) classification of myeloid neoplasms and acute leukemia: 

rationale and important changes. Blood 2009;  114 (5); 937-951 

 

4) Reference Works, Handbooks and Databases 

 

53. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al, eds. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and 

Lymphoid Tissues, Fourth Edition. Lyon: IARC Press; 2008. 

54. J Van Dongen, W Dik, A Langerak, J van der Velden, H Hooijkaas. Nieuwe ontwikkelingen in de medische 

immunologie 2010. 

 

5) Posters, “grey literature”, presentations 

 

55. Harry Eidhof, Sjef van de Leur. Pre-analytische condities. Almelo Conference, 2010 (NVC) 

56. R. Buckstein. Epidemiology of MDS. Aplastic anemia & Myelodysplasie Association of Canada (AAMAC) 

2008 

57. P.Sonneveld ,B. Löwenberg. Vademecum Hematologie 2008 (5
e
 editie) 

58. Klapper Hematologie UZ Leuven 

59. Leidse Hematologieklapper 2006 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wells%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hall%20MC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shulman%20HM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Loken%20MR%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Leukemia.');


  pagina 9/28 

APPRAISAL 
 

Pre-analytische beschouwingen 

 

Het merendeel van de analyses voor MDS wordt uitgevoerd op beenmergaspiraat, geanticoaguleerd met EDTA, 

afgenomen op de afnamedienst van het klinisch laboratorium. Na afname wordt de eerste (en beste) fractie 

gebruikt om de uitstrijkjes te maken (zonder anticoagulans). Vervolgens wordt merg opgezogen voor 

respectievelijk een heparinebuis (karyotypering Uzleuven) en één of meerdere EDTA buizen (flowcytometrie, 

moleculaire diagnostiek, biobank). 

Deze EDTA buisjes worden op kamertemperatuur bewaard en zo snel mogelijk verwerkt (meestal binnen 24u en 

zeker binnen de 48 u ;geen analyses op zaterdagnamiddag en zondag).  Daarnaast worden ook stalen van andere 

laboratoria regelmatig doorgestuurd voor immunofenotypering. De pre-analytische behandeling van deze stalen 

valt buiten controle van het laboratorium te Hasselt. Soms gebeurt de analyse op aanvraag ook op perifeer bloed 

(EDTA).  

 

Dat staalbehandeling zeer belangrijk is voor flowcytometrie wordt onderstreept in meerdere richtlijnen. Zowel 

de nieuwe consensus binnen de ELN (1) als het  Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (4) geven 

richtlijnen voor staalbehandeling. De schijnbaar banale invloed van transportwijze is onlangs nog aangetoond in 

een korte studie (transport per fietstaxie leidt tot detectie van meer T-cel activatie dan transport via taxibus) (55).  

Deze richtlijnen geven aan dat best gebruikt wordt gemaakt van heparine als anticoagulans, dat bewaring op 

kamertemperatuur en analyse binnen de 24 uur na aspiratie aangewezen is. CLSI geeft 48 uur als 

verwerpcriterium.  EDTA wordt niet aangeraden in ELN (vertraagde staalverwerking kan invloed hebben op 

expressie van CD10/CD11b/CD16 en CD64 bij anticoagulatie met EDTA). Voor CLSI kan EDTA wel indien 

binnen 12-24 uur wordt geanalyseerd.  

Over de samenstelling van het staal wordt in de richtlijnen weinig concreets vermeld. CLSI vermeldt enkel dat 

de buizen die laatst worden afgenomen het meeste perifere bijmenging hebben en dat dit dient vermeld te 

worden op het rapport (Figuur 2). Recent werd een minimum zuiverheidsgraad van 80%, berekend volgens de 

formule van Holdrinet, als breekpunt voorgesteld (44). (Bijlage 8) 

Ongetwijfeld heeft de bijmenging van perifeer bloed een invloed, daar de celsamenstelling en ook de 

merkercompositie op sommige cellen  verschillend is aan deze die teruggevonden worden in beenmerg. Zowel 

voor het opstellen van referentiewaarden/patronen als voor de interpretatie van deze waarden/patronen wordt 

hiermee dus best  rekening gehouden. 
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Figuur 2: Relatie tussen opgezogen beenmerg en zuiverheid uit Brooimans et al. (44) 

