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Technische bijlage: NGS analyse bij hematologische aandoeningen, HemaSeq_v1 panel 
 
1. Analyse methode: uitvoering en data-analyse 
 
Met behulp van Next Generation Sequencing (NGS) kunnen met deze analyse varianten opgespoord bij 
patiënten met volgende hematologische aandoeningen: essentiële thrombocytose (ET), primaire 
myelofibrose (PMF), atypische chronische myeloïde leukemie (aCML), chronische neutrofiele leukemie 
(CNL), chronische myelomonocytaire leukemie (CMML), myelodysplastisch syndroom (MDS), acute 
myeloïde leukemie (AML), andere MDS/MPN, systemische mastocytose (SM) en chronische lymfocytaire 
leukemie (CLL). 
 
De nucleïnezuur extractie wordt uitgevoerd op perifeer bloed, beenmerg of verse 
weefselbiopten met behulp van de QIAsymphony DSP DNA Mini Kit (Qiagen). 
 
Aanrijking van de regions of interest (ROI) voor targeted sequencing gebeurt dmv de Ampliseq 
for Illumina technologie (amplicon-gebaseerd) met behulp van het ‘AmpliSeq for Illumina 
Myeloid panel’. Sequencing wordt uitgevoerd op een Illumina MiSeq systeem met minimaal 
beoogde 300x coverage.  
 
Het HemaSeq_v1 panel laat toe om varianten in 40 target genen (zie tabel 1) op te sporen. Bij 17 
genen wordt het volledig exome gesequenced, terwijl bij de 13 andere genen de focus ligt op 
exonen met gekende hotspot varianten die mogelijks actionable zijn. 
 
Voor de oncogenen zijn de activerende hotspot varianten met gekende klinische relevantie in de 
vermelde myeloïde aandoeningen zoals beschreven in de richtlijn van de ComPerMed commissie 
detecteerbaar (https://www.compermed.be/nl). De tumorsuppressorgenen (TSG) worden niet 
altijd volledig gesequeneerd zodat niet alle varianten die kunnen resulteren in verminderde TSG 
functie gedetecteerd kunnen worden. 
 
Daarnaast bevat het panel ook verschillende genen en/of exonen die momenteel nog niet zijn 
opgenomen in de ComPerMed lijst. Zo bevat het panel o.a. extra exonen van JAK2, MPL en CALR 
waardoor non-canonical varianten ook kunnen gedetecteerd worden. 
 
Met deze techniek kan geen onderscheid gemaakt worden tussen verworven en aangeboren 
varianten. 
 

De primaire en secundaire data-analyse gebeurt met diverse software modules:  

 Ruwe data worden gegenereerd door de Illumina MiSeq software (RTA) als FASTQ files 
(text-based nucleotide sequence files)  

 Nazicht van de sequencing quality metrics (cluster density, clusters passing filter, reads 
passing filter, …) met de Illumina Sequencing Analysis Viewer (SAV v1.8)  

 Mapping van de ruwe data aan de referentiesequentie (hg19) met vorming van BAM 
(Binary Alignment Map) files, alignment, quality filtering gebeurt met de DNA amplicon 
module van de  Illumina Local Run Manager (LRM v2.0.1) gevolgd door de generatie van 
een variant call file (vcf).  

 
De tertiaire data-analyse (variant annotatie) gebeurt met de Illumina Variant Studio Software 
(v3.0.12) en bij de biologische classificatie van de varianten wordt de ComPerMed guideline 
gevolgd. 
  

https://www.compermed.be/nl
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Tabel 1: Lijst target genen voor detectie SNV en kleine indels 

Gen Exon(en) 
Referentiesequentie 

(RefSeq) 
Referentiesequentie 

(Ensembl) 

