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SAMENVATTING 
Wij beschrijven een 87-jarige man bij wie sprake is 
van zowel een ‘high-count’ monoklonale B-cellymfo-
cytose (MBL) als een myelodysplastisch syndroom 
met ringsideroblasten (MDS-RS). Beide neoplasieën 
zijn geassocieerd met een mutatie in het SF3B1-gen 
dat codeert voor een kerncomponent van het spliceo-
soom. Vooral bij MDS-RS is er een duidelijke associ-
atie tussen de aanwezigheid van de SF3B1-mutatie 
en het ontstaan van MDS-RS en derhalve is dit in de 
recent gereviseerde WHO-classificatie opgenomen 
in de criteria voor MDS-RS. Bij de patiënt werd de 
SF3B1-mutatie wel in de myeloïde cellijn, maar niet 
in de lymfatische cellen aangetoond. Er is derhalve 
geen aanwijzing dat de twee maligniteiten klonaal 
aan elkaar gerelateerd zijn.  
(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:288-91)

SUMMARY
We report a case of a 87 year-old man with the con-
current existence of a high-count monoclonal B-cell 
lymphocytosis (MBL) and a myelodysplastic syndrome 
with ring sideroblasts (MDS-RS). Both neoplasms are 
associated with a SF3B1 mutation which encodes for 
a core component of the spliceosome. Especially 
with MDS-RS there is a clear association between 
the origin of MDS-RS and the SF3B1 mutation, which 
is why this is included in the criteria for MDS-RS in 
the recently revised WHO classification of myeloid 
neoplasms and acute leukemia. We identified this 
mutation in the myeloid cells but not in the lymphoid 
cells. Based on these findings we found no evidence 
of a clonal relation between both hematologic malig-
nancies.

INLEIDING
In de 2016-revisie van de WHO-classificatie van myeloïde 
neoplasieën en acute leukemie is refractaire anemie met ring-

sideroblasten (RARS) vervangen door myelodysplastisch 
syndroom met ringsideroblasten (MDS-RS) en dysplasie in 
één of meerdere cellijnen.1 De ringsideroblast, het morfolo-
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gische kenmerk van dit type MDS, ontleent zijn naam aan 
de typisch ringvormige neerslag van perinucleaire ijzer- 
granula in de mitochondriën in erytroïde voorlopercellen in 
het beenmerg. De overmaat aan het mitochondriale ijzer 
wordt opgeslagen als mitochrondriaal ferritine en ontstaat 
door disfunctie van eiwitten, zoals ABCB7, die betrokken 
zijn bij het intracellulair ijzertransport en -metabolisme.2  
De disfunctie van deze ijzerregulatoire eiwitten is sterk geas-
socieerd met de aanwezigheid van een mutatie in het SF3B1-
gen, coderend voor een kerncomponent van het spliceosoom, 
dat wordt gevonden bij 65-90% van de patiënten met MDS-RS. 
Dit spliceosoom is verantwoordelijk voor de ‘splicing’ van het 
pre-RNA.3,4 De aanwezigheid van de SF3B1-mutatie wordt 
dermate van belang geacht dat de diagnose MDS-RS in aan-
wezigheid van de mutatie reeds wordt gesteld bij meer dan 
5% ringsideroblasten, terwijl een percentage van minstens 
15% is vereist als de mutatie niet aantoonbaar is.1 De 
SF3B1-mutatie leidt niet alleen tot een aberrante splitsing 
van genen die betrokken zijn bij het ijzermetabolisme, maar 
ook van genen die coderen voor eiwitten die van belang zijn 
voor de hemoglobinesynthese en erytroïde maturatie.5 Deze 
mutatie is echter niet specifiek voor MDS-RS en wordt even-
eens in wisselende percentages gevonden in solide en ande-
re hematologische maligniteiten, zoals bij B-cel chronische 
lymfatische leukemie (B-CLL). De SF3B1-mutatie wordt bij 
B-CLL bij tot ongeveer 5-18% aangetoond en behoort daar-
mee, samen met mutaties in TP53, ATM, MYD88, BIRC3 en 
NOTCH1 tot de meest voorkomende moleculaire afwijkin-
gen.6,7 Ook bij de monoklonale B-cellymfocytose (MBL),  
gedefinieerd als <5 x 109 B-cellymfocyten/l, wordt bij 1,5-
4,7% een SF3B1-mutatie gevonden overeenkomstig met de 
bevindingen bij een B-CLL Rai 0, en is geassocieerd met een 
slechtere uitkomst.8 
Wij presenteren een patiënt met een MDS-RS en ‘high-
count’-MBL bij wie de SF3B1-mutatie werd aangetoond in de 
monocyten en granulocyten, maar niet in de B-lymfocyten. 

