Chronische Lymfatische Leukemie
Introductie
Chronische Lymfatische Leukemie is een aandoening waarbij een traag toenemende
opstapeling van lymfocyten ( witte bloedcellen met ongelobde kern) optreedt.
Chronische Lymfatische Leukemie ( CLL )
Woord vooraf

De tekst is bedoeld om op een bevattelijke wijze toelichting te geven over chronische
lymfatische 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.
Deze tekst kwam tot stand dank zij de medewerking van dhr. Willy Schepers, dhr. Gino
Chirillo, en Dr. D. Vanstraelen.
1.Chronische lymfatische leukemie, bepaling
Bij leukemie is er sprake van een woekering van bepaalde witte bloedcellen. Hierdoor
ontstaan grote hoeveelheden bloedcellen.
Door deze woekering komt de productie van normale bloedcellen in het beenmerg in het
gedrang. Aanvankelijk is er alleen in het beenmerg een overmaat aan onrijpe bloedcellen,
maar na verloop van tijd komen die onrijpe cellen in de bloedbaan en dus ook in de organen
terecht.
Chronische lymfatische leukemie is een ziekte waarbij een traag toenemende opstapeling
van lymfocyten ( witte bloedcellen met ongelobde kern ) optreedt.
Dit gaat gepaard met een geleidelijke verdringing van de normale lymfocyten en van de
normale beenmergcellen en met duidelijke klinische uitingen van tumormassa ( zoals
lymfeklierzwelling, mogelijk lever en miltzwelling ).
De productie van lymfocyten loopt fout in het bijzonder bij cellen die een relatief volwassen
stadium bereikt hebben. Bij 5 % van alle CLL patiënten loopt het fout bij de T-cellen.
Microscopisch beeld van CLL
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2. Bloed en bloedproductie
Uit wat voorafgaat kunnen we opmaken dat CLL 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).

-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
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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 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 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 (andere naam: de leukocyten) zijn ook opgedeeld
in monocyten, eosinofielen, basofielen, neutrofielen en
lymfocyten).
Microscopisch zicht van een monocyt
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-Monocyten zijn grote één kernige 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.
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Een chronische lymfocytaire leukemie groeit meestal uit van de B-cel. ( zie figuur)

.

-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).

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
Uitzicht van normaal beenmerg
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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 pubertijd 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 (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 (aferesetoestel) 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 de 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.
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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. Er is een soort stamcel
(moedercel) , die zich, in een eerste fase, nog tot verschillende
soorten bloedcellen kan ontwikkelen: m.a.w. het is een
multipotentiële voorlopercel. 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.
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Overzicht van het rijpingsproces van bloedcellen.

2.3. Het lymfesysteem
Het lymfesysteem bestaat uit een netwerk van fijne buisjes
( vaten), net zoals bloedvaatjes, die doorheen heel ons
lichaam verspreid zijn.
De lymfevaten vervoeren, door middel van de lymfe ( een
kleurloze op plasma lijkende vloeistof), de lymfocyten.
Doorheen het netwerk van dit systeem vinden we kleine
groepjes, op een boon lijkende orgaantjes die lymfeknopen of
lymfeklieren worden genoemd.
De milt, een orgaan dat lymfocyten aanmaakt en oude
bloedcellen uit de bloedbaan filtert, de thymus, een klein
orgaan onder het borstbeen, en de amandelen (tonsillen),
organen in de keel maken ook deel uit van het lymfesysteem.
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3.Ontstaan van de ziekte
De eerste observaties van patiënten die een hoger aantal witte bloedcellen
vertoonden gebeurden door Europese geneesheren in de 19 e eeuw. Deze leidde tot
de term “Weisses Blut” of “White Blood” als beschrijving van deze ziekte. Later werd
de term leukemie die afkomstig is van het Grieks woord “Leukos” wat “wit” betekent
en “haima” wat bloed betekent gebruikt om deze ziekte te benoemen.
De grondlegger van leukemie in het algemeen is Rudolf Virchow, een Duitse
patholoog uit de 19 de eeuw (1821-1902)
Chronische lymfatische leukemie ontstaat door een beschadiging van het DNA van
een enkelvoudige cel in het beenmerg. Deze onvolkomenheid was niet aanwezig bij
de geboorte.
Wetenschappers weten tot op dit ogenblik nog steeds niet wat de oorzaak is van
deze DNA-wijziging. Het resultaat van deze DNA-beschadiging is een
ongecontroleerde groei van lymfocyten in het beenmerg. Dit leidt tot een stijging van
de lymfocyten in het bloed. Deze cellen staan de normale bloedaanmaak niet zo
ernstig in de weg als deze bij acute leukemie. Dit houdt in dat het verloop van CLL
veel trager is dan deze bij acute lymfatische leukemie ( ALL ).
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4. Voorkomen ( epidemiologie )
4.1 Geografische spreiding
Het voorkomen van chronische lymfatische leukemie is erg verschillend van land
tot land. De European Standardized Rate is voor mannen 3 op 100.000 en voor
vrouwen 1 op 100.000. In West-Afrika ligt het aantal CLL-diagnoses beduidend
lager, in het Verre Oosten is deze ziekte zéér zeldzaam.
4.2 Spreiding naar geslacht en leeftijd
CLL beslaat ongeveer 25 % van alle vormen van leukemie. Chronische
lymfatische (lymfocytaire) leukemie is de meest voorkomende leukemie bij
volwassenen in de westerse wereld.
CLL komt vooral voor op oudere leeftijd : 90 % van de patiënten is ouder dan 50
jaar bij de diagnose, 75 % zijn mannen. De geslachtsvoorkeur is hier meer
uitgesproken dan bij andere vormen van leukemie. Naarmate de leeftijd vordert
neemt de kans op CLL toe.
CLL komt bij uitzondering voor bij jonge volwassenen en zéér zelden bij kinderen.
Tegenwoordig wordt soms ook bij personen vanaf 40 jaar CLL vastgesteld.

