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met dank aan::

CMP Vlaanderen vzw
Wij zijn een zelfhulpgroep voor Multipel Myeloom (Kahler) patiënten. Het
doel is hun belangen behartigen op verschillende vlakken:
 Emotionele ondersteuning bieden aan patiënten en familieleden.
 Telefonische ondersteuning, een luisterend oor.
 Organiseren van informatieve bijeenkomsten over de ziekte en haar
evolutie door voordrachten door competente medici.
 Bevordering van het lotgenotencontact en onderlinge informatie
uitwisseling om alzo onze situatie te verbeteren.
Toekomstige projecten:
 Collectieve belangenbehartiging.
 Opvolging nieuwe therapieën (lopende studies)
 Stimulering van onderzoek en soortgelijke projecten.
 Onafhankelijke website: www.cmp-vlaanderen.be (in opbouw)
actuele informatie, een forum om informatie uit te wisselen met
lotgenoten, etc.
Wij willen:
 Contact met mensen die dezelfde interesses delen.
 Contact met mensen die ons in de strijd tegen onze ziekte met hun
kennis ondersteunen.
 Contact met andere organisaties.
 Levenskwaliteit ondanks ziekte.
Dit wensen wij te realiseren in nauwe samenwerking met andere
patiëntenverenigingen zowel uit Vlaanderen als deze uit de ons omringende
landen.
Daarnaast willen we samenwerken met de verschillende oncologische centra
om:
 ondersteuning te krijgen voor onze informatieve bijeenkomsten
 hen te steunen bij aanvragen van projecten naar de overheid toe

Informatie op het internet:

www.cmp-vlaanderen.be
www.kahler.nl
www.myelom.de
www.emp-myeloma.eu
www.myeloma.org
www.multiplemyeloma.org
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CMP informatie:

Contactadressen CMP Vlaanderen vzw
Antwerpen
Wim Koolen
Bethaniëlei 8
B-2970 Schilde
Tel: 03/384 38 93
wim.koolen@cmp-vlaanderen.be

Nicolaas Vroom (webmaster)
De Zevenster 32
B-2970 Schilde
nicolaas.vroom@telenet.be

Martien Goethals (fam. Lauwers)
Sportstraat 32
2610 Wilrijk
Tel: 03/830 35 94
martiengoethals@hotmail.com
Brabant
Lieve Van de loock
Losting 14
B-3221 Nieuwrode
Tel: 016/56 30 15
lieve.vandeloock@cmp-vlaanderen.be

Francine Van Lanckriet
Langestraat 2
B-3190 Boortmeerbeek
Tel: 016/65 59 27
fabic@a-g.be

Greetje Goossens
Chemin du Lanternier, 26
1380 Lasne
Tel: 02 633 21 05
GSM : 0477 39 15 83
Greetje.goossens@cmp-vlaanderen.be

Jos Pansaerts
Meisjesschoolstraat 14
3321 Hoegaarden – Outgaarden
Tel: 016 76 79 01 GSM: 0474 34 36 70
jos.pansaerts@cmp-vlaanderen.be

Jan Van Cauwenbergh – Patsy Janssens
Martelarenstraat 120
1800 Peutie
Tel: 02 251 35 75
vancauwenbergh@telenet.be
Limburg

Oost-Vlaanderen

Johan Creemers
Zonneweeldelaan 23 bus 32
B-3600 Genk
Tel: 089/35 43 66
GSM: 0494/59 49 57
johan.creemers@cmp-vlaanderen.be
West-Vlaanderen
Joanna Van Reyn (waldenström)
Oude Zak 22/9
8000 Brugge
Tel. 050 33 35 48
Joanna.vanreyn@cmp-vlaanderen.be
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Hilde Merveillie-Soete
Kwadestraat 44
8560 Gullegem
Tel: 056/32 30 76
hilde.soete@telenet.be
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Ontvangst, inschrijving en lunch

12u55

Verwelkoming

13u00

Wat is multipel myeloom?
Diagnose, standaardtherapie
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Dr. Koen Van Eygen
Hematologie AZ Groeninge Kortrijk
13u45

Nieuwe evoluties bij de diagnose van het multipel myeloom

blz 23

Dr. Hilde Demuynck
Hematologie
H. Hart ziekenhuis Roeselare
14u30

Pauze

15u00

Multipel Myeloma update: Wat voor nieuws uit San Francisco, blz 38
Washington en Göteborg?
Dr. Jan Van Droogenbroeck
Hematologie AZ St. Jan Brugge

15u45

Patiënten vragen, specialisten antwoorden
Lotgenotencontact

17u00

Einde
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programma

LEDENADMINISTRATIE
CMP Vlaanderen vzw
Wim Koolen
Bethaniëlei 8
B-2970 Schilde
Tel: 03/384 38 93

