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MONOBLASTEN

MORFOLOGISCHE KENMERKEN

 Niet in bloed aanwezig (enkel bij acute leukemie met monocytoide differentiatie)

 Grootte: 20-30 µm

 Kern: 

₋ vorm: rond of ovaal, soms licht geplooid

₋ structuur:  fijn chromatine, duidelijke nucleoli (1à 2) 

 Cytoplasma: 

₋ volumineus, blauw tot grijs-blauw

₋ agranulair of verspreid kleine azurofiele korrels

 N:C ratio = 4:1  
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PROMONOCYTEN

MORFOLOGISCHE KENMERKEN

 Normaal niet in bloed aanwezig (occasioneel in bloed in reactieve condities en bij leukemie)

 Kenmerken van kern en cytoplasma: tussen monocyt en monoblast

 Grootte: gewoonlijk groter dan mature monocyt

 Kern: 

₋ vorm: rond, meestal met fijne vouw of plooi van de kernmembraan

₋ structuur: vaak nucleoli (minder prominent dan in monoblast)

 Cytoplasma: 

₋ grijs-blauw cytoplasma (idem monocyt)

₋ mogelijks fijne azurofiele korrels (vacuolisatie)

 N:C ratio = 3:1 of 2:1
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MONOCYTEN

MORFOLOGISCHE KENMERKEN

 Grootte: 20 tot 25 µm in diameter

 Kern: 

₋ vorm is erg variabel: vaak ingedeukt of onregelmatig, niervormig, soms in 

tweeën gesegmenteerd of opgevouwen

₋ structuur: licht paars-roze, soms klontering van kernchromatine waardoor 

lichtere en donkerder gekleurde plekken ontstaan, geen nucleoli

 Cytoplasma: 

₋ ruim, licht blauw-grijs, ondoorzichtig aspect

₋ mogelijks meerdere zeer fijne roze korreltjes, regelmatig vacuolen 

(activatie), minder vaak grovere rode korrels

 N:C ratio = variabel
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MONOCYTEN

8

Goasguen JE et al. Morphological evaluation of monocytes and their precursors. Haematologica 2009; 94:994-997

 Review van pathologische BM-stalen (CMMOL 

en AML) en niet-leukemische PB-stalen (post-

infectieus, post-partum en pasgeborenen)

 4 subtypes van cellen in de monocytoide

cellijn

 mature versus immature monocyten 

(‘abnormal monocytes’ in WHO 2008)



MONOCYTEN

ABNORMALE GRANULEN OF CYTOPLASMATISCHE INCLUSIES 

1. Als gevolg van de fagocyterende activiteit:

 Rode bloedcel

 Cryoglobulines

 Micro-organisme 

 Zelden melanine

 Zelden bilirubine

 Malaria pigment

2. Aangeboren afwijkingen

1=mono

2=lymfo

9

fagocytose van 2 
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MONOCYTEN

ABNORMALE GRANULEN OF CYTOPLASMATISCHE INCLUSIES 

1. Als gevolg van de fagocyterende activiteit:

 Rode bloedcel

 Cryoglobulines

 Micro-organisme (morulae kenmerkend voor Ehrlichiosis)

 Zelden melanine

 Zelden bilirubine

 Malaria pigment

2. Aangeboren afwijkingen 10

Morulae (clumps of organisms) in cytoplasm of monocyte

human monocytic ehrlichiosis (HME)

human granulocytic ehrlichiosis (HGE)

Ehrlichia morula (arrow) in the neutrophil : a gray amporphous

cytoplasmic inclusion



MONOCYTEN 

ABNORMALE GRANULEN OF CYTOPLASMATISCHE INCLUSIES 

1. Als gevolg van de fagocyterende activiteit:

 Rode bloedcel

 Cryoglobulines

 Micro-organisme

 Zelden melanine

 Zelden bilirubine

 Malaria pigment (haemozoin)

2. Aangeboren afwijkingen

Hemozoin in monocyte (©2011 UpToDate®)
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MONOCYTEN

