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Chronische Myeloïde Leukemie 
 
Introductie 
 
Chronische Myeloïde Leukemie  is een bloedziekte waarbij er tengevolge van een 
chromosomale afwijking een wildgroei ontstaat van witte bloedcellen (leukemie). 
Deze aandoening, die langzaam (chronisch) voortschrijd, tast alle soorten van witte 
bloedcellen aan. 
 
 Chronische Myeloïde Leukemie 
  
Woord vooraf  
 
De gegevens hieronder vermeld werden verzameld om op een manier, bevattelijk voor een 
leek op het vlak van medische terminologie, deze ziekte toe te lichten. 
Er wordt geen aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaard.  
Met name is het zeker geen surrogaat voor een verhelderend gesprek met uw arts.  
De gegevens werden verzameld in februari 2000 en zijn dus inherent een weerspiegeling 
van de kennis op dat ogenblik.  
Wanneer verderop gesproken wordt over prognostische cijfers gaat het om statistische 
gegevens. Deze cijfers moeten geïnterpreteerd worden op die manier en zeggen dus niets 
over de prognose van een individuele persoon met deze ziekte. Bijvoorbeeld wanneer er 
mediane overleving 6 jaar staat, zal er van 100 mensen met de ziekte de helft langer leven 
dan 6 jaar en hoeveel langer hangt sterk af van het individu. 
  
Samengesteld door DR. Steven Van Steenweghe, oncoloog, U Z Gasthuisberg, Leuven. 
 
               
 
1. Chronische myeloïde leukemie, bepaling  
CML is een bloedziekte waarbij er tengevolge van een chromosomale afwijking een wildgroei 
ontstaat van witte bloedcellen (leukemie). Het betreft een aandoening die langzaam 
(chronisch) voortschrijd, als men rekent vanaf de eerste momenten, en die op dat ogenblik 
onder andere alle soorten van witte bloedcellen aantast (myeloid). 
Onder de microscoop ziet het bloeduitstrijkje er zo uit : 
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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, de proteïne die 
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 
 

 
 
 

-Monocyten zijn grote éénkernige 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. 
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-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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.

 
-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 
 
 

 
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 
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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 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 (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 de navelstreng 
(waarin een gedeelte bloed met stamcellen aanwezig is) soms 
bewaard en naar 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
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Verklaring bij de tabel: 
Stamcellen zijn ongedifferentieerde cellen waaruit zich 
specifieke cellen ontwikkelen. Maar er is meer dan één soort 
stamcel, die zich, in een eerste fase, nog tot verschillende 
soorten bloedcellen kunnen 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.  

 
 
 
 
 
 
 
Overzicht van het rijpingsproces van bloedcellen. 
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              2.3. Het lymfesysteem 

 
Het lymfesysteem bestaat uit een netwerk van fijne buisjes 
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 ( 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 
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 tonsillen, organen in de 
keel maken ook deel uit van het lymfesysteem. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
3. Ontstaan van CML 
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 CML was de eerste menselijke ziekte waarvoor een specifieke afwijking van de 
chromosomen werd aangetoond als oorzaak van de ziekte. Mede daardoor is het op dit 
ogenblik de bloedziekte waar op moleculair niveau het meest is van geweten. 
 
Bij CML zijn in het bloed normale bloedcellen te zien , maar deze normale cellen worden 
echter wel door abnormale stamcellen in het beenmerg aangemaakt. 
 
 
4. Voorkomen ( epidemiologie)  
  
CML heeft een incidentie van 1 à 2 per 100.000 mensen per jaar, hetgeen betekent dat er in 
België zo'n 100 à 200 nieuwe diagnoses per jaar worden gesteld. Hierdoor vormt CML  15 % 
van alle leukemiën bij volwassenen.  
Wanneer 100 mensen in acht genomen worden zal de leeftijd van diagnose schommelen 
tussen 45 en 55 jaar (mediaan 53 jaar). Nochtans is er een groot deel (12-30%) 60 jaar of 
ouder bij diagnose, hetgeen de behandelingsmogelijkheden soms beperkt. 
 
