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Acute Myeloide Leukemie ( AML) 
 
Introductie 
 
Bij AML nemen de cellen in het beenmerg fors in aantal toe door een 
ontsporing ergens in het rijpingstraject. 
Hier gaat het om cellen die nog niet voldoende zijn uitgerijpt, waardoor ze nog 
niet hun taak kunnen vervullen en waardoor andere niet-zieke cellen 
verdrongen worden. 
 
Acute Myeloide Leukemie ( AML) 
 
Woord vooraf 
 
De tekst is bedoeld om op een bevattelijke wijze toelichting te geven over acute 
myeloide  leukemie. 
Met de gegevens, die in juli 2001 werden samengebracht, trachten wij ook een 
weerspiegeling te geven van de kennis tot op dat ogenblik. 
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. Acute myeloide leukemie, bepaling 
 
In het beenmerg worden meerdere soorten cellen gemaakt, zowel  rode bloedcellen   
( erytrocyten), witte bloedcellen (leukocyten) als plaatjes (trombocyten). 
De cellen doorlopen in het beenmerg meerder rijpingsstadia, beginnend vanuit de 
stamcel naar de jonge blastcel tot een rijpe cel. De rijpe cel komt uiteindelijk in het 
bloed. 
Bij een AML nemen de cellen in het beenmerg fors in aantal toe door een ontsporing 
ergens in het rijpingstraject. Afhankelijk van de soort cel die in aantal blijft toenemen, 
wordt AML onderverdeeld in 6 typen.  
Het gaat om cellen die nog niet voldoende zijn uitgerijpt en waardoor ze nog niet hun 
taak kunnen vervullen en waardoor andere niet-zieke cellen verdrongen worden. 
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Classificatie van AML 
 
 
M1 – acute myeloblastische leukemie – vertegenwoordigd ongeveer 10 % van 
AML – komt voor bij volwassenen- ongunstige prognose met overlevingskansen van 
zes maanden tot twee jaar. 
 
M2 – myeloblastische leukemie met enige uitrijping - met vaststelling van meer 
gerijpte granulocyten, Auerstaafjes 
 
M3 – acute promyelocyte leukemie – ongeveer 10 % van de AML – zeer uitgerijpte 
granulea, gaat zeer vaak gepaard met intravasale stolling. 
 
M4 -  acute myelo- monoblasten leukemie met uitrijping – komt voor bij ongeveer 
20 % van de AML – de prognose is langer dan M1, M2, en M 3. 
 
M5 -  acute monoblasten leukemie – geen uitrijping =5A, met uitrijping=5B 
 
M6 -  erythroleukemie – deze vorm vertegenwoordigd ongeveer 10 % van alle AML- 
gelijke prognose als M1. 
 
Soms wordt M7 ( megakaryoblasten leukemie) en M0 ( stamcel acute myeloïde 
leukemie ) ook als classificatie gebruikt. 
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2. Bloed en bloedproductie 
 
Uit wat voorafgaat kunnen we opmaken dat AML zowel te maken heeft met 
afwijkingen in het bloed als in het beenmerg.  Daarom staan we nu even stil bij de 
samenstelling van ons bloed, alsook bij de functie van ons beenmerg. 
 
 
 
2.1. Samenstelling van het bloed 
 
Ons bloed is samengesteld uit plasma en uit cellen die in dit plasma rondzweven. 
 
2.1.1. Het  plasma bestaat  hoofdzakelijk uit water waarin verschillende chemische 
stoffen zijn opgelost. 
 
Deze chemische stoffen zijn:  
 
- eiwitten (synoniem: proteïnen): o.a. albumine is een eiwit 
 
- hormonen: dit zijn chemische stoffen die via de bloedstroom bepaalde organen tot 
werkzaamheid aanzetten. (vb hormoon van de schildklier). 
 
- mineralen: dit is een verzamelnaam voor natuurlijke anorganische stoffen, in 
engere zin zouten (vb ijzer). 
 
