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Moleculaire pathologie van B-cel

lymfomen – classificatie als basis voor 

behandelingskeuzes
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Achtergrond en principes van de WHO-

classificatie voor lymfoom

Geen van de 4 parameters is 

de gouden standaard voor

de classificatie. Het gaat om

de balans

immunophenotype

clinical features

morphology

genetics

In het meest ideale geval is een “ziekte-klasse”

gebaseerd op biologisch begrip



72 jaar oude vrouw met cervicale

lymfadenopathie en perifeer bloed

lymfocytose

Diffuse kleincellige proliferatie met een wat

“wolkig” patroon en groepjes bleke blasten

Positief: CD20, CD79a, CD5, CD23, BCL2

Negatief: CCND1, CD10, BCL6, CD3, TdT

Chronische lymfatische

leukemie/small lymphocytic 

lymphoma



De combinatie van markers is diagnostisch

CD20 CD5 cyclinD1 FISH

60 jaar oude vrouw met gegeneraliseerde

lymfadenopathie en perifere lymfocytose

Diffuse, monotone proliferatie van kleine

lymfoide cellen met daartussen “pink 

histiocytes”

Positief: CD20, CD79a, CD5, CCND1, BCL2

Negatief: CD23, CD10, BCL6, CD3, CD30, TdT

Mantelcel lymfoom



Nieuwe moleculaire markers kunnen helpen 

entiteiten beter af te grenzen

Venkataranam AmJClinPathol 2011;136:625-630



Mutatie komt 

voor in alle casus 

van HCL

Mutatie is afwezig in 

andere typen B-NHL

Mutatie is functioneel en zorgt voor 

consitutionele activatie van 

RAS/MEK/ERK signalling pathway

HCL      

HCL

Splenic red pulp lymphoma

Splenic marginal zone  lymphoma

Consequenties van een nieuwe 

“classificerende” marker

• Moeten we de definitie van HCL herzien? 

• Kunnen we de bepaling implementeren 

in de diagnostiek?

• Heeft BRAF remming een rol bij HCL?



Agressieve B-cel lymfomen; een heterogene 

groep ziektes



Verschillende ziektes met 

overlappende aspecten
Maar ook een grote variatie binnen 

de ziektes
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Agressieve B-cel lymfomen; een heterogene 

groep ziektes



Primair mediastinaal B-cel lymfoom (PMBCL)

een aparte entiteit
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Verschillende ziektes met overlappende aspecten



• Typisch een ziekte van jonge vrouwen

• Heel ongewoon dissiminatie patroon

• Karakteristiek immunofenotype, gerelateerd aan de cell-of-
origin

• Beter prognose dan DLBCL NOS, gematched naar leeftijd en 
stadium, recidieven in de eerste 2 jaar en daarna zelden

Primair mediastinaal B-cel lymfoom (PMBCL)

CD20CD30 CD23 OCT2



Primair mediastinaal B-cel lymfoom versus diffuus 

grootcellig B-cel lymfoom – verschillende ziektes

• Amplificatie 9p24 (63%)

en verhoogde expressie van PDL1/PDL2 

• CIITA disruptie door translocatie (38%) en 
down-regulation van HLA-class II

Savage et al. Blood 2003;102;3871-

3879, Rosenwald et al. JExMed

2003;198; 851-862, Green et al. Blood

2010;116:3268-3277, Steidl et al. 

Nature 2010;471:377-381



Maar wat moeten we met de grote groep DLBCL, 

NOS?

de NVVP Werkgroep Moleculaire Diagnostiek



Prognostic versus predictive biomarkers

– Prognostische parameters

• Geven informatie over overleving (OS, PFS)

• Worden gebruikt voor behandelingsstratificatie

• Communicatie over verwachtingen van het ziektebeloop

– Predictieve parameters

• Geven informatie over reactie op een

specifiek middel

• Gebruikt voor keuze van behandeling



Waar moet een biomarker aan voldoen?