5. Oorzaken van chronische lymfatische leukemie
Over het risico op leukemie is een aantal zaken bekend. Zo weten we dat
blootstelling aan grote hoeveelheden radioactieve straling de kans op leukemie
behoorlijk vergroot. Ook lopen mensen die beroepsmatig aan bepaalde
chemische stoffen hebben blootgestaan meer risico, bijvoorbeeld in het geval van
benzeen.
Er is op dit ogenblik geen relatie te leggen tussen CLL en de socio-economische
status van iemand. Toch heeft men een mogelijk verband vastgesteld bij
bepaalde beroepen zoals asbestwerkers, arbeiders in de rubbersector, boeren die
sojabonen kweken, personen die met pesticiden werken,e.a.
De oorzaak van de ziekte is dus niet duidelijk. De ziekte is waarschijnlijk het
gevolg van een klonale uitbreiding van de zeldzame CD5+ B-cel die normaal in de
mantelzone van de periferale lymfeknopen voorkomt.
Frequent vindt men bij CLL ook een trisomie van chromosoom 12.
CLL is niet overdraagbaar of besmettelijk. Familiale voorbeschiktheid wordt door
sommige auteurs vermeld.
Na onderzoek is gebleken dat in families met CLL- patiënten de frequentie
aandoeningen aan het immuunsysteem van familieleden hoger is dan normaal.
Het belang van deze bevindingen is echter niet met zekerheid vastgesteld omdat
er geen erfelijk patroon is gevonden.
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Er zijn geen chromosomale afwijkingen of aangeboren afwijkingen bekend die de
kans op CLL vergroten.

6. Gevolgen van de aandoening
6.1 Lichamelijke klachten en afwijkingen
Chronische lymfatische leukemie verloopt in de regel als een traag toenemende
opstapeling van bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten) met geleidelijke
verdringing van de normale mergcellen en van de normale lymfocyten.
* Sommige patiënten hebben minimale afwijkingen in hun bloed: een lichte stijging
van de lymfocyten en een lichte daling van de rode bloedcellen, de normale witte
bloedcellen en de bloedplaatjes Patiënten met deze geringe afwijkingen hebben
meestal weinig ernstige problemen, er komen wel al eens infecties voor. Deze
patiënten
worden
meestal
niet
behandeld.Er
kunnen
eveneens
lymfeklierzwellingen en vergroting van de lever en de milt optreden.
* Aantasting van de lymfeklieren, wat meer een symptoom is van de ziekte dan
wel een complicatie.
* Er kunnen infecties optreden. Deze berusten op verlaging van gammaglobuline
en antilichamen. Deze infecties kunnen worden veroorzaakt door virussen,
bacteriën of schimmels.
* Een andere mogelijkheid is het optreden van beenmerginsufficiëntie wat zich
openbaart door bloedingen als gevolg van een tekort aan bloedplaatjes.
* Een zwaar gevoel tot pijn in de buik door een zwelling van de milt
(splenomegalie) of een zwelling van de lever (hepatomegalie). Onderzoek toont
oppervlakkige zwelling van de lymfeknopen (lymfadenopathieën) die soms erg
groot kunnen zijn. Ze kunnen zich in alle klierstations – hals, oksel, in de
borstholte (mediastinum), langs de wervelzuil en liezen - voordoen.
* Infecties kunnen voorkomen, indien de granulocyten en gammaglobulines laag
zijn.
* Vermoeidheid, vermagering, gewichtsverlies en nachtzweten kunnen eveneens
een teken aan de wand zijn.
* Huidverschijnselen: jeukende letsels (leukemische infiltraten) en eczemateuze
letsels
* Beenmergoverwoekering door lymfocyten: tekort aan rode bloedcellen (anemie);
tekort aan bloedplaatjes(trombocytopenie) en een sterke vermindering van
gegranuleerde leukocyten (agranulocytose).
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Verschijnselen van actieve ziekte zijn:
-