 

Het merendeel van de publicaties handelen over testen op gehepariniseerd beenmergaspiraat, binnen 24 uur 

verwerkt, bewaard op kamertemperatuur. Een zeldzame publicatie gebruikt een aanrijkingstap (23,33) onder de 

vorm van een densiteitscentrifugatie. Dit wordt niet aangeraden in de ELN richtlijnen (selectief verlies van 

cellen o.a. granulocyten). Enkele publicaties (35,39) vermelden dat flowcytometrische analyses voor MDS 

minder gevoelig zijn aan staalkwaliteit dan de morfologische beoordeling (hypocellulair, perifeer bijgemengd, 

beenmergfibrose). Dit zijn echter uitzonderingen en de meeste publicaties vermelden niets over de kwaliteit van 

de aspiraten of uitstrijkjes. 

Over analyses op perifeer bloed in het kader van dysplpasie zijn  weinig of geen gegevens in de literatuur 

teruggevonden (17,18). 

 

Zoals  verder vermeld wordt, zijn er vele andere patient-gerelateerde variabelen die kunnen interfereren met de 

analyse. 

 

Analytische beschouwingen 

 

Voor de huidige praktijk in Hasselt wordt verwezen naar de desbetreffende analyse- en bedieningsvoorschriften.  

 

1.Evaluatie van  dysplasie via FCM  

1.1. Merkerexpressie via FCM 

Afwijkingen van merkerexpressie op myeloide cellen in beenmerg (en veel mindere mate in perifeer bloed (18))  

bij MDS  werden reeds vroeg onderzocht. In 1998 vatte Elghetany deze samen (16). Zowel verhoogde, verlaagde 

als ‗lineage infidelity‘ merkerexpressie werden beschreven. De auteur merkte meteen op dat er vele 

inconsistenties zijn in de rapporten. Dit zou deels te wijten zijn aan de inconsistente manier van werken 

(staalvoorbereiding, gatingstrategie, manier van rapporteren van de merkerexpressie,…) (11,16). Vervolgens 

werd meer de nadruk gelegd op het ‗expressiepatroon‘ (27) . Niet alleen de expressie van individuele merkers, 

maar het patroon van expressie van meerdere merkers werd geëvalueerd. Inderdaad, maturatie van de 

hematopoietische lijnen is een stringent gereguleerd proces met een normaal patroon van antigenexpressie 

overeenkomend met een bepaald differentiatiestadium (19). (Figuur 3)  
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Figuur3: Nomale uitrijping van myeloïde reeks uit van Lochem et al. (19) 

 

 

Figuur 4: Afwijkingen in expressiepatroon bij MDS uit van Lochem et al. (19) 
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Bij MDS kan een afwijking van dit normale patroon worden aangetroffen, daar de maturatie en differentiatie 

vaak abnormaal is (Figuur 4).  Deze nieuwe aanpak werd regelmatig bekritiseerd (subjective ‗Eyeballing‘ of 

patterns) (36,37) en vereist een zeer gedegen kennis van de normale expressiepatronen in verschillende situaties 

(vb. linksverschuiving, leeftijdgebonden) (19). De meeste artikels beschrijven afwijkingen in expressiepatronen 

van  de myelomonocytaire reeks (inclusief afwijkingen van blasten), doch ook over erytroide en, in mindere 

mate, megakaryoytaire afwijkingen (vooral kwantitatief) zijn publicaties verschenen.  [nadruk op blasten 

(23,24,25,26,29,32,33,), myelomonocytaire uitrijping (20,21,22,39,40,41,42,), myelomonocytaire, erytroide en 

megakaryocytaire reeks (35)] FCM-onderzoek van de megakaryocytaire reeks blijkt technisch niet eenvoudig te 

zijn en draagt het minst bij (35). Ondanks het uitgebreid aantal rapporten is er geen enkel immuunfenotypisch 

profiel pathognomonisch voor MDS (11,13). In vele andere klinische situaties kunnen afwijkingen van 

merkerexpressie worden gezien (vb. reactief merg). Omdat bij MDS patiënten meer afwijkingen worden gezien 

dan bij de controlegroepen, werden meerdere scoresystemen ontwikkeld om het aantal afwijkingen in een 

numerieke vorm te gieten. Deze kunnen dan vanaf een bepaalde score als positief voor MDS bevonden worden. 