 
5. Oorzaken van CML 
 
De oorzaak van chronische myeloïde leukemie ligt in het ontstaan van het Philadelphia 
chromosoom, naar de onderzoeksgroep in Philadelphia die het in 1960 beschreef als een 
verkorte versie van chromosoom 22. 
 
In 1973 toonde men aan dat deze verkorting toe te schrijven was aan een translocatie (van 
het Latijnse 'verandering van plaats') waarbij er een deel van chromosoom 9 wordt 
uitgewisseld met chromosoom 22. Dit is aanwezig in 95 % van de patiënten, waarbij er bij de 
resterende 5 % andere chromosomen meespelen of complexe translocaties aanwezig zijn 
die evenwel hetzelfde effect hebben. Zie figuur : 
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Dit effect is dat het BCR (breakpoint cluster region) gen op chromosoom 22 verbonden wordt 
aan het ABL (Ableson leukemia virus) op chromosoom 9. Deze translocatie wordt 
teruggevonden in alle soorten bloedcellen (rood, wit, plaatjes) zodat het hier gaat om een 
stamcelaandoening. Waarom deze translocatie optreedt en waarom de breekpunten zo 
samenvallen (clusteren) wordt op dit ogenblik nog verder bestudeerd. 
 
Als oorzaak van progressie van de ziekte wordt de 'multi-step-hypothese' vermoed waarbij er 
naargelang de tijd verloopt en door het oorzakelijk agens of door de effecten van de 
translocatie op zich bijkomende genetische defecten optreden. Zo heeft men al verdubbeling 
van het Philadelphiachromosoom beschreven alsook verdrievoudiging van chromosoom 
nummer 8. Mutaties (veranderingen in een gen) of deleties (verkortingen van een gen) van 
tumor-suppresor-genen (bijvoorbeeld p16 en p53) dragen waarschijnlijk ook bij tot verdere 
ziekteprogressie. 
De volgende alinea is een iets ingewikkelder biologische uitleg over het gevolg van deze 
translocatie t(9; 22) (q34; q11) (t staat voor translocatie en q voor de lange arm van dat 
chromosoom met het daaropvolgende cijfer wijzend op de band die het betreft). 
 
Er ontstaat een fussiegen dat afhankelijk van de plaatsen van de translocatie langer of korter 
is (cf bovenstaande) en leidt tot langere of kortere proteïnen (=eiwitten) : bijvoorbeeld p190 
BCR-ABL, p210 BCR-ABL, p230 BCR-ABL. Deze zijn langer  dan het oorspronkelijke ABL 
gen dat codeert voor een enzymen dat het aminozuur tyrosine van een fosforgroep voorziet 
(een zogenaamd tyrosine kinase) dat in tegenstelling tot andere dergelijke enzymen geen 
receptor nodig heeft om te functioneren, maar wel geregeld wordt door andere co-factoren. 
Dit enzymen heeft een moleculaire massa van 145 kilodalton (p145 ABL). Wanneer het 
verlengd wordt door het stukje van chromosoom 22 dat aan het gen dat voor dit proteïne 
codeert, vast komt te kleven zal het aanhoudend actief blijven in tegenstelling tot het gewone 
enzymen dat slechts in bepaalde omstandigheden actief is. Daarenboven is het gemuteerde 
genproduct niet meer in staat de celkern te betreden. Het uiteindelijke resultaat is een 
overdreven cellulair signaal en zo ontstaat de ziekte. 
 Hierna staat een figuur overgenomen uit New Engeland Journal of Medicine waarbij de 
verschillende signaalpaden worden aangekaart. Dit kan een aanknopingspunt zijn voor de 
nieuwsgierigen om het net verder te verkennen. 
 