wim.koolen@cmp-vlaanderen.be

www.cmp-vlaanderen.be

Patiëntenkaart:
Als multipel myeloompatiënt is het belangrijk dat u uw gezondheid en de
behandelingen die u krijgt zeer goed zelf mee opvolgt. In sommige omstandigheden
is dit niet altijd vanzelfsprekend. U vergeet vb. belangrijke zaken te vermelden bij
een bezoek aan de huisarts of tandarts, u bent al eens in een crisissituatie waarbij u
helemaal niet denkt aan wat goed voor u is of niet …
Daarom hebben we eraan gedacht om een patiëntenkaart te maken waarop uw
persoonlijke gegevens vermeld staan én enkele belangrijke tips voor onze
hulpverleners. Deze kaart wordt gratis ter beschikking gesteld van onze lotgenoten
en heeft de grootte van een bankkaart.
Op zo’n kaart moeten natuurlijk de meest recente gegevens vermeld staan.
Daarom is het belangrijk dat deze regelmatig aangepast wordt bv.:
 bij adreswijziging,
 na een allogene transplantatie (de bloedgroep heeft zich bij de meeste
patiënten aangepast aan deze van de donor),
 wanneer er wijzigingen zijn bij de andere gegevens over uw medische
toestand.
In al deze situaries vraagt u dus best zo vlug mogelijk een nieuwe gratis kaart aan.
Ook wanneer u graag op reis gaat, denkt u er best aan om tijdig een anderstalige
kaart (Frans of Engels) aan te vragen.
Bewaar deze kaart bij uw paspoort zodat ze gevonden wordt wanneer u in
moeilijkheden verkeert. Toon deze kaart aan uw huisarts en tandarts zodat zij op de
hoogte zijn van het bestaan ervan. Ze kunnen rekening houden met de gegevens die
erop vermeld staan.
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patiëntenkaart

Voorzijde:
SOS - Multipel Myeloom (Kahler) Patiënt - SOS

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Adres
Postnr. gemeente
Telefoon
Contactpersoon

CMP Vlaanderen vzw -

CMP Vlaanderen vzw

De achterzijde
SOS - Multipel Myeloom (Kahler) Patiënt - SOS

Bloedgroep
Allergieën
Eerste hulp

Opgelet met: contraststoffen, NSAID

Centrale catheter
Nierprobleem /
andere
Info tandarts:

Overleg met arts vooraf bij ingrepen thv tanden en/of kaakbeen
Geen knellend gebit!

SOS osteonecrose
Ziekenhuis
Arts - Telefoon

Alle lotgenoten die graag over zo’n kaart beschikken, kunnen het aanvraagformulier
invullen. Dit formulier kan ook via het web ingevuld worden: www.cmp-vlaanderen.be.

We wensen u het allerbeste toe!

Vanwege de ganse bestuursploeg!
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patiëntenkaart:

Ziekte van Kahler – Het Multipel Myeloom
Diagnose, standaardtherapie

Dr. Koen Van Eygen
Hematologie – AZ Groeninge Kortrijk
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Dr. Koen Van Eygen
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ZIEKTE VAN KAHLER – HET MULTIPEL MYELOOM
KOEN VAN EYGEN – HEMATOLOGIE AZ GROENINGE
CMP NATIONAAL SYMPOSIUM 25 APRIL 2009 / KULAK KORTRIJK
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1. ONTSTAAN VAN HET MYELOOM
1.1.

De witte bloedcellen.
Het bloed bestaat uit verschillende bestanddelen, waaronder de bloedcellen. De drie grote
groepen bloedcellen zijn de rode bloedcellen (zuurstoftransport), de bloedplaatjes (een deel
van de bloedstolling), en de witte bloedcellen.
De witte bloedcellen zijn een grote groep verschillende cellen met verschillende functies. Ze
spelen vooral een rol in de immuniteit (afweer). Daarvan kennen we de afweer tegen infecties
allemaal het beste. Een van de vele verschillende soorten witte bloedcellen is de plasmacel.
De plasmacellen zijn de gezonde, goedaardige tegenhangers van de kwaadaardige cellen bij
het myeloom. De kwaadaardige cellen van een multipel myeloom zijn cellen die allemaal
afkomstig zijn van één enkele plasmacel die op een bepaald ogenblik aan de groeicontrole
van het lichaam is ontsnapt en dus kwaadaardig is geworden. Soms geven deze cellen,
waarschijnlijk meestal na verloop van jaren, aanleiding tot de ziekte die we kennen als het
myeloom.
Om te begrijpen welke de verschijnselen zijn van een myeloom en welke problemen deze
aandoening kan veroorzaken, staan we even stil bij de normale functie van een gezonde
plasmacel.

1.2.

De Plasmacel
De normale plasmacel speelt een rol in de verdediging tegen infecties door het aanmaken van
antilichamen. Antilichamen zijn een soort eiwit. Wanneer een stof die vreemd is aan het
lichaam , het lichaam binnendringt, dan doet het organisme er alles aan om die stof te
verwijderen. Het kan daarbij gaan om vreemde stofjes, “microben” (virussen/bacteriën/…)
…. Zeldzaam worden ook antistoffen aangemaakt die gericht zijn tegen normale elementen
van het lichaam. Dat geeft dan aanleiding tot ziekten zoals sommige vormen van reuma
(antistoffen gericht tegen het kraakbeen van de gewrichten).
In het lichaam is een grote groep van geheugencellen van het afweersysteem aanwezig
(memory- B-cellen). Al deze cellen zijn elk afzonderlijk in staat om zich te delen en zo
plasmacellen te produceren die allemaal één en dezelfde antistof maken. Elke memory-B-cel
wordt gekenmerkt door een specifiek antigen (vreemde stof) waartegen het antilichaam dat ze
aanmaken gericht is. Wanneer een bijvoorbeeld een virus het lichaam binnendringt, zullen
sommige memory-B-cellen ontwaken. Het zijn die cellen die een antistof maken die dat virus
goed kunnen omvatten. Zij beginnen zich te vermenigvuldigen en doen een grote groep
identieke plasmacellen ontstaan. Deze plasmacellen maken allemaal dezelfde antistof, helpen
bij het opruimen van de lichaamsvreemde stof, en verdwijnen uiteindelijk weer als hun taak
volbracht is. Deze plasmacellen bevinden zich in het rode beenmerg, dat we vooral
terugvinden in de schedel, de wervels, het bekken,…

1.3.

