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Acute Lymfatische Leukemie
Introductie
Acute Lymfatische Leukemie is een ernstig ziektebeeld, dat zonder behandeling meestal in
korte tijd een fatale afloop kent.
In geval van leukemie woekert er een celkloon die in een bepaald stadium van rijping is
blijven steken.

Acute Lymfatische Leukemie ( ALL )
Woord vooraf
De tekst is bedoeld om op een bevattelijke wijze toelichting te geven over acute lymfatische
leukemie.
Deze tekst werd in de loop van het jaar 2001 samengebracht door L. Chirillo en is bedoeld
om op bevattelijke wijze toelichting te geven over ALL .
Bijzonder dank aan Dr. D. Vanstraelen, hemato-oncoloog, voor de supervisie, en aan de
Belgische Federatie Tegen Kanker voor de morele en financiële steun.
De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor de leek, zonder speciale medische
opleiding, die toch iets meer wenst te weten over de aard, de gevolgen, het ontstaan, de
behandeling en het verwachte verloop van de ziekte. Ons streven naar eenvoud van de tekst
mocht uiteraard geen afbreuk doen aan de juistheid van de inhoud ervan.
Aansprakelijkheid wordt evenwel niet aanvaard.
1.Bepaling
Leukemie is een kwaadaardige bloedziekte, een woekering die ook wel bloedkanker wordt
genoemd, waarbij de witte bloedcellen, ofwel witte bloedlichaampjes aangetast zijn.
Deze ziekte kent diverse vormen met als hoofdsoorten de lymfatische en de myeloïde
leukemie.
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Acute leukemie is een ernstig ziektebeeld, dat zonder behandeling meestal in korte tijd een
fatale afloop heeft. Chronische leukemie heeft een heel ander beloop, met name de
chronisch lymfatische leukemie kan lang symptoomloos zijn. Deze wordt dan ook nog al
eens bij toeval ontdekt bij b.v. een routine bloedopname. Dit in tegenstelling tot acute
leukemie waar de patiënt met klachten als vermoeidheid, bloedingneiging of infectie komt.
De acute leukemie komt op alle leeftijden voor: de acute lymfatische leukemie meer bij
kinderen, de acute myeloïde leukemie meer bij volwassenen.
De behandeling van acute leukemie is intensief met hoge doseringen cytostatica. Daarmee
is er een reële kans op genezing. Lichte behandelingen hebben hier niet veel zin. De
chronische leukemieën reageren wel op lichtere behandeling, echter hiermee wordt geen
genezing bereikt. Genezing is alleen mogelijk met allogene stamceltransplantatie bij
chronisch myeloïde leukemie en verder met nieuwe geneesmiddelen bij de zeldzame hairy
cell (harige cellen) leukemie.

In geval van leukemie woekert er een celkloon die in een bepaald stadium van rijping
Is blijven steken.
Voor de typering van dat rijpingsstadium, en dus voor de diagnose van het type leukemie,
gebruikt men naast de cytomorfologie veelal monoklonale antilichamen, gericht tegen
specifieke, bekende antigenen op of in de cellen (onder andere aangegeven met CD-, cluster
designated, nomenclatuur). Antigenen die bij uitstek typerend zijn voor een bepaald stadium,
zijn in het schema rood aangegeven. ALL en CLL duiden respectievelijk op acute en
chronische leukemieën. NHL staat voor Non Hodgkin Lymfoom, HCL voor Hairy Cell
Leukemie en LL voor Lymfoblastair Lymfoom. Merker TCR is de T-celreceptor en SmIg is de
aanduiding van Surface membrane Ig. TdT, ten slotte, is de afkorting van Terminal deoxyTransferase.
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Er zijn honderden soorten kanker die op diverse plaatsen in het lichaam kunnen ontstaan.
Elk van deze kankers is een andere ziekte. Deze ziektes hebben gemeenschappelijk dat in
het lichaam een ongeremde celdeling plaats vindt waarop het lichaam zelf geen afdoend
antwoord meer heeft. Door de voor het leven zo noodzakelijke celdeling, ontstaan uit één cel
twee nieuwe cellen die zich ook weer delen etc.Dit gebeurt niet zo maar, maar wordt bij een
gezonde mens goed geregeld en gecontroleerd door eiwitten, die worden aangemaakt op
basis van structuur informatie die in de genen is vastgelegd.
Door allerlei schadelijke invloeden kunnen cellen echter onherstelbaar beschadigd worden.
Dat kan leiden tot veranderingen in de genen die een rol spelen bij de deling, groei en
ontwikkeling van de cel. De celdeling raakt door deze veranderingen ontregeld met als
gevolg een overmatige celdeling die leidt tot een tumor.Wanneer deze tumor kwaadaardig
(maligne) is, wordt dit als kanker aangeduid.
Acute lymfatische leukemie is een woekering van kwaadaardige cellen in het beenmerg.

2. Bloed en bloedproductie
Bloed is een vloeistof die door het lichaam circuleert en is samengesteld uit diverse
gespecialiseerde cellen die in een geelachtige substantie, het plasma, ronddrijven en allerlei
zouten, antilichamen en bloedstollingsfactoren die in het plasma zijn opgelost.
Bloed heeft een aantal zeer belangrijke functies. Het vervoert - naast diverse voedingsstoffen
- zuurstof vanaf de longen naar de diverse weefsels en organen en ook de witte bloedcellen
en bloedplaatjes naar plaatsen die geïnfecteerd of beschadigd zijn en voert op de terugweg
ook afvalproducten af. Er zijn drie soorten bloedcellen :
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- rode bloedcellen (erytrocyten)
- witte bloedcellen (leukocyten)
- bloedplaatjes (trombocyten)
Bij een gezonde volwassene produceert het beenmerg per dag ongeveer 2,5 miljoen rode , 1
miljoen witte bloedcellen en 2 miljoen bloedplaatjes per kg lichaamsgewicht. Deze
bloedvorming, hematopoïese genaamd, vindt voor de geboorte bij de foetus plaats in de
lever en de milt.Na de geboorte worden de bloedcellen aangemaakt in de sponsachtige
substantie die zich in de holte van de beenderen bevindt, het beenmerg.
Het Beenmerg: microscopisch zicht van normaal beenmerg

