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Diagnostiek bij agressief B-cel 
non-hodgkinlymfoom
Diagnosis of aggressive B-cell non-Hodgkin lymphoma

dr. A. Diepstra¹

SAMENVATTING 
De diagnostiek van agressieve grootcellige B-cel-
lymfomen is complex en door nieuwe biologische 
inzichten aan veranderingen onderhevig. Een aantal 
van deze veranderingen is opgenomen in de 2017  
revisie van de WHO-classificatie tumoren van hema-
topoëtische en lymfoïde weefsels en heeft invloed  
op de huidige praktijk in Nederland. Met name gen-
herschikkingsbepaling van MYC, BCL2 en BCL6 met 
behulp van FISH neemt nu een prominente en thera-
piebepalende rol in, maar goede integratie met klini-
sche kenmerken, morfologie en immuunhistochemie 
zijn essentieel. Het doel van dit overzichtsartikel is om 
inzicht te geven in dit diagnostische proces.    
(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:3-8)

SUMMARY
The diagnosis of aggressive large B-cell lymphomas 
is complex and periodically changing as a conse-
quence of novel biological insights. Some of these 
changes have been incorporated in the 2017 revision 
of the WHO classification of tumors of haemato- 
poietic and lymphoid tissues and this affects daily 
practice in the Netherlands. Rearrangement analysis 
of the MYC, BCL2 and BCL6 genes can have thera-
peutic consequences and has now been incorporated 
in the diagnosis of aggressive large B-cell lympho-
mas, but proper integration with clinical characte- 
ristics, morphology and immunohistochemistry is of 
the essence. The goal of this overview is to provide 
insight in this diagnostic process.

INLEIDING
Agressieve grootcellige B-cellymfomen zijn een diverse groep 
van verschillende non-hodgkinlymfoomentiteiten, met onder 
andere diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), Burkitt- 
lymfoom, lymfoblastair lymfoom en mantelcellymfoom. De 
diagnostiek van deze lymfomen vereist integratie van meer-
dere klinische, klassiek pathologische en moleculaire tumor- 
celkenmerken, waarbij voor elk kenmerk uitgebreide overlap 
tussen entiteiten mogelijk is. Precieze diagnostiek is echter 
wel relevant, aangezien er grote verschillen in behandeling 
en prognose bestaan. In de WHO-classificatie van 2017  
zijn twee nieuwe categorieën benoemd, namelijk hooggradig 
B-cellymfoom (HGBL) met translocaties van MYC met BCL2 
en/of BCL6; en HGBL niet anders gespecificeerd (NOS).1 

Vooral de identificatie van de eerstgenoemde categorie is 
zeer belangrijk, omdat patiënten met dit type lymfoom in 
aanmerking komen voor een aangepaste behandeling met 
DA-EPOCH-R. 

MORFOLOGIE
Diagnostiek van lymfomen op weefsel begint met beoordeling 
van de standaard hematoxyline- en eosinekleuring. Agres-
sieve B-cellymfomen tonen meestal een diffuse groeiwijze 
en bestaan uit tumorcellen die in aaneengesloten velden  
zijn gelegen. Deze tumorcellen hebben blastaire of blastoïde 
kenmerken, waarbij de kern ten minste twee keer zo groot is 
als die van een normale lymfocyt en waarbij een kernstruc-
tuur zichtbaar is. Blastaire cellen hebben één of meerdere 
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duidelijke nucleoli en kunnen verder worden verdeeld in  
immuunblasten, plasmablasten en andere morfologische  
varianten waarbij bijvoorbeeld een (sterk) irregulaire kern-
contour kan zijn. Blastoïde cellen lijken op een lymfoblast 
met slechts een kleine nucleolus en weinig cytoplasma. Over 
het algemeen zijn zij iets kleiner dan blastaire cellen. Blasten 
en blastoïde cellen zijn niet altijd helemaal goed van elkaar 
te onderscheiden en in feite gaat het om een breed morfo- 
logisch spectrum. Toch is het onderscheid vaak relevant  
en een adequaat biopt met goede morfologie en voldoende  
tumorweefsel is dan ook noodzakelijk. Een representatief 
naaldbiopt kan volstaan, maar is gevoelig voor weefselarte-
facten. Soms zal daarom om een tweede biopt moeten wor-
den gevraagd.
De morfologie die past bij het burkitt-lymfoom is het meest 
specifiek en het minst variabel ten opzichte van de andere 
agressieve B-cellymfoomentiteiten. Dit lymfoom wordt mor-
fologisch gekenmerkt door blastoïde tumorcellen met een 
monotoon kernbeeld. De tumorcellen hebben een zeer hoge 
delingsactiviteit en er zijn veel mitosefiguren. Verder gaan de 
tumorcellen makkelijk in apoptose en dit kenmerk wordt 
duidelijk door de regelmatig verspreid gelegen reactieve  
macrofagen die de cel- en kernresten van de tumorcellen 
fagocyteren. Doordat de macrofagen met hun sterk fago- 
cyterende activiteit veel cytoplasma hebben, geeft dit het  
tumorweefsel op overzicht een sterrenhemelpatroon met  
regelmatige ophelderingen in tumorceldichte velden. Deze 