Soms loopt het fout:
Monoclonale Gammopathie van Onbekende Betekenis
(MGUS: monoclonal gammopathy of unknown significance).
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Plasmacellen kunnen in normale omstandigheden geen nieuwe dochtercellen produceren. Ze
vervullen hun functie en sterven af. Nieuwe plasmacellen worden dan aangemaakt door de
overeenkomstige geheugencellen (memory-B-cellen). Soms loopt deze fijne regeling grondig
fout en beginnen plasmacellen zichzelf te vermenigvuldigen en te overleven in plaats van af
te sterven. Meestal gebeurt dat in het begin erg langzaam en onopvallend. Dat heeft enkele
belangrijke gevolgen:
 Er wordt een eiwit (antistof) geproduceerd dat op dat ogenblik eigenlijk meestal
geen enkele functie heeft.
 De groep plasmacellen wordt steeds groter, waardoor de hoeveelheid identieke
antistoffen die worden geproduceerd steeds groter wordt. Dit eiwit wordt meestal
uiteindelijk ook zichtbaar in het bloed, wanneer een bepaald onderzoek wordt
aangevraagd (eiwit-elektroforese). Dit bijzondere bloedonderzoek behoort niet
noodzakelijk tot het regelmatige routine bloedonderzoek.
Dit teveel aan eiwit, dat van één enkele kloon (identieke) plasmacellen afkomstig is noemen
we een Monoclonale Gammopathie, omdat deze eiwitten tot de groep eiwitten van de
gammaglobulines behoren.
Dit verschijnsel is niet zeldaam en neemt toe met ouder worden. Wanneer dit bloedonderzoek
wordt uitgevoerd bij honderd klachtenvrije 80-jarigen, wordt een dergelijke monoclonale
gammopathie bij ongeveer 5 tot 10 van hen aangetroffen.
Bij het vaststellen van een dergelijke monoclonale gammopathie, weten we dat er een groep
plasmacellen is die aan de normale controle van het lichaam is ontsnapt. Bij sommige
patiënten leidt dat uiteindelijk tot een steeds snellere groei van deze plasmacellen, die
uiteindelijk hinderlijk worden voor het lichaam en ontstaat er een (multipel) myeloom of
ziekte van Kahler. Bij het grootste deel van de patiënten leidt dit echter nooit tot problemen.
Het is meestal onmogelijk om dit op voorhand goed te voorspellen. Vandaar de naam
Monoclonale gammopathie van onbekende betekenis (MGUS: monoclonal
gammopathie of unknown significance). Vandaar ook de noodzaak tot opvolging van deze
vondst, precies omdat het verdere verloop onvoorspelbaar is.
1.4.

Ontstaan van een Myeloom (= Ziekte van Kahler) en tekenen van
ziekte.
De plasmacellen van de MGUS gaan bij sommige patiënten steeds sneller groeien en bij hun
deling aanleiding geven tot nieuwe plasmacellen. Vaak nemen de afwijkingen in deze
plasmacellen toe en wordt de controle van het lichaam op deze cellen met de tijd kleiner: de
plasmacellen gaan sneller groeien en blijven ook langer leven. Uiteindelijk worden deze
plasmacellen zo talrijk dat ze de normale werking van het organisme (het lichaam) gaan
verstoren.
Deze verstoring van het lichaam kan zich op verschillende vlakken voordoen. Ze veroorzaken
afwijkingen in het bloedonderzoek of klachten die aanleiding geven tot de diagnose van
myeloom. De voornaamste gebieden waarop deze problemen zich kunnen voordoen worden
hieronder beschreven. Bij sommige patiënten stellen de problemen zich slechts op één
gebied, bij anderen zijn meerdere functies van het lichaam verstoord.

1.4.1.

Gevolgen voor het beenmerg en de bloedaanmaak
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De plasmacellen worden steeds talrijker en verdringen de gezonde cellen die instaan voor de
normale bloedaanmaak. Hierdoor ontstaat:
 Tekort aan rode bloedcellen dien instaan voor het zuurstoftransport: bloedarmoede.
Dit kan leiden tot kortademigheid en vooral bij oudere patiënten ook hartklachten.
 Tekort aan bloedplaatjes die instaan voor de normale bloedstolling. Dit geeft zelden
aanleiding tot symptomen omdat we een grote reserve aan bloedplaatjes hebben.
 Tekort aan gezonde witte bloedcellen en plasmacellen met een normale functie in
het afweersysteem. Hierdoor ontstaat een overgevoeligheid voor infecties.
Bloedarmoede, stollingsstoornissen of verhoogde infectieneiging, zijn manieren waarop een
myeloom aan het licht kan komen.
1.4.2.