Het beenmerg in de botten (grote beenderen, wervels, bekken etc.) is voor het merendeel
verantwoordelijk voor de aanmaak van de bloedcellen. Het is de fabriek van bloedcellen. Alle
bloedcellen worden daar gevormd, alleen de lymfocyten worden daarnaast ook in de
lymfeklieren aangemaakt. Het beenmerg produceert de zogenaamde stamcellen. De
stamcellen zijn de moeder - cellen waaruit zich de diverse soorten bloedcellen ontwikkelen.
Deze stamcellen reageren op chemische signalen (cytokines) die door het lichaam worden
afgegeven om naar behoefte een of meerdere soorten bloedcellen aan te maken.
De stamcellen vermenigvuldigen zichzelf namelijk keer op keer door deling. Deze cellen
ontwikkelen zich dan verder en rijpen uit tot meer gespecialiseerde cellen, de rode en witte
bloedcellen en de bloedplaatjes. De bloedcellen worden door het beenmerg aan het bloed
afgegeven. Normaal bestaat er een evenwicht tussen het aanmaken en afsterven van
bloedlichaampjes, zodat er precies voldoende van elke soort zijn.
In het kort: door rijping van de stamcellen worden in het beenmerg bloedcellen
aangemaakt. Wanneer de bloedcellen volgroeid en dus functioneel zijn, verlaten zij
het beenmerg en komen, samen met een zeer klein aantal stamcellen, in de
bloedbaan terecht.
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Ontstaan van bloedcellen en lymfocyten
Stamcellen

Multipotentiële
hemapoëtische cellen

Multipotentiële
lymfocyten

Differentiatie & uitrijpen
in 6 types van bloedcellen

Differentiatie & uitrijpen
in 3 types lymfocyten

Rode bloedcellen
Neutrofielen
Eosinofielen

Basofielen
Monocyten
Plaatjes

T-Lymfocyten
B-Lymfocyten
Natural Killer Cellen

Verklaring bij de tabel:
Stamcellen zijn ongedifferentieerde cellen waaruit zich specifieke cellen ontwikkelen.
Maar er is één soort stamcel ( moedercel) , die zich, in een eerste fase, nog tot
verschillende soorten bloedcellen kan ontwikkelen: m.a.w. het zijn multipotentiële
voorlopercellen. Er is een groep van die multipotentiële cellen die zich “specialiseert”
om lymfocyten aan te maken (de multipotentiële lymfocyten). De andere bloedcellen,
alsook de bloedplaatjes ontwikkelen zich uit een andere groep, de multipotentiële
hemapoëtische (bloedcelaanmakende) cellen.
Het is door rijping en differentiatie van hun voorlopercellen dat uiteindelijk, zowel de
eigenlijke bloedcellen (6 soorten)als de lymfocyten (3 soorten), ontstaan.
Let wel: alle in de tabel genoemde bloedcellen, op de rode bloedcellen en de
bloedplaatjes na, horen tot de groep van de leukocyten (witte bloedcellen), dus ook
de lymfocyten die zich (zie 2.1.2.) hoofdzakelijk in de lymfeklieren en in de lymfevaten
bevinden.
Kanker kan ook ontstaan in de witte bloedcellen die in het beenmerg of het lymfestelsel
worden aangemaakt.Leukemie is een kanker van de witte bloedcellen, de leukocyten.
Bij deze ziekte is er sprake van een ongecontroleerde deling van bepaalde soorten witte
bloedcellen waarbij deze kankercellen hun taak niet meer naar behoren vervullen.
In tegenstelling tot kanker in een orgaan - de zogenoemde “solide” ( of vaste ) tumor - zit bij
leukemie de kanker eigenlijk in het gehele lichaam, want het bloed komt overal. Deze
abnormale witte bloedcellen reageren niet meer op signalen die zeggen dat er voldoende zijn
aangemaakt. Daardoor ontstaan er een overmaat aan onrijpe of onvolledig uitgerijpte witte
bloedcellen.
De productie van normale bloedcellen in het beenmerg komt door deze woekering in de
verdrukking. In het begin is er alleen in het beenmerg sprake van een overmaat aan onrijpe
of onvoldoende uitgerijpte witte bloedcellen, maar na verloop van tijd komen deze cellen in
de bloedbaan terecht en dus ook in organen als de lymfeklieren, milt en lever.
Deze weefsels kunnen na verloop van tijd overvol raken en in omvang toenemen en klachten
veroorzaken.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute en chronische leukemie.
Het verschil is gebaseerd op de mate van rijping van de abnormale cellen. Bij acute leukemie
rijpen de cellen niet uit en treden binnen enkele weken klachten op als gevolg van
opeenhoping
van
deze
onrijpe
cellen.
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Bij chronische leukemie rijpen de cellen aanvankelijk nog redelijk goed uit, waardoor het
proces trager verloopt en de klachten zich later manifesteren.
Verder wordt er onderscheid gemaakt op basis van het celtype van de abnormale
bloedcellen en kennen we, zoals reeds aangegeven, lymfatische en myeloïde leukemie.
Het Lymfesysteem en het Immuunsysteem