• Tissue biomarker – iedere biologische eigenschap die op weefsel 
bepaald kan worden (protein, RNA, DNA) met iedere 
willekeurige techniek (IHC, ISH, ARRAY, BLOT)

• Mogelijk in de praktijk toepasbare biomarker zou idialiter inzicht 
moeten geven in de biologie van de ziekte:

– Classificeren van een biologische subset 

– Gerelateerd aan de oncogenese

• Eigenschappen van tumorcellen

• Eigenschappen van niet-tumor cellen (microenvironment)

– Laboratorium-technisch

• reproduceerbaar, robuust, stabiel, breed toepasbaar



DLBCL stratified by “cell-of-origin”

Immunohistochemical

translation

De waarde van IHC stratificatie is zeer dubieus
• class assignement is suboptimaal
• prognostische waarde is erg onduidelijk
• zou buiten trials niet gedaan moeten worden

Gene expression profiling 

is de gouden standaard Alizadeh et al. Nature 2000;403;501-511 , Rosenwald NEJM 

2002;346:1937-1947, Meyer JCO 2010;29:200-207, Salles Blood

2011;117(26):7070-8



LLBC validatie studie- hoe betrouwbaar is IHC?

 

CD5

BCL6
Suboptimale reproduceerbaarheid:

verschillende antibodies

verschillende retrieval technieken

verschillend ampliciatie technieken

De Jong et al JCO 2007,  Salles Blood 2011;117(26):7070-8



Misschien toch nieuwe mogelijkheden voor

betrouwbare gen-expressie bepalingen op FFPE



The molecular landscape of DLBCL as a 
predictive biomarker platform

• t(14;18) (35%)

• miRNA 17-92 amplification (12%)

– MYC interactions

• PTEN deletion (11%)

• P53 mutation

• ING1 deletion (30%)

• Histon acetylase transferase
inactivation (30%)

• SHM/CSR

• BCL2 amplification

• INK4-ARF deletion

• Histon acetylase transferase
inactivation (30%)

• CARD11 mutation (10%)

• A20 mutation (20%)

• Chronic active B-cell receptor 
signaling (30%)

– CD79a/b (ITAM) mutation 
/deletion (20%)

Predominantly 
apoptosis protection

genetic instability

Activated B-cell like (ABC)Germinal center like (GCB)

Predominantly 
NFkB activation

Veranderingen zijn typisch, maar niet exclusief
De Jong, Balague Ponz Pathol. 2011 Jan;223(2):274-82.



A more detailed view of the molecular landscape 
may be of more relevance to individual patients

(Largely) open questions

• Dissection of “driver” and “bystander”

alterations

• Interaction of synchronous alterations

• Subclonal events

• Site specific spectrum of alterations

Zhang PNAS 2013;110:1398-403, Nature 2010;470: 115-119, Pasqualucci Nature 

gen 2011;43;830-7, Lohr PNAS 2012;109;3879-3884, Pasqualucci Nature 

2011;471:189-196, Morin et al. Nature 2011;476:298-303, 



Methodes om het mutatie spectrum van DLBCL 

te bepalen

• PCR +/- €60 1 marker

• Mutation-specific/ +/- € 150 1 marker

enriched PCR

• Multiplex PCR +/- €200 10-20 markers

(bv sequenom, MLPA)

• Next generation sequencing +/- €700 60 markers

(IonTorrent, miSeq)



Deregulatie van pathways in DLBCL- BCR/TLR 

signalering

CD79a/b/SYK BTK/Pi3K PKCβ BCL10/CARD11/MALT1 NFkB/IKK



Conclusies

• multidisciplinaire discussies zijn de hoeksteen van goede
behandeling: hematoloog/oncoloog, radiodiagnost, nucleair
geneeskundige, radiotherapeut, patholoog, cytogeneticus
moleculair bioloog

• Complete classificerende diagnose volgens de meest recente
WHO classificatie

• Classificatie is niet statisch, nieuwe (moleculaire) informatie) 
moet voortdurend worden geimplementeerd

• Moleculaire informatie gaat steeds belangrijker worden bij
het bepalen van de behandeling, zowel in klinische trials als
daarbuiten