 

 
 
 
RAS = belangrijkste signaaltransductiepad wordt geactiveerd via adapterproteïnen :  
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GRB2 (growthfactor receptor bound protein2)  
 
CBL (casitas B-lineage lymphoma protein)  
 
SHC (SRC homology 2-containing protein)  
 
CRKL (CRK-oncogene-like protein)  
 
Het RAS pad zal proteïnekinase activeren die geactiveerd zijn tijdens mitose (celdeling) 
(MAPK's), waarvan de voornaamste de via c-JUN verlopen, dit is de JNK = JUN kinase 
pathway.  
 
Andere afkortingen: 
 
JAK-STAT : Janus kinase-signaling transducers and activators of transcription 
 
FAK : focal adhesion kinase 
 
SOS : son-of-sevenless 
 
BAP-1 BCR-associated protein 
 
SRE : stimulated response element 
 
Ser-thr serine-threonine 
 
Y177 : conserved tyrosine residue 
 
GEF : GDP-GTP exchange factor 
 
GDP : guanosine diphosphate 
 
GTP : guanosine triphosphate 
 
SH : SRC homology domain 
 
 
Het blijft natuurlijk een mysterie hoe deze translocatie ontstaat. 
 
 Is het gewenst dat er af en toe herverdelingen in de chromosomen komen? 
 
 Waarom zijn de breekpunten verzameld in bepaalde regio's ? 
 
 Is er op die plaats omwille van architecturale redenen een grotere kwetsbaarheid ?  
 
Heeft straling een effect of zijn er andere factoren die een breuk kunnen bewerkstelligen ?  
 
Kortom nog een hele resem vragen te beantwoorden met belangrijke implicaties voor 
preventie en therapie. 
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6. Gevolgen van de aandoening  
 
  6.1. Lichamelijke klachten en afwijkingen 
 
 
Sommige patiënten zullen bovengenoemde verschijnselen nooit vertonen, maar bij anderen 
treden , enkelen of allen, verschijnselen al op bij het begin van de ziekte. 
Enkele van deze verschijnselen zouden ook op kunnen treden in geval van koorts, maar dan 
zullen ze na verloop van tijd weer verdwijnen. Opletten dus. 
 

 
 
 
 
  6.2. Psychische klachten en problemen 
 
De lichamelijke problemen die met CML 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.   
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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 CML 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 CML 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 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. 
 
Leven in remissie: In remissie zijn kan een bron vormen van zowel opluchting als angst. 
Opluchting dat de tumor weg is en angst dat hij kan terugkomen. U kan ervaren dat u door 
de succesvolle behandeling een nieuwe levenskans hebt gekregen.  
 
Omgaan met herval en opnieuw ziek worden: Er kan een herval optreden van CML. 
Indien u hervalt, kan het zijn dat u zich nog slechter voelt dan wanneer u voor de eerste keer 
gediagnosticeerd werd met CML. U hoopte en geloofde immers dat de kanker genezen was. 
Het kan echter juist gemakkelijker zijn om voor een tweede keer om te gaan met de ziekte 
omdat u al weet wat u te wachten staat, hoe u hulp kan vinden en hoe u met de ziekte moet 
omgaan. Denk eraan: als uw kanker één keer met succes werd behandeld, dan kan hij 
opnieuw met succes behandeld worden. 
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7. Prognose en ziektestadium       
 
CML wordt meestal in de chronische fase vastgesteld. 
 
Tijdens deze fase is CML goed met medicamenten te behandelen. 
 
Veel gebruikte medicamenten hierbij zijn ; hydroxyurea ( Hydrea ), alfa-interferon en ARA-C. 
Met name  alfa-interferon kan een belangrijke rol spelen bij de beïnvloeding van het 
Philadelphia chromosoom. 
 