(Bijlage 15: voorbeeld scoresysteem) Verschillen in  specificiteit en sensitiviteit  van de verschillende 

scoresystemen  zijn samengevat in Tabel 4.  De gebruikte analytische en data-interpretatie methodes  verschillen 

echter sterk.  

 

Artikel  Sensitiviteit (%) Specificiteit (%) Reeksen Type MDS 

Stetler-Stevenson 

2001 (35) 

82 100 Myelomonocytair; 

erytroid en 

megakaryocytair 

Alle FAB types 

Ogata 2006 (32) 58 100 CD34+-cellen RA, RCMD, MDS-

U (WHO 2001) 

Wells 2003 (21) 70 93 Myelomonocytaire 

reeks 

FAB, WHO; alle 

types (ook 

secundaire MDS) 

Kussick 2005 (40) 89 88 Myelomonocytaire 

reeks 

Alle WHO types 

(2001) +MDS/MPN 

Cherian 2005 (18) 73 90 Perifeer bloed antigen 

expressie op 

neutrofielen 

Alle WHO types 

(2001) 

Truong 2009 (39) 75 93 Myelomonocytair  RA, RCMD, 

CMML, aCML 

Ogata 2009 (29) 65 (Japan) 98 Nadruk op blasten 

(+SSC) 

RA, RCMD, MDS-

U (WHO 2001) 89 (Italië) 90 

Goardon 2009 (23) 95 92 CD34+-cellen Alle MDS types 

(WHO 2001) 

 

Tabel 4: Sensitiviteit en specificiteit in verschillende studies 
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Andere publicaties gebruiken deze scoresystemen om prognostische voorspellingen te doen (20,21,22). Vooral 

aan de expressie van ‗lineage infidelity‘ merkers wordt een negatief prognostische impact toegeschreven (vb. 

CD7, CD56 op myeloblasten).  

 

1.2. Correlatie met morfologie 

Met betrekking tot het vaststellen van dysplasie in de respectievelijke cellijnen is er een slechte correlatie tussen 

de morfologie en de FCM (35). De detectie van dysplasie blijkt echter sensitiever via FCM voor de 

myelomonocytaire reeks (inclusief blasten), even gevoelig voor de erytroïde reeks, en  veel minder sensitief voor 

de megakaryocytaire reeks  (Figuur 5). 

 

 

Figuur 5:  correlatie tussen morfologie en FCM, vergelijk sensitiviteit 

 

Deze bemerking komt ook in andere studies naar voor (13,22). Inderdaad worden bij veel aandoeningen 

,geclassificeerd als RA (dus voornamelijk erytroïde dysplasie morfologisch), afwijkingen via FCM in de 

myelomonocytaire reeks gevonden. Daarom werd het voorstel geformuleerd (1,13,22) om RA op basis van FCM 

te herclassifiëren naar ‗refractaire cytopenie met multilineage dysplasie‘ (RCMD). Dit zou ingrijpend zijn, daar 

RA (WHO 2001) bij patiënten boven 70 jaar een levensverwachting geeft die niet verschilt van de normale 

populatie. RCMD daarentegen geeft een levensverwachting gelijk aan RAEB-1, met echter een grotere 

leukemievrije periode (48).  Opgemerkt dient te worden dat in de studie voor overleving de diagnose gebeurde 

volgens WHO criteria (dus zonder FCM herclassificatie naar RCMD).   Enkele FCM bevindingen die wel goed 

correleren met morfologie zijn M-ferritine expressie op de erytroïde reeks en de aanwezigheid van 

ringsideroblasten alsook verlaagde side scatter en hypogranulariteit (1). Vraag blijft natuurlijk wel hoe je een 

patiënt met macrocytair, transfusiedependente anemie, zonder verdere klassiek diagnostische afwijkingen, maar 

met myeloïde afwijkingen via FCM moet klasseren? (RA?, RCMD?, MDS-U?) 

