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CLINICAL BOTTOM LINE 

 

De JAK2 V617F mutatie heeft een zeer belangrijke diagnostische rol bij PV, ET en PMF en komt voor 

bij meer dan 95% van PV patiënten en bij ongeveer 50% van de ET en PMF patiënten. De 

mutatieanalyse gebeurt met zeer gevoelige technieken, waaronder real-time PCR. Er bestaat echter 

nog geen gestandaardiseerde analysemethode, waardoor laboratorium- en studieresultaten kunnen 

afwijken. De lage detectielimiet leidt tot de detectie van JAK2 V617F in zeer lage percentages bij 

gezonde vrijwilligers. Het gemiddeld percentage mutant allel is hoger bij PV en PMF dan bij ET. 

De simultane aanwezigheid van JAK2 V617F mutatie in patiënten met SVT gaat gepaard met een 

diagnose van een occulte MPN. Deze bevindingen wijzen op de rol van de aanwezigheid van JAK2 

mutatie als merker van latente MPN en dat SVT vaak optreedt als eerste klinische manifestatie van 

een MPN. ET positieve JAK2 V617F patiënten hebben een fenotype meer gelijkend op dat van PV 

dan dat van JAK2 negatieve ET patiënten.  

Bij JAK2 V617F negatieve patiënten en patiënten met idiopathische erythrocytose werden reeds meer 

dan 10 verschillende JAK2 exon 12 mutaties beschreven.  

 

CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 

 

De myeloproliferatieve neoplasma‟s (MPN) omvatten chronische myeloïde leukemie (CML), 

polycythemia vera (PV), essentiële thrombocytose (ET) en primaire myelofibrose (PMF), maar ook de 

minder frequent voorkomende chronische eosinofiele leukemie (CEL) of het hypereosinofiel syndroom 

(HES) en mastocytose.
1
 In 1951 beschreef William Damesheck een verband tussen de verschillende 

myeloproliferatieve neoplasma‟s. Deze relatie werd ongeveer 50 jaar later, in 2005, bevestigd door de 

beschrijving van een mutatie in het Janus tyrosine kinase gen, nl. JAK2 V617F (fig 1).
2,3

 Deze mutatie 

is de meest voorkomende mutatie bij de voornaamste BCR-ABL negatieve MPN, namelijk PV, ET en 

PMF. JAK2 is een tyrosine kinase dat behoort tot de Janus kinase familie die naast JAK2, ook JAK1, 

JAK3 en TYK2 bevat.  

JAK2 V617F is een verworven puntmutatie in chromosoom 9 ter hoogte van exon 14. Er treedt in het 

gen Janus tyrosine kinase een substitutie op ter hoogte van codon 617 van guanine naar thymidine 

resulterend in een substitutie van valine (V) naar fenylalanine (F). Deze mutatie leidt tot een 

constitutionele activiteit van het tyrosine kinase proteïne die via de JAK-STAT pathway een 
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ongecontroleerde, cytokine-onafhankelijke, celdeling van de hematopoiëtische cellen tot gevolg heeft.
1
 

Wernig et al. toonde aan de hand van een beenmergtransplant muizenmodel aan dat de expressie 

van JAK2 V617F een polycythemia vera like beeld veroorzaakt.
4 

In de 2008 World Health Organization (WHO) classificatie werd de aanwezigheid van JAK2 V617F of 

een andere vergelijkbare mutatie opgenomen in de major criteria voor de diagnose van PV, ET en 

PMF (fig 2).
5
 De mutatie komt zeer frequent voor bij patiënten met PV (80-90%) en in mindere mate 

bij deze met ET en PMF (40-60%).
1,3,6 

Deze mutatie is diagnostisch voor PV en kan in nagenoeg alle 

patiënten met PV gedetecteerd worden. Bij PMF en ET is de JAK2 V617F mutatie een clonale merker. 

Verder werd bij deze drie MPNs een verschillende allelic burden beschreven.  

 

De afwezigheid van JAK2 V617F mutatie sluit echter de aanwezigheid van andere JAK2 mutaties niet 

uit. Zo kon een exon 12 mutatie worden gedetecteerd bij enkele JAK2 V617F negatieve PV 

patiënten.
7,8

  

 

JAK2 V617F mutatie werd naast PV, ET en PMF onder meer ook gerapporteerd bij enkele gevallen 

van atypische CML, bij enkele patiënten met een myelodysplastisch syndroom geassocieerd met 

deletie 5q, in meer dan 60% van de patiënten met refractaire anemie met ringsideroblasten 

geassocieerd met trombocytose (RARS-T) en zeldzaam bij acute myeloïde leukemie.
51,9,10,11 

 

In het AZ Sint-Jan te Brugge wordt de JAK2 V617F mutatieanalyse uitgevoerd met behulp van real-

time PCR op DNA geëxtraheerd uit volbloed of beenmerg.
52,12

 De resultaten worden uitgedrukt in het 

percentage JAK2 V617F mutant DNA ten opzichte van totaal JAK2 DNA. Een percentage mutant allel 

van meer dan 50% wordt hoofdzakelijk gevonden bij PV en PMF, terwijl bij ET meestal <50% mutant 

allel gedetecteerd wordt.
13 

De methode heeft een reproduceerbare detectielimiet van 1% en een 

maximale detectielimiet van 0.1%. Nu kan de vraag gesteld worden naar de analytische en klinische 

betekenis van zwak positieve stalen (<1%) 

 

Uit de resultaten van de externe UKNEQAS kwaliteitscontroles van de kwalitatieve JAK2 V617F 

mutatie analyse kan worden afgeleid dat de bekomen resultaten ongeveer een factor twee lager 

liggen dan de gemiddelde resultaten. Met nieuwe standaarden zal de huidige methode 

geoptimaliseerd worden om het verschil ten opzichte van de gemiddelde waarden weg te werken. 

 

Het klinisch verloop van PV wordt gekenmerkt door een hogere incidentie van trombotische 

complicaties.
8
 De ontdekking van de JAK2 V617F mutatie leidde tot nieuwe therapeutische opties, 

namelijk de ontwikkeling van JAK2 inhibitoren.  

 

 



Titel: Een kritische evaluatie van de detectie en kwantitatieve analyse van JAK2 V617F mutatie 

  pagina 3/35 

QUESTION(S) 

 

1) Herevaluatie en oppunstelling van de kwantitatieve JAK2 V617F bepaling. 

 

2) De waarde van de kwantitatieve test voor de diagnose van MPN subtypes en klinische correlaten, 

waarbij onder andere gekeken kan worden naar de analytische en klinische betekenis van zwak 

positieve stalen (<1%).  

 

3) Wat is de plaats van de opsporing van exon 12 JAK2 mutatie? 

  

SEARCH TERMS 

 

1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “JAK2, JAK2 V617F, exon 12, myeloproliferative 

disorders, essential thrombocythemia, polycythemia vera, primary myelofibrosis,” 

2) PubMed Clinical Queries (from 1966; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi): Systematic 

Reviews; Clinical Queries using Research Methodology Filters (diagnosis + specific, diagnosis + 

sensitive, prognosis + specific) 

3) Pubmed (Medline; from 1966), SUMSearch (http://sumsearch.uthscsa.edu/), National Guideline 

Clearinghouse (http://www.ngc.org/), Institute for Clinical Systems Improvement 

(http://www.icsi.org), The National Institute for Clinical Excellence (http://www.nice.org.uk/), 

Cochrane (http://www.update-software.com/cochrane, Health Technology Assessment Database 

(http://www.york.ac.uk/inst/crd/htahp.htm) 

4) UpToDate Online version 17.2 (2009) 
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ABBREVIATIONS 

 

AD    Gedestilleerd water 

BCS    Budd-Chiari syndroom 

CVT    Centraal veneuze thrombose 

EPO    Erythropiëtine 

ET    Essentiële trombocytose 

HEL    Human erythroleukemia cells 

HL-60    Human promyelocytic leukemia cells 

LOH    Verlies van heterozygositeit 

MF    Myelofibrose 

MPN(s)    Myeloproliferatief(ve) neoplasma(„s) 

PMF    Primaire myelofibrose 

SMF    Secundaire myelofibrose 

PV    Polycytemia vera 

PSMVT    Portosplenische-mesenteriale thrombose 

QC    Quality control 

SVT    Splanchische veneuze thrombose 

WHO    World Health Organization 
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APPRAISAL 

 

1. Standaardisatie van de kwantitatieve JAK2 V617F bepaling. 

 

1.1. Inleiding 

 

De kwantitatieve JAK2 V617F mutatie analyse wordt uitgevoerd volgens het principe van Sidon et al.
53

 

Dit steunt op het principe van real-time PCR, waarbij tijdens de DNA amplificatie fluorescentie 

signalen uitgezonden worden waarbij onmiddellijk een kwantitatieve bepaling van het geamplificeerde 

DNA mogelijk is. Iedere analyse bestaat uit twee afzonderlijke PCR reacties op geëxtraheerd DNA: 

een controle reactie (C) en een mutatie reactie (M) (fig 1). Tevens worden alle stalen in duplo 

gemeten. 