Na een ( langdurige) behandeling met cytostatica kan de chronische fase in een 
zogenaamde geaccelereerde fase overgaan. De CML is dan “ in transformatie” waarbij de 
gevoeligheid voor cytostatica afneemt en de onrijpe cellen zich duidelijk beginnen uit te 
breiden, bijv. met verdere miltvergroting. 
De overlevingskansen dalen nu snel van enkele jaren tot enkele maanden indien er geen 
beenmergtransplantatie kan gebeuren.  
In de laatste fase vindt volledig ongeremde groei plaats en ontstaat het beeld van een acute 
leukemie, de zogenaamde blastentransformatie. De CML is vrijwel ongevoelig  voor 
cytostatica geworden en de overlevingskansen sterk beperkt. 
 
Beenmergtransplantatie is de enige behandeling waarbij volledige genezing mogelijk is. 
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8. Diagnosestelling en Controle onderzoeken 
   
Diagnose 
 
Het verloop wordt gekenmerkt door een chronische fase en een versnellingsfase met 
uiteindelijk een blastiare fase (deze naam komt van de blasten, dit zijn de voorlopercellen 
van witte bloedcellen die talrijker worden naarmate de cellen sneller beginnen te 
vermenigvuldigen). 85 % van de nieuwe diagnoses wordt gesteld bij mensen die in de 
chronische fase zitten van de ziekte. Deze houdt meestal 3 à 5 jaar aan indien onbehandeld. 
Het is dus best mogelijk van pas gediagnosticeerd te worden in het vierde jaar van de 
chronische fase of (bij 15 % van de mensen) in de versnellingsfase of later. Meestal wordt de 
diagnose echter vroeg gesteld in de chronische fase dankzij de symptomen die van in het 
begin optreden (vermoeidheid, verminderde eetlust, gewichtsverlies) en toenemen bij verder 
verloop. Ook toevallige ontdekking naar aanleiding van een routine bloedafname komt voor, 
gezien tot 40 % van de patiënten geen symptomen vertoont bij diagnose. Voornamelijk de 
criteria uit multivariaatanalyse zijn belangrijk om over acceleratie (versnellingsfase) te 
kunnen spreken : 
 
Noodzakelijk onderzoek 
?? Lichamelijk onderzoek 

- Vastleggen van lever- en miltgrote 
?? Morfologisch onderzoek  

- Bloed- en beenmergstrijkjes 
- Beenmergbiopt ( celrijkdom, fibrose). 

?? Laboratoriumonderzoek 
- Hemogram ( met reticulocyten), kreatinine, leverenzymen, LDH, urinezuur. 
- Urine analyse op eiwit, glucose en sediment. 

?? Cytogenetisch onderzoek 
- 3 ml bloed en 1 ml beenmerg in buizen met heparine voor karyotypering. 

?? Moleculair biologisch onderzoek 
- 3 ml bloed en 1 ml beenmerg in buizen met heparine voor bcr-abl. 

 
Aanvullend onderzoek 
 
?? Plaatjesfunctieonderzoek  
?? HLA-typering  
 
Diagnostische criteria 
 
 
 
Leucocytose met alle stadia van myeloïde reeks aanwezig ( vooral myelociten ), 
Philadelphia-chromosoom of bcr-abl positiviteit. Cave verwarring met myelofibrose  
(beenmergbiopt) en MDS. 
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9. Overzicht behandelingsmethodes  
 