vermagering met meer dan 10 % in het voorafgaande jaar halfjaar
extreme vermoeidheid met een algemene gezondheidstoestand van graad
II of slechter volgens de indeling van de Wereld gezondheidsorganisatie
(WHO)
38 ° C koorts gedurende 2 weken of langer zonder een aanwijzing voor
een infectie.
’s nachts zweten zonder aanwijzing voor een infectie
splenomegalie warbij de milt meer dan 6 cm onder de ribbenboog uitkomt
lymfeklieren groter dan 10 cm

6.2. Psychische klachten en problemen
De diagnose van CLL kan ernstige emotionele problemen veroorzaken bij
patiënten, hun familie en hun vrienden. Depressie, een gevoelen van wanhoop en
angst voor het heden en de toekomst zijn normale reacties.
Familie en patiënten kunnen vragen hebben over de chemotherapie of over
alternatieve behandelingen. Het is vanzelfsprekend dat men zich voor specifieke
medische vragen best richt tot de behandelende arts. Verplegers en ander
gezondheidspersoneel kunnen de patiënt emotioneel ondersteunen. Wees niet
bang om deze hulp te vragen.
De lichamelijke problemen die met deze ziekte 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.
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 leukemie 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 een leukemie patiënt 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.

12

De nevenwerkingen van de kankerbehandeling kunnen vaak efficiënt door middel
van geneesmiddelen onder controle worden gehouden. De emotionele en
psychologische impact van het omgaan met kanker verdient ook onze aandacht.
Het is niet zeldzaam dat door de ervaring van kanker mensen hun prioriteiten
gaan aanpassen of hun carrière anders gaan bekijken. Het is belangrijk dat u leert
omgaan met de veranderingen in uw houding tegenover het leven, tegenover
relaties en tegenover uzelf. Neem daarom de juiste stappen om uw gezondheid
goed te houden en volg de aanbevelingen van uw arts om de nodige follow-up te
voorzien.
Zich onaantrekkelijk voelen: Het verlies van haar en andere veranderingen in
het uiterlijk die veroorzaakt worden door de behandeling kunnen ervoor zorgen
dat heel wat mensen zich onaantrekkelijk gaan voelen. Met sommige van deze
gevoelens kan men beter omgaan door zich te informeren over hoe men zijn
uiterlijk kan verbeteren, hoe men haarverlies kan camoufleren en hoe men moet
omgaan met tijdelijke veranderingen zoals droge huid, broze nagels en een
vlekkerige huidskleur.
Depressie: Patiënten met kanker kunnen zich depressief voelen. Depressie kan
veroorzaakt worden door angst over uw ziekte maar kan ook het gevolg zijn van
bepaalde geneesmiddelen. Depressie bij kankerpatiënten komt heel veel voor.
Wees niet beschaamd om hierover advies in te winnen en hulp te zoeken bij uw
gezondheidsteam.
De patiënt kan 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.
7. Ziektestadium en prognose
Voor CLL worden twee klinisch goed bruikbare classificaties aangewend: de RAI en
de BINET stagering . Zij vinden hun belang vooral in de duidelijke prognostische
correlatie en de hiermee verbonden therapeutische richtlijnen.
BINET
STADIUM