CASUS 
Een 87-jarige man, met in de voorgeschiedenis een TIA en 
een bijniertumorextirpatie links, presenteerde zich in verband 
met anemie en jeukklachten. In 2005 vond analyse plaats 
met een ferritine van 754 μg/l (30-300) en een verhoogde 
ijzerverzadiging tot 95% (15-45). Er was geen alcoholgebruik 
en de BMI was laagnormaal. Er waren geen Cys282Tyr- en 
His63Asp-mutatie in het HFE-gen en bij MRI-onderzoek van 
de lever werd de ijzerconcentratie geschat op 110 tot 140 
μmol/gram (<60). Op dat moment was het hemoglobine 
(Hb) 7,15 mmol/l (8,0-10,) met een MCV van 96 fl (83-100), 
trombocyten van 387 x 109/l (150-400) en leukocyten van 
6,6 x 109/l (4-10) met een normale differentiatie. Vitamine 

B12 en foliumzuur waren normaal. Er was geen sprake van 
leverfunctiestoornissen en geen diabetes.
Er was geen verklaring voor de pathologische ijzerstatus en 
er werd, gezien het ontbreken van evidente orgaanschade, 
een afwachtend beleid gevoerd.
Zowel het Hb als de ijzerstatus bleven stabiel tot 2014.  
In korte tijd daalde het Hb tot 5,8 mmol/l met een dalend 
MCV van 99 tot 90 fl en reticulocyten van 3,7% (0,3-2).  
Er waren geen tekenen van hemolyse of een vitamine B12- 
dan wel foliumzuurdeficiëntie. Er was een milde lymfocytose 
tot 6,2 x 109/l (1-3,5) bij een normaal trombocytenaantal  
en milde granulopenie van 1 x 109/l (1,5-6,5). In de bloed- 
uitstrijk werden meerdere atypische lymfocyten gezien met 
Grumelee-patroon en Gumprechtse schollen. Immuunfeno-
typering van het bloed liet 1,9 x 109/l (30%) monoklonale 
B-cellen (Ig-kappa) passend bij een B-CLL-immuunfenotype 
(CD19+, CD5+, CD20zwak, CD23 deels+, CD10– en FMC7–) 
zien. Op grond van deze bevindingen werd de diagnose 
‘high-count’ monoklonale B-cellymfocytose gesteld. Wegens 
de tot dan toe onverklaarde anemie werd beenmergonderzoek 
verricht. Dit toonde een zeer celrijk beenmerg met een matig 
toegenomen erytropoëse met goede uitrijping met <10% 
dysplasie in de drie cellijnen. Er was plaatselijk infiltratie 
met monoklonale kleine B-cellen met hetzelfde immuun- 
fenotype als in het bloed. In de ijzerkleuring werd 80% ring-
sideroblasten gevonden. Er was een normaal mannelijk 
karyotype. De combinatie van een dalend Hb en MCV bij 
een toegenomen aantal ringsideroblasten en ferritine van 
754 μg/l met een ijzersaturatie van 95% past bij een vermin-
derde ijzerinbouw in het hemoglobine binnen de erytroblast, 
hetgeen werd ondersteund door een sterk verhoogd zink- 
protoporfyrine van 4,12 μmol/l (0,27-1,23). Wegens het ont-
breken van evidente dysplastische kenmerken werd als oor-
zaak van deze sideroblastische anemie nog een late mani- 
festatie van een X-linked sideroblastaire anemie overwogen, 
maar er konden geen pathogene veranderingen in het code-
rende deel voor het ALAS2-eiwit worden aangetoond.  
Om deze reden werd analyse gedaan van het SF3B1-gen, 
waarbij een nucleotide 2098 A → G (Leu700Glu)-mutatie 
werd aangetoond. De diagnoses MDS-RS en ‘high-count’ 
MBL werden gesteld. Door middel van Ficoll-Hypaque- 
densiteit gradiëntcentrifuge werden de granulocyten van de  
mononucleaire cellen gescheiden. Met de FACSAria ‘cell 
sorter’ werden binnen de mononucleaire cellen de T-cellen 
(CD3+), de B-cellen (CD19+) en de monocyten (CD14+)  
gescheiden. Gezien de aanwezigheid van 30% monoklonale 
B-cellen binnen de B-celpopulatie en een gevoeligheid van 
1% voor het aantonen van de SF3B1-mutatie werd besloten 
alleen bij een positief signaal binnen de gehele B-celfractie 
te scheiden tussen CD5+- en CD5–-B-cellen. 
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De SF3B1-mutatie werd aangetoond in de monocyten en 
granulocyten, maar niet in de T- en B-cellen, zodat werd 
geconcludeerd dat er geen mutatie van het SF3B1-gen aan-
wezig was in de monoklonale B-cellen. 