Het gebruik van FCM enkel en alleen om het aantal morfologisch getelde blasten te bevestigen wordt door ELN 

niet aangeraden. Een verhoogd aantal myeloblasten via FCM staat op zich als een teken van aberrantie. Hierbij 

suggereert de groep dat de cut-off voor een aberrant aantal voor FCM dichter bij 3% van het totaal aantal 

gekernde cellen ligt (in tegenstelling met 5% voor morfologie) (1). Hierbij moet wel opgepast worden voor 

perifere bijmenging (zie pre-analytische beschouwingen).  Voor classificatie en diagnose geeft het aantal 

morfologisch getelde blasten  de doorslag (3,53). 

 

2. Technisch-analytische beschouwingen 

Wat het technisch-analytisch aspect betreft, valt meteen de grote variatie aan werkmethoden in de literatuur op. 

Het verschil in samenstelling van de panels, de soort en aantal gebruikte monoclonale antilichamen en 

fluorochromen, het type van meer-kleurenanalyse, de concentratie aan monoclonaal antilichaam, de instrument 

instellingen, de kwaliteitscontroles, en de gatingstrategie zijn slechts een aantal van de puur technisch-

analytische verschillen. In vele publicaties worden deze verschillen, ondanks hun belang, slechts zeer summier 



  pagina 14/28 

besproken. Daarnaast komt nog de inconsistentie in onderzochte celpopulaties en cellijnen, de interpretatie van 

afwijkingen, de gebruikte scoringssystemen, de definitie van myeloblasten,  de gebruikte controlepopulaties (al 

dan niet inclusie aplastische anemie, MDS/MPD, PNH, myelofibrose, niet clonale cytopenieën), de gebruikte 

criteria voor de gouden standaard diagnose en classificatie (FAB/WHO),  het type MDS (diagnostisch 

moeilijkere (32, 39), prognostisch laag risico (22), alle types MDS (18, 20,21, 23, 37, 40,43), inclusie van AML 

na MDS (23)),…  

In één van de eerste studies die FCM bij de diagnose van MDS  beschreef (37), werd bij meer dan ¼ van de 

patiënten het beenmerg initieel niet als dysplastisch gescoord. Pas na review werd de diagnose MDS gesteld.  

De ‗gouden standaard‘ methode is dus onderworpen aan een aanzienlijke intersubjectvariabiliteit.  

Ondanks de positionering van FCM als diagnostisch hulpmiddel bij niet-conclusieve beenmergen, werd bij de 

twijfelgevallen in de meeste studies (op het artikel van Truong et al. (39) na) MDS uiteindelijk toch steeds via 

morfologie/cytogenetica MDS gediagnosticeerd (23,29,32,37), soms na herhaalde staalname of herbekijken van 

het preparaat. In het artikel van Truong et al. (39) definieert men een groep patiënten die persisterende cytopenie 

van ongekende oorsprong vertonen. Een deel van deze patiënten herstelde spontaan, een ander deel werd als 

‗ICUS (idiopatic cytopenia of unknown significance)‘ gediagnosticeerd en het grootste deel werd klinisch als 

MDS beschouwd (Bijlage 9: opvolging van groep patiëten met cytopenie van ongekende oorsprong).  In de 

overige literatuur wordt er steeds morfologisch/cytogenetisch de diagnose gesteld, al dan niet met moeilijkheden. 

 

Over de repeteerbaarheid en  reproduceerbaarheid van de gebruikte FCM-techniek bij MDS word slechts zelden 

iets vermeld. De weinige publicaties die dit wel opnemen handelen over hun specifieke setting (31) of 

omschrijven dit zeer beperkt (23, 29). Ogata et al. Heeft dezelfde methode zowel in laboratoria in Japan als in  

Italië gebruikt. Hierbij bleek echter dat de sensitiviteit en specificiteit merkelijk verschilde in beide landen 

(respectievelijk 65 (Japan) / 89% (Italië) sensitiviteit en 98 / 90% specificiteit). Dit kan deels te wijten zijn aan 

verschillen tussen de Japanse en Italiaanse patiëntenpopulatie (30), doch geeft anderzijds toch ook een idee van 

de reproduceerbaarheid van de techniek. Voor 3 van de 7 geteste afwijkingen bleken aanzienlijke verschillen 

tussen de laboratoria te bestaan .  