KLIERSTREKEN

Cofo

Mediane overleving

A

< 3 aangetaste
regio’s

Hb >10g/dl
Blpl > 100 x 109/l

B

> 3 aangetaste
regio’s

Hb >10g/dl
Blpl >100 x 109/l

84 maanden

C

onbepaald

Hb < 10g/dl
Blpl < 100 x 109/l

20 maanden

>120 maanden
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RAI
STADIUM

Mediane overleving

0

lymfocyten in perifeer bloed
en beenmerg

130 maanden

1

stadium 0
+ lymfadenopathieën

101 maanden

2

stadium 0 of 1
+ hepato en/of splenomegalie

72 maanden

3

stadium 0 of 1 of 2
+ Hb < 11 g/dl

18 maanden

4

stadium 0 , 1 , 2 of 3
+ Blpl < 100 x 109

18 maanden
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Prognose
Waar men er vroeger steevast vanuit ging dat CLL een niet geneesbare aandoening
was, waarvoor alleen palliatieve levensverlengende therapie in aanmerking kwam,
weet men nu dat bij jonge personen soms een complete remissie kan bekomen
worden, waarna met een beenmergtransplantatie of een stamceltransplantatie toch
genezingskansen kunnen geboden worden.
Zware intensieve schema’s dienen wel voorbehouden
gespecialiseerde centra in het kader van goed opgezette studies.

te

worden

aan

Indien een complete remissie bekomen wordt, dient autoloog merg of autologe
stamcellen ingevroren te worden om bij een eventuele hernieuwde ziekte-activiteit
gebruikt te kunnen worden.

8.Diagnose stelling en Controle onderzoeken
Door een :
Lichamelijk onderzoek
bloedonderzoek + immunophenotypering
beenmergonderzoek
klierbiopsie
CT van thorax
CT van abdomen
urineonderzoek
De sympatologie is individueel zeer veranderlijk. Achteruitgang van de algemene
toestand is soms een indicatie.

Lichamelijk onderzoek
Vaststelling van een eventuele lymfekliervergroting, lever- en miltvergroting.
Bloedonderzoek
De diagnose van deze vorm van leukemie wordt dikwijls ontdekt door een
toevallig bloedonderzoek zonder dat er andere symptomen zijn. Er is gedurende
minstens 4 weken lymfocytose(Een hoog aantal witte bloedcellen betekent niet
altijd dat er een leukemie aanwezig is).
Infecties of een zogenaamde leukemische reactie van medikatie en insecten kan
het aantal witte bloedcellen immers voor korte tijd verhogen.
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Voorbeeld van een a-typische lymfocyt

De lymfocyten zijn verhoogd, de segmentkernige witte bloedlichaampjes en de
monocyten zien er normaal uit maar zijn in aantal afgenomen.
Andere
variabelen
die
gemeten
worden:
bloedbezinkingssnelheid,
hemoglobineconcentratie, aantal reticulocyten, leucocyten en de daling van de
trombocyten.
De kleine lymfocyten blijken in een uitstrijkje gemakkelijk kapot te gaan. Die
resten heten de “Gumprechtse schollen”
Bloed- en beenmergstrijkjes gekleurd volgens May Grünwald Giemsma.(MGG)
Zonodig zure fosfatasekleuring.
Er wordt ook een immunologisch profiel bepaald van de bloedlymfocyten met
behulp van de monoklonale lichamen. Dit heet men : immunophenotypering.
Bepaling van het immunophentype in het bloed en in het merg is erg belangrijk.
Dit onderzoek geeft immers informatie of de geaccumuleerde witte bloedcellen
afkomstig zijn van een maligne transformatie van een B-cel dan wel van een T-cel
. Deze informatie is belangrijk voor de behandeling van de ziekte. Ter informatie:
meestal heeft een CLL-patiënt een B-cell type van leukemie.
Op basis van hun oppervlakte-antigenen kunnen zij dan verder onderverdeeld
worden in:
-

chronische lymfatische leukemie (95 % B-cel)
chronische prolymfocytaire leukemie
hairy cel leukemie en variant
splenisch lymfoma met villeuze lymfocyten (SLVL)
mantelzone lymfoma
intermediair lymfocytair lymfoma