- vitaminen: dit zijn organische stoffen die in kleine hoeveelheden aanwezig moeten 
zijn voor een normale stofwisseling van het organisme (vb foliumzuur). 
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- antilichamen (synoniem: antistoffen): dit zijn chemische stoffen die worden 
gevormd als reactie op het binnendringen van antigenen (dit zijn lichaamsvreemde 
stoffen, meestal eiwitten)waarmee ze zich verbinden om de schadelijke gevolgen van 
dit binnendringen te bestrijden (vb antilichamen tegen het polio virus). 
 
 
 
 
 
2.1.2. De bloedcellen  zijn:  - de rode bloedcellen (ook erytrocyten genoemd) 
 

- de bloedplaatjes ( trombocyten) 
 
- de witte bloedcellen ( leukocyten) die opgedeeld 
worden in monocyten, eosinofielen, basofielen,   
neutrofielen  en lymfocyten 
 

 
 
 
 
 
-De rode bloedcellen maken de helft uit van het volume van het bloed. Zij zijn 
geladen met hemoglobine, het proteïne dat zuurstof opneemt uit de ingeademde lucht  
via de longen en deze naar de weefsels transporteert. 
 
-De bloedplaatjes zijn kleine cellen (tien maal kleiner dan de rode bloedcellen) die 
tot doel hebben om bloedingen te stoppen bij een wonde. Zij klonteren aan mekaar 
zodat de wonde wordt afgesloten. 
 
-De witte bloedcellen of leukocyten zijn fagocyten ( of eetcellen) omdat zij bacteriën 
en schimmels kunnen verzwelgen. De witte bloedcellen kunnen de bloedbaan 
verlaten en doordringen binnen de weefsels om alzo een infectie te bestrijden. De 
witte bloedcellen worden opgedeeld in monocyten, eosinofielen, basofielen,  
neutrofielen  en lymfocyten) 
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-Monocyten zijn grote eenkernige vreetcellen die het vermogen hebben vreemde 
materie (vb bacteriën) in zich op te nemen en onschadelijk te maken. 
 
-Eosinofielen en basofielen zijn extra types witte bloedcellen die reageren op 
allergische reacties. 
 
-Neutrofielen zijn voornamelijk als functie de vernietiging van in het organisme 
binnengedrongen bacteriën, virusdeeltjes en andere schadelijke elementen. 
 
-Lymfocyten, witte bloedcellen met ongelobde kern, zijn mede door hun speciale 
wijze van circuleren door het lichaam de grondslag van het immunologische 
afweersysteem.  Ze  bevinden zich in de lymfeklieren en in  de lymfevaten, maar 
sommigen dringen door tot in het bloed. De drie voornaamste soorten lymfocyten zijn: 
T-cellen, B- cellen, en natural killer cellen. 
 

 
. 
-B-cellen, uit de lymfoïde stamcel van het beenmerg afkomstig, verder ontwikkeld in 
het zogenaamde bursa equivalent systeem en gestimuleerd door een antigeen, rijpen 
tot Plasmacellen (synoniem: plasmocyten).  
 
Een chronische lymfocytaire leukemie gaat meestal uit van de B-cel. 
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Opmerking: In verband met het bloed heeft men het ook vaak over serum.  
Hieronder verstaat men het vloeibare van gestold bloed, dus bloedplasma zonder 
stollingseiwitten. 

 
 
 
2.2. De functie van het beenmerg  
 
Microscopisch zicht van normaal beenmerg 
 

 
 
Het beenmerg is een sponzig weefsel dat zich in de kern van beenderen bevindt en 
waarin de bloedcellen tot ontwikkeling komen. Bij de geboorte hebben alle beenderen 
actief beenmerg.  Na de puberteit is het beenmerg uit de beenderen van handen, 
voeten, armen en benen echter niet meer actief. 
 