 

3. Conclusie 

Vele publicaties positioneren FCM voor MDS als diagnostisch hulpmiddel bij twijfelgevallen.  Verschillende 

interpretatiesystemen zijn gepubliceerd, allen met eigen diagnostisch/prognostisch potentieel (Tabel 4). 

Aangaande de sensitiviteit lijkt FCM, zeker voor de myeloïde reeks, een gevoelige methode om afwijkingen te 

detecteren. De ELN richtlijn maakt terecht de opmerking dat MDS een clonale ziekte is  en een kleine clone 

mogelijks niet gedetecteerd wordt door intramedullaire apoptose.   Wat de specificiteit betreft zijn nog steeds 

prospectieve studies nodig om de afwijkingen verder te bepalen tegenover ‗age-matched‘ normale en 

pathologische controles (Bijlage11) (1). Dit is een houding die ook bij het opstellen van WHO 2008 werd 

aangenomen (51). 

De gebruikte methodologie is  zeer variabel. De meeste onderzoeken zijn één-centrum-onderzoeken en de 

bruikbaarheid in andere laboratoria is niet gegarandeerd. Recent zijn voorstellen tot standaardisatie gepubliceerd 

(1). Zo is bijvoorbeeld een  tabel opgesteld met welke afwijkingen er per cellijn bestudeerd zijn en welke door de 

groep als relevant worden beschouwd (Bijlage 10). Het document bevat echter nog enkele hiaten waaronder de 
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voornaamste een gebrek aan consensus over hoe de data-analyse moet gebeuren is . Ook moet nog blijken in 

hoeverre de richtlijn in praktijk gevolgd zal worden. 

 

Het Euroflow consortium is er reeds in geslaagd om de FCM methode min of meer te standaardiseren onder de 

deelnemende laboratoria, ook voor AML/MDS. Bovendien wordt een nieuwe methode van data-verwerking 

aangeboden. Toekomstige publicaties kunnen misschien een licht werpen op het nut hiervan bij MDS (54).  

 

Guidelines en referentiewerken 

 

Er bestaan verschillende internationale guidelines voor clinici rond de diagnose en behandeling van patiënten 

met MDS. De Amerikaanse (NCCN) (2005) (5) en de Britse (2003) (6) richtlijnen geven ook een reeks 

aanbevolen testen weer bij de initiële evaluatie van patiënten verdacht voor MDS. In geen van deze (oudere) 

guidelines is flowcytometrie opgenomen (Bijlage 12 en 13). 

De klapper hematologie van UZ Leuven (58) geeft aan te fenotyperen bij circulerende blasten. Het therapeutisch 

vademecum van het Erasmus MC (57)  stelt immunologie voor bij de evaluatie en de Leidse hematologieklapper 

(59), tenslotte, voegt immunologie niet aan de uit te voeren testen toe. 

 

Desalniettemin is in de recente consensus over de minimale diagnostische criteria bij MDS een abnormaal 

fenotype bepaald via FCM als een C-criterium opgenomen. FCM zou kunnen worden gebruikt om bij 

afwezigheid van duidelijke dysplasie, normaal aantal blasten en inconclusieve cytogenetica alsnog de diagnose 

van ‗Highly suspective of MDS‘ te stellen. 

In dit document blijft echter een ambigue houding ten aanzien FCM aangehouden. Men mag de aandoening dan 

‗highly suspective of MDS‘ noemen, maar om de definitieve diagnose te bevestigen moet men wachten tot er in 

een follow-up staal dysplasie, een excess aantal blasten of conclusieve cytogenetica naar voren komt. 