Gevolgen voor het beenderstelsel

De plasmacellen die veel te talrijk in het beenmerg aanwezig zijn, scheiden meestal stoffen af
die botafbraak veroorzaken (bijvoorbeeld IL-6 (interleukine 6)). Dit is heel typisch voor het
myeloom en komt veel minder bij andere kwaadaardige aandoeningen voor. Het geeft
aanleiding tot typische beelden op gewone skeletfoto’s (“gaatjes” die vaak vooral goed
zichtbaar zijn op de schedel, het bekken, de bovenarm en het dijbeen). Wanneer deze
afwijkingen klein zijn kan er weinig gebeuren, maar kunnen ze ons wel helpen om de
diagnose van myeloom te stellen. Wanneer de afwijkingen meer uitgesproken zijn of
voorkomen op een plaats die veel gewicht moet dragen, kunnen er plotse breuken ontstaan,
ook zonder dat er een val of ander trauma aan te pas komt. Een heupfractuur of een indeuking
van een wervel kan een eerste teken zijn van een multipel myeloom.
1.4.3.

Gevolgen voor de nieren

De eiwitten die door de plasmacellen worden gemaakt kunnen de nieren op twee manieren
beschadigen:
 Ze kunnen zich neerzetten in het weefsel van de nieren zelf, waardoor de nierfunctie
vaak onherroepelijk beschadigd raakt (myeloomnier).
 Ze kunnen zich neerzetten in de afvoerbuisjes van de nieren waardoor de afvloei van
urine verstoord raakt. Indien dit slechts kortdurend is kan de nierfunctie vaak
bewaard worden (cast-nefropathie). Soms is een tijdelijke dialyse wel noodzakelijk
vooraleer herstel van de nierfunctie optreedt.
Vooral die myelomen die weinig of geen volledige antistoffen aanmaken, maar vooral het
kleinste deel ervan (de lichte ketens), kunnen aanleiding geven tot dit soort problemen. Of er
wel of niet een myeloomnier ontstaat, is onvoorspelbaar en heeft vooral te maken met de
affiniteit van de aangemaakte antistoffen voor het nierweefsel.
Een belangrijk deel van de patiënten met een myeloom krijgen in de loop van hun ziekte te
maken met nierproblemen. Zoals net uitgelegd heeft dit deels te maken met de aard van de
aandoening, maar wordt het soms ook verergerd door de (noodzakelijke) behandeling
(Zometa, chemotherapie, pijnstilling, …)
1.4.4.

Andere zeldzamere verschijnselen
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Andere zaken die kunnen voorkomen zijn:
 Teveel aan calcium (“kalk”) in het bloed, door de botafbraak. Dit is meestal slechts
het geval op het ogenblik dat de ziekte wordt ontdekt of wanneer ze niet goed meer
onder controle komt.
 Nevenwerkingen door functionele antistoffen: hoewel de meeste antistoffen die
door een myloom worden aangemaakt geen betekenis hebben, gebeurt het soms dat
ze toch actief zijn. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een antistof van een
myeloom gericht is tegen een element van het stollingsmechanisme, waardoor een
verhoogde bloedingsneiging ontstaat.
 Sommige antistoffen veroorzaken een ontsteking van de kleine zenuwen
(neuropathie), vaak nog verergerd door de behandeling.
 ….

2. BEHANDELING VAN HET MYELOOM
2.1. Behandelingen bij het Myeloom die niet tegen de ziekte zelf gericht zijn.
Op dit ogenblik gaan we er eigenlijk van uit dat het multipel myeloom niet definitief te
genezen valt. Er zijn uitzonderlijke situaties waarbij het myeloom enkel op één plaats in het
beenmerg lijkt voor te komen. Dan leidt de behandeling van die éne plaats soms tot
definitieve genezing. Deze variant van de aandoening wordt het solitair plasmocytoom
genoemd, maar komt voor in minder dan 3% van de diagnoses van myeloom.
In het algemeen is het de bedoeling van de behandeling om te ziekte zo goed mogelijk onder
controle te krijgen en te houden. Bij de behandeling zijn er soms dringende zaken die eerst
moeten worden aangepakt, is er een deel van de behandeling dat we ondersteunend noemen
omdat ze niet rechtstreeks tegen de ziekte gericht is, en is er tenslotte de behandeling van de
aandoening zelf.
2.1.1. Dringende behandelingen
De meest voorkomende problemen die dringend moeten behandeld worden bij diagnose zijn
breuken of dreigende breuken in het beendergestel of belangrijke nierbeschadiging en
verminderde nierfunctie.
Breuken of dreigende breuken dienen soms eerst geopereerd te worden, maar worden vrijwel
altijd bestraald. Radiotherapie (= bestraling) is een erg efficiënte behandeling voor het
multipel myeloom, maar kan maar over beperkte delen van het lichaam tegelijk worden
toegediend. Ze wordt dus voorbehouden voor situaties waarbij er een lokaal probleem is dat
apart behandeld moet worden.
Indien de nierfunctie zo verminderd is dat het lichaam de afvalstoffen niet meer langs die
weg kwijt kan, moet soms nierdialyse worden gestart. Soms is dit tijdelijk, maar vaker een
behandeling die levenslang moet worden verdergezet.
2.1.2. Ondersteunende behandelingen
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De ziekte van Kahler of het multipel myeloom veroorzaakt nogal wat problemen voor
verschillende orgaansystemen in het lichaam. Er zijn verschillende behandelingen die er in de
eerste plaats op gericht zijn om deze orgaansystemen te ondersteunen zonder dat ze zelf actief
zijn tegen de ziekte.
Bisfosfonaten: Verwikkelingen aan het beendergestel komen bij de ziekte van Kahler vaak
voor: pijn, breuken, dreigende breuken. Bisfosfonaten zijn stoffen die de structuur van het
beendergestel versterken en het calcium (“kalk”) krachtiger aan het beendergestel binden.
Daardoor treden bij patiënten die met bisfosfonaten worden behandeld minder
skeletcomplicaties op (verwikkelingen aan het beendergestel). Zij hebben hun eigen waarde
en nevenwerkingen die in een aparte spreekbeurt worden behandeld.
Immuunglobulines: Wordt gebruikt bij patiënten die door de ziekte van Kahler een sterk
toegenomen gevoeligheid aan infecties hebben omdat de gezonde witte bloedcellen te weinig
normale antistoffen produceren. In afwachting dat de ziekte onder controle komt en de
gezonde witte bloedcellen zich herstellen, worden deze antistoffen (afkomstig van donoren,
net zoals bloed) soms maandelijks aan patiënten toegediend.
Transfusies en erythropoietine: door de aandoening èn door de behandeling zijn patiënten met
ziekte van Kahler vaak bloedarmoedig. Dit kan opgevangen worden door bloedtransfusies toe
te dienen (wanneer een snelle verbetering gewenst is) of door toediening van erythropoietine
(epo), een hormoon dat de bloedaanmaak stimuleert. Het effect van erythropoietine treedt pas
op na vier tot acht weken.
Andere ondersteunende behandelingen die minder vaak nodig zijn:
 Transfusie van bloedplaatjes
 Toediening van groeifactoren voor witte bloedcellen
2.2.