De ruggenwervels, heupen, schouderbeenderen, ribben, borstbeen en 
schedelbeenderen bevatten dan nog het actieve beenmerg dat de bloedcellen 
produceert. Dit proces wordt hematopoëse (bloedcelproductie) genoemd. 
 
Een kleine groep cellen, de stamcellen, zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van 
alle soorten bloedcellen in het beenmerg. Dit proces heet celdeling en differentiatie 
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(zie onderstaand tabel).Wanneer de bloedcellen volgroeid zijn verlaten zij het 
beenmerg en komen in de bloedstroom terecht. 
Gezonde mensen hebben voldoende stamcellen om voortdurend de productie van 
bloedcellen op peil de houden. 
 
Een klein aantal van deze stamcellen komen ook in de bloedstroom terecht maar 
kunnen niet geteld of geïdentificeerd worden met een gewone bloedtest. Hun 
aanwezigheid in het bloed is echter van groot belang. Zij kunnen door toepassing van 
speciale technieken (aferese-toestel) uit het bloed gehaald worden om later voor een 
transplantatie te dienen. 
 
Deze stamcelcirculatie, tussen beenmerg en bloed, gebeurt ook bij de foetus. 
 
Tegenwoordig wordt vlak na de geboorte  navelstrengbloed in de navelstrengbank 
gebracht. De hieruit verkregen stamcellen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook 
dienen voor een transplantatie. 
 
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. 
 
 
 
 

Ontstaan van bloedcellen en lymfocyten

Rode bloedcellen             Basofielen
Neutrofielen                      Monocyten
Eosinofielen                      Plaatjes

Differentiatie & uitrijpen
in 6 types van bloedcellen

Multipotentiële
hemapoëtische cellen

T-Lymfocyten
B-Lymfocyten

Natural Killer Cellen

Differentiatie & uitrijpen
in 3 types lymfocyten

Multipotentiële
lymfocyten

Stamcellen

 
 
 
 
Verklaring bij de tabel: 
Er is één soort stamcel ( moedercel) die zich, in een eerste fase, nog tot verschillende 
soorten bloedcellen kan ontwikkelen: m.a.w. het is een  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 



 8

de lymfocyten die zich (zie 2.1.2.) hoofdzakelijk in de lymfeklieren en in de lymfevaten 
bevinden.  
 
 
 
3. Ontstaan van AML 
 
Er zijn factoren die het ontstaan van AML bevorderen, bekend zijn erfelijke factoren ( 
Down syndroom, afwijkingen in DNA reparatiemechanismen ) en blootstelling aan te 
veel radioactieve straling of bepaalde chemische stoffen ( benzeen, bij roken, 
pesticiden en enkele soorten cytostatica (!!). 
 
4. Voorkomen ( epidemiologie ) 
 
Gelukkig is AML een zeldzame ziekte, het gaat om 2 a 3 patiënten per 100.000 
personen per jaar met een voorkeur voor mannen. 
 
 
 
5. Oorzaken van AML 
 
Zoals reeds bij het ontstaan gemeld kunnen chemische stoffen het ontstaan van AML 
bevorderen. 
Veel voorkomend ( maar toch nog raadselachtig) zijn de afwijkingen in het DNA. 
In het bijzonder afwijkingen van de lange armen van chromosoom 5 en 7 , de 
translocatie of inversie van chromosoom 3 en abnormaliteiten van chromosoom 
11q23 zijn moeilijk te behandelen, en hebben een weinig rooskleurige prognose. 
 