BESPREKING 
De aanwezigheid van zowel een myeloïde als een lymfoproli-
feratieve maligniteit bij één en dezelfde patiënt is zeldzaam 
en treedt slechts bij <1% van de patiënten met een hemato-
logische maligniteit op. Zowel de gestoorde immuniteit  
bij een lymfoproliferatieve maligniteit als de DNA-schade,  
die teweeg is gebracht door chemotherapie of radiotherapie, 
kunnen bij de ontwikkeling van een myeloïde maligniteit 
een rol spelen.9 Er zijn enkele tientallen aangeboren muta-
ties die predisponeren voor het ontwikkelen van een hema-
tologische maligniteit, maar dit betreft vrijwel altijd een acute 
lymfatische of myeloïde leukemie op lage leeftijd.10,11 Gezien 
het feit dat het vooral combinaties zijn van veelvoorkomende 
maligniteiten op hogere leeftijd, zoals B-CLL in combinatie 
met een myeloproliferatieve neoplasie of MDS, zou het samen 
voorkomen van deze maligniteiten op toeval kunnen berusten. 
Hoewel dus zeldzaam, zijn er tot op heden wel enkele casus-
sen beschreven van patiënten met de diagnose B-CLL in 
combinatie met een MDS-RS die niet therapiegerelateerd 
zijn.12-15 Overtuigende argumenten voor een gemeenschap-
pelijk origine werden bij cytogenetisch onderzoek en immuun-
fenotypische analyse niet gevonden. Zo ook waren daarvoor 
bij de hierboven beschreven patiënt geen aanvullende mole-
culaire aanwijzingen.
Papayannis et al. beschrijven echter in 1974 een casus van 
een 71-jarige man met een primaire verworven sideroblastaire 
anemie (PASA) die twee jaar later een chronische lymfocytaire 
leukemie ontwikkelt. Chromosoomanalyse op beenmerg- 
aspiraat, grotendeels bestaande uit mitoses van de myeloïde 
en erytroïde cellijn, liet in de helft van de gevallen aneuploïdie 

en in een kwart van de gevallen structurele abnormaliteiten 
zien. De lymfocyten in de perifere bloeduitstrijk toonde  
eenzelfde beeld. Deze bevinding werd door de auteurs  
beschouwd als bewijs dat de twee ziekten gerelateerd zijn 
door een gemeenschappelijke abnormale voorlopercel, waar-
bij moet worden aangetekend dat er geen bewijs is dat de 
gevonden chromosomale afwijkingen in het beenmerg aan-
wezig waren in de niet-lymfatische cellen.16

