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Folliculair Lymfoom graad 3B (FL3B) 
 
 
 

Inleiding 
Een maligne lymfoom is een kwaadaardige woekering van witte bloedcellen die 
zich meestal manifesteert in lymfeklieren en zich verspreidt via het bloed- en/of 
lymfestelsel.  
Lymfomen kunnen in twee categorieën ingedeeld worden; de Hodgkin (HL) en 
non-Hodgkin lymfomen (NHL). In dit proefschrift worden alleen de NHL 
besproken. 

De NHL worden volgens de World Health Organization (WHO) 
classificatie in verschillende histologische subgroepen ingedeeld. Deze indeling 
vindt plaats op grond van een combinatie van genetische, histologische, 
immuunfenotypische en klinische eigenschappen en is belangrijk voor de 
behandeling. De twee meest voorkomende histologische subgroepen zijn de 
folliculaire lymfomen (FL) en de diffuus grootcellige lymfomen (DLBCL). FL 
worden volgens een microscopische methode, de ‘Berard cell counting methode’ 
in 3 subgroepen gegradeerd; FL graad 1,2 en 3.  
FL graad 3 kan op basis van de hoeveelheid centroblasten onderverdeeld worden 
in 3A en 3B. FL3A bestaat uit een gemengde populatie van centroblasten en 
centrocyten terwijl in FL3B alleen een monotone populatie van centroblasten 
voorkomt. 

Folliculair lymfoom graad 3B (FL3B) wordt gezien als een aparte 
subgroep met naast kenmerken van een folliculair lymfoom, ook kenmerken van 
een DLBCL. De onderzoeksresultaten van deze specifieke subgroep worden in dit 
poefschrift gedetailleerd beschreven met chromosomale (=cytogenetische) 
karakterisering als basis van het onderzoek.
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Cytogenetica 
Veel cytogenetische en moleculair genetische studies van lymfomen, leukemiën 
en solide tumoren hebben geleid tot de conclusie dat kanker, en de eventuele 
progressie daarvan, ontstaat tengevolge van een opéénstapeling van afwijkingen 
in het erfelijk materiaal (het DNA). Veel van deze afwijkingen kunnen in 
gekweekte tumorcellen met behulp van een microscoop worden waargenomen als 
veranderingen in het aantal of de structuur van de chromosomen.  
Ondanks de vaak geringe onderlinge verschillen in morfologie en immunologie 
zijn inmiddels veel NHL subgroepen cytogenetisch goed gedefinieerd. 
Uitgebreide studies hebben aangetoond dat bijna alle succesvol chromosomaal 
gekarakteriseerde (gekaryotypeerde) lymfomen klonale chromosomale 
afwijkingen laten zien. Meestal zijn de chromosomale karakteriseringen 
(karyotypen) van de lymfomen erg complex met meerdere klonale afwijkingen. 

De chromosomale translocatie t(14;18)(q32.3;q21.3) en afwijkingen in 
chromosoom 3, band 3q27, zijn structurele veranderingen die vaak worden 
gevonden in een NHL. De translocatie t(14;18) (Fig. 1) wordt in 80-90% van de 
FL1,2 gevonden en in 20-30% van de DLBCL  
 

 
Figuur 1: t(14;18)(q32;q21), waarbij een gebalanceerde uitwisseling plaatsvindt tussen  
chromosoom 14 en chromosoom 18. 
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Structurele chromosomale afwijkingen betreffende band 3q27 worden tevens 
gevonden in NHL; in ca. 40% van de DLBCL en in ca.10% van de FL1,2.  
Cytogenetische studies hebben aangetoond dat de afwijkingen van 3q27 van 
drieërlei aard kunnen zijn: deleties, additie van onbekend chromosomaal materiaal 
en gebalanceerde translocaties tussen chromosoom 3 en verschillende partner 
chromosomen. Een veelvuldig gevonden gebalanceerde translocatie waarbij 3q27 
en het immuunglobuline gen op chromosoom 14 zijn betrokken is de translocatie 
t(3;14)(q27;q32) (Fig. 2) 
 
 
 

 
Figuur 2: Afwijking van chromosoom 3, band 3q27, als resultaat van de t(3;14)(q27;q32) 

 
 
 
Hoewel in FL1,2 en in DLBCL respectievelijk een t(14;18) en een 3q27 afwijking 
in hoge percentages voorkomen, is er in beide groepen een laag percentage 
(ca.10%) beschreven die beide afwijkingen tegelijk hebben.  
 
In hoofdstuk 2 beschrijven we dat onze onderzochte groep van 32 gevallen met de 
diagnose FL3B onderverdeeld kan worden in 3 verschillende subgroepen:  
I: met een 3q27 afwijking en géén t(14;18), 
II: géén 3q27 afwijking en géén t(14;18),  
III: met een t(14;18) en géén 3q27 afwijking.  
 