 
6. Gevolgen van AML 
 
Lichamelijke klachten en afwijkingen 
 
Veel patiënten hebben vage klachten die het gevolg zijn van afwijkingen in het bloed 
tot wel drie maanden voor het stellen van de diagnose. Over het algemeen zijn deze 
klachten : 
    
- vermoeidheid 
 
- gewichtsverlies 
 
- koorts zonder duidelijke redenen 
 
- blauwe plekken of bloedingen 
 
In het bloed wordt maar bij een kwart van de patiënten in eerste instantie een te groot 
aantal leukocyten gevonden. 
Bij minder dan 5 % van de patiënten worden er geen leukemische cellen in het bloed 
teruggevonden. 
Het aantal bloedplaatjes is meestal te laag. 
Om een correcte diagnose te stellen moet het beenmerg onderzocht worden. 
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Psychische klachten 
 
De lichamelijke problemen die met AML gepaard gaan, alsook met de behandeling 
ervan, kunnen ook hun weerslag hebben op de psyche van de patiënt.  Zo kan het 
verlies aan energie leiden tot het frustrerend gevoel van “wel willen maar niet 
kunnen”.    Buitenstaanders begrijpen dit niet altijd en het is ook moeilijk uit te leggen 
omdat de patiënt zelf niet goed weet wat er juist aan de hand is en daardoor soms 
twijfelt aan zichzelf. 
Sommige lichamelijke afwijkingen kunnen ook leiden tot afhankelijkheid van derden.  
Bovendien ondermijnt pijn het lichaam wat eveneens tot vermoeidheid kan leiden, 
maar ook tot gebrek aan eetlust, slaapstoornissen en zo oorzaak kan worden van een 
depressie.  
De psychische gevolgen hebben ook te maken met gevoelens van angst en 
onzekerheid.  Die zullen in meer of mindere mate de gedachten van de patiënt 
beïnvloeden en soms zelfs beheersen. 
Heden en toekomst staan immers onder druk tengevolge van de onzekerheid en 
angst voor wat komen gaat: pijn, invaliditeit, lijden, afhankelijkheid?   
De confrontatie met AML veroorzaakt vanwege het verlies van zekerheden ook een 
rouwproces: de zekerheid van de gezondheid, van een lang leven, van een lichaam 
waarop men kan rekenen, is plots weg. Dit proces gaat dikwijls gepaard met 
gevoelens van ongeloof, boosheid en machteloosheid. 
Rouwen is een soort “herkauwen” van de gevoelens die met de ziekte te maken 
hebben, tot ze verwerkt zijn. Hoe sterk het leven van de zieke door deze gevoelens 
wordt beheerst en hoe die ermee omgaat, wordt deels bepaald door zijn karakter – 
optimistisch of pessimistisch – en met zijn manier van overleven. 
 
Daarom is het belangrijk dat de patiënt niet aarzelt om over deze problemen met zijn 
arts te praten, zodat die eventueel kan doorverwijzen naar een psychotherapeut, 
psycholoog, zelfhulpgroep of patiëntenvereniging. 
 
De relatie tussen de patiënt met AML en zijn naaste omgeving  - partner, kind, 
familielid of vriend -  is eveneens van het grootste belang.  Die moet zo harmonieus 
mogelijk verlopen.  De basis hiervoor is wederzijds overleg. Communicatie is daarbij 
het sleutelwoord. 
 
De patiënt kan eveneens terecht bij Wildgroei. Onze organisatie kan U mogelijk 
zonder opdringerig te zijn van dienst zijn. U ontmoet er lotgenoten, mensen die 
genezen zijn, mensen die vechten om te overleven. 
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7. Ziektestadium en prognose 

 
 
 

 
 

 
Sedert 1999 wordt meestal de volgende indeling gebruikt. 
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Prognose 
 
 
Is sterk afhankelijk van het type AML en van de geassocieerde genetische 
afwijkingen. Vraag hierover uitleg aan uw arts. 
 
Als de BMT ( beenmergtransplantatie ) meteen na de eerste CR ( complete remissie ) 
wordt verricht, geneest 40 – 70 %. Voor een BMT moet aan bepaalde voorwaarden 
worden voldaan. 
 
 
 
 
8. Diagnosestelling en controle onderzoeken 
 
Diagnosestelling 
 
 
Hoe sneller de diagnose gesteld is en de behandeling is begonnen, hoe beter 
de overlevingskansen. 
 