In de controle reactie wordt al het aanwezige JAK2 DNA gemeten. Dit is zowel het wild type DNA, als 

het JAK2 V617F gemuteerde DNA. In de mutatie reactie wordt de amplificatie van het wild type DNA 

geblokkeerd met behulp van een LNA (Locked Nucleic Acid). Hierdoor wordt enkel het mutante JAK2 

V617F DNA gemeten. Elke reactie geeft een Ct-waarde waarmee het percentage mutant DNA 

berekend kan worden.  

Op basis van het gemiddelde van de Ct-waarden (van de in duplo bepaling) van de M-reactie 

(gemCtM) en de gemiddelde Ct-waarden van de C-reactie (gemCtC) wordt een M/C ratio bepaald met 

de volgende formule: M/C = 2
(-gemCtM)

/2
(-gemCtC)

.  

De resultaten worden uitgedrukt in het percentage aanwezig mutant allel of het percentage JAK2 

V617F op de totale hoeveelheid JAK2 DNA ( nl. JAK2 V617F / (JAK2 wild type + JAK2 V617F) ). Dit 

percentage wordt berekend aan de hand van de volgende formule: M/C x 2.78. Waarbij 2.78 een 

vaste factor (nl. de correctiefactor) is waarmee de M/C verhouding vermenigvuldigd moet worden. 

Fig. 1 Schematische voorstelling reacties JAK2 V617F mutatieanalyse 
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Uit UKNEQAS externe kwaliteitscontroles blijkt dat de bekomen resultaten van het percentage mutant 

allel JAK2 V617F in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende NV, campus Brugge te laag zijn ten opzichte 

van het gemiddelde van de verschillende deelnemende laboratoria (tabel 1 en fig 2). Uit deze 

gegevens kan worden aangenomen dat de bekomen resultaten ongeveer een factor lager liggen tov 

van de gerapporteerde gemiddelde waarden. De huidige methode zal geoptimaliseerd worden om dit 

verschil weg te werken. 

 

datum 
(staalnummer) 

% V617F 
AZ Sint-Jan 

% V617F 
gemiddelde 

2/7/2008 (100) 5.5% 8.5% 

2/7/2008 (101) 56.8% 63.0% 

13/1/2009 (102) Niet gedetecteerd Niet gedetecteerd 

13/1/2009 (103) 6.6% 11.9% 

3/6/2009 (104) 15.6% 31.1% 

3/6/2009 (105) 11.1% 19.3% 

28/1/2010 (106) 22.2% 37.2% 

28/1/2010 (107) 5.1% 9.2% 
Tabel 1. Resultaten UKNEQAS externe kwaliteitscontrole % V617F 

 

 

    

Fig. 2. Resultaten UKNEQAS staal 104 en 105 

 

De validatie of oppuntstelling van de huidige kwantitatieve JAK2 V617F mutatieanalyse steunt op de 

analyse van stalen met gekende percentages mutant allel. Hierbij treedt het probleem op dat er 

materiaal nodig is waarvan het aantal aanwezige JAK2 V617F DNA kopieën exact gekend is.  

 

De huidige methode en berekeningen werden gevalideerd aan de hand van HEL cellijn. Met een 

verdunningsreeks van gDNA van de HEL cellijn (JAK2 V617F) in gDNA van de HL-60 cellijn (JAK2 

WT) werd een standaardcurve opgesteld van 0.01% tot 100% mutant DNA. Hierbij werd rekening 

gehouden met het aantal JAK2 kopieën per cellijn: 4 JAK2 DNA kopieën bij de HEL cellijn tov 2 

kopieën bij de HL-60 cellijn.
15

 De analyse van de verdunningsreeks toonde een lineair verband tussen 
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het aanwezige percentage mutant allel en de bekomen M/C verhouding obv de Ct-waarden. Dit lineair 

verband leverde de correctiefactor (CF) 2.78 op, vermeld in bovenstaande formules. 

De instabiliteit van de HEL cellijn is een zeer groot nadeel, waardoor het onmogelijk is om de 

hoeveelheid JAK2 V617F kopieën exact te bepalen. 

 

1.2. Materialen en methoden 

 

De herevaluatie en oppuntstelling van de kwantitatieve JAK2 V617F mutatieanalyse zal gebeuren aan 

de hand van gekende percentages mutant allel. Deze stalen zullen geanalyseerd worden volgens de 

huidige methode, waarna het kwantitatief resultaat vergeleken wordt met de percentages aanwezig 

mutant allel. Vanuit deze analyses zal nagegaan worden of de gebruikte formule aangepast moet 

worden om betere resultaten te bekomen. 

 

Vooreerst werd nagegaan of deze standaardisatie kon gebeuren aan de hand van de Ipsogen JAK2 

V617F MutaQuant
TM

 Kit. Deze kit kan gebruikt worden voor de kwantitatieve detectie van JAK2 V617F 

mutatie. De kwantitatieve bepaling gebeurt aan de hand van bijgeleverde standaarden die bij elke run 

geanalyseerd worden. 

Voor zowel JAK2 V617F mutant allel als voor JAK2 WT allel zijn er 4 standaarden aanwezig in ranges 

van 50 tot 50000 kopieën/5µL. Omdat het echter onmogelijk bleek te zijn om op basis van deze 

standaarden en verdunningsreeks te bereiden, was het niet mogelijk deze kit te gebruiken. 

 

Er werd gezocht naar een andere bron van gekend mutant JAK2 V617F DNA. We verkregen 2 

soorten plasmiden van B. Denys en J. Philippé van UZ Gent, waarvan DNA isolatie uitgevoerd werd 

door KATHO campus Roeselare.  

Het betreft plasmiden met het wild type JAK2 DNA en plasmiden met het mutante JAK2 V617F DNA 

waarbij het gewenste DNA fragment ingebracht werd in de pGemT
®
 vector.  

Tien ng plasmide DNA werd getransformeerd in E. coli DH5alfa-T1 cellen door middel van hitte-shock 

transformatie. Deze transformanten liet men groeien op LB platen, waarna de insertie werd 

gecontroleerd werd door middel van PCR amplificatie en agarose gel electroforese. Met de Machrey-

Nagel plasmide kit werd DNA geïsoleerd uit 5 ml celcultuur. 

 

Vanuit deze gekende hoeveelheid mutant DNA is het mogelijk om een verdunningsreeks van 

plasmiden te maken van 0% tot 100% mutant JAK2 V617F DNA (0%, 0.1%, 1%, 5% 10% 25% 50% 

100%).  

Voordat deze verschillende percentages mutant allel bereid kunnen worden, wordt het aantal 

plasmiden per µL bepaald en deze hoeveelheid DNA op 20000 plasmiden/µL gebracht. Deze 

concentratie van 20000 plasmiden/µL stemt overeen met de aanwezige hoeveelheid DNA in een 

analyse van humane bloedstalen, waardoor de analyses van de validatie in dezelfde grootte orde 

verlopen als bij de klinische stalen.  
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Hiertoe wordt eerst de concentratie en zuiverheid van de preparaten bepaald mbv een optische 

densiteit meting bij 260 nm en 280 nm. De plasmiden JAK2 MUT617F hebben een concentratie van 

0.36µg/µL, de plasmiden JAK2WT een concentratie van 0.32µg/µL. 

 

Berekeningen: 

Plasmide: lengte 4000 bp met 660 g/mol per bp  4000 bp x 660 g/mol = 2640000 g/mol 

 

WT:  concentratie 588.8 ng/µl = 588.8x10
-9

 g/µl 

588.8x10
-9

 g/µL / 2640000 g/mol = 2.23x10
-13 

mol/µL 

2.23x10
-13 

mol/µL x 6x10
23

 moleculen/mol = 1.34x10
11

 moleculen/µL 

 

V617F: concentratie 488.0 ng/µl = 488.0x10
-9

 g/µL 

 488.0x10
-9

 g/µL / 2640000 g/mol = 1.85x10
-13 

mol/µL 

 1.85x10
-13 

mol/µL x 6x10
23 

moleculen/mol = 1.11x10
11

 moleculen/µL 

 

Om vanuit deze concentraties een hoeveelheid van 20000 moleculen/µL te bekomen moet de WT 

plasmidenoplossing 6909090 verdund worden en de mutante plasmidenoplossing 5545454 keer. Dit 

kan tot stand gebracht worden door eerst een verdunning in AD te maken en vervolgens in buffer en 

werd uitgevoerd volgens onderstaand schema: 

WT: 1 deel in 6691 delen AD en vervolgens 1 deel in 1000 buffer 

V617F: 1 deel in 5451 delen AD en vervolgens 1 deel in 1000 delen buffer 

 

Als buffer wordt en gebruikt gemaakt van een mengsel van 100µL Tris EDTA buffer, 50 µL E. Coli 16S 

en 23S rRNA (4µg/µL, Roche) en 9850 µL AD. 