In lymfe – een op plasma gelijkende dunne vloeistof , afkomstig uit het weefselvocht bevinden zich de voedingsstoffen en vanuit de darmen opgenomen vetten en afvalstoffen die
uit de cellen worden meegevoerd. Deze vloeistof verzamelt zich in vaten met heel dunne
wanden (de lymfevaten). De lymfevaten monden uiteindelijk weer in de bloedbaan uit.
De lymfeklieren (ook wel lymfeknopen genoemd) zijn kleine boonachtige orgaantjes op
diverse plaatsen in het lichaam waar de diverse kanaaltjes samenkomen.
In deze knooppunten bevinden zich veel lymfocyten die de in de lymfe doorgedrongen
organismen bestrijden als deze door de klieren worden gefilterd.
De lymfeklieren, de lymfevaten die deze met elkaar verbinden, en de achter het borstbeen
gelegen
zwezerik
(
de
thymus),
vormen
samen
het
lymfesysteem.
Ook de ophopingen van lymfocyten in de amandelen , het darmkanaal en de milt maken deel
uit van het lymfesysteem. Dit systeem en de lymfocyten die zich daarin bevinden, maken
deel
uit
van
het
immuunsysteem
van
het
lichaam.
Ze verdedigen het lichaam tegen organismen die infecties veroorzaken, vernietigen
binnengedrongen bacteriën en virussen en helpen bij de verwijdering van abnormale,
defecte en afgestorven cellen.
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Het antwoord van het lichaam op vreemde substanties wordt de immuunreactie genoemd.
Bij deze reactie worden de immuun - cellen (immunocyten) geactiveerd.
De immuun - cellen kunnen op grond van hun functie en plaats van rijping worden
onderverdeeld in twee typen:
- B – cellen (vnl. vanuit het beenmerg aangemaakt)
- T – cellen ( via de thymus - de zwezerik - aangemaakt)
Deze immunocyten zijn in staat om niet – lichaamseigen materie (antigenen) te herkennen
en te vernietigen. De T – cellen ( de “killer-cells” ) vallen de vreemde materie gelijk aan en
vernietigen deze.De B – cellen produceren antilichamen die de binnengedrongen materie
verder onschadelijk maken. Zie onderstaande afbeldingen:

Wanneer een virus of bacterie het lichaam binnendringt en door de T - cellen onschadelijk
wordt gemaakt, komt deze uiteindelijk in een lymfeknoop terecht. Daar aangekomen
stimuleert het de B – cellen om specifieke antilichamen aan te maken.Wanneer deze cellen
geconfronteerd zijn geweest met een bepaald antigeen, worden sommige van hen
“geheugencellen” die dat antigeen onthouden, zodat het de volgende keer sneller kan
worden aangepakt. De antilichamen worden ook aangeduid als immuunglobulinen en
gammaglobulinen.
Er
zijn
5
soorten
immuunglobulinen,
IgG;
IgA;
IgM;
IgE
en
IgD.
Zij zorgen voor immuniteit, de weerstand tegen ziekten.
Witte Bloedcellen
De witte bloedcellen kunnen worden verdeeld in :
- Granulocyten
Deze bevatten enzymen die micro – organismen zoals bacteriën, cellen en afval daarvan
kunnen opnemen en verteren. Ze worden afhankelijk van het type granula (korrels)
onderverdeeld in : neutrofielen , eosinofielen en basofielen.
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- Monocyten
Microscopisch zicht van een monocyt

Dit zijn fagocyten ( grote witte bloedcellen) die zich in het bloed o.a ontwikkelen tot
macrofagen. Deze macrofagen hebben het vermogen vreemde materie op te nemen en
onschadelijk te maken. Ze zijn tevens belangrijke producenten van de cytokines die het
signaal afgeven dat er bepaalde bloedcellen moeten worden aangemaakt.

- Lymfocyten
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Dit zijn de belangrijkste cellen binnen het immuunsysteem en maken ongeveer 1/3 tot 1/2
van het aantal witte bloedcellen uit. Zij produceren de antistoffen (antilichamen) tegen de
indringers (antigenen). Naast in het beenmerg worden ze vooral aangemaakt in de
lymfeklieren.
Als de granulocyten – die in het beenmerg worden geproduceerd – kwaadaardig veranderen,
spreekt men over myeloïde leukemie. Indien de lymfocyten maligne worden, is er sprake van
lymfatische leukemie.

3. Ontstaan en classificatie van de ziekte

Verklaring: * anemische klachten = bloedarmoede
* lymfadenopatie& hematosplenomegalie = zwelling van lymfeklieren,
lever of milt.
* meningitis leukemica = leukemische hersenvliesontsteking

De klinische verschijnselen ontstaan doordat het normale beenmerg verdrongen wordt door
kwaadaardige cellen. Hierdoor ontstaat een tekort aan rode bloedcellen (anemie), leidend tot
bleekheid en klachten zoals snelle vermoeidheid, duizeligheid, hartkloppingen en
kortademigheid bij inspanning (het anemie syndroom). Een tekort aan bloedplaatjes leidt tot
een verhoogde bloedingneiging (hemorrhagische diathese), variërend van petechieën tot
cerebrovasculair accident. Een tekort aan neutrofiele granulocyten en monocyten leidt tot
recidiverende bacteriële infecties (vooral van de luchtwegen en de huid, soms sepsis).
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Bij de acute promyelocytenleukemie (M3) is daarnaast een zeer ernstige bloedingsneiging
als gevolg van diffuse intravasale stolling en fibrinolyse een frequente en levensbedreigende
complicatie. De acute monocytenleukemie (M5) kenmerkt zich tevens door het optreden van
extramedullaire lokalisaties ('hypertrofisch' tandvlees, huidinfiltraten, splenomegalie).
De klinische presentatie van ALL komt overeen met die van AML. Vaker dan bij AML is er
hepatosplenomegalie, al of niet in combinatie met vergrote lymfeklieren. Bij T-cel-ALL wordt
nog al eens een verbreed bovenste mediastinum gezien (infiltratie van de thymus en
omringende weefsels). Beruchte voorkeurslokalisaties van ALL zijn het centrale zenuwstelsel
(meningeale leukemie met symptomen variërend van hoofdpijn tot progressieve
hersenzenuwuitval), de testikels en de ovaria. Dit komt bij AML veel minder vaak voor.