 
 
 
Enkele voorbeelden 
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De diagnose steunt op het aantonen van een fors aantal ontspoorde cellen in het 
beenmerg. 
Bij verdenking gebeurt daarom een gericht onderzoek van bloed, wordt een 
beenmergpunctie verricht en neemt men foto’s van het skelet. 
Het beenmergonderzoek is essentieel voor de diagnose, de controle en de 
behandeling van AML. 
Zonder beenmergonderzoek is een diagnose niet mogelijk. 
Niet alleen het aantonen van te veel cellen is van belang. Hun (abnormale) uiterlijk 
leert ook het nodige over de mogelijke kwaadaardigheid van deze zieke cellen. 
Voorts zijn de cellen te gebruiken voor nader onderzoek in het laboratorium . 
Een beenmergonderzoek bestaat uit het opzuigen van beenmerg (aspiraat) en het 
wegnemen van een stukje bot met beenmerg (biopsie).   
Tijdens het verloop van de ziekte of gedurende de behandeling is het nodig het 
beenmergonderzoek nu en dan te herhalen. 
 
 
 
DNA-onderzoek voor de detectie van AML 
 
Er zijn chromosomale afwijkingen die met bepaalde vormen van leukemie lijken 
samen te gaan. 
Door deze afwijkingen vast te stellen, kan men, behalve een diagnose stellen, ook 
beter voorspellen hoe de ziekte zal verlopen. 
Zo kunnen op deze wijze acute leukemieën met een genezingskans van minder dan 
tien procent worden onderscheiden van ogenschijnlijk identieke vormen met een veel 
gunstiger prognose. 
De indeling in subtypen en het herkennen ervan is dan ook van groot belang voor de 
behandeling. 
Chromosomale afwijkingen worden meestal vastgesteld door middel van 
microscopisch onderzoek naar de chromosomen van de delende cellen, maar sinds 
kort kan ook met rustende cellen worden gewerkt. 
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PCR in de diagnostiek 
 
 
Veranderingen in het DNA kunnen ook met behulp van moleculair- biologische 
technieken worden vastgesteld. 
Met de polymerase- kettingreactie (PCR) is het zelfs mogelijk om één enkel 
leukemiecel aan te tonen te midden van 100.000 normale cellen. 
 

 
 
 
Controleonderzoeken 
 
Afhankelijk van de classificatie waarin de AML patiënt verkeert wordt al dan niet tot 
behandeling besloten. Ook wanneer behandeling (nog) niet nodig blijkt is regelmatige 
controle belangrijk.  Zo kan men nagaan hoe de ziekte zich verder ontwikkelt en tijdig 
ingrijpen wanneer behandeling zich zou opdringen. 
Hier hoort steeds een controle van het bloedbeeld bij (hemoglobinegehalte, aantal 
rode bloedcellen, aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes) . 
Bij verdenking op achteruitgang van de ziekte wordt het onderzoek aangevuld met 
een beenmergpunctie . 
Voor en tijdens de behandeling is regelmatige controle van bloed en beenmerg 
noodzakelijk. 
De frequentie van deze controles kan sterk wisselen; afhankelijk als die is van de 
ernst van de ziekte, de zwaarte van de behandeling en het succes ervan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.Overzicht  behandelingsmethoden 
 
Algemene benadering 
 
De behandeling zal gericht worden om het bekomen van een complete remissie. 
 
De behandeling zal ook verschillend zijn naargelang de leeftijd van de patiënt, de 
WHO- of  
FAB- classificatie, en nog een reeks criteria. 
 
