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CAT Psoriasis en polycythaemia vera  
 
Achtergrond  
Polycythaemie vera (PV) is, net zoals essentiële trombocytose (ET) en myelofibrose (MF) een vorm van 
een myeloproliferatief neoplasma (MPN). MPN’s ontstaan door een constitutioneel actieve JAK2-
signaalroute waardoor de hemopoëtische stamcellen ongereguleerd delen [1]. Voor elke vorm van 
MPN geldt dat alle myeloïde cellijnen (erytrocyten, witte bloedcellen en trombocyten) zijn aangedaan, 
maar dat één cellijn dominant verhoogd is. Die cellijn bepaalt om welk subtype van MPN het gaat. In 
het geval van PV zijn erytrocyten dominant verhoogd. In ongeveer 99% van de patiënten met PV wordt 
er een mutatie in het JAK2 gen gevonden. In 97% van de JAK2 mutaties is de mutatie gelegen in exon 
14 JAK2 V617F. De andere 3% van de JAK2 mutaties worden verspreid over de exonen 12, 13 en 14 
gevonden [2]. In zeldzame gevallen wordt er een CALR-mutatie gevonden. Het is echter niet duidelijk 
waarom deze mutaties optreden en waarom er patiënten zijn zonder mutaties. De exacte 
pathofysiologie achter PV is dus niet duidelijk.  

PV is zeldzaam; er zijn gemiddeld 22.06 patiënten per 100.000 mensen [3]. De mediane leeftijd 
is 60 jaar en het komt iets vaker voor bij mannen [4]. In een klein deel van de patiënten kan PV 
overgaan in acute myeloïde leukemie. Dit gebeurt in <10% van de patiënten na een ziekteperiode van 
20 jaar [5]. Andere complicaties van PV worden veroorzaakt door de toename van erytrocyten en 
daarmee de hogere viscositeit van het bloed, zoals trombosevorming, bloedingen en hart- en 
vaatziekten. De mediane overlevingstijd is 14 jaar voor patiënten met PV die ouder zijn dan 60. Voor 
patiënten onder de 60 jaar is dit 24 jaar [5]. De behandeling bestaat uit het verlagen van het 
hematocriet (d.m.v. flebotomieën of cytoreductieve therapieën) en uit 
trombocytenaggregatieremming (d.m.v. acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium).  
 
Casus  
De casus betreft een 44-jarige man met een ernstige, therapieresistente vorm van psoriasis vulgaris 
en verder een blanco voorgeschiedenis. De patiënt is sinds 1997 bekend met psoriasis vulgaris en heeft 
sindsdien verschillende systemische behandelingen gekregen (zie tabel 1), die allen maar tijdelijk 
effectief waren.  
 
Tabel 1 Overzicht systemische behandelingen: 

Periode  Behandeling Gestaakt wegens:  
1999-2003 Lichttherapie, deels gecombineerd 

met Neotigason en fumaarzuur  
Onvoldoende effect  

2005 Methotrexaat  Verhoogde transaminasen 
2005 Ciclosporine  Geen effect  
2005-2007 Etanercept  Aanvankelijk een goed effect, 

maar na 2 jaar onvoldoende 
effect 

2008 Adalimumab  Onvoldoende effect 
2009-2012 Ustekinumab  Onvoldoende effect  
2013  Ciclosporine Geen effect 
2013  Infliximab Onvoldoende effect 
2016 Infliximab in combinatie met 

methotrexaat  
Onvoldoende effect en 
antistoffen tegen infliximab 
(680) 

2018 maart – augustus  Secukinumab  Onvoldoende effect 
2018 oktober – 2019 maart  Brodalumab  Onvoldoende effect 



2019 maart – 2020 februari  Ixekizumab  Onvoldoende effect 
2020 februari – heden  Etanercept, ivm onvoldoende effect 

na 4 weken dosis verdubbeld van 1 
naar 2 injecties per week  

 

 
 
In april 2019 werd er bij labonderzoek een verhoogd Hb van 10.7 gemeten en een verhoogd Ht van 
0.53. Aanvullend onderzoek liet geen JAK2 V617F-mutatie zien en een laag EPO (<1). De patiënt stopte 
met roken (een risicofactor voor PV). In september 2019 was het Hb gestegen naar 11.4 en werd de 
patiënt doorverwezen naar de hematologie waar aanvullende diagnostiek werd gedaan. Ondanks dat 
er geen pathogene mutatie werd gevonden, werd in februari 2020 de diagnose polycythaemia vera 
gesteld omdat patiënt voldeed aan 2 major criteria (Ht ≥ 0.49 l/l of Hb ≥ 10.2 mmol/l, en een afwijkend 
beenmergbiopt met toename en proliferatie van cellen in alle cellijnen) en 1 minor criterium 
(verlaagde erytropoëtinespiegel) [4].  

Vanuit een dermatologisch perspectief loont het om uit te zoeken of psoriasis een bijdrage 
heeft geleverd aan het ontwikkelen van PV. Het zou meer duidelijk kunnen geven over de 
pathofysiologie van MNP’s en over het risico op het ontwikkelen van MNP’s binnen de 
dermatologische patiënten met een inflammatoire dermatose. Daarnaast kan de dermatologie, indien 
er een verband is, meehelpen aan vroege herkenning van patiënten en daarmee het risico op 
complicaties van een onbehandelde PV verkleinen.  
 