Behandeling van de ziekte zelf: antitumorale behandelingen

Deze behandelingen zijn de laatste jaren sterk geëvolueerd. De veranderingen kunnen als
volgt worden samengevat:
Er zijn verschillende nieuwe soorten medicaties bijgekomen. Chemotherapie is niet meer de
enige en misschien zelfs niet meer de belangrijkste behandelingsvorm.
Deze behandelingen zijn veelal gemakkelijker toe te dienen en hebben andere, maar meestal
minder uitgesproken nevenwerkingen.
Nieuwe combinaties van deze nieuwe en oudere medicaties blijken krachtiger dan welke
behandeling voor myeloom dan ook in het verleden.
De globale overleving van myeloom patiënten is sterk verbeterd.
De eerste behandeling bij diagnose (eerstelijnsbehandeling) verschilt naargelang de patiënt
jonger (< 65 à 70 jaar) is dan wel tot een wat oudere leeftijdscategorie behoort.
2.2.1. Radiotherapie (bestraling)
Het multipel myeloom is erg gevoelig aan radiotherapie (bestraling). Radiotherapie kan
echter slechts over een beperkt deel van het lichaam tegelijk worden toegepast en kan dus
niet als een algemene behandeling voor het myeloom worden beschouwd.
Veel patiënten hebben in de loop van hun aandoening (hetzij bij diagnose, hetzij later bij
herval) gelokaliseerde problemen, meestal ter hoogte van het beendergestel. Radiotherapie is
een erg efficiënte manier met relatief weinig bijwerkingen om myeloom op een pijnlijke
plaats in het bot of bij een dreigende breuk onder controle te krijgen. Zelden kan een
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myeloom een storende zwelling buiten het beendergestel veroorzaken, maar ook dat kan vaak
efficiënt met bestraling worden behandeld.
2.2.2. Eerstelijnsbehandeling bij jonge patiënten (<65 -70 jaar)
Deze jongere groep patiënten is in staat om een wat intensievere therapie te ondergaan. In het
algemeen is het de bedoeling om eerst met een mildere / matig intensieve therapie
(inductietherapie) de ziekte minstens enigszins onder controle te krijgen. In tweede instantie
wordt dan éénmalig een intensieve chemotherapie (consolidatietherapie / hoge dosistherapie
met stamcelondersteuning) toegediend waardoor de resterende ziekte extra krachtig en diep
wordt onderdrukt . Daardoor wordt de ziekte dieper onderdrukt en kan herval langer worden
uitgesteld.
INDUCTIETHERAPIE:
Tot voor kort bestond de voornaamste standaard inductietherapie uit een combinatie
chemotherapie “VAD” (Vincristine, Adriamycine en Dexamethasone) die via continu infuus
gedurende vier dagen om de maand werd toegediend. Deze therapie veroorzaakt haarverlies,
weinig misselijkheid en vaak een belangrijke tijdelijke onderdrukking van het al zieke
beenmerg. Deze therapie wordt gedurende vier tot zes maand toegediend waarna bij goed
resultaat (goede respons) wordt overgeschakeld op de consolidatiebehandeling (die hieronder
wordt uitgelegd). Deze behandeling met VAD wordt wat verlaten, maar blijft een geldige
standaard eerstelijnsbehandeling.
Sinds enkele jaren is een combinatie van Thalidomide en Dexamethasone gedurende vier
tot zes maand een aanvaarde en stilaan een standaard inductiebehandeling. Thalidomide
is geen chemotherapie en behoort tot een andere groep geneesmiddelen. Thalidomide is
bekend en berucht onder zijn vroegere merknaam Softenon®. Dit product werd in de jaren
zestig gebruikt als slaapmiddel en als middel tegen ochtendmisselijkheid tijdens de
zwangerschap. Naderhand bleek echter dat het schadelijk was voor de foetus en talrijke
“softenonbaby’s” werden geboren (korte armpjes en/of beentjes). Dit kon gebeuren omdat
thalidomide anti-angiogenetische eigenschappen heeft: het remt de bloedvataanmaak in de
foetus, waardoor sommige organen niet goed ontwikkelen. Dat is waarschijnlijk ook van de
redenen waarom het bij sommige kankers werkt: het zorgt ervoor dat de bloedtoevoer naar de
kanker niet goed gebeurt. Dit is vast en zeker niet het enige mechanisme en de details van de
werking worden nog steeds niet goed begrepen. Het product bleek naderhand erg efficiënt
tegen de ziekte van Kahler en is op korte tijd een van de hoekstenen van de behandeling
geworden. In combinatie met cortisone (Dexamethasone) blijkt het even efficiënt als VAD
om een respons te bereiken. Het is geen chemotherapie en veroorzaakt geen misselijkheid of
haaruitval maar heeft uiteraard zijn eigen nevenwerkingen: slaperigheid, constipatie en op
langere termijn zenuwontsteking. Bovendien gaat thalidomide, zeker als het gebruikt wordt in
combinatie met cortisone, gepaard met een verhoogd risico op diepe veneuze tromboses
(“flebitis”) en longembolieën. Patiënten dienen daarom standaard één of andere vorm van
bloedverdunnende medicatie te gebruiken. Welke medicatie hierbij precies de beste preventie
is, is nog niet duidelijk en ook wat afhankelijk van de patiënt: aspirine, coumarines
(Marevan®, Marcoumar®, Sintron®) of inspuitingen met laagmoleculair gewicht heparines
(Fraxiparine®, Clexane®, Innohep®,…)
Waar VAD bijna 20 jaar lang de standaard inductiebehandeling is geweest zullen we in de
komende jaren waarschijnlijk een sterke evolutie doormaken in de verschillende combinaties
die als inductiebehandeling worden gebruikt. Op dit ogenblik is dit nog niet het geval, hetzij
omdat vand de nieuwe combinaties nog onvoldoende bewezen is dat ze even goed zijn, hetzij
omdat de combinatie in België niet terugbetaald is.
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CONSOLIDATIEBEHANDELING:
Na de inductiebehandeling volgt een intensieve chemotherapie met een van de oudste
chemotherapiemiddelen in een hoge dosis (melphalan, Alkeran®). De dosis daarvan is zo
hoog dat het beenmerg gedurende lange tijd onderdrukt zou zijn, met een langdurige periode
van erg lage tot afwezige witte bloedcellen als gevolg. Deze langdurige
beenmergonderdrukking veroorzaakt een vrijwel verdwijnen van de afweer tegen infecties en
kan zonder bijkomende maatregelen niet veilig gebeuren:
24 tot 48 uur na de chemotherapie worden stamcellen teruggegeven aan de patiënt. Deze
stamcellen werden kort voordien (voor de intensieve chemotherapie het beenmerg vernietigt)
afgenomen bij de patiënt zelf en zijn in staat om op korte termijn voor een volledig herstel
van de bloedaanmaak te zorgen. Op die manier zijn de witte bloedcellen slechts gedurende 57 dagen erg laag en dit is een periode die veilig kan overbrugd worden.
Afscherming tegen infecties door opname in een isolatiekamer gedurende 2 tot 3 weken. In
België is deze maatregel nog min of meer overal standaard, maar elders worden patiënten
hiervoor opgenomen in standaard eenpersoonskamers of zelfs ontslagen en frequent op het
dagziekenhuis teruggezien.
Deze zogenaamd “intensieve” therapie blijft relatief licht in vergelijking met andere
intensieve behandelingen zoals die voor bijvoorbeeld sommige leukemieën worden toegepast.
Toch kan ze gepaard gaan met belangrijke verwikkelingen en vooral infecties kunnen
bedreigend zijn. Daarom wordt deze behandeling niet meer aangeraden voor oudere
patiënten. De risico’s die aan de behandeling verbonden zijn worden voor hen groter dan de
te verwachten voordelen.
Standaard wordt deze therapie éénmalig toegediend, en heel soms twee maal.
Er zijn aanwijzingen dat deze behandeling ook nuttig kan zijn bij een eerste herval, wanneer
bij de eerstelijnsbehandeling geen intensieve chemotherapie werd gebruikt.
2.2.3. Eerstelijnsbehandeling bij patiënten> 70 jaar of minder fitte
jongere patiënten
Het grootste deel van de patiënten is echter ouder dan 70 jaar bij diagnose en komt dus
meestal niet meer in aanmerking voor deze intensieve therapie. Op dit ogenblik is ongeveer
één derde van de patiënten jonger dan 65 jaar, één derde tussen 65 en 75 jaar oud, en één
derde ouder dan 75 jaar. Voor de groep patiënten ouder dan 65 jaar, is de behandeling zo
mogelijk het meest veranderd. Enerzijds zijn de behandelingsmogelijkheden toegenomen en
ook efficiënter geworden, maar vooral worden de nieuwere behandelingen ook algemeen als
minder belastend ervaren: De nieuwe behandelingen blijken efficiënter en kunnen ook bij
meer patiënten, soms zelfs hoogbejaarden, worden toegepast.
2.2.3.1.

Tot voor enkele jaren.