macrofagen worden dan ook wel ‘sterrenhemelmacrofagen’ 
genoemd. Overigens zijn de kernen van de macrofagen  
behulpzaam bij het beoordelen van de tumorcellen. Burkitt- 
tumorcellen zijn namelijk ten opzichte van andere agressieve 
B-cellymfomen relatief klein en hun kern is qua grootte  
vergelijkbaar met de kern van een sterrenhemelmacrofaag. 
Bij optimale morfologie van het weefsel kunnen boven- 
genoemde criteria voldoende zijn om de diagnose burkitt- 
lymfoom te stellen (zie Figuur 1). Omdat de criteria behoor-
lijk strikt zijn, blijft er in de praktijk echter nog vaak een 
differentiaaldiagnose met andere agressieve lymfomen. 

IMMUUNHISTOCHEMIE
Op basis van de morfologische indruk wordt een differen- 
tiaaldiagnose gevormd, die vervolgens met immuunhisto-
chemie wordt uitgewerkt. In de eerste plaats dient te worden 
bewezen dat het om een B-cellymfoom gaat, dus met ex-
pressie van CD20 en/of CD79a. Het burkitt-lymfoom is altijd 
CD10- en BCL6-positief en is in principe BCL2-negatief, 
geheel passend bij een origine uit het kiemcentrum. Het 
aantal cellen dat actief is in de celcyclus (meetbaar met Ki-67) 
is ongeveer 100%. In ongeveer een kwart van de gevallen is 
er epstein-barr-virus aanwezig in de tumorcellen en dit is 
het beste aan te tonen met een EBER in-situ-hybridisatie,  
die specifiek viraal RNA aantoont. Het B-cel lymfoblastair 
lymfoom wordt gekenmerkt door expressie van immature 
B-celmarkers, waaronder CD34 en TdT. Laatstgenoemde is 

FIGUUR 1. De morfologie van het burkitt-lymfoom. Dit lymfoom wordt gekenmerkt door een diffuse proliferatie van mono-

tone blastoïde cellen met hoge delingsactiviteit en veel apoptose. De kernen van de blastoïde cellen zijn ongeveer zo groot 

als die van een sterrenhemelmacrofaag, waarvan er hier twee zijn afgebeeld. Deze sterrenhemelmacrofagen hebben ruim 

cytoplasma, waarin resten van gefagocyteerde lymfoomcellen zichtbaar zijn. 
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een enzym dat betrokken is bij de B-celreceptorvorming heel 
vroeg in de ontwikkeling van B-cellen. Ten slotte bestaan 
nog de blastoïde en pleiomorfe vormen van het mantelcellym-
foom, die bijna altijd positief zijn voor CD5 en cycline D1. 

FISH
Als burkitt-lymfoom, lymfoblastair lymfoom en mantelcel-
lymfoom op basis van morfologie en immuunhistochemie 
zijn uitgesloten, dan blijft er een grote groep agressieve  
lymfomen over die bestaat uit DLBCL-NOS, HGBL-NOS en 
HGBL met genherschikking van MYC en BCL2 en/of BCL6. 
Alhoewel ‘genherschikking’ de officiële term is, wordt in  
de praktijk ook vaak gebruikgemaakt van de vergelijkbare 
termen ‘translocatie’ en ‘breuk’. Voor juiste classificatie in 
de drie genoemde entiteiten is translocatie-onderzoek essen-
tieel, wat in de praktijk vooral wordt gedaan door middel 
van fluorescente in-situ-hybridisatie (FISH) op het diagnos-
tische weefsel (zie Figuur 2). Deze techniek wordt in Neder-
land gesuperviseerd door klinisch moleculair biologen in de 
pathologie (KMBP). In ongeveer 10% van de gevallen wordt 
een MYC-breuk gevonden. Als er naast een MYC-breuk ook 
nog een breuk in BCL2 is (~5% van alle gevallen), dan  
betreft het een HGBL met genherschikking van MYC en BCL2. 