Search 
Gebruikte database: Pubmed 
Uitgevoerd op 17-03-2020, met de volgende zoektermen: 
(((((psoriasis[Title/Abstract]) OR psoriatic[Title/Abstract]) OR chronic inflam*[Title/Abstract]) OR 
inflammatory disease*[Title/Abstract])) AND ((((polycythemia vera[Title/Abstract]) OR 
myeloproliferative neoplasm*[Title/Abstract]) OR MNP*[Title/Abstract]) OR "Polycythemia 
Vera/etiology"[MeSH]) 
 
97 hits, door middel van het lezen van de abstracts bleken 76 artikelen niet relevant voor deze vraag 
en 11 wel relevant.  
 
Samenvatting van resultaten  
Er zijn meerdere studies die het bewijs leveren dat chronische inflammatie voorafgaat aan, of gepaard 
gaat met MPN’s, zoals PV.  

In een Zweeds bevolkingsonderzoek werd er gekeken naar het verband tussen het hebben van 
een chronische inflammatoire aandoening en het risico op het ontwikkelen van een MPN [6]. Er 
werden 11039 MPN-patiënten en 43550 controle-patiënten geïncludeerd. Patiënten met een 
chronische inflammatoire aandoening in de voorgeschiedenis hadden een significant hoger risico op 
het ontwikkelen van een MPN (odds ratio 1.2; 95%CI 1.0-1.3, P=0.021). Er is niet gestratificeerd voor 
psoriasis, echter is er wel voor de volgende aandoeningen een onafhankelijk significant hoger risico op 
MPN gevonden: ziekte van Crohn, polymyalgia rheumatica, immuun trombocytopenische purpura, 
syndroom van Reiter, giant cell artritis en aplastische anemie.  
Hassselbalch et al. (2015) stellen de hypothese dat MPN’s inflammatoire aandoeningen zijn en ook wel 
“A Human Inflammation Model of Cancer Development” zijn [7]. Ze onderbouwen dit in hun review 
door een overzicht te geven van verschillende type bewijs van verschillende studies. Ten eerste, 
histologisch bewijs, namelijk: Fibrin-Faser-Stern figuren in het beenmerg als bewijs voor immuun 
activiteit aldaar. Ten tweede, klinisch bewijs. Het CRP is verhoogd in ET- en PV-patiënten. MPN’s zijn 
geassocieerd met andere inflammatoire aandoeningen. De verhoogde kans op een tweede vorm van 
kanker bij MPN-patiënten die verklaard zou kunnen worden door inflammatie gezien de, al bekende, 
nauwe relatie tussen kanker en inflammatie. Ten derde, biochemisch bewijs voor auto-immuniteit in 



MPN’s, namelijk: verhoogde antilichamen tegen erytrocyten, trombocyten, verhoogde ANA- en AMA-
antilichamen, reumatische factoren, complement activatie, immuuncomplexen en interleukine-2-
soluble receptoren. Ze trekken de volgende conclusies die relevant zijn voor deze CAT:   

- Bij psoriasis draagt in vivo activatie van leukocyten, trombocyten en endotheelcellen 
significant bij aan een verhoogde kans op trombose. Dezelfde trombofilie-genererende 
mechanismen zijn werkzaam bij ET, PV en MF.  

- Chronische inflammatie initieert en katalyseert mogelijk atherosclerose, klonale evolutie en 
een tweede vorm van kanker bij PV-patiënten.  

- De chronische inflammatie die plaatsvindt in patiënten met PV kan een andere inflammatie-
gemedieerde ziekte, zoals psoriasis, initiëren of verergeren. 

 
Discussie 
Er zijn meerdere studies die bewijzen dat er een verband is tussen chronische inflammatie en MNP’s. 
De patiënt in de bovengenoemde casus heeft al lang last van psoriasis die niet goed te behandelen is 
en verkeert daardoor al een lange tijd in een chronisch inflammatoire staat. Op basis van de artikelen 
zou dit verschillende dingen kunnen betekenen: 

1. Door de onbehandelbare psoriasis heeft deze patiënt een grotere kans gehad op het 
ontwikkelen van PV. Dit zou misschien een verklaring kunnen zijn voor het ontstaan van PV op 
redelijk jonge leeftijd en voor het ontbreken van een mutatie (eigen observaties). 

2. De chronische inflammatie zou ervoor kunnen zorgen dat PV sneller ernstiger wordt. Dit zou 
betekenen dat het extra belangrijk is om de psoriasis van deze patiënt onder controle te 
krijgen.   

3. PV zou ook de psoriasis van de patiënt kunnen verergeren (echter was deze patiënt al jaren 
therapieresistent voordat de PV ontstond). 

 
Echter is het bewijs omtrent deze CAT-vraag erg klein. De meeste studies die besproken worden in de 
reviews zijn gebaseerd op patiënten met andere inflammatoire aandoeningen zoals de ziekte van 
Crohn.  
 
Conclusie 
Er lijkt een verband te bestaan tussen inflammatoire aandoeningen en het ontwikkelen van MNP’s. 
Patiënten met een inflammatoire dermatose, zoals psoriasis, zouden dus ook een risicogroep kunnen 
vormen voor het ontwikkelen van MNP’s, zoals PV.  
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