Voor de behandeling zal men : 
 

?? Centraal veneuze katheter plaatsen 
?? Anti- emetica  
?? Bij de start van de behandeling: uraat profylaxe 
?? Voorkomen van menstruatie 
?? Infectie profylaxe 
?? Streptokokkenprofylaxe 
?? Leukaferese bij leukostase 
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?? Cortisone oogdruppels bij hoog gedoseerde Ara-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.Chemotherapie 
 
De behandeling van acute leukemie evolueert snel. 
Patiënten jonger dan 60 jaar worden zeer intensief behandeld. 
Om het voordeel van nieuwe behandelingsschemas te bewijzen zij klinische studies 
noodzakelijk. 
Het is mogelijk dat men u vraagt aan een studieprotocol deel te nemen. 
Een voorbeeld hiervan is het HOVON 42 protocol. 

Dit protocol is niet alleen bestemd voor patiënten met een AML (met uitzondering van 
de AML M3) maar ook voor patiënten met een slecht risico MDS, d.w.z. een IPSS 
score >=1,5.   

 

 

 

Het protocol kent 2 vraagstellingen:  

 Leidt intensivering van de inductie therapie tot meer complete remissies na de eerste kuur 
en tot verbetering van de kwaliteit van de complete remissie tot uiting komend in een 
betere overleving? 
 Geeft bij de patiënten met intermediair en slecht risico niet beschikkend over een HLA 
identieke familie donor een autologe stamcel transplantatie een betere genezingskans dan 
conventionele chemotherapie? Deze vraagstelling is dezelfde als in het HOVON 29 
protocol. Het aantal gerandomiseerde patiënten was echter te klein om een zekere 
uitspraak te kunnen doen. De hoop is dat uitbreiding van het aantal patiënten wel een 
conclusie mogelijk maakt. 

Evenals het HOVON 29 protocol kent het HOVON 42 protocol een zogeheten risk 
adapted approach. Op grond van cytogenetica, leukocyten aantal bij diagnose en 
response op de eerste kuur worden 3 groepen onderscheiden:  

 "Goed"   
 t(8;21) en leukocyten < 20.109/l 
 inversie 16 
 ontbreken van additionele afwijkingen   

 "Intermediair"  
 patiënten niet ingedeeld in de goede of slechte groep  

 "Slecht"  
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 RAEB en RAEB-t 
 ongunstige cytogenetica  

 complexe afwijkingen (>3 clonen) 
 -7, -5 
 5q-, 7q- 
 3q afwijkingen 
 t(6;9) 
 11q afwijkingen  

 late complete remissie  (geen remissie na de eerste kuur)  

Patiënten moeten bij diagnose aangemeld worden bij het IKA. Wanneer het informed 
consent formulier getekend is vindt randomisatie plaats voor standaard inductie 
therapie zoals in het HOVON 29 protocol dan wel meer intensieve inductie met een 
hogere dosis ARA-C. Na 2 kuren ontvangen de goed risico patiënten een derde 
afsluitende kuur bestaande uit mitoxantrone en VP16 identiek aan het HOVON 29 
protocol. Omdat deze patiënten hiermee een >50% genezingskans hebben worden 
bij deze patiënten geen stamcellen geoogst. Voor de overige patiënten geldt dat 
wanneer zij jonger zijn dan 55 jaar en een HLA-identieke familie donor hebben zij 
kandidaat zijn voor allogene stamcel transplantatie. Slecht risico patiënten met een 
complete remissie na de eerste kuur worden zomogelijk al direct getransplanteerd. 
Hebben zij geen donor dan zijn slecht risico patiënten kandidaat voor een MUD 
transplantatie ( Mathed Unrelated Dena).  Bij overige patiënten zonder donor of ouder 
dan 55 jaar worden na de tweede chemotherapie kuur stamcellen gemobiliseerd met 
behulp van G-CSF in de vorm van Neupogen 2 dd 10 microgram/kg.  
Vervolgens worden deze patiënten gerandomiseerd tussen direct een perifere 
stamcel transplantatie of een derde chemotherapie kuur en perifere stamcel 
transplantatie bij een onverhoopt recidief.  