Wat de prognostische impact betreft blijft het document nog meer aan de oppervlakte: ―Larger prospective 

multicenter studies are required to define the precise value of flow cytometry as a generally applicable standard 

of prognostication in MDS.‖ 

Als slotboodschap geeft de conferentie mee dat het belangrijkste objectief in de toekomst het uitwerken van 

multicentrische projecten is om methodologie en reagentia te harmoniseren.  

Recente commentaren geven aan dat men het eens is over het nut van flow bij MDS, maar dat er geen consensus 

bestaat over de manier waarop dit dient geëvalueerd te worden (3). 

 

Ook het recentste WHO handboek neemt eerder een ‗wait and see‘ houding aan ten opzichte van FCM bij MDS 

(46). Volgens de auteurs van dit boek is er voorlopig nog onvoldoende bewijs voor de specificiteit van FCM bij 

MDS. Studies met meerdere ‗diseased controls‘ dienen opgezet te worden (51). 

 

Enkele guidelines  specifiek over FCM bij hematologische maligniteiten geven wel een nut voor FCM aan (4,7). 

Zij bespreken vooral bovenvernoemde veelvoorkomende afwijkingen (Bijlage 10) en de veronderstelde 

prognostische impact. 
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Klinische impact 

 

De meeste therapeutische beslissingen gebeuren op basis van prognostische risicostratificatiesystemen (vooral 

IPSS). Bij lagere risico‘ s (IPSS laag/int-1) wordt observerend, supportief (transfusies, eventueel antibiotica, 

ijzerchelatie indien nodig) en eventueel met groeifactoren behandeld (EPO, G-CSF). Bij hogere risico‘ s wordt 

vaak intensieve chemotherapie gebruikt. Bij jongere patiënten zonder veel co-morbiditeiten met vrij hoog risico 

kan aan de enige curatieve oplossing worden gedacht: allogene stamceltransplantatie.  Deze groep vormt echter 

minder dan 5% van all gevallen. (9,15,57,58,59) 

  

FCM zit voorlopig nog in geen enkel risicostratificatiesysteem (Bijlage 7). 

Er zijn wel meerdere publicaties die een prognostisch nut aanduiden voor FCM bij MDS in verschillende 

settingen (20,21,22,26). Dit dient verder te worden gevalideerd. 

 

FCM wordt diagnostisch aanbevolen in geval van twijfel. Deze patiënten zullen vaak een lager risico MDS 

profiel hebben (geen blastenexcess, normaal karyotype), waarbij de diagnose van MDS echter niet zal leiden tot 

ingrijpend verschil in therapeutische aanpak.  Vaak kan bij laag risico MDS vrij conservatief worden behandeld 

(opvolgen, supportief, EPO) (57,58). Door middel van  follow-up stalen wordt MDS alsnog gediagnosticeerd aan 

de hand van klassieke criteria (39). FCM zou in deze enkel bijdragen aan een vervroegde detectie van MDS., 

(15,39). 

Bovendien vertoont de patiëntenpopulatie die MDS vooral treft zo al vaak heel wat risicofactoren (oude 

populatie). In een Israëlische studie had 7.5% van de geriatrische patiënten een onverklaarde cytopenie, 

monocytose of macrocytose, waarvan 15% uiteindelijk MDS hadden (1.1% MDS prevalentie op alle geriatrische 

opnames berekend). De overleving van deze patiënten werd voornamelijk beïnvloed door het al dan niet 

aanwezig zijn van dementie. Het al dan niet aanwezig zijn van MDS had geen onafhankelijk effect op overleving 

(15).  

 

Anderzijds biedt een vroegtijdige diagnose van MDS de mogelijkheid om vooral aan jongere patiënten een 

adekwate behandeling aan te bieden. Het zoeken naar een geschikte donor voor een allogene 

stamceltransplantatie kan tijdig gestart worden. Zelfs voor laagrisico patiënten bieden zich in de toekomst 

mogelijks waardevolle therapieën aan. 

 

 

FINANCIËLE ANALYSE 

 

Wat terugbetaling door het RIZIV betreft wordt dit vergoed volgens onderstaand schema. 