Classificatie
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Bij de classificatie van ALL spelen cytologie en cytochemie geen belangrijke rol. ALL-blasten
zijn Soedan- en myeloperoxidase-negatief (< 3%). Ze kunnen PAS-positief zijn, maar dit
heeft geen klinisch-diagnostische of therapeutische betekenis. Het onderscheid tussen ALL
en AML met weinig myeloïde differentiatie is vaak moeilijk te maken. Het zeldzame Burkitttype (ALL-L3) is goed te herkennen.
De hoeksteen van de ALL diagnostiek is immunofenotypering, met een panel van monoklonale
antistoffen gericht tegen antigenen (glycoproteïnen) geassocieerd met de B-cellijn (CD19, CD22,
CD79a, CD10, IgM), T-cellijn (CD1, CD2, CD3, CD4, CD8, CD5, CD7) en het enzym TDT, met als
controles antistoffen tegen myeloïde antigenen. Hiermee kan de belangrijke diagnose ALL zeker
worden gesteld. Bij ALL van de B-cellijn kan men verschillende subtypen onderscheiden,
representanten van de verschillende ontwikkelingsfasen van de jonge B-lymfocyt. Dit zijn pro-B-, preB-, common-B- en B-ALL. Bij T-ALL onderscheidt men op vergelijkbare wijze pro-T-, thymocyten(immature & common) en rijpe T-ALL. Als AUL (acute undifferentiated leukemia) beschouwt men
cellen met alleen de blasten/stamcelmerker CD34, maar zonder T-, B- of myeloïde merkers.
De klinische relevantie van dit subtiele onderscheid is niet groot. Het heeft geen of slechts weinig
relatie met de klinische verschijnselen, het beloop of het effect van therapie.
Een uitzondering hierop is ALL-L3 (Burkitt type ALL). Dit is immunologisch een B-ALL. Er worden
specifieke chromosomale afwijkingen bij gevonden: t(8;14), t(2;8) en t(8;22), met fusies van het mycprotooncogen op het lange been van chromosoom 8 (q24) en, respectievelijk, de immunoglobuline (Ig)
zware ketengenen op het lange been van chromosoom 14 (q32), de Ig-lichte keten kappagenen op
het korte been van chromosoom 2 (p12) of de Ig-lichte keten lambda-genen op het lange been van
chromosoom 22 (q11). Dit type ALL, waarvan het ontstaan is geassocieerd met het Epstein-Barr virus,
heeft een agressief beloop en behoeft een speciale (agressieve) behandeling.
Ook DNA-onderzoek speelt een belangrijke rol. Hiermee is het onderscheid T-cel- en B-cel-ALL
eenvoudig te maken door het aantonen van, respectievelijk, een T-celreceptor- of een Iggenherschikking. Een maligne kloon kenmerkt zich door een identieke genherschikking in alle cellen.
Vooral in die gevallen waar immunodiagnostiek faalt kan zo moleculaire diagnostiek de exacte origine
van de lymfatische maligniteit aangeven.
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4. Voorkomen
Jaarlijks krijgen in België ongeveer 1100 volwassenen leukemie, waarvan circa 600 acute
leukemie en circa 500 een vorm van chronische leukemie.
Bij kinderen worden er jaarlijks ongeveer 100 gevallen van leukemie geconstateerd, meestal
van het type ALL.
5. Acute leukemie bij ouderen

Meer dan 50% van alle patiënten met AML is ouder dan 65 jaar. Behandeling van AML bij
ouderen neemt dan ook een belangrijke plaats in. Als na overleg met patiënt en familie wordt
besloten tot behandeling, wordt in het algemeen gebruik gemaakt van combinatiechemotherapie.
Ondanks mildere behandeling brengt AML-behandeling bij ouderen extra problemen met
zich mee door reeds aanwezige ziekte en/of functiestoornissen van diverse organen (hart,
long, nier), een matige beenmergreserve en een lagere tolerantiedrempel voor toxische
complicaties. Vaak blijkt de AML voort te komen uit een myelodysplastisch syndroom,
waardoor de voorraad van normale stamcellen ernstig aangetast kan zijn, en herstel van de
pancytopenie lang op zich laat wachten of zelfs uitblijft. Een combinatie van deze factoren
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leidt tot een lager remissiepercentage (circa 50%) in vergelijking met jongere patiënten.
Uitgangspunt bij de behandeling is het herwinnen van een goede kwaliteit van leven
gedurende een aantal maanden met - nog altijd - een kleine kans op curatie (10%).

6. Symptomen van ALL
Verschijnselen die kunnen wijzen op een leukemie kunnen zijn ( deels afhankelijk van het
type leukemie) :
- verminderde weerstand tegen infecties
- zweertjes op lippen en in de mond
- bloedarmoede met als gevolg bleekheid, kortademigheid, hartkloppingen en vermoeidheid
- het ontstaan van blauwe plekken en (soms langdurige ) bloedingen
- opgezette lymfeklieren, milt en lever
- verminderde eetlust en gewichtsverlies
- onverklaarbare temperatuurverhogingen en het zogenoemd “nachtzweten” .

7. Gevolgen van de aandoening
Door de woekering van abnormale witte bloedcellen neemt de weerstand tegen bacteriën en
virussen danig af zodat er vaak een grotere kans bestaat op infecties in de keel, luchtwegen
en
urinewegen.
Door verdringing van de rode bloedcellen kan er uiteindelijk bloedarmoede (anemie)
ontstaan en is er kans op bloedingen en blauwe plekken door het verminderen van het
aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Ook kan er sprake zijn van een verlaagd aantal in
het bloed circulerende granulocyten (granulocytopenie).
Een bekend verschijnsel bij kankerpatiënten is vermoeidheid als bijwerking van kanker en/of de
behandeling, ook jarenlang daarna. Dit kan van grote invloed zijn op het dagelijkse functioneren en
kan aan de patiënt vaak niet worden gezien.