Dit wordt onofficieel wel ‘double hit’-lymfoom genoemd. 
Soms is er dan ook nog een breuk in BCL6 en betreft het dus 
een HGBL met MYC-, BCL2- en BCL6-breuk, oftewel een 
‘triple hit’-lymfoom. Een breuk in MYC in combinatie met 
alleen BCL6 is zeldzamer.
Door middel van FISH is dus de HGBL met genherschikking 
van MYC en BCL2 en/of BCL6 goed te diagnosticeren, maar 
hoe wordt dan het onderscheid gemaakt tussen DLBCL- 
NOS en HGBL-NOS? Dit gebeurt op basis van de morfo- 
logie. Als er geen ‘double/triple hit’ is en de cellulaire morfo-
logie is blastair, dan is het DLBCL-NOS. Als de morfologie 
in deze situatie blastoïd is, dan is het HGBL-NOS. Volgens 
de huidige WHO-classificatie is de proliferatiefractie (Ki-67) 
in deze context niet relevant. Ook de aanwezigheid van  
alleen een MYC-breuk, dus een ‘single hit’, kan bij zowel 
DLBCL-NOS als HGBL-NOS voorkomen.1

Een verdere uitleg van FISH is hier op zijn plaats. Het betreft 
zogenoemde interfase-FISH op het gefixeerde diagnostische 
weefsel, waarbij in principe elke tumorcel kan worden beoor-
deeld. De relevante genetische loci worden met behulp van 
fluorescente probes zichtbaar gemaakt onder een fluores- 
centiemicroscoop. Voor zowel MYC, BCL2 en BCL6 wor- 
den ‘break-apart probes’ gebruikt, waarbij een rode en een  

FIGUUR 2. Schematische beslisboom voor de diagnostiek van agressieve B-cellymfomen.

FISH=fluorescente in-situ-hybridisatie, DH=‘double hit’, oftewel MYC-translocatie samen met translocatie van BCL2 óf BCL6, 

TH=‘triple hit’, oftewel MYC-translocatie samen met translocatie van BCL2 én BCL6, DLBCL=diffuus grootcellig B-cellymfoom, 

NOS=niet anders gespecificeerd.

Gebaseerd op Figuur 13.163 in het hoofdstuk ‘High-grade B-cell lymphoma’ van de WHO-classificatie.¹
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groene probe aan weerszijden van het gen binden. Als er 
geen breuk is, dan liggen de signalen zo dicht bij elkaar dat 
ze overlappen en een geel signaal geven (zie Figuur 3A). Als 
er wel een breuk is, dan liggen het rode en groene signaal 
separaat van elkaar. Een karakteristiek translocatiepatroon 
bestaat dus uit een los groen, een los rood en een geel signaal 
(zie Figuur 3B). Omdat de FISH op gesneden coupes wordt 
verricht, treden er altijd snij-artefacten op. Er kan immers 
maar een gedeelte van de tumorcelkern in het weefselplakje 
aanwezig zijn. Dit betekent dat er zowel vals-positieve als 
vals-negatieve kernen kunnen zijn. Om die reden moeten 
meerdere tumorcellen worden beoordeeld. Overigens kunnen 

de MYC-, BCL2- en BCL6-genen op veel verschillende loka-
lisaties in en rondom het gen gebroken zijn, waardoor het 
niet praktisch is om breuken te sequencen.
Geen van de breuken is pathognomonisch voor een lym- 
foomentiteit. MYC-breuken komen voor bij 100% van de 
burkitt-lymfomen, ~10% van de grootcellige B-cellymfomen, 
~35% van getransformeerde folliculair lymfomen, sporadisch 
bij andere lymfomen en ook bij multipel myeloom. MYC- 
translocatie leidt tot continue hoge expressie van MYC,  
resulterend in sterke activatie en proliferatie van de B-cel. 
BCL2-breuken komen voor bij ~90% van het laaggradig 
folliculair lymfoom. Continue BCL2-expressie zorgt ervoor 
dat B-cellen niet meer in apoptose kunnen gaan en dit is 
vooral relevant in de kiemcentrumreactie. BCL2-breuken 
worden dus ook gezien bij grootcellige B-cellymfomen, waar-
onder HGBL met MYC- en BCL2- en/of BCL6-translocatie. 
Algemeen wordt aangenomen dat HGBL met MYC- en BCL2- 
translocatie bij een patiënt die al bekend was met folliculair 
lymfoom een transformatie van dit folliculaire lymfoom  
betreft en als dusdanig moet worden benoemd. 
Met een nadere analyse van de FISH-resultaten kan nog  
iets meer informatie worden gegeven over de classificatie 
van het lymfoom. Het burkitt-lymfoom is cytogenetisch rela-
tief simpel en toont in principe voor de MYC-FISH het beeld 
zoals getoond in Figuur 3B, waarbij er geen breuken in BCL2 
en BCL6 bestaan. DLBCL- en HGBCL-NOS zijn over het 
algemeen cytogenetisch complexer. Dit betekent dat er door 
numerieke chromosomale afwijkingen soms meer MYC- 
signalen kunnen worden gezien (zie Figuur 3C). HGBL met 
MYC- en BCL2- en/of BCL6-translocatie geven over het  
algemeen het meest afwijkende FISH-profiel, met meerdere 
signalen in de MYC-FISH en vaak ook een aberrant patroon 
in de BCL2- en BCL6-FISH (zie Figuur 3D). Naast de  
MYC-FISH met ‘break apart probes’, kan er ook een MYC-
IGH-fusie-FISH worden gedaan. Co-lokalisatie van een MYC- 
probe met een probe ter plaatse van het zware keten immuun-
globulinelocus (IGH) bewijst in deze FISH-test de t(8;14)
(MYC-IGH)-translocatie. Het is echter bekend dat pathogene 
MYC-translocaties ook andere partners dan IGH kunnen  
betreffen, waaronder de immuunglobuline lichteketenloci 
(IGK of IGL). Deze alternatieve translocaties kunnen zowel 
bij DLBCL als HGBL en burkitt-lymfoom voorkomen.