Patiënten met een AML M3 worden aan het begin op een andere manier behandeld: 
zij krijgen ATRA (all trans retinoic acid). Dit begint op dag -1 en wordt voortgezet tot 
de tweede chemotherapie kuur. Verder worden zij behandeld volgens de standaard 
arm van het HOVON 42 protocol als goed risico, dus zonder stamcel oogst en 
transplantatie. 

Geen complete remissie of recidief  

 Hebben patiënten eerder goed gereageerd op anthracyclines en ARA-C en heeft de 
remissieduur langer dan 1 jaar bedragen kan behandeling worden overwogen met 
daunorubicine en ARA-C. Patiënten waarvan stamcellen zijn ingevroren zijn bij het 
bereiken van een complete remissie kandidaat voor een autologe stamcel 
transplantatie. Patiënten uit de goed risico groep met een recidief en een HLA 
identieke donor zijn kandidaat voor allogene stamcel transplantatie. 

AML bij patiënten ouder dan 60 jaar 
Deze patiënten kunnen worden behandeld volgens het HOVON 43 protocol. Dit 
protocol is niet alleen bestemd voor patiënten met een AML (met uitzondering van de 
AML M3) maar ook voor patiënten met een slecht risico MDS, d.w.z. een IPSS score 
>=1,5.  Van dit protocol is een AMC patiënten informatie met informed consent 
formulier beschikbaar.  

Het protocol kent twee vraagstellingen: 
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Geeft een hogere dosis daunorbucine in de eerste remissie-inductiekuur een grotere 
kans op het bereiken van een complete remissie zonder dat dit leidt tot belangrijk 
meer toxiciteit? Ten tweede leidt toediening van de monoklonale antistof CD33 met 
daaraan gekoppeld calicheamycine (Mylotarg®) bij patiënten in complete remissie tot 
meer blijvende c.q. een langere duur van de remissie. In de eerste kuur wordt 
gerandomiseerd tussen de huidige standaard van ara-c met daunorubicine van 45 
mg/m2 tegen de zelfde dosis ara-c met daunrubine in dubbele dosis. De belangrijkste 
bijwerking van daunorubicine is cardiotoxiciteit. Patiënten met gestoorde hartfunctie 
worden om die reden van het onderzoek uitgesloten.  De tweede kuur bestaat uit een 
intermediaire dosis ara-c. Deze kuur is in beide groepen gelijk. Als de patiënten na de 
tweede kuur in complete remissie zijn wordt gerandomiseerd tussen geen verdere 
behandeling en gentuzamab in totaal 3 maal met een interval van 4 weken. 
Bijwerkingen hiervan kunnen zijn koorts en bloeddrukdaling tijdens toediening. Verder 
is myelosuppressie te verwachten. 

 
 
 
9.2. Radiotherapie 
 
Radiotherapie kan soms gegeven worden om de symptomen te bestrijden. 
 
Patiënten kunnen ook gevraagd worden om mee te werken aan klinische trials. 
 
Lage dosis radiotherapie kan men in overweging nemen bij patiënten  met zich 
herhalende symptomatische klachten zowel binnen als buiten het centraal 
zenuwstelsel. 
 
 

9.3. Andere mogelijke behandelingen 

Allogene beenmergtransplantatie bij het begin van de behandeling of na een 
complete remissie blijkt een ziekte vrije overlevingsgehalte van ongeveer 30 % te 
behalen. 

Allogene beenmergtransplantatie kan de redding betekenen voor  patiënten die niet in 
remissie komen na intensieve chemotherapie. 

Autologe beenmergtransplantatie is een logische optie voor patiënten in tweede 
complete remissie . 

 

 

Behandelingsopties voor remissie inductie therapie 

Een van de volgende equivalente chemotherapie combinaties : 

?? cytarabine + daunorubicin 
?? cytarabine + idarubicin 
?? cytarabin + daunorubicin + thioguanine 
?? mitoxantrone + etoposide 
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?? behandeling van centraal zenuwstelsel leukemie indien aanwezig:intrathecal 
cytarabine of methotrexate 

 
 
 
 
10. Veel gebruikte medicatie  
 
Behandeling met nieuwe cytostatica onder klinische evaluatie dient indien mogelijk in 
overweging genomen te worden voor patiënten met AML. 
 