ABNORMALE GRANULEN OF CYTOPLASMATISCHE INCLUSIES 

1. Als gevolg van de fagocyterende activiteit

2. Aangeboren afwijkingen:

 Chediak-Higashi anomalie

₋ autosomaal recessief

₋ giant granulen, kleur variërend van grijs tot rood

₋ abnormale primaire granulen 

₋ geassocieerde kenmerken:  anemie, neutropenie, 

thrombocytopenie, geelzucht, neurologische afwijkingen, 

recurrente infecties

 Alder-Reilly anomalie 

 May-Hegglin anomalie 
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MONOCYTEN

ABNORMALE GRANULEN OF CYTOPLASMATISCHE INCLUSIES 

1. Als gevolg van de fagocyterende activiteit

2. Aangeboren afwijkingen:

 Chediak-Higashi anomalie 

 Alder-Reilly anomalie 

₋ autosomaal recessief

₋ donker rode/paarse inclusies, gelijkenis met toxische granulen, inclusies of vacuolen in 

lymfocyten 

₋ mucopolysaccharide of ander abnormaal carbohydrate

₋ geassocieerde kenmerken: Ziekte van Tay-Sachs, mucopolysaccharidoses (Hunter’s

syndroom, Sanfilippo syndroom, Morquio’s syndroom, Scheie’s syndroom, Maroteaux-

Lamy syndroom)

 May-Hegglin anomalie 13

SEGMENTEN!



MONOCYTEN

ABNORMALE GRANULEN OF CYTOPLASMATISCHE INCLUSIES 

1. Als gevolg van de fagocyterende activiteit

2. Aangeboren afwijkingen:

 Chediak-Higashi anomalie 

 Alder-Reilly anomalie 

 May-Hegglin anomalie 

₋ autosomaal dominant

₋ gelijkenis met Döhle bodies

₋ structuren gerelateerd aan ribosomen

₋ geassocieerde kenmerken: thrombocytopenie en giant bloedplaatjes
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SEGMENT!



1. Fagocyterende activiteit:

 hemafagocytose (fagocytose van RBC, WBC, PLT en hun precursoren) 

• secundair / verworven

− geassocieerd met oa. infecties (viraal, bacterieel, fungaal, parasitair)

− maligniteiten (T-cel lymfoom/anaplastisch lymfoom) 

− auto-immuun (MAS)

• primair / genetisch 

− familiaal / immuun deficiëntie syndromen
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MACROFAGEN IN BEENMERG

MORFOLOGISCHE KENMERKEN

MAS



MACROFAGEN IN BEENMERG

MORFOLOGISCHE KENMERKEN
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1. Fagocyterende activiteit:

 hemafagocytose

 micro-organisme (leishmania)

2. Stapelingsproducten:

 Gaucher

 Nieman Pick



MACROFAGEN IN BEENMERG

MORFOLOGISCHE KENMERKEN
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1. Fagocyterende activiteit:

 hemafagocytose

 micro-organisme (leishmania)

2. Stapelingsproducten:

 Ziekte van Gaucher

₋ autosomaal recessieve erfelijke stofwisselingsziekte 

₋ accumulatie van glucocerebroside



MACROFAGEN IN BEENMERG

MORFOLOGISCHE KENMERKEN
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1. Fagocyterende activiteit:

 hemafagocytose

 micro-organisme (leishmania)

2. Stapelingsproducten:

 Ziekte van Gaucher

 Ziekte van Niemann-Pick 

₋ autosomaal recessieve erfelijke stofwisselingsziekte

₋ accumulatie van vet (sfingomyeline) in lysosomen
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MONOCYTOPENIE

 DEFINITIE: < 0,2  x109/L 

 OORZAKEN

• acute infecties, stress

• behandeling met glucocorticoiden

• aplastic anemia

• hairy cell leukemia

• behandeling met myelotoxische stoffen

• genetische syndromen (MonoMac syndroom (GATA2))
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MONOCYTOSE

REACTIEF? NEOPLASTISCH?