De flowcytometrische analyse wordt aangerekend met RIZIV nummer 555730-555741 (=identificatie van een 

receptor of een membraan– of cytoplasma- of 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-, een membraan-, een cytoplasma- of een nucleair antigeen van hematopoëtische 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 en een B400  test. Er moet voor het eerste antigeen voldaan worden aan 
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diagnoseregel 43 (het typeren van hematologische maligniteiten of congenitale of levensbedreigende verworven 

immunodeficiënties). Voor de volgende antigenen moet er voldaan worden aan diagnoseregel 69 (diagnose en 

follow-up van (niet-acute) hematologische maligniteiten of congenitale immuno-deficiënties). Voor bepaling van 

lymfocyten (en NK-cel)percentage wordt RIZIV nummer 555693 -555704 gebruikt. Het betreft hier een B200 

met een maximum van 5  merkers.  

Voor een beperkt panel zoals gebruikt in het Jessa laboratorium komt dit neer op : 

B500 (1
e
 merker, CD45) X 1 

B200 (2 lymfocytaire merkers)  X 2 

B400 (andere merkers in het kader van nummer 556474-556485) X 12 

Samen geeft dit B5700 (5700 X 0.031098 €= 177.2586 € aan 100%). Voor een ambulante patiënt waarbij enkel 

immunofenotypering wordt aangevraagd kost dit het RIZIV 44.31 € (177.2586 € aan 25%) + 155.49 € 

(forfaitbedrag) = 199.80 €.  In opvolging wordt echter regelmatig van minder merkers gebruik gemaakt. 

 Berekening van de reële kostprijs van het panel, rekening houdende met reagentia en werktijd van de analist, 

raamt de kost op een 68 €. Hierbij zijn een aantal moeilijk te becijferen, doch vrij grote kosten,  niet 

geïncludeerd. De kosten voor kalibratie, dagelijkse kwaliteitscontrole, kosten voor staalafname/receptie en de 

tijd nodig voor de interpretatie en het nakijken van het protocol door de klinisch bioloog zijn niet in de kostprijs 

vervat. Ook de afschrijfkost van het toestel, de electriciteit, het toestelonderhoud en andere indirecte kosten zijn 

hierin niet vervat.   

Gebruik van een panel zoals voorgesteld door ELN zou het RIZIV 311.75 € kosten. Hierbij wordt dan gebruik 

gemaakt van nummers 555730-555741 en 555752-555763 (diagnoseregel 68: acute hematologische 

maligniteiten, maximum 25 merkers). 

 

 

EINDBEMERKINGEN 

 
 Voor FCM Tegen FCM 

Analytisch Gevoeliger voor (myeloïde) dysplasie dan  

morfologie; diagnostisch hulp bij 

twijfelgevallen 

Specificiteit dient nog beter bepaald te 

worden 

Merkers met impact op prognose (vb. CD7 

op myeloblasten) 

Geen consensus over te gebruiken data-

analyse 

 Gebrek aan standaardisatie; vooral één-

centrum-studies 

  

Guidelines/ 

referentiewerken 

C-criterium in minimaal diagnostische 

criteria (bij twijfelgevallen te gebruiken) 

Geen definitieve diagnose te stellen volgens 

WHO/minimaal diagnostische criteria 

Klinisch In sommige gevallen snel te zoeken naar een 

donor voor allogene stamceltransplantatie 

Beperkte impact op klinische aanpak 

 Niet in risicostratificatiesystemen 

Tabel 5: Overzicht van argumenten pro en contra 
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Bovenstaande analyse leert dat FCM controversieel blijft.  De tegenargumenten wegen voorlopig echter sterker 

dan de  argumenten pro (Tabel 5). Daarenboven zou een introductie van een scoresysteem voor afwijkingen via 

FCM een grote validatie inhouden met talrijke controlemergen (zowel ‗diseased‘ als normale mergen, liefst ‗age-

matched‘) om de normale expressiepatronen en expressie-intensiteiten te leren kennen.      