De ALL kan in vijf verschillende typen worden onderscheiden. Deze indeling is voor de
kliniek zeer bruikbaar gebleken en wordt algemeen aanvaard. De meest frequente vorm van
ALL is het type precursor B-ALL, gekenmerkt door de expressie van CD10, de common-ALL.
Common-ALL heeft een hoge incidentie op de kinderleeftijd (2-6 jaar). Morfologisch zijn de
cellen vaak FAB-klasse L1 en de cellen zijn negatief voor de zure fosfatase kleuring.
Prognostisch is het de meest gunstige vorm van ALL, ook (zij het in mindere mate) bij
volwassenen. Wanneer behalve CD10-expressie in de cellen de zware keten van het
immunoglobuline (µ-keten) aantoonbaar is, spreekt men van pre-B-ALL. Dit type leukemie
heeft een iets slechtere prognose dan de cALL en komt vaker bij volwassenen voor. Bij deze
vorm is vaak een t(1;19) translocatie aantoonbaar. De null-ALL (geen CD10, wel CD19), die
vooral bij zuigelingen en volwassenen voorkomt, heeft een slechte prognose. De klassieke
B-ALL, met expressie van monoklonaal IgM op de membraan, is zeldzaam (1-2%). Deze is
nauw verwant aan het Burkitt lymfoom en het B-lymfoblastaire lymfoom. De prognose is
slecht, vooral omdat de remissie-inductie vaak niet lukt. De maligne cellen zijn meestal van
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het FAB L3-type. De T-ALL kan op grond van het feno- en genotype ook onderverdeeld
worden in verschillende subgroepen, echter het klinisch belang van deze onderverdeling is
niet duidelijk. De CD1-positieve T-ALL ('common thymocyte') lijkt een relatief gunstige
prognose
te
hebben.
Los van deze groepsindeling kan binnen de volwassen ALL-patiënten een subgroep van
patiënten onderscheiden worden met een slechtere prognose, namelijk die patiënten die op
de
lymfoblasten
myeloïde
membraanantigenen
tot
expressie
brengen.
Bij kinder-ALL is hyperdiploïdie gecorreleerd met een gunstiger prognose. Vrijwel bij alle
acute lymfatische leukemieën van B-cel oorsprong is het gen, coderend voor de zware
keten, herschikt. Pas wanneer ook het gen voor een lichte keten van het Ig-molecuul is
herschikt,
kan
op
de
membraan
Ig
aangetoond
worden.
Binnen de T-cel leukemieën zijn achtereenvolgens de delta-, gamma-, bèta- en alfa-genen
herschikt. Er bestaan ook zeer onrijpe T-cel leukemieën, die alle TCR-genen nog in
kiemlijnconfiguratie hebben.

8. Diagnosestelling, ziektestadium en prognose
Diagnosestelling
De diagnose leukemie wordt gesteld door de arts na een lichamelijk – en een
bloedonderzoek.
Bij het bloedonderzoek wordt de samenstelling van het bloed en met name van de witte
bloedcellen onderzocht.
Veelal zal ook een beenmergpunctie worden gedaan, waarbij met een naald een klein beetje
beenmerg wordt opgezogen. Hieruit wordt belangrijke informatie verkregen over de cel –
types, het ijzergehalte en de eventuele aanwezigheid van kwaadaardige cellen. In bepaalde
gevallen zal er ook nog een beenmergbiopsie worden verricht. Er wordt dan een stukje bot
weggenomen voor nader onderzoek, waarbij meer betrouwbare informatie wordt verkregen
over
de
mate
waarin
het
beenmerg
cellen
aanmaakt.
Bij het lichamelijk onderzoek wordt o.m gekeken naar opgezette lymfeklieren, milt en lever.
Zonodig worden foto’s gemaakt door middel van röntgenonderzoek ( bijvoorbeeld CT – scan)
of
er
wordt
een
echografie
(“geluids”onderzoek)
gedaan.
Er wordt meestal ook een röntgenopname gemaakt van hart en longen gemaakt.
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Hoeksteen bij de diagnostiek van acute leukemie is de beoordeling van gekleurde uitstrijken
van bloed en beenmerg, en het vinden van blasten. Het percentage blasten moet groter zijn
dan 30.
Cytologisch is het onderscheid tussen AML en ALL soms moeilijk te maken. Een belangrijk
hulpmiddel voor het onderscheid is het vinden van rode-paarse Auerse staafjes. Deze
komen alleen bij AML voor. Ze bestaan uit pathologisch ? -korreleiwit, dat vaak sterk kleurt
met de kleurstof Soedan zwart. Deze afwijking wordt echter slechts bij een deel van de
patiënten met AML gevonden. Verder wordt gebruik gemaakt van cytochemische kleuringen,
met name de genoemde Soedankleuring, en kleuringen op ? -korrel-esterases. De AML is
(deels) Soedan-positief, de ALL negatief.
Belangrijk is tegenwoordig de immunofenotypering met immunofluorescentie technieken
(monoklonale antilichamen). De oorsprong van de blastaire cellen kan hiermee meestal
nauwkeurig worden vastgesteld, en het therapeutisch belangrijke onderscheid tussen ALL en
AML is zo goed te maken (zie verder).
Het aantonen van specifieke chromosomale afwijkingen door cytogenetisch onderzoek is ook
een belangrijk diagnostisch hulpmiddel. Bovendien is dit prognostisch belangrijk. Het
ondersteunt de juiste AML-classificatie, bijvoorbeeld translocatie t(8;21) typisch voor M2,
t(15;17) specifiek voor M3, enz.
Nog belangrijker is DNA-onderzoek aan het worden. Bij ALL kan men hiermee een
monoklonale T-celreceptor (T-ALL) of B-celreceptor (immunoglobuline, B-ALL) herschikking
in enkele procenten van de leukemische cellen vaststellen. Is de chromosomale aberratie,
die aan de acute leukemie ten grondslag ligt, bekend (voor de keuze van de probes) dan kan
het DNA onderzoek ook zeer gevoelig kleine hoeveelheden tumorcellen detecteren. Dit is
vooral van belang voor het vervolgen van de leukemie en het bestuderen van het effect van
de therapie.
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Bij laboratoriumonderzoek worden in het perifere bloed de gevolgen gezien van verdringing
van het normale beenmerg door kwaadaardige cellen: anemie, trombocytopenie en verlaging
van de neutrofiele granulocyten en monocyten. Men noemt dit pancytopenie. De anemie is
meestal normocytair. Vaak zijn de kwaadaardige cellen (blasten) in het bloed aanwezig,
maar niet altijd: soms blijven ze in het beenmerg zitten. Men spreekt dan wel van een
aleukemische leukemie; en van een subleukemische leukemie als het leukocytengetal niet
verhoogd is, maar er wel in de bloeduitstrijk blasten worden waargenomen. Er kunnen ook
hoge blastengetallen optreden, tot meer dan 300 x 109/l.
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Bij de meeste patiënten met ALL bestaat er een abnormaal karyotype: een afwijkend
chromosomen aantal (aneuploidie) of structurele afwijkingen (translocaties, inversies,
deleties). Net zoals bij AML zijn chromosomale afwijkingen bij ALL belangrijk bij de
classificatie en het beoordelen van de prognose. Het karyotype behoort met de parameters
leukocytengetal, leeftijd en immunofenotype tot de onafhankelijke voorspellers van
remissiekans, remissieduur en ziektevrije overleving. De kans op genezing is groter bij
patiënten met hyperdiploidie, een normaal karyotype, een 6q- deletie, trisomie 4 en 8, en
t(12;21)(TEL-AML1-fusie). Riskant zijn t(9;22)(Ph-chromosoom), t(4;11), t(1;19), 11q23
abnormaliteiten en t(8;14)(de Burkitt-mutatie). Patiënten met deze chromosoompathologie
zullen een extra intensieve behandeling dienen te ontvangen. Als ze geen compatibele
verwante donor hebben, en ze zijn jonger dan 45-50 jaar, dan is een allogene transplantatie
met stamcellen van een onverwante compatibele donor aangewezen. Patiënten met relatief
gunstige cytogenetica zullen lichter behandeld kunnen worden dan patiënten met ongunstige
cytogenetische kenmerken.