DEFINITIE: >0.8 x109/L 

Persisterend

Tevens promonocyten en blasten

Dysplasie

Transient

Vooral mature monocyten

Reactieve veranderingen
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REACTIEVE MONOCYTOSE

 MORFOLOGIE PB

• Relatief rijp kernchromatine

• Cytoplasma vaak gevacuoliseerd

• Mogelijks sterke cytoplasmatische granulatie
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REACTIEVE MONOCYTOSE

 OORZAKEN

• Chronische infecties 

 Bacterieel: tuberculose, syfillis, ehrlichiosis, brucellosis, …

 Viraal: CMV,  VZV, dengue hemorrhagic fever, …

 Protozoa: malaria, leishmaniasis, …

• Maligniteiten (carcinoom, Morbus Hodgkin, Non-Hodgkin lymfoom, multiple myeloom, …)

• Herstel vanuit een agranulocytose (regeneratief beenmerg na chemotherapie of transplantatie, patiënten met cyclische 

neutropenie, na toediening van cytokines (eg. G-CSF/GM-CSF/M-CSF/IL-3))

• Immuungemedieerde aandoeniningen (collageen vasculaire ziekte, systemische lupus erythematosis, …)

• Chronische inflammatoire aandoeningen (Crohn, colitis ulcerosa, ...)
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NEOPLASTISCHE MONOCYTEN

 MORFOLOGIE PB

• evidentie van immaturiteit

• circulerende monoblasten suggereren een 

neoplastisch proces

 OORZAKEN

₋ JMML

₋ AML 

₋ CMML

26

Goasguen JE et al. Morphological evaluation of monocytes and their precursors. Haematologica 2009; 94:994-997



NEOPLASTISCHE MONOCYTEN:  

JMML (JUVENIELE MYELO-MONOCYTAIRE LEUKEMIE )

− 0-14 jaar

− 2-3% van de pediatrische leukemieën

− +/- 10% komt voor in neurofibromatose type 1

WHO 2008 criteria (MDS/MPN)
o PB monocytose >1x10

9
/L

o blast + promonocyten <20% (meestal <5%) in PB en BM (% ANC)

o geen Ph-chromosoom of  BCR-ABL1 fusiegen

o ≥ 2 van volgende: 

 ↑ HbF voor de leeftijd

 immature granulocyten in PB  

 WBC >10x10
9
/L  

 clonale chromosomale afwijking (monosomie 7 in 25%)

 GM-CSF hypersensitiviteit van de myeloide progenitors in vitro

MDS/MPN neoplasms: incidence by 

subtype and age group, Belgium 2004-

2012

WHO: 75% is <3jaar, M>F, 10% in associatie met NF type 1



NEOPLASTISCHE MONOCYTEN:  

AML (ACUTE MYELOIDE LEUKEMIE)

1. AML met recurrente cytogenetische afwijking t(9;11)(p22;q23); 

MLLT3(AF9)-MLL (WHO 2008)

 9-12% van pediatrische AML / 2% van volwassen AML

 meestal monocytaire kenmerken (prominente aanwezigheid van monoblasten en 

promonocyten), ≥ 20% blasten, 

 kliniek: soms extramedullaire myeloide sarcomen, infiltraties van gingiva en huid

 prognose: beter dan AML met andere 11q23 translocaties

 variante MLL translocaties en partnergenen: MLLT2 (AF4), MLLT1 (ENL), MLLT10 (AF10), 

MLLT4(AF6), ELL, …
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NEOPLASTISCHE MONOCYTEN:  

CASUS:  AML MET HISTIOCYTAIRE KENMERKEN

13-year-old girl 

 BM:17% blasts , 74% of atypical cells, no significant haemophagocytosis

 Immunostaining: POX weakly positive in 19% of atypical cells and 75% 

strongly positive for alpha-naphthyl-butyrate esterase 

 Immunophenotyping: reactivity for monocyte–macrophage lineage 

associated markers (CD11b, CD14 and CD64); cells were also positive for 

CD4, CD13, CD15, CD33 and HLA-DR, but negative for CD1a.

 Cytogenetics: t(11;19)(q23;p13) (MLL-ELL fusion)

 Radiological evaluation: prominent HSM and lesions in both kidneys and 

terminal ileum suggesting leukaemic infiltrates
29

Boeckx N. et al. British Journ. Hem, 2007;137:2.