Bij de behandeling van jongere patiënten hebben we al gezien dat drie soorten chemotherapie
de behandeling uitmaken: adriamycine, vincristine en melphalan. Deze worden gecombineerd
met cortisone.
Bij oudere patiënten werd tot voor kort gebruik gemaakt van dezelfde producten, maar in
andere combinaties en vooral in veel lichtere dosissen. Schema’s die als standaard werden
beschouwd maar nu toch zo goed als verlaten zijn:
 Alkeran®/Medrol®: enkele tabletten per dag gedurende 1 week en dit om de
maand te herhalen
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 VMCP: vincristine, melphalan (=Alkeran®), cyclofosfamide (=Endoxan®) en
prednisone (Medrol®).
 VACP: vincristine, adriamycine, cyclofosfamide, prednisone,
 ….
Deze schema’s waren effectief bij een matig tot belangrijk deel van de patiënten, maar de
duur van de remissie (ziektecontrole) was wisselend en gemiddeld niet erg lang. Bij de
patiënten die wat fitter zijn werd daarom regelmatig ook VAD gebruikt, zoals bij de jongere
patiënten, maar dan niet gevolgd door de consolidatiebehandeling.
2.2.3.2.

Huidige eerstelijnsbehandeling

Op dit ogenblik zijn er twee combinatiebehandelingen die als standaardeerstelijnsbehandeling voor deze groep patiënten kunnen worden beschouwd: de combinatie
van het “oude” Alkeran®/Medrol® met Thalidomide is al enkele jaren in België beschikbaar
en sinds 1 april 2009 is ook de combinatie van Alkeran®/Medrol® met Velcade® in België
door het RIZIV terugbetaald. Beide combinaties zijn duidelijk beter dan de eerdere
behandelingen en hebben elk hun eigen voor- en nadelen.
1. MTP (Melphalan (=Alkeran®), Thalidomide, Prednisone (=Medrol®).
HET SCHEMA:
Alkeran® en Medrol® elk volgens lengte en gewicht van de patiënt in tabletten gedurende 1
week. Thalidomide dagelijks 100 mg (= 2 capsules) gedurende 28 dagen. Na 28 dagen begint
een tweede cyclus.
DE NEVENWERKINGEN:
Meestal wordt wel een infuus toegediend voor de behandeling met bisfosfonaten
(botversterker, zie hierboven), maar daarvoor is geen plaatsing van een port-a-cath nodig. Het
grootste deel van de behandeling verloopt dus onder de vorm van capsules of tabletten. Dit
wordt door sommige patiënten als een voordeel gezien, door anderen dan weer als een nadeel.
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Nevenwerkingen van Alkeran®:
 Vooral onderdrukking van de witte bloedcellen en in mindere mate de rode
bloedcellen en plaatjes. De onderdrukking van de witte bloedcellen verhoogt het
risico op infecties, maar dat is bij deze behandeling weinig uitgesproken.
 De dosis Alkeran® moet daarvoor regelmatig worden aangepast en Alkeran®
moet daarvoor zeker bij de wat oudere patiënt vaak na enkele kuren worden
weggelaten.
Nevenwerkingen van Medrol® in dit schema
 Medrol® is een vorm van cortisone. Cortisone is eigenlijk ons “stress-hormoon”
en inname van Medrol® kan dan ook klachten veroorzaken zoals we die in
stress-omstandigheden kennen: slapeloosheid, prikkelbaarheid, vraatzucht, hoge
bloeddruk. Bij wat oudere mensen is er soms een belangrijke ontregeling van de
suikerregeling en ontstaat er diabetes.
 Medrol® verhoogt eveneens de gevoeligheid aan infecties. Vooral infecties met
gisten en schimmels komen wat vaker voor.
Nevenwerkingen van Thalidomide:
Deze werden hoger al opgesomd: slaperigheid en constipatie treden onmiddellijk op. Het
grootste probleem bij lange behandeling met thalidomide is het ontstaan van een soort
zenuwontsteking (neuropathie). Deze treedt erg langzaam op en wordt opgemerkt door eerst
een slaperig gevoel in de vingertoppen en tenen, later uitbreidend naar hogerop in de
ledematen. De dosis thalidomide moet hiervoor vaak verminderd worden. Soms moet
thalidomide worden gestopt. Tijdig stoppen is belangrijk, omdat de neuropathie nog erger kan
worden nà het stoppen van de behandeling en soms jaren nodig heeft om terug te verdwijnen.
Duur van de behandeling. In de studie waar men heeft aangetoond dat MTP effectief is, werd
gestreefd naar tien maand behandeling. Dit dient echter individueel te worden aangepast.
Voor sommige patiënten blijkt dit absoluut niet haalbaar, andere kunnen dan weer een
langere periode van behandeling aan.