SELECTIE VOOR FISH
Omdat de FISH-techniek relatief tijdrovend is, zijn er meer-
dere strategieën bedacht om een voorselectie te maken. De 
MYC-translocatie is het belangrijkste en het lijkt logisch om 
te selecteren op basis van hoge expressie van het MYC-eiwit 
met behulp van immuunhistochemie. Helaas kunnen hier-
mee gevallen met MYC-translocatie worden gemist, mogelijk 

FIGUUR 3. Schematische weergave van interfase-FISH- 

resultaten voor het MYC-gen met gebruik van ‘break apart 

probes’. Voor elke diagnose is een voorbeeld van een goed 

beoordeelbare kern weergegeven. A. In de kern van normale 

cellen zijn er twee chromosomen met elk een intact MYC-

gen. De rode en de groene probe liggen aan weerszijden  

van het MYC-gen, waardoor het signaal van deze probes 

elkaar overlappen. B. Bij het burkitt-lymfoom is één kopie 

van het MYC-gen getransloceerd naar een ander chromo-

soom. Hierdoor binden de rode en groene probe op grote 

afstand van elkaar. C. DLBCL is cytogenetisch complexer 

dan het burkitt-lymfoom. Dit betekent dat er meer dan twee 

kopieën van (delen van) chromosomen aanwezig kunnen 

zijn, wat kan leiden tot extra rode en/of groene signalen, die 

los van elkaar liggen als er een MYC-breuk is. D. HGBL met 

MYC-breuk en BCL2- en/of BCL6-breuk is cytogenetisch 

vaak het meest complex. 

Normaal Burkitt
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omdat het MYC-eiwit door mutaties niet meer kan worden 
gebonden door een MYC-antilichaam.2 Omdat MYC een hoge 
delingssnelheid induceert, zou de proliferatiefractie gemeten 
met Ki-67-immuunhistochemie theoretisch kunnen helpen, 
maar in de praktijk blijkt dit helaas niet goed te werken.3

Verder is bekend dat MYC-translocaties, zeker in combinatie 
met BCL2-translocaties, vooral veel voorkomen bij groot- 
cellige B-cellymfomen van het kiemcentrumtype (ook wel 
‘germinal center B cell’, oftewel GCB-type genoemd). Kiem-
centrumtypelymfomen zijn van oorsprong gedefinieerd 
door genexpressie, waarbij later immuunhistochemie als 
surrogaatmarker is gebruikt. De belangrijkste immuunhisto-
chemische marker CD10 is inderdaad vaak positief bij lym-
fomen met een MYC-translocatie. De praktijk leert echter dat 
bij voorselectie op basis van CD10-immuunhistochemie een 
deel van de lymfomen met een MYC-translocatie worden  
gemist.4 Het bepalen van het kiemcentrumtype met behulp 
van immuunhistochemie is overigens in de praktijk niet erg 
betrouwbaar door technische en interobservervariatie. Dit 
wordt volgens de recentste HOVON-richtlijn DLBCL ook 
niet als een vereiste voor adequate dagelijkse diagnostiek  
beschouwd (www.hovon.nl). Een veel gebruikte strategie in 
Nederland is om eerst de FISH voor MYC te verrichten op 
lymfomen in het spectrum van DLBCL-NOS en HGBL. Als 
deze positief is (~10%), dan kan in tweede instantie de FISH 
voor BCL2 en BCL6 worden verricht. Voor een grootcellig 
lymfoom in het DLBCL-NOS/HGBL-spectrum zal de patho-
loog dan eerst een voorlopige diagnose van grootcellig B-cel-
lymfoom afgeven en pas in tweede instantie de definitieve 
diagnose met medenemen van de FISH-resultaten.