Ondanks dat beide genoemde afwijkingen vaak voorkomen toont ons onderzoek 
aan dat in FL3B deze twee afwijkingen wederzijds exclusief zijn dwz. nooit 
samen voorkomen!   
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Behalve bovengenoemde translocaties worden additionele numerieke 
chromosomale afwijkingen gezien, zoals winst van chromosoom X, 7, 12 en 21 en 
structurele secundaire afwijkingen betreffende chromosoombanden 1p36, 6q13 en 
del(6q), dup(7q) en der(18).  
Cytogenetische studies hebben aangetoond dat FL’s die een histologische 
transformatie ondergaan vaak naast een bestaande t(14;18) meerdere numerieke 
en structurele chromosomale afwijkingen verkrijgen. Winst van chromosoom 7 
wordt vaak als secundaire afwijking gezien in t(14;18) positieve FL’s. 
In hoofdstuk 4 beschrijven we dat winst van chromosoom 7 statistisch significant 
vaker voorkomt in de t(14;18) positieve gevallen dan in de t(14;18) negatieve 
gevallen.  

Deletie van de lange arm (q) van chromosoom 6 wordt frequent gezien als 
secundaire afwijking, echter in enkele gevallen ook als enige afwijking. Hoewel 
verlies van 6q of delen van 6q beschreven is bij nodale DLBCLs, komt het in 
hogere percentages voor in extra-nodale DLBCLs die zich in gebieden bevinden 
die onbereikbaar zijn voor de normale afweer (immune privileged sites). In 
hoofdstuk 5 wordt een serie van 17 testislymfomen beschreven waarbij in 88% 
van de gevallen met behulp van verschillende technieken een deletie in 6q is 
aangetoond.  
Deze zeer hoge frequentie t.o.v. eerdere studies kan worden verklaard doordat 
deze specifieke groep lymfomen niet eerder zo gedetailleerd met een combinatie 
van verschillende technieken (cytogenetica, fluorescentie in situ hybridisatie 
(FISH) en array–comparative genomic hybridisatie (a-CGH)) is bestudeerd. 
 
Moleculaire genetica 
Het resultaat van de translocatie t(14;18) is het naast elkaar plaatsen (juxtapositie) 
van het BCL2 gen dat normaal op chromosoom 18 ligt en het immuunglobuline 
gen gelegen op chromosoom 14. Bij 60 -70% van deze translocatie liggen de 
breukpunten in het BCL2 gen in het Major Breakpoint Region (MBR); in 10-15% 
in het minor cluster region (mcr) en bij 5-10% wordt een derde breukpunt, 
gelegen tussen de eerste twee, gevonden. Omdat het BCL2 gen door deze 
juxtapositie continu geactiveerd wordt, vindt er een verstoring plaats van de 
regulering van de BCL2 eiwit expressie. Het BCL2 eiwit speelt een belangrijke 
rol bij de preventie van geprogrammeerde celdood (apoptose). Verhoogde 
expressie leidt dus tot een overlevingsvoordeel van de aangedane tumorcellen. 

Het BCL6 gen, gelegen op chromosoom band 3q27 is in circa 40% van de 
DLBCL patiënten betrokken bij een translocatie. De translocaties leiden tot 
vervanging van de promotor van het BCL6 gen door een promotor van het gen aan 
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de andere kant van het breukpunt op het andere chromosoom dat bij de 
translocatie is betrokken.  
Het BCL6 gen codeert voor een BCL6 eiwit, een belangrijk eiwit bij de vorming 
en functie van het kiemcentrum. De meerderheid van de breukpunten in het BCL6 
gen liggen in het Major Breakpoint Region (MBR). Een recent gevonden 
breukpunt ligt tussen 245kb en 285kb aan de telomeer zijde van het MBR en 
wordt het alternative breakpoint cluster region (ABR) genoemd. Recente studies 
tonen aan dat dit breukpunt meestal in FL1,2 voorkomt. In hoofdstuk 3 zijn 9 
FL3B gevallen met een cytogenetische 3q27 afwijking onderzocht met 
fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) met verschillende probe combinaties om 
het verschil in MBR en ABR aan te tonen. Zes van de 9 cases laten een breukpunt 
in het ABR zien.  
 
Immuunfenotype 
Van een aantal eiwitten, waaronder BCL2, BCL6, CD10, P53 en MUM1 is de 
expressie bekeken in FL3B om de mate van expressie te vergelijken met FL1,2 en 
DLBCL. In hoofdstuk 4 staan de resultaten hiervan in detail beschreven. 