2. MBP (Melphalan (=Alkeran®), Bortezomib (Velcade®), Prednisone
(=Medrol®).
HET SCHEMA:
Een behandelingscyclus duurt 6 weken (42 dagen). In principe wordt een behandeling
gedurende 9 cycli gepland:
Bortezomib (Velcade®): In de eerste vier cycli is er een toediening (infuus, serum) op dag
1,4,8 en 11/22,25,29 en 32 In cyclus vijf tot en met negen Is er een toediening op dag 1,8,22
en 25
Melphalan (Alkeran®) en Medrol® worden toegediend in tabletten de eerste vier dagen van
elke cyclus.
DE NEVENWERKINGEN:
De nevenwerkingen van Medrol® en Alkeran® werden hierboven beschreven.
Bortezomib (Velcade®) is een geneesmiddel dat nog niet zo heel lang is ontdekt en gebruikt
bij multipel myeloom. Het is geen echte chemotherapie in de klassieke betekenis van het
woord, maar werkt op een andere manier en heeft ook eigen nevenwerkingen. Het is het
enige lid van een groep van medicijnen die we “proteasome-inhibitoren” noemen (remmers
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van de Proteasomen). Proteasomen zijn elementen van een cel die eiwitten afbreken wanneer
ze hun rol vervuld hebben. Hoe het precies werkt is nog niet duidelijk, maar cellen van het
multipel myeloom blijken erg afhankelijk van normaal werkende proteasomen om te kunnen
blijven
overleven.
Velcade® heeft heel eigen nevenwerking. De belangrijkste nevenwerking die door de meeste
patiënten wordt ondervonden is een uitgesproken vermoeidheidsgevoel en futloosheid.
Verder kunnen duizeligheid, neiging tot diarree, en lage bloedplaatjes optreden en minder
frequent neuropathie, huiduitslag.
2.2.4. Behandelingen bij herval (oudere èn jongere patiënten)
De meeste producten die we bij de behandeling van het multipel myeloom kunnen gebruiken
hebben we ondertussen leren kennen. Ook hebben we geleerd welke producten we op dit
ogenblik het beste éérst gebruiken. We weten dat ook na een goede eerstelijnsbehandeling
vroeg of laat herval optreedt. Meestal is dat herval (ziekterecidief) opnieuw gevoelig aan een
behandeling. In het algemeen is het zo dat hoe langer de patiënt geen behandeling nodig heeft
gehad, hoe groter de kans is dat de ziekte goed op een nieuwe behandeling zal reageren. Op
dezelfde manier geldt meestal dat hoe langer een bepaalde combinatie van medicamenten
heeft gewerkt (=hoe later het herval optreedt na het stoppen van de behandeling) hoe groter
de kans is dat diezelfde combinatie opnieuw actief zal blijken. Uitzonderingen hierop komen
echter voor.
Hieronder volgt een opsomming van mogelijke combinaties van behandelingen die kunnen
worden gebruikt. Op dit ogenblik is er geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde volgorde.
De keuze zal vooral bepaald worden door de eerstelijnsbehandeling die werd gebruikt, de tijd
sinds de laatste behandeling en ook de voorkeur van de patiënt voor een bepaald type
behandeling (soort nevenwerkingen, portacath nodig, hoofdzakelijk capsules/tabletten of
eerder infuus, …).
 Intensieve therapie met stamcelondersteuning (zie eerstelijnsbehandeling).
In eerder uitzonderlijke omstandigheden kan deze techniek worden herhaald.
Soms kan ze ook in een tweede lijn worden toegepast bij patiënten bij wie dit om
één of andere reden in eerste lijn niet is gebeurd, hoewel ze daarvoor in
aanmerking kwamen.
 Thalidomide (dagelijks)/Dexamethasone (in kuren). De wijze waarop
Dexamethasone geassocieerd wordt is wisselend. Een klassieke (historische)
manier is Dexamethasone 40 mg één of twee kuren van vier dagen per maand.
Stilaan wordt duidelijk dat lagere dosissen dexamethasone misschien ook
kunnen volstaan en dat een schema van 1 x per week misschien ook wel
bruikbaar is.
 Velcade monotherapie. Kuren om de drie weken, met een behandeling op dag
1,4,8 en 11. In tweede en verdere lijnen behandeling wordt dit soms te zwaar
voor te patiënt en worden talrijke varianten van dit schema toegepast
 Velcade met Dexamethasone
 Lenalidomide (Revlimid®) met of zonder dexamethasone. Revlimid® is een
medicament (tabletten) van de familie van thalidomide. Het veroorzaakt minder
slaperigheid, neuropathie en er is ook een minder hoog risico op ontwikkelen
van diepe veneuze tromboses en longembolieën dan bij thalidomide. Het
CMP Vlaanderen
KULAK KORTRIJK 25-04-2009