BIJZONDERE SUBTYPEN
In feite hoeft de MYC-FISH alleen te worden gedaan bij  
verdenking op burkitt-lymfoom en in het geval van lymfomen 
die in het spectrum van DLBCL-NOS en HGBL vallen. Buiten 
deze context is onvoldoende bewijs dat aanwezigheid van 

een MYC-translocatie met BCL2- en/of BCL6-translocatie  
gerelateerd is aan prognose. Voorbeelden van lymfomen die 
wel op DLBCL/HGBL lijken, maar niet voor prognosticatie 
met behulp van FISH in aanmerking komen zijn het intra-
vasculaire DLBCL, EBV-geassocieerd DLBCL, immuundefi-
ciëntie-geassocieerd DLBCL, testis- en CNS-lymfoom, T-cel- 
en histiocytenrijk B-cellymfoom en primair mediastinaal 
B-cellymfoom. Deze lymfomen zijn alle relatief zeldzaam en 
hebben vaak een specifieke klinische context. Bij patiënten 
met een laaggradig lymfoom kan transformatie naar een 
agressief lymfoom optreden door een MYC-translocatie, 
maar ook door andere mechanismen. Ook in deze context  
is het niet bekend of de MYC-translocatie een slechtere prog-
nose voorspelt ten opzichte van andere mechanismen.  
Getransformeerd grootcellig B-cellymfoom heeft over het  
algemeen wel een agressiever beloop dan de novo grootcellig 
B-cellymfoom. In de diagnostiek van agressieve B-cellym- 
fomen is een goede afweging van klinische kenmerken dus 
essentieel.
 
TOEKOMST
Voor de grootste groep van agressieve B-cellymfomen,  
DLBCL-NOS, is recentelijk een aantal grote DNA-sequen-
cing-onderzoeken uitgekomen die laten zien dat er op basis 
van mutatieprofielen verder onderscheid in mate van agres-
siviteit kan worden gemaakt.5-7 Deze mutatieprofielen tonen 
aan dat er biologische verschillen zijn die invloed hebben  
op de prognose. De mutatieprofielen zelf zijn complex en 
reproduceerbaarheid is nog niet voldoende bewezen. Naast 
de mutaties zijn er genexpressieprofielen, translocaties en 
uiteraard ook klinische parameters die een prognostisch  
effect hebben. Deze kenmerken zijn in wisselende mate  
afhankelijk van elkaar en het gaat een uitdaging worden om 
te bepalen welke (combinatie van) factoren het belangrijkst 
zijn om de prognose beter te kunnen voorspellen en hoe 
deze in de praktijk kunnen worden gebruikt. 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Adequate diagnostiek van agressieve B-cellymfomen vereist goede morfologie, gerichte immuun- 

histochemie en de mogelijkheid om MYC-, BCL2- en BCL6-translocaties te kunnen bepalen.

2 De FISH voor MYC (en als positief ook voor BCL2 en BCL6) moet worden verricht op lymfomen in  

het spectrum van DLBCL-NOS en HGBL. 

3 Verdere moleculaire subclassificatie van DLBCL-NOS en HGBL zal mogelijk in de toekomst kunnen  

worden gebruikt voor nieuwe behandelstrategieën.
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CONCLUSIE
De diagnostiek van de agressieve grootcellige B-cellymfomen 
is complex en een goede samenwerking tussen hematoloog, 
patholoog en KMBP-er is essentieel. Aangezien er behandel-
consequenties zijn voor patiënten met een lymfoom in het 
spectrum van DLBCL-NOS en HGBL, dient in deze gevallen 
altijd FISH-analyse te worden gedaan. De rol van de KMBP-
er zal in de nabije toekomst mogelijk groter worden, aan- 
gezien er aan de kant van de moleculaire diagnostiek van  
het DLBCL-NOS nog een sterke toename aan inzichten wordt 
verwacht. Hopelijk gaat dit leiden tot nieuwe en praktisch 
toepasbare prognostische modellen die effectievere en moge-
lijk zelfs mutatiegerichte behandelingen mogelijk maken. 
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