 

Beide plasmidenprepraten bevatten door deze verdunningsstappen een concentratie van 20000 

moleculen/µL. Door verschillende verhoudingen van beide preparaten met gekende hoeveelheid 

aanwezig DNA te nemen, is het mogelijk om een verdunningsreeks van 0-100% mutant JAK2 V617F 

te bereiden (tabel 2) 

 

% mutant allel hoeveelheid mutant hoeveelheid WT 

100% 1000 - 

50% 500 500 

25% 250 750 

10% 100 900 

5% 50 950 

1% 10 990 

0.5% 5 995 

0.1% 1 999 

0% - 1000 
Tabel 2. Verdunningsreeks JAK2 V617F mutatie 0%-100% 
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De verschillende preparaten worden 5 maal, in duplo, geanalyseerd volgens de huidige kwantitatieve 

JAK2 V617F mutatieanalyse.  

 

1.3. Resultaten 

 

De M/C ratio van de verdunningsreeks van de 5 verschillende analyseruns worden weergeven in tabel 

3. Van deze gegevens wordt een grafische voorstelling gemaakt van de correlatie tussen delta CT en 

% mutant allel. Dit resulteert voor elke analyse run in een lineair verband met voor elke run een 

bepaalde richtingscoëfficiënt (fig 2a). 

Plasmide 

verdunning 

aantal molecules M/aantal molecules M+C  

(= 2(CtM-CtC)) 
Gemiddelde 

ratio 
stdev 

29/09/10 09/12/10 10/12/10 16/12/10 06/01/10 

100% 2.20E-01 3.70E-01 2.40E-01 2.00E-01 2.30E-01 2.52E-01 6.76E-02 

50% 1.10E-01 1.10E-01 1.70E-01 1.50E-01 1.10E-01 1.30E-01 2.83E-02 

25% 6.40E-02 8.20E-02 8.40E-02 9.20E-02 6.70E-02 7.78E-02 1.19E-02 

10% 2.60E-02 2.40E-02 2.30E-02 3.10E-02 1.40E-02 2.36E-02 6.19E-03 

5% 1.20E-02 1.00E-02 9.80E-03 8.30E-03 1.20E-02 1.04E-02 1.58E-03 

1% 9.60E-04 7.90E-04 5.20E-04 3.40E-04 5.10E-04 6.24E-04 2.47E-04 

0.5% 8.60E-04 1.70E-04 6.80E-05 6.80E-05 8.20E-05 2.58E-04 3.39E-04 

0.1% 5.10E-07 / / / / 5.10E-07  

0% / / / / / 0  

Tabel 3. Resultaten analyse verdunningsreeks 

 

 

 

Fig 2a. Grafische resultaten analyse plasmidenreeks 
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Naast een grafische voorstelling van elke analyserun afzonderlijk, werd een verband voorgesteld van 

de gemiddelde delta C/T of M/C ratio tov het percentage mutant allel (fig 1b). 

 

y = 0,2551x + 0,0007
R² = 0,9963

-0,05

0,00
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ra
ti

o
 M

/C
+

M

plasmideverdunning %mutant

gemiddelde ratio #molecules M/aantal molecules M+C (= 2exp(CtM-CtC))
versus plasmide %M

correctiefactor = 1/richtingscoef f. = 1/0,2551 = 3,92

Fig 2b. Grafische resultaten gemiddelde M/C ratio 

 

Grafiek 2b geeft de trendlijn weer van de gemiddelde M/C ratio‟s met een richtingscoëfficiënt 0.2551. 

Uit de richtingscoëfficiënten is het mogelijk de correctiefactor te bepalen met onderstaande formule:  

1/richtingscoëfficiënt = correctiefactor 

De correctiefactor wordt voor elke run afzonderlijk bepaald en voor het gemiddelde van al de runs 

(tabel 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Resultaten bij gebruik nieuwe correctiefactor 

Datum run Richtingscoëfficiënt Correctiefactor 

29/09/2010 0.2197 4.55 

09/12/2010 0.2360 4.23 

10/12/2010 0.2552 3.92 

16/12/2010 0.2118 4.72 

06/01/2011 0.2311 4.32 

Gemiddelde 0.2551 3.92 
Stdev 0.31 

Bovengrens = gemiddelde + 3x Stdev 4.84 

Ondergrens = gemiddelde - 3x Stdev 3.00 
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Er wordt gekozen voor de correctiefactor als resultaat van de lineaire regressie van de gemiddelde 

delta Ct waarden tov het percentage mutant allel (fig 1b), nl 3.92. 

 

Deze oppuntstelling van de huidige kwantitatieve JAK2 V617F mutatieanalyse wordt gecontroleerd 

door UKNEQAS stalen opnieuw te analyseren. Het gebruik van de aangepaste correctiefactor, 3.92 

geeft resultaten die beter aansluiten met de gemiddelde resultaten van de UKNEQAS deelnemers 

(tabel 5). 

 

kwaliteitscontroles 
 

AZ Sint-Jan Brugge (%) 

resultaat EQC 
na exclusie 
outliers (%) 

 
CF 2,78 CF 4,56 

CF 3,97 
(5  metingen) 

  

UKNEQAS JAK2 1001 22,2 36,41 31,70 37,2 

5,1 8,37 7,28 9,2 

UKNEQAS 9002 15,6 25,59 22,28 31,1 

11,1 18,21 15,85 19,3 

Tabel 5. Herevaluatie QC na aanpasssing correctiefactor 

 

Ten slotte wordt de reproduceerbare detectielimiet bepaald door de CV te bepalen van resultaten van 

de analyse van de verdunningen 1% en 0.5% mutant allel. Deze geven respectievelijk een CV van 

1.73% en 1.65%, wat voldoet aan de vooropgestelde grens van 2.5%  (tabel 6). 

 

% V617F 29/09/1010 9/12/2010 10/12/2010 16/12/2010 6/01/2011 gem STDEV CV 

1% 33,06 33,44 33,8 34,61 33,99 33,78 0,58 1,73 % 

0,50% 36,23 35,59 36,37 37,09 36,95 36,446 0,60 1,65 % 

Tabel 6. Bepaling reproduceerbare detectielimiet van JAK2 V617F mutatieanalyse 

 

1.4. Conclusie 

 

De correctiefactor van 2.78 wordt vervangen door 3.92 en in gebruik genomen van 17/1/2011.  

Er zal driemaandelijks een extra interne kwaliteitscontrole uitgevoerd worden door een analyse van de 

aangemaakte plasmidenverdunningsreeks. Hiertoe worden aliquots van de aangemaakte 

verdunningen ingevroren. 

Op basis van de analyses met de plasmidenverdunningsreeks wordt een reproduceerbare 

detectielimiet van 0.5% en een maximale detectielimiet van 0.1% vastgesteld. De Ct-waarden voor de 

bepaling van 0.5% mutant allel hebben een CV <2.5%, waardoor de bepalingsgrens voor JAK2 V617F 

mutant DNA op 0.5% geplaatst wordt. 

Er wordt een reproduceerbare detectielimiet van 0.5% vastgelegd met een maximale detectielimiet 

van 0.1% 
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2. De waarde van de kwantitatieve test voor de diagnose van MPN subtypes 

 

Om literatuurgegevens en praktijk met elkaar te vergelijken, werd een tabel opgemaakt van de 

uitgevoerde JAK2 V617F mutatie analyses van 1/1/2009 tot 25/2/2010. Enkel de analyses die 

aangevraagd werden door artsen van het AZ Sint-Jan werden in de tabel opgenomen. Naast 

administratieve gegevens zoals patiëntennaam, afnamedatum, geboortedatum, geslacht, labonummer 

en staalnummer werden voor elke analyse verschillende gegevens retrospectief opgezocht. Deze 

gegevens omvatten de indicatie voor de analyse, het resultaat, type staal (beenmerg of perifeer 

bloed), perifeer bloed waarden (hemoglobine, hematocriet, leukocyten- en trombocytenaantal), 

eventuele beenmergonderzoek, aanwezigheid van BCR-ABL of andere mutatie. Verder werden 

naargelang de indicatie gegevens over EPO level, ijzerstatus, bloedstolling en therapie in de tabel 

opgenomen met telkens een bijhorend besluit.   

 

2.1 Betekenis van zwak positieve stalen (<1%) 

 

Algemeen 

 

Door de recente ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek werd in de World Health Organization 

de aanwezigheid van de JAK2 V617F mutatie opgenomen in de diagnostische criteria voor MPNs, 

voornamelijk voor ET, PV en MF.  