 
  9.1. Algemene benadering 
 
De behandeling met het meest kans op succes is op dit ogenblik de allogene transplantatie.  
Dit is een ingreep waarbij er  stamcellen van iemand anders (allogeen) worden overgeplant 
in de zieke.  
Stamcellen zijn de goedaardige voorlopercellen die tot witte en rode bloedcellen of 
bloedplaatjes kunnen uitrijpen.  Doordat ze aanhoudend blijven delen en uitrijpen vormen ze 
de bron die het bloed op peil houdt.  
 Een allogene transplantatie is tegelijk vloek en zegen. Immers : doordat de stamcellen 
worden vervangen zal op termijn het bloed van de zieke volledig vervangen worden door dat 
van de donor. Daardoor kan graft-versus-host disease optreden, een afstotingsreactie 
waarbij de witte bloedcellen van de donor het lichaam van de patiënt als vreemd gaan 
herkennen met als voornaamste gevolg huiduitslag, diarree, leverfalen, verhoogde 
infectievatbaarheid. 
 Samen met de nevenwerkingen die de patiënt ondervindt van de medicatie en met het 
infectiegevaar dat ontstaat door de tijdelijke vernietiging van de immuniteit ontstaat daardoor 
een levensgevaarlijke situatie die nauwlettend en in gespecialiseerde centra dient opgevolgd 
te worden. 
 Er bestaat echter ook een zegen : een deel van het effect van de therapie bestaat in het 
vernietigen van de kwaadaardige cellen door medicatie, doch het belangrijkste effect (dat bij 
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CML voor het eerst werd aangetoond en nu langzaam zijn toepassing vindt in andere 
tumoren) is het graft-versus-leukemia effect.  
 Dit houdt in dat eenmaal  de stamcellen hun plaats hebben ingenomen in het lichaam van 
de patiënt ze gaan uitrijpen tot witte bloedcellen die de resterende kwaadaardige bloedcellen 
als vreemd gaan herkennen (en meer vreemd dan de gezonde huid-, darm- en levercellen 
van de patiënt). Hierdoor vormen ze een levenslange bescherming tegen het terugkomen 
van de ziekte en kan men van genezing spreken zoals blijkt uit tabel 3 hiernaast. Voor de 
donor zijn de tijden veranderd. Momenteel worden de stamcellen gefilterd uit het bloed, 
zodat de donor na enkele dagen spuitjes groeifactoren een infuus krijgt waarlangs bloed 
wordt afgenomen, hetgeen direct wordt gefilterd en teruggegeven. De stamcellen groeien 
snel terug aan. 
Wat evenwel ook blijkt uit de tabel hiernaast is het verschil tussen HLA-matched related en 
unrelated donoren. Inderdaad : de meeste afstotingsreacties ontstaat wanneer het bloed van 
donor en patiënt minder op elkaar gelijkt.  Het is dan ook extra gevaarlijk van hierop 
uitzonderingen toe te laten (HLA-mismatch), maar zelfs bij compatibele paren is er een 
verschil tussen familie en geen familie. Familieleden (broer of zus) lijken immers sterk op 
elkaar. Gezien er dus in optimale omstandigheden 70 % van de getransplanteerde meer dan 
10 jaar overleven (en daardoor als genezen beschouwd kunnen worden) is het belangrijkste 
beslissingsmoment wanneer de mogelijkheid van transplantatie wordt overwogen.  
Hieronder staat het algoritme dat op de vergadering van de European Hematology 
Association 2000 werd voorgesteld. 
 
Daaronder de gegevens waarop de beslissing kan steunen. 
 
Uit de beslissingsboom die hierboven staat en de figuren eronder blijkt dat 
 transplantatie soms NIET kan.  Vaak is er immers geen geschikte of helemaal geen donor of 
is het risico veel te groot. 
Dan komen de andere behandelingsmogelijkheden aan bod. Het moet hier nogmaals gezegd 
dat nieuwe therapieën heel dit schema overhoop kunnen gooien als ze kunnen aantonen dat 
er mensen door genezen. Dit kan zelfs al in de nabije toekomst (volgend jaar) tot de 
mogelijkheden behoren. 
 