CD10 (CALLA) expressie wordt in de meerderheid van onrijpe B cellen 
gevonden, maar komt tevens tot expressie in kiemcentrum cellen en wordt 
derhalve vaak beschouwd als een typische FL marker. We vinden een relatief 
hoog percentage overexpressie van CD10 in de t(14;18) positieve subgroep (III) 
wat overeenkomt met eerdere bevindingen dat zowel t(14;18) als CD10 typische 
FL markers zijn.  

BCL2 en BCL6 eiwit expressie wordt gevonden in de meerderheid van de 
folliculaire lymfomen en varieert van ca. 100% in FL1,2 tot ca. 75% in FL3B. 
BCL2 en BCL6 eiwit expressie is kenmerkend voor kiemcentrum B cellen.  
Onze onderzochte groep laat geen verschil zien in BCL2 en BCL6 eiwit expressie 
in de verschillende subgroepen en is tevens onafhankelijk van BCL2 en BCL6 gen 
herschikking.  

P53 expressie wordt gevonden in zowel FL’s als in DLBCL’s maar is 
echter ook vaak een indicator voor transformatie van een laag-gradig lymfoom 
naar een meer agressieve vorm.Wij vinden in ongeveer de helft van de gevallen 
van alle 3 verschillende subgroepen P53 overexpressie.  

MUM1/IRF4 expressie wordt vaak in combinatie met CD10 en BCL6 
expressie gebruikt om een onderverdeling te maken tussen DLBCL’s met een 
kiemcentrum B cel signatuur (GCB) en niet-kiemcentrum B cel signatuur (non-
GCB = Activated B Cells ( ABC). Dit onderscheid is mogelijk klinisch relevant 
gezien de associatie met een verschil in overlevingsduur van de patiënten. Het 
GCB of ABC fenotype wordt bepaald aan de hand van de resultaten van de 
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combinatie van deze 3 expressie patronen. Dit kan worden weergegeven in een 
zogenaamd beslissings-schema (hoofdstuk 6). Onze resultaten tonen aan dat 
nagenoeg alle primaire FL3B gevallen als GCB geclassificeerd kunnen worden en 
de meerderheid van de secundaire gevallen als (ABC). 
 
Kliniek 
We hebben van 28 patienten met de diagnose FL3B de resultaten van de 
behandeling en de klinische data geanalyseerd (zie Appendix). Van 18 patiënten 
was de primaire diagnose FL3B terwijl bij 10 de diagnose NHL was gesteld. Deze 
10 patiënten zijn behandeld alvorens de biopsie was verkregen waarvan de 
diagnose FL3B werd gesteld. Er zijn geen significante verschillen gevonden 
tussen de primaire gevallen en de secundaire gevallen in de respons op de 
therapie, het aantal recidieven en de overlevingsduur. Vanwege het relatief kleine 
aantal patiënten, de verschillen in therapie en de lange periode waarin het 
materiaal is binnengekomen kunnen er geen duidelijke conclusies getrokken 
worden. 
 
Discussie 
Een hypothetisch model betreffende de FL3B’s wordt uitgebreid besproken in de 
samenvatting / discussie waarbij uitgegaan wordt van de genetische 
overeenkomsten dan wel verschillen in vergelijking met FL1,2 en DLBCL. 
Feitelijk zouden de cases waarbij een afwijking betreffende chromosoom 3q27 
gevonden wordt als een DLBCL beschouwd moeten worden, echter het verschil in 
breukpuntlocatie in het Major Breakpoint Region (MBR) en Alternative 
Breakpoint Region (ABR)(hoofdstuk 3) rechtvaardigt een dergelijke conclusie 
niet.  
De patiënten met een t(14;18) zouden bij voorkeur als een FL1,2 beschouwd 
moeten worden, wat tevens bevestigd wordt door de typische FL1,2 markers 
CD10 en winst van chromosoom 7 (+7) die in deze subgroep respectievelijk in 
bijna significant en significant hogere percentages zijn gevonden. 
De subgroep (II), zonder 3q27 en t(14;18) maar met een laag percentage CD10 
overexpressie en +7 zou bij voorkeur ook als een DLBCL beschouwd moeten 
worden.  
Het is niet ondenkbaar dat met aanvullende technieken een tot dusver nog 
onbekende genetische afwijking gevonden wordt in bijvoorbeeld  
subgroep II. Immers, met array-CGH en gen expressie profilering, bij voorkeur in 
combinatie met Laser Dissectie Microscopie (LDM) kunnen enorme 
hoeveelheden gegevens worden verkregen resulterend in een voor een bepaald 
subtype of prognostische categorie kenmerkend genpatroon. Een dergelijk patroon 
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kan ook belangrijke informatie verschaffen over de pathogenese van lymfomen en 
mogelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de opheldering van het ware 
karakter van FL3B. 
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