Om de diagnostische waarde van deze moleculaire merker te verhogen, is het belangrijk om een cut- 

off waarde op te stellen waarbij het aanwezige percentage JAK2 V617F mutant DNA nog een 

significante klinische betekenis heeft.
16

 De huidige zeer gevoelige analysetechnieken zouden echter 

aanleiding kunnen geven tot vals positieve resultaten. Om dit na te gaan werd de aanwezigheid van 

JAK2 V617F mutant DNA bij gezonde personen bestudeerd. 

  

Enkele studies konden JAK2 V617F mutant DNA aantonen bij gezonde vrijwilligers met een frequentie 

van minder dan één tot 10% (tabel 7).
14,17,18

 Bij elke positieve gezonde persoon werd een DNA 

sequentie analyse uitgevoerd ter bevestiging van de aanwezigheid van het mutant DNA. Het 

gedetecteerde mutante DNA was bij alle cases slechts in een laag percentage mutant allel aanwezig. 

  

Sidon et al. toonde door gebruik te maken van een sensitieve kwantitatieve PCR methode JAK2 

V617F mutatie aan bij 5 van 52 gezonde vrijwilligers (ongeveer 10%).
14

 Bij de positieve personen was 

het mutante DNA slechts in een zeer kleine hoeveelheid aanwezig, namelijk steeds minder dan 10 

kopieën mutant allel.  

Xu et al. identificeerde met behulp van een PCR techniek met een gevoeligheid van 0.25% 37 

positieve stalen op 3935 (0.94%). Slechts bij 12 van deze positieve stalen was voldoende mutant DNA 

aanwezig om met behulp van DNA sequentie analyse te bevestigen. Deze stalen bevatten meer dan 

7% mutant DNA.
17

 Bij de overige 25 positieve stalen was het mutant DNA in een percentage lager dan 

5% aanwezig. De bloedwaarden van de positieve patiënten toonden toch enkele belangrijke 
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afwijkingen: zes positieve stalen gingen gepaard met een lichte trombocytose, 7 met een leukocytose 

en 4 met zowel een trombocytose als leukocytose. Deze afwijkingen wijzen eerder in de richting van 

een onderliggende MPN. 

Wang et al. testte een groep patiënten met B en T cel neoplasma‟s. Bij drie van de 237 patiënten kon 

een JAK2 V617F mutatie worden gedetecteerd.
19 

Martinaud et al. testte drie verschillende mutatieanalyse methodes. Drie positieve resultaten werden 

bekomen met twee van deze technieken.
20 

In tegenstelling tot de vorige drie studies kon Passamonti et al. bij 75 gezonde personen met normale 

bloedwaarden en zonder miltvergroting geen mutatie aantonen.
18

 Verder werden 89 patiënten met een 

reactief bloedbeeld getest zonder de aanwezigheid van JAK2 V617F mutatie aan te kunnen tonen. 

 

Studie JAK2 V617F % mutant allel Gevoeligheid 

Sidon et al.
14

 5/52 (10%) <0.03% 0.01% 

Xu et al.
17

 37/3935 (0.94%) 12<7% & 25<5% 0.25% 

Wang et al.
19 

3/237 (1%) niet opgegeven 0.1% 

Martinaud et al.
20 

3/198 (1.5%) <0.1% 0.035% 

McClure et al.
12 

0/48 NVT 0.01% 

Passamonti et al.
18 

0/75 + 0/89 (0%) NVT niet opgegeven 

Tabel 7. Aanwezigheid van JAK2 V617F mutant DNA bij gezonde vrijwilligers 

 

Bij de interpretatie van deze resultaten moet met men bedacht zijn voor verschillende factoren die de 

resultaten zouden kunnen beïnvloeden.  

Ten eerste moet er rekening gehouden worden met de gevoeligheid van de verschillende 

analysemethodes. Deze variëren van 0.01% tot 0.25% en zullen bijgevolg een belangrijke invloed 

hebben op het resultaat. Toch blijkt dat studies waarin een analyse met gelijke gevoeligheid gebruikt 

werd, niet tot dezelfde resultaten leidde. Zowel McClure et al. als Sidon et al. gebruikten een methode 

met een gevoeligheid van 0.01%.
12

 Maar McClure et al. kon geen JAK2 V617F positieve casus 

detecteren, hoewel Sidon et al. bij ongeveer 10% mutant DNA aantoonde. 

Ten tweede zal de selectie van de “gezonde” vrijwilligers bepalend zijn voor resultaten. Bij Xu et al. 

werd de testpopulatie geselecteerd uit een ziekenhuispopulatie. De “gezondheid” van de testpersonen 

zal meer in vraag gesteld moeten worden dan bij Sidon et al. en Rapado et al. waarbij de studie 

uitgevoerd werd op welomschreven gezonde populaties. 

 

Uit dit beperkt aantal studies met variërende resultaten en tevens gebruik makend van verschillende 

analysemethodes en patiëntenselecties, is het onmogelijk een conclusie te trekken in verband met het 

voorkomen van de JAK2 V617F mutatie bij gezonde personen en de klinische betekenis van positieve 

resultaten.  

 

Er werden enkele hypotheses opgesteld ter verklaring van de aanwezigheid van JAK2 V617F mutatie 

bij gezonde vrijwilligers. Sidon et al. suggereerde dat de JAK2 V617F mutatie verworven zou zijn nog 
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voor het optreden van een MPN.
14,18

 Deze hypothese kan verder onderzocht worden door een follow-

up studie van de gezonde vrijwilligers waarbij de mutatie gedetecteerd werd. 

De mutatie kan echter een vroege manifestatie zijn van een breed spectrum hematologische 

aandoeningen, waaronder voornamelijk PV, ET en MF. Omdat de jaarlijkse incidentie van een MPN 

(0.5 tot 6.5 per 100000 personen per jaar) lager is dan de frequentie waarmee de JAK2 V617F 

mutatie gedetecteerd kon worden bij gezonde vrijwilligers (1-10%), kan er niet gezegd worden dat de 

aanwezigheid van deze mutatie noodzakelijk hoeft te leiden tot een MPN.
14,17,18

  

Passomonti et al. stelde een mogelijke hypothese op om de aanwezigheid van JAK2 V617F mutant 

DNA bij gezonde personen te verklaren.
18

 De vroegste hematopoietische voorlopercel die deze 

mutatie draagt zou meer gedifferentieerd zijn bij gezonde personen dan bij patiënten met een MPN. In 

dit stadium is de proliferatie en differentiatie capaciteit van de gemuteerde cellen lager en zou deze 

kloon zelfs kunnen uitsterven waardoor er geen tekens van of evolutie naar een MPN zullen zijn. 

 

Hoewel JAK2 V617F mutant DNA bij gezonde vrijwilligers aangetoond kon worden, werden er ook 

polycythemia vera patiënten beschreven met een zeer laag percentage mutant allel. Hermouet et al 

beschreef 2 patiënten met 1% mutant DNA.
22 

Scott et al. identificeerde polycythemia vera patiënten 

met minder dan 1% JAK2 V617F. Hij bevestigde dit via colony formation assays. 

 

Het gebruik van JAK2 V617F zal daarom niet beperkt blijven tot de diagnose van MPNs, maar zal ook 

bij de opsporing van een MPN of andere aandoeningen in een zeer vroeg stadium, als prognostische 

factor en als opvolging in behandeling- en preventieschema‟s een belangrijke rol spelen.  

 

Praktijk 

 

Als algemene cut-off waarde voor positiviteit wordt een percentage van 1% mutant allel 

vooropgesteld.
20,21

 Maar wat is dan de betekenis van zwak positieve stalen?  

De JAK2 V617F mutatieanalyse van het AZ Sint-Jan had een reproduceerbare detectielimiet van 1% 

en een minimale detectielimiet van 0.1%. Indien het gemeten percentage mutant allel minder dan 1% 

bedraagt, zal er geen kwantitatief resultaat weergegeven worden. Het resultaat van de analyse wordt 

in deze gevallen gerapporteerd als “zwak aanwezig, niet kwantificeerbaar”.  

Na de uitgevoerde herevaluatie van de JAK2 V617F mutatieanalyse werd deze reproduceerbare 

detectielimiet naar 0.5% verlaagd. De volgende resultaten in verband met de resultaten van de 

analyses werden nog bestudeerd met de eerste methode met de grens van 1% als reproduceerbare 

detectielimiet. 

 

Bij 7 van de 196 analyses uitgevoerd tussen 1/1/2009 en 25/2/2010 was de JAK2 V617F mutatie in 

een te lage concentratie aanwezig voor kwantitatieve bepaling (<1%). Bij de patiënten waarbij deze 

JAK2 V617F mutatie voor minder dan 1% aanwezig is, werden de volgende diagnoses/besluiten 

gerapporteerd: 
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1. Trombose: longembool en trombose kuit; vanaf 2008 <1% aanwezig 

2. Trombose: vena mesenterica superior 

3. Diagnose ET 

4. Follow-up ET met evolutie naar AML en vervolgens alloSCT (ET 2.1% aanwezig) 

5. Follow-up MPN met trombocytose en leukocytose  

6. Cardiale patiënt: supraventriculaire tachycardie 

7. CEL of HES met t(8,9) met PCM1-JAK2 fusiegen 

 

Een mogelijke conclusie die uit deze beperkte resultaten getrokken kan worden, is dat een lage allelic 

burden meer gepaard gaat met bloedplaatjesaandoeningen, nl. trombose en ET. 