 
  9.2. Chemotherapie 
Overzicht 
 
 

 Remissie-inductie jonger dan 65 jaar  
 remissie-inductie ouder dan 65 jaar  

 2e lijns behandeling  
 
 
 
 
 
Remissie-inductie jonger dan 65 jaar 
 
 
PROTOCOL 

gerandomiseerd onderzoek naar de waarde van intensieve chemotherapie 
bij CML 1e chronische fase (HOVON-38)  
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INCLUSIECRITERIA 
 

 Onbehandeld en minder dan 6 maanden na diagnose  
 Philadelphia of variant zonder additionele afwijkingen  
 
 
 

OPZET 

Hydroxyurea gedurende 3-4 weken. Daarna randomisatie tudden 
Interferon/ARA-c en Ida/ARA-C 

DOSERINGEN: 

arm 1 

Interferon a2a 4.5-9 x 10 6 EH    
ARA C 20 mg/m2 sc dag 1-10 na 2 weken Interferon 

gevolgd door onderhoud Interferon 

arm 2 

Idarubicine 12 mg/m2  d 1-2 
ARA C 200 mg/m2 continu dag 1-7 

gevolgd door 

ARA C 
3000 mg/m2 q12 uur  

boven 60 1000mg/m2 
dag 1, 3, 5, 7 

gevolgd door onderhoud Interferon 

 

Remissie-inductie ouder dan 65 jaar 
 
 
 
 
PROTOCOL 

gerandomiseerd onderzoek naar de waarde van interferon dosis (HOVON-
20)  
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INCLUSIECRITERIA 

 Onbehandeld en minder dan 6 maanden na diagnose  
 Philadelphia of variant zonder additionele afwijkingen 
 
  

DOSERINGEN: 

Hydroxyurea therapie 30-50 mg/kg/dag. indien leuco's <5x109 /l 
gedurende 2-3 weken  

randomiseren:  

arm 1 
Interferon 2b 3 x 10 6 EH  dagelijks gedurende eerste week 
Vervolgens 5 x 10 6 EH  dagelijks gedurende tweede week 
Vervolgens 5 x 10 6 EH/m2  dagelijks 

 
   

arm 2: 
Interferon 2b 3 x 10 6 EH  5 keer per week 

eventueel Hydroxyurea aanpassen.  

NOTA BENE: Leftijd onder 55 JAAR + HLA IDENTIEKE DONOR: 
ALLOGENE BMT BINNEN 1 JAAR NA STELLEN DIAGNOSE  

 

2e lijns behandeling 
 
 
 

busulfan dosis individueel  dagelijks 

 

 
 
Zie http://www.intmed.unimaas.nl/hemonc/cml.htm 
 
 
  9.3. Radiotherapie : niet van toepassing 
 
 
  9.4. Immunotherapie : nog in ontwikkeling ( immunoglobuline = antistoffen) 
 
 

http://www.intmed.unimaas.nl/hemonc/cml.htm
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10. Veel gebruikte medicatie en hun betekenis  
 
HYDREA 

merknaam voor hydroxycarbamide van Bristol-Myers Squibb ; 
doos van 20 of 100 capsules van 500 mg doos van 20 kost 297 BF (remgeld 0 BF) 
uitstekend product met beperkte nevenwerkingen (zie hiernaast). Het wordt 
voornamelijk gebruikt om tijd te winnen in afwachting van een transplantatie of een 
andere therapie, doch wordt ook gebruikt indien symptoombestrijding primordiaal is. 
Het blijkt effectiever dan Busulphan hetgeen vroeger ook gebruikt werd, zoals de 
curven hieronder aantonen. 

 
INTERFERON 

generische naam voor de producten Intron A (IFN alpha-2b) van Schering-Plough 
Roferon A (IFN alpha-2a) van Roche 
verscheidene verpakkingen 3 miljoen E = 1311 BF (remgeld 0 BF of meer catB) 
Subcutane toediening went bij de meesten, doch de nevenwerkingen zijn soms zeer 
belangrijk en noodzaken soms het stopzetten van de behandeling. Ook depressie als 
nevenwerking. (werkt waarschijnlijk via immuunstimulatie) 

 
ARA-C 

synoniem cytarabine ; 
generische naam voor Cytosar van Pharmacia-Upjohn ; 
behoort zoals Hydrea tot de klasse van de antimetabolieten (remming van DNA-
polymerase) ; 
verscheidene verpakkingen 100 mg = 274 BF (remgeld 0 BF); 
vormt samen met INTERFERON op dit ogenblik de standaardbehandeling voor 
diegenen die geen transplantatie ondergaan; 
Toegevoegde toxiciteit : cf tabel hieronder. 
 