NEOPLASTISCHE MONOCYTEN:  

AML (ACUTE MYELOIDE LEUKEMIE)

2. AML ‘not otherwise specified’ (WHO 2008)

2.1. Acute myelo-monocytaire leukemie

− 5-10%, veelal ouderen

− ≥20% blasten + promonocyten in BM of PB

− neutrofielen en precursoren EN monocyten en precursoren: ≥20% van BM cellen 

− ≥ 3% MPO positieve blasten

− monoblasten, promonocyten en monocyten: NSE positief   

opm.: NSE negativiteit vormt geen exclusiecriteria indien typische monocytaire

morfologie 30



NEOPLASTISCHE MONOCYTEN:  

AML (ACUTE MYELOIDE LEUKEMIE)

2. AML ‘not otherwise specified’ (WHO 2008)

2.2. Acute monoblasten en monocytaire leukemie 

₋ <5%, veelal jongeren

₋ ≥80% van de leukemische cellen zijn van monocytaire origine (monoblasten, 

promonocyten en monocyten)

• Acute monoblasten leukemie: ≥80% monoblasten

• Acute monocytaire leukemie: vooral promonocyten

₋ frequent extramedullaire massa, cutane en gingivale infiltratie, CNS invasie

₋ hemofagocytose ~ t(8;16) 31



NEOPLASTISCHE MONOCYTEN:  

AML MET HEMOFAGOCYTOSE EN t(8;16)(p11.2;p13.3)

a. May–Grunwald–Giemsa (MGG) staining

T Haferlach et al. AML with translocation t(8;16)(p11;p13) demonstrates unique cytomorphological, cytogenetic, molecular and prognostic features. Leukemia (2009) 23, 934–943.

b. Myeloperoxidase (MPO) staining c. Niet-specifieke esterase (NSE) staining

32

13 AML met t(8;16) 
− 7/13 tonen erythrofagocytose

− range : 1-10 / 500



NEOPLASTISCHE MONOCYTEN:  

CMML (CHRONISCHE MYELOMONOCYTAIRE LEUKEMIA) 

o behorend tot de myelodysplastische/myeloproliferatieve neoplasieën

 atypische CML, BCR-ABL1 negatief

 JMML

 MDS/MPN, niet-klassificeerbaar

o clonale stemcel aandoening

o inherente tendens om te transformeren naar AML

MDS/MPN neoplasms: incidence by 

subtype and age group, Belgium 2004-

2012
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WHO 2008 DIAGNOSTISCHE CRITERIA CMML 

 PB: persisterende monocytose (>1x109/L) 

 PB en BM: <20% blasten (myeloblasten/monoblasten) en promonocyten

 afwezigheid Philadelphia chromosoom en BCR-ABL1 fusiegen (=> uitsluiten CML)

 geen herschikkingen van de PDGFRA en PDGFRB genen, zeker bij eosinofilie (=> 

uitsluiten myeloide neoplasie met eosinofilie responsief aan Imatinib)

 dysplasie in 1 of meerdere myeloide cellijnen

B

Myeloide hyperplasie



MORFOLOGISCHE KENMERKEN VAN DYSPLASIE (WHO 2008)

 DYSERYTHROPOIESE

 Kern

 Kernbudding

 Internucleaire bridging

 Karyorrhexis

 Multinucleariteit

 Hyperlobulatie

 Megaloblastische veranderingen

 Cytoplasma

 Ringsideroblast

 Vacuolisatie

 DYSGRANULOPOIESE

 DYSMEGAKARYOPOIESE 35



MORFOLOGISCHE KENMERKEN VAN DYSPLASIE (WHO 2008)

 DYSERYTHROPOIESE

 DYSGRANULOPOIESE

 Reuzevormen

 Hypersegmentatie

 Hypo-/ agranulatie

 Auer staven

 Kern hypolobulatie / pseudo-Pelger-Huet vorm

 DYSMEGAKARYOPOIESE
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MORFOLOGISCHE KENMERKEN VAN DYSPLASIE (WHO 2008)