 

Deze literatuurresultaten en praktische resultaten tonen het belang van de vooropgestelde cut-off 

waarde. Een cut-off waarde van 1% zou hierbij een klinisch en analytisch belang hebben. 
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2.2 De waarde van de kwantitatieve test 

 

Algemeen 

 

De JAK2 V617F mutatie is aanwezig bij meer dan 80% van de patiënten met PV en bij 40 tot 60% van 

de patiënten met ET en PMF.
3 

 

Naast een verschil in prevalentie van de JAK2 V617F mutatie bij PV, ET en MF, is er ook een verschil 

in het percentage mutant allel of allelic burden.  

Verscheidene studies beschreven een verschil in allelic burden bij patiënten met PV, MF en ET en de 

invloed op het fenotype.
13

 ET patiënten die positief zijn voor de JAK2 V617F mutatie hebben een 

percentage mutant allel van gemiddeld 24%.
13

 Dit is significant lager dan bij patiënten met PV en 

PMF. Bij deze MPNs werden gemiddelde percentages mutant allel van 52% bij PV en 55% bij PMF 

beschreven (fig 3 & 4). Passamonti et al. beschreef een hoger percentage mutant allel bij fibrotisch 

stadium van PMF dan bij het prefibrotisch stadium (fig 3).
23

  

Verder werd een significant hoger percentage mutant allel beschreven bij MF na PV (post MF-PV) dan 

bij PV of primaire MF, namelijk 61% tot 94.6% afhankelijk van de studie.  

 

Fig 3. Het percentage JAK2 V617F in ET patiënten is significant 
lager dan het percentage bij PV en PMF patiënten.

 13
  

De boxen representeren de interkwartiel range die 50% van de 
patiënten bevat, het kleine vierkantje in de box staat voor het 
gemiddelde en de horizontale lijn in de box staat voor de mediaan. De 
staven tonen de hoogste en laagste waarden. 
 

 

  

 

 

Fig 4. Percentage JAK2 V617F mutant allel in circulerende 
granulocyten bij patiënten met myeloproliferatieve aandoeningen.

23 
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Een van de mechanismen met een belangrijke invloed op het percentage mutant allel werd 

beschreven door Kralovics et al., namelijk verlies van heterozygositeit (LOH).
24

 LOH van de JAK2 

locus op chromosoom 9 kan veroorzaakt worden door een deletie van één van de twee armen van het 

chromosoom of door mitotische recombinatie tussen twee chromatiden van de homologe 9p 

chromosomen. Het blijkt dat dit laatste mechanisme aan de basis ligt van LOH bij de JAK2 V617F 

mutatie. Hierdoor zullen twee kopieën van de JAK2 V617F mutatie aanwezig zijn met bijgevolg een 

hogere allelic burden. De frequentie van 9pLOH is het hoogst bij patiënten met PV en het laagst bij ET 

(<5%). Dit verschil is te wijten aan de lagere mitotische activiteit van de voorlopercellen bij ET.  

 

LOH blijkt klinisch relevant te zijn. Homozygositeit promoot de evolutie van PV, gaat tevens gepaard 

met frequentere transformatie naar MF, komt voor bij patiënten met meer symptomatische MPD en 

geeft ten slotte een hoger risico op vasculaire events.
25

 

 

Patiënten met JAK2 V617F mutant allel hebben een significant hogere leukocytose, een hoger 

hemoglobine en hematocriet en een lager bloedplaatjes aantal.
3,13

 Verder werd een correlatie tussen 

de leeftijd en de aanwezigheid van JAK2 V617F mutant allel beschreven. PV en ET patiënten met een 

positieve mutatiescreening zijn ouder dan deze met wild-type allelen en het percentage mutant allel 

neemt progressief toe bij oudere patiënten. 

 

 Praktijk 

 

Deze beschreven verschillen in allelic burden tussen PV, PMF, SMF en ET worden vergeleken met de 

resultaten bekomen in het AZ Sint-Jan. Voor alle JAK2 V617F positieve patiënten worden de 

resultaten van de mutatieanalyse gegroepeerd per MPN (tabel 8). Zowel de percentages mutant allel 

bij follow-up als voor diagnose worden in de tabel opgenomen. 

Het gemiddeld percentage mutant allel bij JAK2 V617F positieve patiënten met ET (18.8%) is lager 

dan de gemiddelde percentages aanwezig bij PV (42.8%), PMF (43.1%) en SMF (47.7%). Dit stemt 

overeen met de gegevens hieromtrent in de literatuur. Het bekomen gemiddelde licht echter voor al de 

MPNs iets lager dan het gemiddeld percentage in de literatuur. 
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Tabel 8. Aanwezige percentages JAK2 V617F mutant 
allel bij JAK2 V617F positieve patiënten met ET, PV, 
PMF en SMF. 
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% mutant allel 

 PV ET PMF SMF 

 13,9 34,9 74,2 46,2 

 32,9 4,7 31,1 49,7 

 60,9 19,1 31,4 27,6 

 57,2 26,7 65,1 37,8 

 54,7 55,3 19,9 61,1 

 56,8 13,4 49,3 63,7 

 50,7 25,5 19,9   

 57,6 2,4 54,2   

 19,5 9,1    

 36,7 1,6    

 44,0 11,7    

 32,1 17,9    

 29,0 9,3    

   5,1    

   57,6    

   6,9     

Gem 42,0 18,8 43,1 47,7 

Min 15,7 17,4 20,6 13,7 

Max 13,9 1,6 19,9 27,6 

Stdev 60,9 57,6 74,2 63,7 
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2.3 Correlatie tussen JAK2 V617F mutatie en fenotype 

 

De diagnostische waarde van JAK2 mutatie analyse in MPN is reeds bewezen en werd opgenomen in 

het WHO 2008 classificatie systeem voor hematologische maligniteiten.
41

  

Verdere studies focussen zich op de invloed van zowel de aanwezigheid van JAK2 V617F als het 

aanwezige percentage mutant allel op fenotype en prognose. 

 

a. Fenotype 

De aanwezigheid van JAK2 V617F wordt geassocieerd met een hogere leeftijd bij diagnose bij ET en 

PMF.
3
  Dit verband tussen de leeftijd en de incidentie van JAK2 mutatie kan toegeschreven worden 

aan de invloed van de leeftijd op de genetische instabiliteit.
 

Een hoger hemoglobinegehalte, hematocriet en leukocytenaantal, naast een lager bloedplaatjesaantal 

werd beschreven bij JAK2 V617F positieve ET patiënten in vergelijking met de negatieve 

patiëntengroep.
8
 Bij PMF werd er voor deze parameters enkel een hoger WBC aantal aangetoond bij 

de mutatie positieve patiënten.
27

 Aangezien de mutatie bij >95% van de PV patiënten voorkomt, blijkt 

er een verband te zijn tussen erythrocytose en aanwezigheid van de mutatie.
26

 Dit zou een mogelijke 

verklaring kunnen zijn voor het hoger hemoglobinegehalte bij JAK2 V617F positieve ET patiënten. 

Verder gaat de aanwezigheid van de mutatie of een hoger percentage mutant allen gepaard met een 

hogere kans op het voorkomen van pruritus.
26 

 

Niet enkel het al dan niet aanwezig zijn van de mutatie, maar ook het percentage mutant allel heeft 

een invloed op het fenotype. Analoog met de aanwezigheid van de mutatie, zal een hoger percentage 

mutant allel gepaard gaan met een significant hoger hemoglobinegehalte, hogere 

hematocrietwaarden, hoger WBC aantal en een lager bloedplaatjesaantal.
8 

Ten slotte werden analoge 

bevindingen met betrekking tot deze hematologische parameters beschreven bij patiënten met een 

homozygoot mutatiepatroon in vergelijking met heterozygote patiënten. Verder zullen homozygote 

patiënten sneller evolueren naar myelofibrose met splenomegalie en een hogere nood aan 

cytoreductieve middelen vertonen. 

Hoewel het exacte pathogene mechanisme van JAK2 V617F nog niet uitgeklaard is, werd reeds een 

verband beschreven tussen de aanwezigheid, het percentage mutant allel en homozygoot patroon 

met het fenotype van PV en ET. 

 

b. Prognose 

De vraag blijft echter naar de invloed van de aanwezigheid van JAK2 V617F of van het percentage 

mutant allel op de prognose.   