Preparaat van het beenmerg van een patiënt met ALL FAB-type L3 (Burkitt-type),
immunofenotype B-ALL, cytogenetisch type t(8;14). De kleuringen zijn Jenner-Giemsa (links)
en PAS (rechts). De blasten zijn groot, het cytoplasma is blauw (basofiel) en vaak
gevacuoliseerd. De PAS-kleuring is sterk positief, korrelig, met vaak grote brokken.

9. Overzicht behandelingsmethoden
9.1. Algemene benadering

De behandeling van leukemie varieert per type leukemie. De acute vormen vereisen zo snel
mogelijke behandeling.
Indien nodig worden celdeling - remmende middelen (cytostatica) toegediend. De keuze van
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de middelen is afhankelijk van de vorm van leukemie. Ook de duur en de intensiteit van de
kuren
kunnen
verschillen
afhankelijk
van
de
aard
van
de
leukemie.
De intensieve chemokuren vergen lichamelijk en geestelijk vaak veel van de patiënten en
gaan meestal gepaard met diverse bijwerkingen.
Een groot deel van de patiënten met een acute vorm van leukemie wordt uiteindelijk
behandelt met een stamceltransplantatie. Zo’n transplantatie kan gebeuren met een
transplantaat dat afkomstig is van de patiënt zelf en op een gunstig gekozen moment wordt
afgenomen (autologe transplantatie). Als het transplantaat afkomstig is van een donor (bijv.
een broer of zuster met dezelfde witte bloedgroepen) wordt gesproken van een allogene
transplantatie. Het transplantaat kan uit beenmerg of uit bloed worden verkregen. Afhankelijk
van het type stamceltransplantatie gaat deze behandeling gepaard met minder grote of meer
risico’s en afhankelijk hiervan kan de belasting soms aanzienlijk zijn. Aan zo’n transplantatie
gaat altijd een intensieve en zware behandeling met cytostatica (chemotherapie) vooraf.
Om de vergroting van lymfeklieren, lever en milt te controleren wordt periodiek
röntgenonderzoek of echografie verricht.
Ook wordt er regelmatig via röntgenfoto’s het hart – longgebied onder controle gehouden.
Bestraling (radiotherapie) kan ertoe bijdragen dat abnormale bloedcellen b.v in de
lymfeklieren en milt geheel of gedeeltelijk worden vernietigd, waardoor de klachten duidelijk
afnemen en de algehele conditie verbeterd.

De behandeling van ALL wordt best protocollair uitgevoerd in daartoe gespecialiseerde
centra. Ook deze bestaat uit agressieve combinatiechemotherapiekuren waarbij gebruik
wordt gemaakt van hetzelfde scala van cytostatica als bij AML. Corticosteroïden,
methotrexaat en het enzym asparaginase, niet of veel minder vaak toegepast bij de AMLbehandeling, worden toegevoegd. Ter profylaxe van uitgroei van ALL-cellen, die zich
eventueel reeds in het centrale zenuwstelsel hebben genesteld, worden patiënten van begin
af aan ook intrathecaal behandeld met methotrexaat of cytosinearabinoside. Wanneer er
sprake is van meningeale leukemie wordt hieraan schedelbestraling toegevoegd.
Testislokalisaties worden eveneens bestraald, al of niet voorafgegaan door orchidectomie.
Kinderen met ALL hebben met chemotherapie een goede kans op genezing (> 90%
complete remissies; 70-80% curatie). Bij volwassenen liggen die kansen duidelijk lager: 7080% complete remissies; 30-40% van deze patiënten overleven langdurig ziektevrij en
kunnen als genezen worden beschouwd. B-cel-ALL, leukocytose bij diagnose (> 25 x 109/l),
meningeale uitbreiding, en bepaalde cytogenetische afwijkingen zoals het Philadelphiachromosoom, t(9;22), en t(11;14) gaan gepaard met een slechte prognose. Dat deze
biologische kenmerken (behalve CZS-leukemie) meer bij ALL op de volwassen leeftijd
voorkomen, kan het verschil in behandelingsresultaat tussen kind en volwassene verklaren.
Bij op de kinderleeftijd recidiverende leukemie wordt met hernieuwde chemotherapie of
beenmergtransplantatie opnieuw een reële kans op genezing geboden. Bij volwassenen
liggen deze kansen opmerkelijk lager. Met name bij volwassenen beneden de 60 jaar wordt
daarom tegenwoordig, als er een passende familiedonor is, een allogene
stamceltransplantatie verricht of anders geconsolideerd met hoge doses chemotherapie
(busulfan en endoxan), gevolgd door autologe stamceltransplantatie.
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9.2. Chemotherapie