16

Beenmergonderzoek
Een cruciaal onderzoek voor de bepaling van leukemie. Bij deze methode wordt
een naald gebruikt om de harde buitenkant van het been te doordringen en een
monster van het zachte merg uit het midden van het been te halen.
Het belangrijke van een beenmergbiopsie is dat de witte bloedcellen die
daadwerkelijk in het beenmerg worden geproduceerd, onderzocht en geteld
worden voordat ze in de bloedstroom terechtkomen . In het beenmerg maken de
lymfocyten meer dan 30 % van alle gekernde cellen uit met een onderdrukking
van andere bloedcellen. Het beenmerg wordt cytologisch en histologisch
onderzocht.
Radiologische onderzoeken
Hieronder valt o.a. het standaard borstkas röntgen onderzoek, waarbij wordt
gezocht naar tumoren en tekenen van pneumonia of lymfocytische infiltratie van
het vlies van de longen. Bij een verdachte uitkomst van een borstkas
röntgenonderzoek wordt nog een CT-scan uitgevoerd voor extra duidelijkheid. Een
CT-scan geeft namelijk veel meer details dan een röntgen-foto. Wanneer
beenweefsel pijnlijk wordt, kan een standaard röntgenfoto laten zien of er een
kwaadaardige tumor aanwezig is. Na het injecteren van een kleurstof wordt er een
scan gemaakt van het gehele lichaam zodat elk beengedeelte kan onderzocht
worden.
Radiologisch en echografisch kan men adenopathieën in meerder klierstreken of
een hepatosplenomegalie aantreffen.

Urineonderzoek
Urineanalyse op eiwit, glucose, sediment
9.Behandelingsinformatie
9.1. Algemene benadering
Het verloop is in vele gevallen langzaam progressief. Bejaarde patiënten
verdragen de ziekte jarenlang goed. Wanneer er complicaties optreden kan het
verloop sneller gaan.
Als chronische lymfatische leukemie nauwelijks klachten geeft, is het bij oudere
mensen beter dat de ziekte niet behandeld wordt. Zeker bij weinig ver gevorderde
stadia (Binet A of RAI 0, 1 , 2) is meestal een afwachtende houding verantwoord.
Patiënten in klinisch stadium C komen meestal voor behandeling in aanmerking.
Degenen in klinisch stadium A of B worden meestal behandeld bij 2 of meer
factoren die wijzen op een slechte prognose. (beenmerg diffuus vol, korte
verdubbelingtijd van het aantal lymfocyten, chromosomale afwijkingen) en bij
verschijnselen van actieve ziekte. (zie hoger)
De huidige behandelingsvormen zijn chemotherapie, splenectomie, soms
radiotherapie en ondersteunende maatregelen. Ook beenmerg of
stamceltransplantatie kunnen toegepast worden indien de patiënt de leeftijd van
60 jaar niet bereikt heeft.
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9.2.Chemotherapie
Chloorambucil (leukeran) in gebruik sinds 1952 is nog dikwijls het
chemotherapiemiddel van de eerste keuze bij oudere personen. Het kan continu
of intermitterend peroraal toegediend worden. Dikwijls wordt deze toediening
geassocieerd met methylprednisolone.
Een goed alternatief vormt fludarabine.
Andere stoffen die kunnen worden toegediend:
Cyclophosphamide (Cytoxan, ….)
2-Chlorodeoxyadenosine, claribine (Leustatin)
Doxorubicine (Adriamycine, …..)
Vincristine (Oncovin)
Prednisone
Wanneer een langdurige behandeling voorzien is, wordt er waarschijnlijk een
permanente catheter geplaatst. Het is een kleine ingreep die onder lokale
verdoving gebeurt. Via deze catheter kunnen de chemotherapeutische producten
en geneesmiddelen rechtstreeks inde grote aderen worden gebracht. Dit verkleint
het risico op een ontsteking van de aders.
9.2. Nevenwerking van chemotherapeutische producten.

De nevenwerkingen van cytostatica kunnen zich zowel onmiddellijk voordoen als na
verloop van tijd.Een aantal cytostaica kunnen onmiddellijk na toediening aanleiding
geven tot misselijkheid en braakneigingen.Van sommige moderne cytostatica zijn
noch niet alle bijwerkingen, noch de bijwerkingen op lange termijn gekend. Bv lange
termijn bijverschijnselen van cytostatica zijn de vorming van secundaire tumoren
alsook stoornissen in de vruchtbaarheid.
Zeer frequent wordt een chemotherapeutische behandeling ondersteund door het
gebruik van cortisone. Dit kan psychische stoornissen tot gevolg hebben. Deze
kunnen van patiënt tot patiënt verschillen. De patiënt kan karakterieel helemaal
veranderen. Sommigen worden erg coleriek anderen worden depressief, nog anderen
euforisch. Dat kan voor de omgeving erg moeilijk zijn.
.
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Nevenwerkingen van chemotherapeutische geneesmiddelen (Sternon)
0=nooit; 1=zelden; 2=soms; 3=dikwijls; 4=bijna altijd D=diarree v=verstopping *=bij
hoge dosis °=geregistreerd handelsmerk
Farmanaam