Campbell et al toonde in de grootste studie bij patiënten met ET over prognostische waarde dat er 

geen significant verschil is in overleving, leukemische of fibrotische transformatie en optreden van 

thrombotische events tussen JAK2 gemuteerde versus ongemuteerde patiënten.
28 

Echter andere 

studies spreken deze bevindingen tegen.  
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Verschillende studies tonen een verband tussen JAK2 V617F positieve patiënten met ET en PV en 

het verhoogd voorkomen van thrombotische events in vergelijking met negatieve patiënten. Toch is 

het niet mogelijk een eenduidig besluit te trekken uit de verschillende studies. 

Behandeling met cytoreductieve geneesmiddelen of anti-aggregantia vermindert het risico op 

thrombotische complicaties bij ET en PV.
3 

Een meta-analyse van Lussana et al. analyseerde de invloed van JAK2 V617F en het thromotisch 

risico bij ET in 21 studies en IMF in 6 studie en resulteerde in de volgende resultaten (tabel 9)
29

: 

 

 % van totale patiëntenpopulatie met thrombose 

JAK2 V617F+ JAK2 V617F- 

ET Alle thrombotische events 32% 20% 

Veneuze thrombose 11% 4% 

Arteriële thrombose 22% 14% 

IMF Alle thrombotische events JAK2 V617F+ > JAK2 C617F- (niet sign.) 

Tabel 9. Lussana et al.
29 

 

De oorzaak van het optreden van thromboses kan niet worden toegeschreven aan de erythrocytose. 

Erythroctose verhoogt de plasmaviscositeit, maar het hemoglobinegehalte bij ET patiënten is niet 

voldoende hoog om thrombose te veroorzaken. Carobbio et al. beschreef de hypothese dat 

thrombose als een indirect effect van leukocytose, geassocieerd aan de aanwezigheid van de mutatie, 

zou optreden en niet het gevolg zou zijn van thrombocytose.
30,31

 De neutrofielen circuleren in een 

geactiveerde toestand en zijn in staat om thrombocyten te binden, wat resulteert in activatie van 

thrombocyten en neutrofielen. Deze processen zullen de expressie van weefselfactor en 

endotheelbeschadinging en –activatie bevorderen. Deze leukocytose als risico factor zou afnemen 

door behandeling met cytoreductieve geneesmiddelen, zoals hydroxyurea, met een bijhorende 

reductie van thrombotische complicaties.  

 

De discrepanties van de studieresultaten zou te wijten kunnen zijn aan verschillende factoren.
4
 Ten 

eerste is er verschil in de bestudeerde thrombotische events. Sommige studies nemen zowel 

thromboses bij diagnose als bij follow up terwijl andere slechts de thrombotische events op het 

ogenblik van diagnose opnemen. Ten tweede is er een groot verschil in het aantal JAK2 V617F 

negatieve PV en ET patiënten. Hierdoor moet de patiëntenpopulatie sterk uitgebreid worden om een 

significant verschil te verkrijgen tussen beide groepen. Ten slotte zullen verschillende definities van 

thromboses leiden tot verschillende studieresultaten.  

 

Er werd tot op heden nog geen klinische relevantie aangetoond voor JAK2 V617F mutatie, zoals dit 

wel het geval is bij BCR-ABL en CML, maar de globale resultaten over de verschillende studies wijzen 

meer in de richting van een verhoogd risico op thrombose bij JAK2 V617F positieve patiënten. 
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2.4 JAK2 V617F mutatie en correlatie met atypisch thrombotische events 

 

Verschillende studies onderzochten de relatie tussen de aanwezigheid van JAK2 V617F mutatie en de 

ontwikkeling van thrombotische events.  

 

Splanchische veneuze thrombose (SVT), waaronder Budd-Chiari syndroom (BSC) en portale veneuze 

thrombose (PVT), zijn zeldzaam voorkomende atypisch thrombotische events met een klinische 

belangrijke morbiditeit en mortaliteit.
19

 Naast thrombofiele abnormaliteiten zoals factor V leiden, blijken 

ook BCR-ABL negatieve myeloproliferatieve aandoeningen hiervan geregeld aan de basis liggen.
32

 De 

diagnose van deze onderliggende MPN wordt vaak bemoeilijkt door het atypisch karakter van 

klinische presentatie van MPN bij deze patiëntengroep. Het is zeer belangrijk een onderscheid te 

maken tussen deze twee verschillende ontstaansmechanismen omdat dit een uiterst belangrijke 

invloed heeft op de behandeling. Het gebruik van anticoagulantia is de meest aangewezen therapie bij 

thrombofilie, terwijl cytoreductieve behandelingen soms noodzakelijk zullen zijn bij MPN. 

 

Er bestaat een sterke associatie tussen de aanwezigheid van JAK2 V617F mutatie en het optreden 

van SVT. Deze verhoogde prevalentie werd niet teruggevonden bij patiënten met veneuze 

thromboses op andere plaatsen.
33

  

 

Verschillende studies bestudeerden de diagnostische en prognostische waarde van JAK2 V617F 

mutatieanalyse bij patiënten met SVT (tabel 10).  

 

Studie People JAK2 V617F 
aanwezig 

Hetero/homozygoot Allelic burden MPN 

Colaizzo et al.
34 

32 pt  

BCS 

11/32 (34.4%) 11 heterozygoot / 14 pt met MPN 

waarvan 8 JAK2+ 

Kiladjian et 

al.
25 

241 pt 

- 104 BCS  

- 137 EHPVO  

94/241 (39%) 

- 45.2% BCS 

- 34.3% PVT 

16% een % mutant allel 

>50%: suggestief voor 

homozygoot 

30% BCS 

35% SVT 

44% MPN 

- 53% van BCS 

- 34% PVT 

Primignani et 

al.
32

 

93 pt 

- 20 BCS  

- 73 EHPVO 

34/93 (36.5%) 

- 40% BCS 

- 35.6 EHPVO 

76.5% heterozygoot 

23.5% homozygoot  

/ 53.3% MPN 

De Stefano et 

al.
35 

139 pt 

- 94 SVT 

- 45 CVT 

27/139 (34.0%) 

- 34% SVT 

- 11% CVT 

/ / / 

Shetty et al.
37 

321 pt 

- 70 CVT 

- 137 BCS 

- 87 PVT 

- 36 DVT 

19/321 (5.9%) 

- 3% CVT 

- 8.8% BCS 

- 5% PVT 

- 3% DVT 

1 homozygoot (BCS) / / 

Orr. D. et al.
36

  35 pt 16/35 (45.7%) 16 heterozygoot / 7/35 gekend met 

MPN 

Tabel 10. Resultaten van verschillende studies die de aanwezigheid van JAK2 V617F bestudeerden bij patiënten met 

SVT. 
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Het optreden van veneuze thromboses werden beschreven bij 5 tot 10% van de patiënten met PV en 

ET.  Omgekeerd wordt een MPN gediagnosticeerd bij een ongeveer 30 tot 40% van de patiënten met 

SVT.
32-37

 Deze relatief hoge prevalentie duidt op het belang van de JAK2 V617F mutatieanalyse bij 

vroegtijdige diagnose van MPN bij patiënten met een atypische thrombose.
25

 Zelfs MPN in zeer 

vroege stadia of in latente fases waarbij de diagnostische criteria (nog) niet voldaan zijn, kunnen aan 

de basis liggen van dergelijke SVT en via JAK2 V617F screening gediagnosticeerd worden.  

Het voorkomen van portale hypertensie en hypersplenisme als gevolg van SVT wordt gekenmerkt 

door anemie, trombopenie en eventueel neutropenie. Dit wordt veroorzaakt door zowel een verhoogde 

captatie van bloedcomponenten door de milt als een verhoogde macrofaag-gemediëerde hemolyse.
38 

Deze complicatie kan een onderliggende MPN maskeren door een normalisatie van de verhoogde 

bloedwaarden. 

Patiënten waarbij geen thrombofiele etiologie gevonden kan worden, maar met een positief resultaat 

voor de JAK2 V617F bepaling, worden beschouwd als at risk voor een MPN of met een latente vorm 

van MPN. Daarom zal een mutatiescreening aangeraden worden bij alle SVT patiënten om deze die 

at risk zijn voor MPN te diagnosticeren en op te nemen in een gepast follow up schema.  Uit de 

verschillende studies kon geen of slechts een trage evolutie van latent naar “overt” MPN bij patiënten 

met SVT aangetoond worden. Deze niet agressieve vormen van MPN kunnen deels verklaard worden 

doordat de meerderheid van de studies, uitgezonderd Kiladjian et al. en Primignani et al., de 

aanwezigheid van JAK2 V617F in heterozygote toestand beschreef. Bij Kiladjian et al. had 16% van 

de bestudeerde patiënten een mutant allel percentage van meer den 50%, suggestief voor 

homozygositeit en bij Primignani et al. bedroeg de homozygote populatie 23.5%. 