De behandeling met hoge doseringen cytostatica leidt vaak tot misselijkheid. Dit is te
behandelen met anti-emetica, waarvan centraal werkende serotonineantagonisten zoals
ondansetron het sterkst werkzaam zijn.
Bij bepaalde snelgroeiende vormen kan snelle tumorafbraak (door vrijkomen van grote
hoeveelheden kalium, fosfaat, uraat etc. uit de nucleïnezuurafbraak) leiden tot het
tumorlysissyndroom. Het vrijkomende uraat kan tot nierinsufficiëntie leiden.
De chemotherapie werkt niet alleen in op het beenmerg, maar op alle andere sneldelende
weefsels. Het mond- en darmslijmvlies wordt (tijdelijk) beschadigd, leidend tot ulcera in de
mond en diarree. Voorts treedt (reversibele) haaruitval op. De beschadiging van de gonaden
is veelal blijvend. Van geslachtsrijpe mannen wordt tevoren steeds sperma ingevroren.
De remming van de resterende normale beenmergfunctie leidt tot (tijdelijke) verergering van
anemie, trombocytopenie en neutropenie. Gevolgen zijn met name toegenomen kans op
bloedingen en infecties.
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Bij het begin van de behandeling kunnen in korte tijd grote hoeveelheden tumorcellen ten
gronde gaan. Hierbij komt o.a. urinezuur vrij dat aanleiding kan geven tot verstopping van
niertubuli en nierinsufficiënte. Dit kan voorkomen worden door het toedienen van extra vocht,
alkaliniseren van de urine (urinezuur slaat vooral neer in zure urine) en allopurinol.
Allopurinol remt de omzetting van xanthine naar urinezuur. Xanthine is beter oplosbaar en
wordt makkelijker uitgescheiden.
Door algemeen ziek zijn, misselijkheid en slijmvliesbeschading in de mond door de
chemotherapie kunnen patiënten in een slechte voedingstoestand geraken, waardoor de
uitkomst ongunstig kan worden beïnvloed. Daarom dient zonodig parenterale voeding
worden gegeven.
Ter voorkoming van infecties worden in de pancytopeniefase profylactisch antibiotica
toegediend (zie verder). De anemie en trombocytopenie worden opgevangen met transfusies
van erytrocyten en trombocyten. Gezien de korte levensduur van granulocyten hebben
granulocytentransfusies geen zin.
Dit alles maakt dat de patiënt vrijwel continu infusies ontvangt. Daartoe wordt een 'lange lijn'
ingebracht, een katheter in een vena jugularis of subclavia, die gedurende de gehele
behandelingsperiode in situ blijft.
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9.3. Mogelijkheden

Het is niet goed mogelijk de remissieinductiekuren steeds maar te verzwaren, omdat dit leidt
tot toename van de toxiciteit, met name ook buiten het beenmerg, zoals de slijmvliezen en
het hart of zelfs de hersenen. Van intensieve consolidatie behandeling in complete remissie
is het voordeel aangetoond. De meest intensieve vorm van consolidatie is de
stamceltransplantatie. Van (langdurige) onderhoudsbehandeling is aangetoond dat het
weinig voordeel geeft.
Ongevoeligheid van leukemiecellen kan berusten op de aanwezigheid van eiwitstructuren op
de celmembraan waardoor cytostatica de cel worden uitgepompt. Men noemt dit fenomeen
'multidrug resistance' (MDR). Dit kan geremd worden met MDR-modulerende middelen
zoals cyclosporine.
Immunotherapie is bij acute leukemie tot nog toe niet erg succesvol gebleken. Hetzelfde
geldt voor gebruik van hematopoëtische groeifactoren, met uitzondering van G-CSF. Dit
granulocytopoëse-stimulerend hormoon geeft een verkorting van de neutropenieduur en zo
minder infectieuze complicaties. Het wordt ook toegepast voor de mobilisatie van
hematopoëtische stamcellen naar het perifere bloed, zodat deze dmv leukaferese kunnen
worden geoogst en opgeslagen (middels cryopreservatie) en later worden gebruikt voor
stamceltransplantatie.
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9.4.Stamceltransplantatie

De meest intensieve vorm van consolidatietherapie is stamceltransplantatie. Hierbij krijgt de
patiënt in complete remissie een zeer intensieve behandeling, bijvoorbeeld hoge doses
cyclofosfamide en totale lichaamsbestraling. Het eigen beenmerg (inclusief eventueel nog
aanwezige leukemie cellen) wordt hierdoor vernietigd. Stamcellen worden na deze
zogeheten myeloablatieve behandeling gegeven om herstel van de beenmergfunctie
mogelijk te maken. Zijn deze afkomstig van de patiënt zelf, spreekt men van autologe
transplantatie. Komen ze van een HLA-identieke broer of zuster van een allogene
transplantatie. Nadeel van de autologe transplantatie is dat nooit uitgesloten kan worden dat
zich nog een kleine hoeveelheid maligne cellen in het transplantaat bevindt. Het
complicatierisico van autologe transplantatie is wel lager. Een van de factoren hierbij is het
feit dat bij autologe transplantatie geen graft-versus-host ziekte voorkomt. Dit is een soort
’omgekeerde afstotingsreactie’ die zich bij allogene transplantatie kan voordoen. Deze
reactie heeft echter ook een voordeel: het graft-versus-leukemia effect waardoor de kans op
recidief van de leukemie wordt verkleind.
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9.5. Ondersteunende behandelingen