Handelsnaam

Adriamycine
Melfalan
Bleomycine
Daunomycine
Asparaginase
Ara-C
Dacarbazine
Vindesine
Cyclofosfamide
Epirubicine
5-FU
Ifosfamide
ydro Hydroxy-ureum
Alfa-2b interferon
Methotrexaat
Chloorambucil
Cecenu
Mitomycine
Stikstof-yperiet
Procarbazine
BCNU
Mitoxantrone
Vincristine
Carboplatine
Cisplatinum
6-mercaptopurine
Vinblastine
Etoposide (VP-16)

Adriblastine°
Alkeran°
Bleomycine°
Cerubine°
Crasnitine°
Cytosar°
Dtic°
Eldisine°
Endoxan°
Farmorubicine°
Fluoro-Uracil°
Holoxan°
Hydrea°
Intron A°
Ledertrexaat°
Leukeran°
Lomustine°
Mitomycine°
Ustine°
Natulan°
Nitrumon°
Novantrone°
Oncovin°
Paraplatin
Platinol
Purinethol
Velbe°
Vepesid

Misselijk
3
1
0
2
2
2*
4
0
3
3
1
3
1
0
0
0
4*
2
4
3
3
3
0
3
4
1
0
2*

Braken

Diarree

Haar

3
1
0
2
1
2*(D)
4
0
3
3
0
3
0
0
0
0
3
2
4
2
3
3
0
3
4
1
0
2*

0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
3(D)
0
0
0
0
0
0
0
3(V)
0
0
0
1(V)
0

4
1
2
4
3
3
1
2
3
4
2
3
1
1
2
0
2
0
3
2
2
4
2
2
2
0
2
3

Slijmvliesontsteking
2
3
2
2
2
0
3
1
2
2
1
0
0
3
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

19

Orgaantoxiciteit van chemotherapeutische geneesmiddelen (bewerking van Sternon)

farmanaam
Adriamycine
Bleomycine
Daunomycine
Asparaginase
Ara-C
Dacarbazine
Vindesine
Cyclofosfamide
Epirubicine
Ifosfamide
Alfa-2b interferon
Methotrexaat
Busulfan
Procarbazine
Mitoxantrone
Vincristine
Carboplatine
Cisplatinum
6-mercaptopurine
Vinblastine
Etoposide (vp-16)

Handelsnaam
Adriblastine°
Bleomycine°
Cerubine°
Crasnitine°
Cytosar°
Dtic°
Eldisine°
Endoxan°
Farmorubicine°
Holoxan°
Intron A°
Ledertrexaat°
Myleran
Natulan°
Novantrone°
Oncovin°
Paraplatin
Platinol
Purinthol
Velbe
Vepesid

Longen Lever Hart Nren Zenuwst. Koorts Darm beenmerg
4
2
2
4
4

9.3 Stralingstherapie
Als er gebruik gemaakt wordt van stralingstherapie is het meestal de bedoeling om
de lymfeknopen-ophoping te verkleinen of om de lymfeknopen te verwijderen.
9.4. Immunotherapie ( antistof therapie)
Er worden immunoglobulinen ( antistoffen) in het bloed gespoten. Deze
immunoglobulinen vernietigen de CLL cellen.
Bijvoorbeeld antistoffen tegen het CD20 antigen.
9.5. Transplantaties.
Allogene beenmergtransplantatie wordt meestal alleen toegepast bij patiënten met
evolutieve ziekte jonger dan 50 jaar. Ziektevrije overleving vier jaar na allo-BMT
bedraagt reeds 40 %. Er moet op voorhand onderzocht worden of het lichaam de
transplantatie wel aankan.
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10. Veel gebruikte medicatie en hun betekenis
Zie algemene lijst.

11. Nazorg

12. Bijlagen
12.1 Historiek
De grondlegger van leukemie in het algemeen is Rudolf Virchow, een Duitse
patholoog uit de 19 de eeuw ( 1821-1902 )

12.2. Nieuwe ontwikkelingen

12.4. Gerelateerde websites
http://www.kankerbestrijding.nl/Templates/
http://www.intmed.unimaas.nl/hemonc/cll.htm
http://cancernet.nci.nih.gov/cgi-bin/srchcgi.exe?DBID=pdq&TYPE
http://www.planet-medica.nl/medEncy/medEncy.cfm?topic
http://www.cnh.nl/thema/ziektebeelden/
http://cancer.gov/publications
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