 

Naast de belangrijke diagnostische waarde, zal het resultaat van de JAK2 V617F mutatieanalyse 

bepalend zijn voor het al dan niet uitvoeren van verdere invasieve en dure onderzoeken zoals 

beenmergonderzoek. Dergelijke onderzoeken kunnen vermeden worden bij patiënten zonder JAK2 

mutatie en zonder specifieke tekenen van MPN. Toch zal men erop bedacht moeten zijn dat de 

afwezigheid van JAK2 V617F mutatie een MPN niet kan uitsluiten. Ook JAK2 V617F negatieve 

myeloproliveratieve aandoeningen zullen een deel van patiëntengroep omvatten.  

 

Naast onderzoek bij patiënten met SVT werden ook (beperkte) studies verricht bij patiënten met 

centraal veneuze thromboses (CVT). De plaats van JAK2 screening bij deze patiëntengroep blijft 

controversieel.
33

 Studies suggereren een verhoogde prevalentie van de mutatie bij patiënten met CVT. 

Echter is het aantal bestudeerde patiënten nog te beperkt om een conclusie te kunnen trekken en 

verdere studies met grotere studiepopulaties zullen nodig zijn. 

 

Ten slotte kan worden afgeleid dat geassocieerde prothrombotische factoren met een vergelijkbare 

frequentie werden gevonden zowel bij patiënten met als zonder JAK2 V617F.
25

 Onder deze factoren 

zijn de meest voorkomende de aanwezigheid van antifosfolipiden antilichamen, factor V en factor II 
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mutaties en proteïne C, S en antithrombine deficiënties. Een onderliggende MPN is geassocieerd met 

zwaardere vormen van BCS, maar de huidige therapeutische mogelijkheden kunnen dit verminderen. 

 

Het is nog steeds niet duidelijk wat het verband is tussen de aanwezigheid van JAK2 V617F mutatie 

en SVT.  

 

BESLUIT: JAK2 V617F mutatieanalyse vereenvoudigt de diagnose van MPN bij patiënten met SVT. 

Deze mutatie is een sterke voorspeller van occulte MPN naast het feit dat MPN de meest 

voorkomende oorzaak is van SVT, wordt aanbevolen deze mutatiescreening op te nemen in een 

routine screening bij patiënten die zich presenteren met SVT. 

 

Praktijk 

 

De aanwezigheid van JAK2 V617F mutatie bij patiënten met ET werd in verschillende studies 

geassocieerd met veneuze tromboses in de jaren voor de diagnose van ET, terwijl andere studies 

deze correlatie niet konden bevestigen.
13 

 

 

Bij 35 patiënten die getest werden in het kader van trombose en stollingsproblematiek kon bij 4 

patiënten JAK2 V617F DNA gedetecteerd worden. Bij drie patiënten was het mutant DNA zwak 

aanwezig, maar niet kwantificeerbaar (<1%) en bij de vierde patiënt bedroeg het percentage 1.1%. De 

vier patiënten waren tussen 52 en 62 jaar oud (tabel 11). De slechts zwakke aanwezigheid van JAK2 

V617F DNA, vraagt best een controle. 

 

Nr Leeftijd M/V % JAK2 V617F Kliniek 

1 54 V Zwak aanwezig, niet 

kwantificeerbaar 

- VG: 2007 longembool, 2008 trombose linker kuit 

- R/ Marevan 

- Indicatie analyse: Blijvende pijn thv linker kuit 

2 62 M Zwak aanwezig, niet 

kwantificeerbaar 

- VG: 2008 trombose vena mesenterica superior met 

aanwezigheid JAK2 V617F DNA (zwak aanwezig 

niet kwantificeerbaar) 

- R/ Sintrom 

- Indicatie analyse: Controle onderzoek 

3 56 M Zwak aanwezig, niet 

kwantificeerbaar 

- Supraventriculaire tachycardie waarvoor abblatie 

- Geen verdere klinische inlichtingen 

4 52 V Aanwezig, 1.1% mutant allel - VG: 1989 Vena cava superiorsyndroom, 2007 

trombose vena porta met aanwezigheid van JAK2 

V617F DNA  (0.7%) 

- R/ Marcoumar 

- Indicatie analyse: Ontregelde INR 

 Tabel 11. Patiënten met trombose waarbij JAK2 V617F DNA gedetecteerd kon worden 

 



Titel: Een kritische evaluatie van de detectie en kwantitatieve analyse van JAK2 V617F mutatie 

  pagina 28/35 

Slechts bij 4 van de 35 patiënten (ongeveer 11%) met een stollingsstoornis of trombose werd JAK2 

V617F DNA gedetecteerd. Dit levert te weinig gegevens op om conclusies te kunnen formuleren. 
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2.5 Indicaties voor bepaling JAK2 V617F 

 

De uitgevoerde JAK2 V617F mutatieanalyses worden hoofdzakelijk uitgevoerd in het kader van 

MPNs. Voornamelijk polyglobulie en trombocytose of een vermoeden van beginnende of transformatie 

naar myelofibrose vormen de belangrijkste indicatie. Ook bij BCR-ABL negatieve patiënten met een 

verhoogde leukocytose, patiënten met vermoeden van mastocytose en bij de diagnose van bepaalde 

myelodysplastische syndromen zal vaak een JAK2 V617F mutatie analyse uitgevoerd worden.  

 

JAK2 V617F mutatie screening kan gebruikt worden om onderscheid te maken tussen MDS en BCR-

ABL negatieve MPNs in een hypercellulair beenmerg met milde of niet-specifieke dysplasiekenmerken 

en met een belangrijke graad van fibrose.
39

 Een onderscheid tussen MPN en MDS is belangrijk voor 

de klinische aanpak van deze patiënten. 

 

Naast dit gebruik bij diagnose en follow up van hematologische maligniteiten, heeft JAK2 V617F 

mutatie analyse een belangrijke plaats bij patiënten met herhaalde tromboses al dan niet met een 

atypische lokalisatie. Vooral bij jongere patiënten (<45 jaar) met de kliniek van trombose zal deze 

mutatie opgespoord worden. Ongeveer 18% van de JAK2 V617F bepalingen werd uitgevoerd in het 

kader van trombose. Tabel 12 geeft de indicaties weer waarom JAK2 V617F mutatieanalyse 

uitgevoerd werd van 1/2009 tot 2/2010. 

 

Indicatie Aantal analyses 

Diagnose MPN Polyglobulie  35 

Trombocytose 32 

Leukocytose 15 

Mastocytose 1 

Diagnose AML/Fibrose  4 

Diagnose MDS of RARS-t  7 

Stollingsstoornis/trombose  35 

Follow-up MPN ET 14 

MF 14 

PV 18 

Follow-up AML/MDS  3 

Verhoogd ferritine  8 

Andere  10 
Tabel 12. Indicaties waarop uitvoering van JAK2 V617F mutatieanalyse gebaseerd werd voor de periode van 1/1/2009 
tot 25/5/2010. 
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3 Wat is de plaats van de opsporing van exon 12 JAK2 mutatie? 

 

In 2007 werden zeldzame mutaties beschreven bij JAK2 V617F negatieve patiënten met PV of 

idiopathische erythrocytose.
7
 Idiopathische erythrocytose wordt gedefinieerd als een aandoening die 

gepaard gaat met een verhoogde hemoglobineconcentratie, een normaal EPO gehalte en een 

bloedplaatjes aantal van minder dan 450.10
9
/l die niet voldeden aan de WHO criteria voor PV en 

zonder evidentie voor aanwezigheid van JAK2 V617F mutatie.
8
  

Deze mutaties omvatten JAK2 exon 12 mutaties en werden niet gedetecteerd bij patiënten met ET of 

PMF.
8
 JAK2 exon 12 mutaties werden naast de frequent voorkomende JAK2 V617F mutatie 

opgenomen in de WHO 2008 richtlijnen voor de diagnose van PV. Ze vormen het tweede major 

criterium voor PV: Aanwezigheid van JAK2 V617F of andere functioneel vergelijkbare mutatie zoals 

JAK2 exon 12.  

Fig. 5. Janus homologe domeinen van de JAK familie van 
kinases. De V617F mutatie is in het JH2 of pseudokinase 
domein, terwijl de exon 12 mutaties in JAK2 proximaal 
gelegen zijn tov het JH2 domein.

2 
 

 

 

 

 

 

Fig 6. Schematische voorstelling van het JAK2 gen met de wild type aminozuursequentie gecodeerd door exon 12 met 
de meeste, reeds gerapporteerde exon 12 mutaties.

40  

Geel: herschikkingen, rood: duplicaties, blauw: toont de drie soorten mutaties (1) K539L substitutie (2) deletie van 
glutaminezuur 543 (E543del) (3) duplicaties gepaard gaande met substitutie van fenylanaline 547. 