Het Euroflow consortium heeft reeds een belangrijke stap gezet om FCM in zijn geheel meer gestandaardiseerd 

te benaderen. Zij bieden een nieuwe aanpak voor hematologische maligniteiten  aan. Ook FCM voor MDS zit in 

dit pakket. Deze standaardisatie, gecombineerd met de nieuwe data-analyse, lijkt voor het Jessa Laboratorium 

een significante stap voorwaarts voor FCM. Er wordt dan ook ernstig overwogen om in combinatie met de 

overgang naar een nieuw LIS systeem (GLIMS), over te stappen op dit pakket voor alle hematologische 

maligniteiten, inclusief het panel voor MDS. De klinische impact van dit protocol voor MDS zal uit toekomstige 

analyses dienen geëvalueerd te worden, toch lijkt het nu al nuttig om ervaring op te doen met nieuw systeem. De 

komende publicaties hieromtrent dienen op de voet gevolgd te worden. 
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Bijlages 

 

Bijlage 1: : Age-Specific Incidence Rates of MDS in the US 2001-2003: SEER database  uit Ma X. et al. Cancer 

2007;109:1536-42 
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Bijlage 2: Mogelijks pathogenetisch mechanisme uit Tefferi et al. (10) 
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Bijlage 3: WHO 2008 classificatie 
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Bijlage 4: IPSS  

 

 

 
 

Deel A: IPSS  naar Bennet et al. (8) 

 

 
Deel B: overleving en leukemie vrij interval in de verschillende IPSS-groepen uit Steensma et al. (15) 

 

Bijlage 5: WPSS 

 

 
 

Bijlage 6: Voorgestelde nieuwe cytogenetische risicogroepen 
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Bijlage 7: Risicostratificatiesystemen 
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Bijlage 8: formule van Holdrinet uit  Brooimans et al. 

 

Voor het inschatten van perifere bijmenging wordt vaak gebruik gemaakt van ruwe criteria zoals het percentage 

van cellen dat restrictief in het merg voorkomt (vb. plasmacellen, erytroblasten, CD34+-precursorcellen). Ook de 

vuistregel lymfocyten + monocyten mogen samen niet meer dan 30% uitmaken wordt nog gebezigd om 

exuberrante perifere bijmenging vast te stellen. Een andere manier is het berekenen van de zuiverheid volgens de 

formule van Holdrinet (figuur).  Bij bepaalde maligniteiten is intrinsiek de verhouding tussen perifeer en centrale 

RBC/WBC compositie gestoord en dient de formule met nodige reserve worden gebruikt (44).  

 

Holdrinet: 

 

 
 

 

 

 

Bijlage 9:  patiënten in de groep ―onverklaarde cytopenie‖ uit Troung et al. 

 

 
 

 

Bijlage 10: Cellijnen, bestudeerde aberranties en relevante aberranties volgens ELN 
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Bijlage 11:  aangeraden ‗diseased controls‘ (liefst age-matched) 

 

 
 

 

Bijlage 12: Evaluatie bij MDS uit  Bowen et al. (5) (Britse guidelines) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  pagina 27/28 

Bijlage 13: Evaluatie bij MDS uit Greenberg et al. (6) (NCCN) 

 

 
 

 

 

Bijlage 14: Merkers voor FCM bij MDS in Jessa Ziekenhuis klinisch laboratorium, campus Virga Jesse 

 

Perifeer bloed:   

 

 FLUOROCHROOM 

FITC PE PERCP-CY5.5 APC 

BUIS 1 CD14 CD33 CD45 CD34 

BUIS 2 CD15 CD13 CD45 CD11B 

BUIS 3 CD5 CD10 CD19 CD20 

BUIS 4 CD3 CD16.56 CD45 / 

BUIS 5 CD4 CD8 CD3 (PERCP)  

 

Beenmerg: 

 

 FLUOROCHROOM 

FITC PE PERCP-CY5.5 APC 

BUIS 1 CD14 CD33 CD45 CD34 

BUIS 2 CD15 CD13 CD45 CD11B 

BUIS 3 CD36 GPA CD61 (PERCP) CD45 

BUIS 4 CD5 CD10 CD19 CD3 

BUIS 5  CYMPO   
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Bijlage 15: Voorbeeld van een flowcytometrisch scoresysteem uit Wells et al. (21) 

 

 
 

 

 

 
 

 