Het grootste risico bij de behandeling van acute leukemie wordt gevormd door het optreden
van infecties. In de fase van diepe neutropenie zijn patiënten hier erg gevoelig voor.
Bovendien zijn de normale barrières verstoord door mucositis als gevolg van de
chemotherapie. Veel infecties worden veroorzaakt door bacteriën waarmee de patiënt zelf is
gekoloniseerd, met name vanuit de mondkeelholte (streptokokken, stafylokokken, gisten) en
het maagdarmkanaal (gramnegatieve darmbacteriën). Patiënten krijgen per os profylactisch
antibiotica om kolonisatie met deze microorganismen tegen te gaan (ciprofloxacin ). Ook
wordt in de fase van diepe pancytopenie profylactisch intraveneus penicilline toegediend
(tegen streptokokken). Hygiënische maatregelen, zoals goed handen wassen, zijn belangrijk
om overdracht van bacteriën naar de vatbare patiënt tegen te gaan.
Wanneer er koorts ontstaat, is dat een belangrijk waarschuwingsteken: het kan het eerste
teken zijn van een (levensbedreigende) infectie. Anders dan bij patiënten met normale
weerstand bij wie men eerst kweken zal willen afwachten, wordt bij deze patiënten, ook
wanneer er geen bron voor infectie kan worden gevonden, begonnen met breedspectrum
antibiotische therapie (zoals vancomycine en gentamycine of ceftazidime).
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Voorbeeld van behandelingsschema
remissie-inductie, jonger dan 60 jaar (HOVON 37)
remissie-inductie, >60 jaar
in czs ( centraal zenuwstelsel)
recidief <60 jaar
recidief 60 jaar

remissie-inductie, <60 jaar
PROTOCOL
ABMT en alloBMT in eerste remissie na intensieve inductie en intensificatie chemotherapie.
studie (HOVON 37).
INCLUSIE CRITERIA
Leeftijd 16-60 jaar
ALL volgens FAB classificatie (B precursor, T-ALL, AUL)
PROTOCOL OPZET
Kuur 1 (Prednison, Vincristine, DNR, ASP, MTX it)
Kuur 2 (Mitoxantrone, Ara-C, MTX it)
Kuur 3 (Methotrexaat, asparaginase, 6MP, MTX it)

Als CR of PR (<20% blasten en geen extra medullaire ziekte)

donor: alloBMT
geen donor en <50 jaar: zoeken naar MUD
anders autoBMT, gevolgd door randomisatie onderhoud vs geen onderhoud
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DOSERING
Kuur 1
Prednison
Vincristine
Daunorubicine
Asparaginase

60
1,5
45
5000

mg/m2
mg/m2
mg/m2
U/m2

p.o.
i.v.
i.v.
i.v

MTX

15

mg

i.t.

dag 1-28
dag 1,8,15,22
dag 1,8,15,22
dag 15-28
wk 1
en 2 keer bij
recovery

Kuur 2
Ara-C
2x3000 mg/m2 i.v.
Mitoxantrone
10
mg/m2 i.v.
MTX
15
Mg i.t.

Dag 1-4
Dag 3-5
dag 1,8,15,22

Kuur 3
Methotrexaat
Asparaginase
6 MP

mg/m2
IU/m2
mg/m2

1500
10000
25

dag 1,15
dag 2,16
dag 1-5, 15-19

Conditionering autoBMT
Busulphan
Cyclofosfamide
ABMT

4dd 1
60

mg/kg
mg/kg

p.o.
i.v.

dag -7-4
dag -3-2
dag 0
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remissie-inductie, >60 jaar

Kuur 1:
Prednison
Vincristine
Daunorubicine
Asparaginase

60
1,5
25
5000

mg/m2
mg/m2
mg/m2
U/m2

dag 1-28
dag 1,8,15,22
dag 1,8,15,22
dag 15-22

Kuur 2:
Cyclofosfamide
6-Mercaptopurine
ARA-C

650
60
75

Mg/m2
Mg/m2
Mg/m2

dag 1,14,28
dag 1-28
dag 3-6,10-13,17-20,24-27

Intrathecale therapie:
Methotrexaat SP
Diadreson F

15
25

mg
mg

Tijdens Kuur 1: in week 1
Tijdens Kuur 2: dag 1,8,15,22
OPMERKING:
Bij patiënten van 80 jaar of slechte performance status: alleen Prednison en
Vincristine of VAD of Purinethol al of niet met Methotrexaat.

in czs ( centraal zenuwstelsel)
STANDAARDBEHANDELING
OPZET
Intrathecale chemotherapie
Indien haard parenchym hersenen: tevens radiotherapie haard in hersenen
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Indien epidurale haard: tevens lokale radiotherapie
2x per week totdat liquor schoon is
Vervolgens 1x per week gedurende 2 weken
Vervolgens 1x per maand gedurende ongeveer 6 maand

Intrathecale therapie:
Methotrexaat SP
Diadreson F

15 mg
25 mg ? ?

recidief <60 jaar
STANDAARDBEHANDELING
- Vroeg recidief (<12 maanden)
individueel reïnduceren gevolgd door ABMT indien PR (<20% blasten) of CR
- Laat recidief (12 maanden)
reïnduceren met zelfde therapie als waarmee remissie bereikt is gevolgd door ABMT indien
PR (<20% blasten) of CR

STANDAARDBEHANDELING
Recidief 60 jaar
zie recidief <60 jaar.
Eventueel vincristine prednison overwegen

10. Veel gebruikte medicatie en hun betekenis
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11. Nazorg

12. Historiek
Lijst geraadpleegde werken

Gerelateerde websites
1) http://www.intmed.unimaas.nl/hemonc/all.htm
2) http://www.intmed.unimaas.nl/hemonc/prlleuk.htm
3) http://www.clb.nl/inter-clb/inter_afd08.nsf/0/621973c18b3337cdc12568c7003
4) http://healt.yahoo.com/healt/diseases_and_conditions/diseases_feed_data/burkitt_lym
5) http://eyesite.ucsd.edu/~mcl/MCL.htm
6) http://eyesite.ucsd.edu/~mcl/Miller2.htm
7) http://www.ikc.nl/ika/trials/content/trials/e06861.html
8) http://www.diagnose-kanker.nl/soorten/leukemie.htm
9) http://azvu.nl/hema/klapper/heon_aculeu.html
10) http://www.uu.edu/class/jmcgh/leukemia/alymph.jpg
11) http://www.kankerpatient.nl/lidorganisatie/8_0__antwoord.asp?id=87
12) http://cer.hs.washington.edu/hemecases/intro/3253.htm
13) http://www.uu.edu/class/jmcgh/leukemia/index.htm
14) http://oncolink.upenn.edu/pdq/201024.html
15) http://cancernet.nci.nih.gov/cgi-bin/srchcgi.exe?DBID=pdq&TYPE=search&UID=208