 

Scott et al. beschreef verschillende mutaties in JAK2 exon 12 bij JAK2 V617F negatieve patiënten met 

PV of idiopathische erythrocytose.
7
 Deze mutaties beïnvloeden aminozuren ter hoogte van exon 12 

die ongeveer 80 aminozuren gelegen zijn voor V617F in exon 14 (fig 5). Verschillende andere studies 

rapporteerden dergelijke mutaties bij JAK2 V617F negatieve patiënten met erythrocytose (tabel 13). 

7,40,41 
Het betreft somatisch verworven mutaties gezien deze slechts gedetecteerd kunnen worden in 
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perifeer bloed circulerende granulocyten en bloedplaatjes, maar niet in T-lymfocyten.
7,42,43 

B-

lymfocyten vertonen een variabele aantasting door JAK2 V617F mutant DNA.
43

 De verschillende 

studies rapporteerden dat JAK2 exon 12 mutaties meestal slechts in een kleine fractie van de 

granulocyten aanwezig is. 

 

Er werden reeds meer dan tien verschillende mutaties in JAK2 exon 12 gen gerapporteerd met elk zijn 

eigen invloed op de aminozuren tussen 536 en 547 (tabel 13, fig 5 & 6).
7,16,44 

De meeste mutaties zijn 

deleties van drie tot zes nucleotiden. Dergelijke deleties van zes basenparen geven geen aanleiding 

tot een verstoring van het reading frame, maar tot een verlies van twee aminozuren. De meest 

voorkomende zijn N542-E543del en E543-D544del. Analyse van de sequentie ter hoogte van de 

deletie breekpunten toont de aanwezigheid van twee korte herhalingen, nl. AGA.
44

 Deze herhalingen 

zorgen voor de vorming van een enkelstrengige, loopvormige intermediaire vormen. Deze loops 

kunnen worden verwijderd door een enzymatisch excision-repair mechanisme met de vorming van 

deze deleties. Naast deleties, werden ook duplicaties en basenparen vervangingen gerapporteerd.  

Uit tabel 5 blijkt dat de JAK2 exon 12 mutaties een groep heterogene mutaties is. Bijgevolg is het 

moeilijk om deze verschillende mutaties met behulp van allel-specifieke PCR op te sporen omdat er 

voor elke mutatie specifieke primers nodig zijn.
42

 De opsporing van deze mutatie gebeurt niet in het 

AZ Sint-Jan te Brugge, maar wordt uitbesteed aan Addenbrooke‟s Hospital in Cambridge.  

Mutatie 

F537-K539delinsL
40,41,43,45,46,7 

E543-D544del
40,41 

H538-K539delinsL
42 

V536-I546dup11
40 

H538QK539L
7,41 

H538-K539del
41 

K539L
7,41,42,45 

E544-L545del
41 

I5401-E543delinsMK
40 

H538DK539LI540S
41 

R541-E543delinsK
40 

V536-F547dup
41 

F533IK540I
45 

I540-E543delinsKK
43 

N542-E543del
7,40-46 

H538-K539delinsL
40 

F537-I546dup10+F547L
40 

D544-L545del
41 

Tabel 13. JAK 2 exon 12 mutatie
7,40-46

  Mutaties in groen zijn het meest voorkomend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 14. JAK2 exon 12 mutaties bij JAK2 V617F negatieve patiënten in verschillende studies 

Studie 
JAK2 exon 12 

mutatie 
Heterozygoot 

Scott et al.
7
 10/11 10/10 

Pietra et al.
40

 17/147 16/17 

Schnittger et al.
41 

15/409 13/15 

Martinez-Aviles et al.
42

 4/20 4/4 

Li et al.
43 

8 7/8 

Lakey et al.
45 

7 7/7 

Pardanani et al.
46 

5/6 5/5 
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Er is een opvallende discrepantie in de frequentie van exon 12 mutaties bij JAK2 V617F negatieve PV 

patiënten tussen verschillende studies.
7,44,46

 Dit verschil kan ten eerste te wijten zijn aan de gebruikte 

analyse methode. Exon 12 mutaties komen echter slechts voor in een laag percentage en vertonen 

een grote heterogeniteit in de mutaties.
44

 Ten tweede zal de DNA bron bepalend zijn voor het 

resultaat, aangezien deze mutaties hoofdzakelijk voorkomen in de myeloïde cellen. Verder is er een 

grote heterogeniteit tussen de inclusiecriteria van de verschillende studies. 

 

Het patroon van de verschillende exon 12 mutaties is hoofdzakelijk heterozygoot (tabel 12). Dit in 

tegenstelling tot de JAK2 V617F mutatie, waarbij 27%
41

 tot 42%
40

 voorkomt in een homozygoot 

patroon.
40,46

 Deze bevindingen suggereren dat mitotische recombinatie van chromosoom 9, het 

mechanisme dat leidt tot homozygoticiteit, frequenter voorkomt in JAK2 V617F PV patiënten dan bij 

patiënten met JAK2 exon 12 mutaties.
40 

 

 

Zoals JAK2 V617F, zullen ook JAK2 exon 12 mutaties hypersensitiviteit voor EPO veroorzaken door 

modulatie van het JH2 domein die de kinase activiteit van het proteïne regelt.  

JAK2 exon 12 mutaties komen enkel voor in patiënten met een MPN dat zich presenteert met 

erythrocytose en is daarbij het opvallendste kenmerk van exon 12 positieve PV.
7
  

Het voorkomen van dezelfde exon 12 mutatie bij polycythemia vera en idiopathische erythrocytose 

suggereert dat deze twee aandoeningen verschillende stadia zijn van eenzelfde myeloproliferatieve 

ziekte met erythrocytose. In vergelijking met JAK2 V617F positieve PV patiënten worden deze met 

een exon 12 mutatie voornamelijk gekenmerkt door een geïsoleerde erythrocytose, naast een lager 

trombocyten en leukocyten aantal.
7,42,44

  Verder zijn exon 12 patiënten jonger bij diagnose.
41

 JAK2 

V617F positieve  PV en JAK2 exon 12 positieve PV hebben een vergelijkbare incidentie van 

thrombose, fibrose, myelofibrose en mortaliteit. 

Lakey et al. bestudeerde de histopathologische bevindingen van het beenmerg van PV patiënten met 

de aanwezigheid van JAK2 exon 12 mutaties.
45

 De beenmergaspiraten en biopties waren 

hypercellulair in functie van de leeftijd en erythroide hyperplasie werd teruggevonden in al de 

casussen. Er werden geen dysplastische veranderingen weerhouden. Prominente clusters van grote 

en atypische megakaryocyten die kenmerkend zijn voor typische JAK2 V617F positieve PV waren niet 

aanwezig. Er was wel een gestegen aantal megakaryocyten met atypische kenmerken. 
 

 

Patnaik en Tefferi raden aan om JAK2 exon 12 mutaties op te sporen bij patiënten met erythrocytose 

met een verlaagde serum erythropoiëtine (EPO) spiegel en waarbij JAK2 V617F niet aangetoond kan 

worden (fig 5).
42

 Dit omdat JAK2 exon 12 mutaties meestal gepaard gaan met subnormale serum 

EPO spiegels. Als zowel JAK2 V617F als JAK2 exon 12 mutaties negatief zijn bij een patiënt met een 

verlaagd EPO gehalte, moet met bedacht zijn voor de mogelijkheid op een EPO receptor 

mutatiegeassocieerde congenitale erythrocytose. 

 



Titel: Een kritische evaluatie van de detectie en kwantitatieve analyse van JAK2 V617F mutatie 

  pagina 33/35 

Op dit ogenblik is het nog niet mogelijk om conclusies in verband met genotype-fenotype correlaties te 

maken. De resultaten van de verschillende studies verschillen sterk wat betreft de percentages van 

JAK2 exon 12 mutaties, zodat het bestaan van deze exon 12 mutaties nog steeds in vraag getrokken 

moet worden. 

Studies met grotere groepen patiënten en welomschreven inclusie- en exclusiecriteria zijn nodig. 

 

TO DO/ACTIONS 

 

1)  Maandelijkse opvolging JAK2 V617F mutatieanalyse aan de hand van 

plasmidenverdunningsreeks. 

2)  Productie plasmide met mutant JAK2 V617F DNA en WT JAK2 DNA, zodat percentage mutant 

allel exact 50% bedraagt. Analyse van deze plasmide als controle/bijsturing huidige JAK2 V617F 

mutatieanalyse.  
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ATTACHMENTS 

Tabel 1. The 2008 World Health Organization Diagnostic Criteria for Polycythemia Vera, Essentiële Trombocytose en 
Primaire myelofibrose 
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Fig 1. De benadering van erythrocytose. 2,3-BPG: 2,3-bisphosphoglycerate, P50: zuurstof spanning waarbij hemoglobine 
saturatie 50% bedraagt, PHD2: prolyl hydroxylase domein enzym 2, HIF2α: Hypoxie-inducible factor 2α, VHL: von Hippel-
Lindau

40 