 
 
 
 

 
 
Aanbevolen standaardschema 
 
Interferon alpha 5 miljoen internationale eenheden SC/d samen met 20 mg/m²/d gedurende 
10 dagen elke maand te starten binnen de twee weken na starten van IFN. Totdat er 
hematologische complete remissie werd bereikt werd in de belangrijkste studie (CML91 van 
de Franse CML studiegroep) ook Hydrea toegediend. 
 
De volgende resultaten werden hiermee bekomen : 
721 patiënten, waarvan 360 met het beste schema werden behandeld (<70j, chronische 
fase, <6 mnd van diagnose en voorheen alleen behandeld met Hydrea als inclusiecriteria) 
Na 5 jaar blijkt de schatting 70 % (confidentie-interval 64-76%) overleving te zijn (mediane 
follow-up van 43 maanden) tegenover 58 % (51-65%) voor IFN alleen.  Al na 2 jaar was de 
kans op een majeure cytogenetische respons significant hoger. ( 39% versus 26%). 
Complete hematologische remissie 66 % versus 55 %. Een majeure cytogenetische respons 
ging gepaard met een betere prognose. 
 
Wanneer bovenstaand beslissingsdiagram wordt toegepast, is het duidelijk dat een 
proefperiode met Intron -ARA-C alleen gerechtvaardigd is als het risico dat ermee gepaard 
gaat (namelijk tijdverlies en daardoor meer kans op bijkomende genetische defecten) tegen 
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het voordeel (kans op cytogenetische remissie) opweegt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat 
een gespecialiseerd arts u hierbij het beste kan bijstaan. 
 
Er komen voortdurend nog discrete verbeteringen op de markt zoals de toediening van intron 
via een pen (zoals de diabetespatiënten gebruiken) of zoals het momenteel bestudeerde 
perorale cytarabine. 
 
 
  

 
 
11. Nazorg   
 
 
 
 
12. Bijlagen   
 
 
  12.1. Historiek 
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  12.2. Nieuwe ontwikkelingen ( strategieën, medicaties …) 
 
Tenslotte dient vermeld dat de nieuwe producten (STI-571 : een selectieve tyrosine kinase 
inhibitor in de eerste plaats, maar ook homoharringtonine : afgeleid van een Chinees kruid) 
wanneer ze duidelijk snelle en hoge cytogenetische respons (en liefst ook genezing) kunnen 
induceren de standaardtherapie, en zelfs misschien de transplantatie van hun verworven 
plaats kunnen onttronen. Ook voor de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied kan u best uw 
specialist raadplegen. 
 
 
 
 
  12.3. Lijst geraadpleegde werken 
 
 
  12.4. Gerelateerde websites 
 
http://www.azvu.nl/hema/klapper/heon_chronmyel.html 
 
http://www.intmed.unimaas.nl/hemonc/cml.htm 
 
 
http://home-l.worldonline.nl/~mmoes/algemeen.html 
 
http://www.kankerpatient.nl/lidorganisatie/8_0_antwoord.asp?id=87 
 
 
 

http://www.azvu.nl/hema/klapper/heon_chronmyel.html
http://www.intmed.unimaas.nl/hemonc/cml.htm
http://home-l.worldonline.nl/~mmoes/algemeen.html
http://www.kankerpatient.nl/lidorganisatie/8_0_antwoord.asp?id=87