 DYSERYTHROPOIESE

 DYSGRANULOPOIESE

 DYSMEGAKARYOPOIESE

 micromegakaryocyten

 hypolobulatie

 multinucleaire vormen
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WHO 2008 DIAGNOSTISCHE CRITERIA CMML 

 ECHTER: bij minimale of afwezigheid van dysplasie is de diagnose van CMML nog steeds mogelijk indien: 

− aanwezigheid van een verworven klonale cytogenetische of moleculaire genetische afwijking in hematopoietische cellen

− OF monocytose is reeds ≥3 maanden aanwezig, EN 

− andere oorzaken van monocytose zijn uitgesloten

klonale cytogenetische afwijkingen

• in +/-30%

• frequent: +8, -Y, -7, del(7q)), complex karyotype

moleculaire afwijkingen

• in >90%

• frequent: TET2 (~60%) > SRSF2 (~50%) > ASXL1 (~40%) > RAS (~30%) > JAK2V617F (10-15%) > RUNX1 (~15%)
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WHO 2008 SUBSETS CMML

 CMML-1

₋ blasten en promonocyten <5% in bloed, EN 

₋ blasten en promonocyten <10% in beenmerg

₋ indien in bloed >1.5x109/L eosinofielen => CMML-1 met eosinofilie

 CMML-2 

₋ blasten en promonocyten 5-19% in bloed, OF

₋ blasten en promonocyten 10-19% in beenmerg, OF

₋ aanwezigheid van Auerstaven (ongeacht % blasten en promonocyten) 

₋ indien in bloed >1.5x109/L eosinofielen => CMML-2 met eosinofilie 
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ASXL1 GEN 

 Additional Sex Combs Like 1

 Chromosoom 20q11

 12 exonen (80 kb)
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ASXL1 MUTATIES

 2009: mutaties in ASXL1 in MDS

 verworven mutaties: veelal frameshift en nonsense 
mutaties (exon 12)

 meest voorkomende mutatie: p.Gly646Trp fsx12

 ASXL1 mutaties in myeloide aandoeningen 

₋ MDS

₋ MPN (PMF>>> PV en ET)

₋ AML (secundaire >> de novo) 30%

₋ CMML 40-50%

₋ Fusie in B-ALL (dic(9;20)(p11-13;q11) PAX5 en ASXL1)
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BELANGVAN ASXL1 MUTATIES IN CMML

1. DIAGNOSTISCH?

2. PROGNOSTISCH?

 Correlatie met evolutie naar leukemische

transformative

 Lager OS 

Patnaik MM et al. Blood Cancer 

2016 Jan 15;6:e385. 

Mutatie frequenties in 175 CMML pat

TET2 46% 

ASXL1 47%

SRSF2 45%

SETBP1 19%

CBL 14%

RUNX1 14%

NRAS 12% 43



BELANGVAN ASXL1 MUTATIES IN CMML

1. DIAGNOSTISCH?

2. PROGNOSTISCH?

 Correlatie met evolutie naar leukemische

transformative

 Lager OS 

Yajuan Cui et al. Exp Hematol Oncol. 2015; 4: 14. 

Geen significant verschil tussen de ASXL1 

mutatie frequentie bij patiënten met CMML-1 

versus CMML-2

 bewijs van clonaliteit / neoplasie

≠ CMML

≠ CMML-1 / CMML-2
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BELANGVAN ASXL1 MUTATIES IN CMML

1. DIAGNOSTISCH?

2. PROGNOSTISCH?

(N=127)

Yajuan Cui et al. Exp Hematol Oncol. 2015; 4: 14.

Patnaik MM et al. Blood Cancer 2016 Jan 15;6:e385. 

ASXL1 mutaties (frameshift / nonsense)

 negatieve prognostische impact op OS

Opmerking:

• TET2 mutaties (zonder ASXL1 mutaties)

 gunstige prognotische impact

• SFSR2 mutaties

=> geen impact op OS (samen met RUNX1 mutatie: langere OS)
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