Door het ter beschikking komen van moleculaire diagnostiek 
kan meer onderzoek naar klonaliteit worden verricht. Zo 
kan bij patiënten met een myeloproliferatieve ziekte (MPN) 
de kenmerkende JAK2V617F-mutatie niet alleen in de myeloïde 
cellen worden aangetoond, maar ook bij een aantal patiënten 
in T- en/of B-lymfocyten.17 De betekenis hiervan is onduidelijk, 
maar er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat de aan- 
wezigheid van een dergelijke mutatie leidt tot expansie van 
deze lymfocyten. Niettemin zijn er toch aanwijzingen dat MBL 
vaker lijkt voor te komen bij MPN-patiënten ten opzichte van 
gezonde personen van dezelfde leeftijd.18 Geïsoleerde CD19+- 
B-cellen hadden echter geen JAK2V617F-mutatie, terwijl de 
cellen zonder CD19-expressie wel JAK2V617F-positief waren. 
Sterker nog, bij enkele onderzochte patiënten met een  
JAK2V617F-positieve polycythemia vera en een gelijktijdige 
B-CLL werd de JAK2V617F-mutatie niet alleen in de myeloïde 
cellen, maar ook in de T-, NK- en benigne B-lymfocyten aan-
getoond, maar niet in de maligne B-celkloon.19 Bij B-CLL- 
patiënten worden diverse moleculaire afwijkingen al vroeg 
in de hematopoëtische stamcel aangetoond.16 Zo kan de 
door ons onderzochte SF3B1-mutatie worden aangetoond  
bij onrijpe CD34+-progenitorcellen en bij mature CD34+- 
monocyten.20 Ook hier is de betekenis van de aanwezigheid 
van de SF3B1-mutatie in de non-lymfoïde cellijn bij patiënten 
met een B-CLL onduidelijk. Wij presenteren een patiënt  
bij wie simultaan sprake is van een MBL en een MDS-RS 
waarbij de SF3B1-mutatie, hoewel geassocieerd met beide 

CASUÏSTIEK

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Recentelijk heeft de World Health Organization de classificatie van myeloïde neoplasieën en acute 
leukemie gereviseerd. Hierin wordt genetische expressie van gemuteerde genen meegenomen  
in de diagnostische criteria die van klinisch significant belang zijn, zoals de SF3B1-mutatie bij het 
myelodysplastisch syndroom met ringsideroblasten.

2 Ondanks het feit dat de SF3B1-mutatie is aangetoond in neoplasieën van zowel de myeloïde als de 
lymfoïde cellijn, zijn er tot op heden geen sterke aanwijzingen voor een oorsprong in een 
gemeenschappelijke stamcel. De combinatie van zowel een myeloïde als lymfoïde lymfoproliferatieve 
maligniteit in één en dezelfde patiënt is zeldzaam.
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aandoeningen, alleen werd aangetoond in de maligne mye-
loïde cellen.

CONCLUSIE 
Concluderend beschrijven wij een casus van een patiënt  
met zowel een MDS-RS en ‘high-count’-MBL. Hoewel de 
SF3B1-mutatie met beide aandoeningen is geassocieerd, 
werd de mutatie bij deze patiënt alleen aangetoond in de 
monocyten en granulocyten, maar niet in de B-lymfocyten. 
Dit bevestigt de resultaten van eerdere studies waarbij op 
basis van cytogenetische en immuunhistochemische resul-
taten geen overtuigende aanwijzingen waren gevonden voor 
een gemeenschappelijke origine van lymfatische en myeloïde 
neoplasieën. 
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