Er zijn een hele reeks nieuwe cytostatica die gebruikt kunnen worden, onder anderen: 
Amsacrine 
Mitoxantrone 
Diaziquone 
Hoge dosis cytarabine 
Homoharringtonine 
Idarubicin 
Etoposide 
 Sommige van deze cytostatica worden in combinatie met elkaar uitgetest. 
Een studie met de combinatie mitoxantrone- cytarabine wijst op een succes van 50 a 
60 % tot het bekomen van een complete remissie. 
Andere studies met idarubicin en cytarabin of hoge dosis etoposide wijzen op een 
even groot succes. 
 
 
 
 
 

HOVON 29 / CKVO 94.14: Risk adapted treatment of acute myelocytic Leukemia 
(AML). A phase III study 

?? Selectiecriteria  
o Inclusiecriteria 
o Exclusiecriteria  
o  

?? Studieschema  
 

?? Inclusiecriteria  ̂ 
o Nieuw gediagnosticeerd de novo AML (M0-M7)  
o Leeftijd 15-60 jaar  
o Informed consent  
o Leuko's > 30 x 109/L is geen exclusiecriterium maar vereist uitstel van 

G-CSF totdat leuko's gedaald zijn tot 20 x 109/L  
 

?? Exclusiecriteria  ̂ 
o Gelijktijdige actieve maligniteit, behalve stadium I cervixcarcinoom en 

basocellulair carcinoom  
o Eerder behandeld met chemotherapie  
o Leukemie t.g.v. MDS > 6 maanden  
o Blastencrisis van CML of leukemie ontwikkeling t.g.v. 

myeloproliferatieve ziekten  
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o Creatinine en bilirubine > 3 x de hoogste normaalwaarde behalve 
veroorzaakt direct t.g.v. leukemie  

o HIV positief  
o Ernstige cardiale, pulmonale of neurologische ziekten 

 

?? Studieschema ^  

 
 
 
 
 
 
 
11. Nazorg 
 
 
 
12. Bijlagen 
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12.1. Nieuwe ontwikkelingen 
 
 
 
 
 
12.2. Historiek 
 
 
 
 
 
 
 
12.3. Gerelateerde websites 
 
http://www.ikc.nl/ikn/trials/trhema/aml1.htm 
 
http://www.uu.edu.class/jmcgh/leukemia/index.htm 
 
http://www.cnh.nl/thema/ziektebeelden/032.htm 
 
http://www.meds.com/leukemia/aml_patient_pdq.htm 
 
http://cancernet.nci.nih.gov/cgi-bin/srchcgi.exe?DBID=pdq&TYPE=search&UID=208+ 
 
http://www.intmed.unimaas.nl/hemonc/aml.htm 
 
http://www.slz.nl/hora/behandel/pages/aml.htm 
 
http://cancernet.nci.nih.gov/index.html 
 
http://www.sun.ac.za/internet/academic/med/chempat/les10.htm 
 
http://copland.udel.edu/~maser/hematologie/EOS/ 
 
 
 
 

http://www.ikc.nl/ikn/trials/trhema/aml1.htm
http://www.uu.edu.class/jmcgh/leukemia/index.htm
http://www.cnh.nl/thema/ziektebeelden/032.htm
http://www.meds.com/leukemia/aml_patient_pdq.htm
http://cancernet.nci.nih.gov/cgi-bin/srchcgi.exe?DBID=pdq&TYPE=search&UID=208+
http://www.intmed.unimaas.nl/hemonc/aml.htm
http://www.slz.nl/hora/behandel/pages/aml.htm
http://cancernet.nci.nih.gov/index.html
http://www.sun.ac.za/internet/academic/med/chempat/les10.htm
http://copland.udel.edu/~maser/hematologie/EOS/