ABL1 4 (part), 5-9 NM_005157.5 ENST00000318560 

ASXL1 1-12 (alle) NM_015338.5 ENST00000375687 

BCOR 2-15 (alle) NM_001123385.1 ENST00000378444 

BRAF 4, 11, 15 NM_004333.6 ENST00000646891 

CALR 1-9 (alle) NM_004343.3 ENST00000316448 

CBL 8-9 NM_005188.3 ENST00000264033 

CEBPA 1 (alle) NM_004364.3 ENST00000498907 

CSF3R 14 en 17 (hotspot) NM_156039.3 ENST00000373103 

DNMT3A 11-23 NM_175629.2 ENST00000264709 

ETV6 1-8 (alle) NM_001987.4 ENST00000396373 

EZH2 2-20 (alle) NM_004456.4 ENST00000320356 

FLT3 8, 11, 13-16, 20, 23-24 NM_004119.2 ENST00000241453 

GATA2 4-5 NM_032638.4 ENST00000341105 

HRAS 2-3 NM_005343.4 ENST00000311189 

IDH1 4 (hotspot) NM_005896.3 ENST00000345146 

IDH2 4 NM_002168.2 ENST00000330062 

IKZF1 2-5, 7-8 NM_006060.5 ENST00000331340 

JAK2 12-15 NM_004972.3 ENST00000381652 

KIT 1-2, 8-11, 13, 17 NM_000222.2 ENST00000288135 

KRAS 2-5 (alle) NM_004985.4 ENST00000311936 

MPL 3-4 (part), 10, 12 (part) NM_005373.2 ENST00000372470 

MYD88 3, 5 NM_001172567.1 ENST00000650905 

NF1 1-58 (alle) NM_001042492.2 ENST00000358273 

NPM1 11 NM_002520.6 ENST00000296930 

NRAS 2-4 NM_002524.4 ENST00000369535 

PHF6 2-10 (alle) NM_032458.2 ENST00000332070 

PRPF8 2-43 (alle) NM_006445.3 ENST00000304992 

PTPN11 3, 12-13 NM_002834.4 ENST00000351677 

RB1 1-27 (alle) NM_000321.2 ENST00000267163 

RUNX1 2-9 (alle) NM_001754.4 ENST00000437180 

SETBP1 4 (hotspot) NM_015559.3 ENST00000649279 

SF3B1 14-21 NM_012433.3 ENST00000335508 

SH2B3 2-8 (alle) NM_005475.2 ENST00000341259 

SRSF2 1 NM_003016.4 ENST00000392485 

STAG2 3-35 (alle) NM_001042749.2 ENST00000218089 

TET2 3-11 (alle) NM_001127208.2 ENST00000380013 

TP53 2-11 (alle) incl. beta en gamma exonen NM_000546.5 ENST00000269305 

U2AF1 2 en 6 NM_006758.2 ENST00000291552 

WT1 7 en 9 NM_024426.5 ENST00000452863 

ZRSR2 1-11 (alle) NM_005089.3 ENST00000307771 
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2. Detectie limiet en sensitiviteit/specificiteit 
 
De variant calling gebeurt als volgt:  

 
1) Analyse van varianten met VAF > 5%: de (vermoedelijk) pathogene varianten en varianten 

met nog onbekende betekenis (VUS) worden standaard altijd gerapporteerd. 
2) Analyse van varianten met VAF 2-5%: enkel (vermoedelijk) pathogene varianten worden 

gerapporteerd in functie van de klinische vraagstelling. Indien minder dan 15 variante 
reads worden gedetecteerd wordt de variant onder voorbehoud gerapporteerd. 

 
In vergelijking met resultaten verkregen met andere NGS-panels of moleculaire analyses heeft 
deze methode een gevoeligheid van > 98% voor het opsporen van varianten. Grotere 
insertie/deletie varianten zoals teruggevonden worden bij bv. FLT3 worden meestal wel 
gedetecteerd, maar de exacte insertie/deletie grootte is niet altijd te bepalen. De gemiste FLT3 
varianten kunnen wel opgespoord worden met PCR die steeds in parallel wordt gelopen.  
De methode heeft een specificiteit van 100%. 
 
 
3. Regio’s met systematische drop-out en evaluatie van de coverage 
 
Voor enkele gen regio’s wordt systematisch een verlaagde coverage (<300x) teruggevonden. 
Geen enkele van deze regio’s heeft een specifieke, klinisch belangrijke hotspot. Deze regio’s 
worden daarom niet expliciet op het NGS-rapport vermeld. 
 

Gen_exon AZ_range Hotspots 

BRAF_Ex1p M1 tem N20 Geen 

SH2B3_Ex2p R140 tem A209 Geen 

RB1_Ex25 T841 tem S888 Geen 

PRPF8_Ex32 K1649 tem S1713 Geen 

PRPF8_Ex19p L914 tem G958 Geen 

ZRSR2_Ex5 R105 tem E133 Geen 

BCOR_Ex8p D1168 tem H1213 Geen 

STAG2_Ex29 K975 tem V1018 Geen 
 
Naast deze regio’s ontbreken bij sommige vermelde exonen in tabel 1 enkele aminozuren. De 

gedetailleerde lijst is opvraagbaar in het laboratorium. Indien dit voorkomt in klinische 

relevante genen wordt dit ook op het rapport vermeld. 

Indien voor een klinisch belangrijke regio een verminderde coverage (<300x of <750x) wordt 

gezien dan wordt dit ook vermeld op het rapport. Een verlaagde coverage is echter niet altijd te 

wijten aan een technisch probleem van de analyse maar kan ook het gevolg zijn van de 

aanwezigheid van een grotere deletie wat mogelijks via karyotypering en/of FISH analyse kan 

bevestigd worden.  
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4. Rapportering 
 
De rapportering wordt uitgevoerd op twee verschillende niveaus: 
 

 Biologische classificatie van alle varianten in het panel op basis van de impact van de 
variant op de eiwitfunctie. Er zijn 3 biologische categorieën die gerapporteerd 
worden: 

 
o Pathogene varianten: gekende varianten in een hotspot die door de 

ComPerMed commissie werden geïdentificeerd als een ‘consensus pathogene 
variant’ (CPV) 

o Vermoedelijk pathogene varianten: varianten waarvan met grote zekerheid 
kan gesteld worden dat ze een impact hebben op functie van het eiwit. Hierbij 
wordt de guideline van de ComperMed commissie gevolgd. 

o Varianten-met-onbekende-betekenis (Variant of Unknown Significance 
(VUS)): bij deze varianten is de impact op de eiwitfunctie nog niet duidelijk en 
kan soms een weinig voorkomend aangeboren populatie polymorfisme zijn. 
Deze worden afzonderlijk van de andere varianten gerapporteerd en in het 
finale besluit wordt nogmaals benadrukt dat de klinische implicatie van deze 
variant niet duidelijk is. 

 
 Klinische evaluatie van de teruggevonden varianten in de specifieke klinische context. 

In tabel 2 is een overzicht terug te vinden van de mogelijke diagnostische, 
prognostische en/of therapeutische rol van varianten in genen binnen een bepaalde 
hematologische maligniteit zoals vooropgesteld door de ComPerMed commissie.  
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Tabel 2: ComPermed genpanels met hun rol bij diagnose, prognose of therapie 

 

Alle AML MDS-EB2 MDS MDS/MPN aCML CNL CMML ET PMF SM* JMML CLL

ASXL1 ASXL1 ASXL1 ASXL1 ASXL11 ASXL11 ASXL11 ASXL11 ASXL11 ASXL11 ASXL1

CALR CALR1 CALR1 CALR1 CALR1 CALR1 CALR1

CBL CBL CBL1

CSF3R CSF3R3 CSF3R3 CSF3R3 CSF3R3

CEBPA CEBPA1 CEBPA1

DNMT3A DNMT3A1 DNMT3A1 DNMT3A1

EZH2 EZH21 EZH21 EZH21 EZH21 EZH2

FLT3 FLT32 FLT32

IDH1 IDH12 IDH12 IDH13 IDH13

IDH2 IDH22 IDH22 IDH23 IDH23

JAK2 JAK21 JAK21 JAK21 JAK21 JAK21 JAK21

KIT KIT2 KIT2 KIT1

KRAS KRAS KRAS1

MPL MPL1 MPL1 MPL1 MPL1 MPL1 MPL1

NF1 NF11

NPM1 NPM11 NPM11

NRAS NRAS NRAS NRAS1

PTPN11 PTPN111

RUNX1 RUNX11 RUNX11 RUNX11 RUNX1 RUNX1

SETBP1 SETBP11 SETBP11 SETBP11 SETBP11

SF3B1 SF3B11 SF3B11 SF3B11 SF3B11 SF3B11 SF3B11 SF3B11 SF3B11

SRSF2 SRSF21 SRSF21 SRSF21 SRSF21 SRSF21 SRSF21 SRSF21 SRSF21 SRSF2

TET2 TET21 TET21 TET21 TET21 TET21 TET21 TET21 TET21 TET21 TET2

TP53 TP532 TP532 TP532 TP53 TP53 TP532

U2AF1 U2AF11 U2AF11 U2AF1 U2AF1

WT1 WT1 WT1

* extra alle genen die beschreven zijn in de geassocieerde neoplasie indien aanwezig bij SM
$ alle genen spelen een rol bij prognose met uitzondering van CBL1 bij JMML, CSF3R bij aCML/CMML/CNL en MDS/MPN, KIT bij SM en SF3B1 bij PMF
1 gen kan bijdragen tot de diagnose
2 gen met een specifieke therapeutische impact
3 zowel diagnostisch als therapeutisch belangrijk gen

SNV/small indels$