blz. 19

Dr. Koen Van Eygen
AZ GROENINGE KORTRIJK










2.3.

veroorzaakt wel méér beenmergonderdrukking (lage witte bloedcellen). Het is in
België beschikbaar voor patiënten die al minstens twee lijnen behandeling
hebben gekregen, en blijkt ook vaak actief bij patiënten die al eerder met
thalidomide werden behandeld.
MTP zoals hierboven beschreven
MBP zoals hierboven beschreven
VAD zoals hierboven beschreven
CDEP (ook wel DCEP genoemd): een klassieke chemotherapie, vrij intensief, die
zeker bij jongere patiënten nog effectief kan blijken na uitgebreide eerdere
behandeling. Niet altijd eenvoudig omdat de onderdrukking van het beenmerg
en het bijbehorende infectierisico uitgesproken kan zijn, zeker bij patiënten die
al veel behandelingen hebben gekregen. Ook veroorzaakt de “C”, cisplatinum,
vaak een belangrijke neuropathie. Bij patiënten die door vorige behandelingen al
een storende neuropathie kunnen hebben, kan dit een onoverkomelijk probleem
zijn.
Dexamethasone alléén: hoewel op het eerste zicht een banale behandeling kan
dit bij vooral heel oude patiënten een tijdlang een goede ziektecontrole
realiseren.
Radiotherapie als lokale behandeling
……
Resultaten van deze behandelingen

We weten dat het myeloom niet definitief genezen kan worden. Langdurige overlevingen
komen echter vaak voor en zeker bejaarde patiënten overlijden uiteindelijk niet altijd aan hun
multipel myeloom maar aan andere aandoeningen, eigen aan de leeftijd. De resultaten van de
behandeling in termen van overleving zijn de laatste jaren op vrij indrukwekkende wijze
verbeterd. Aan de hand van wat cijfers proberen we U een idee te geven van deze
verbetering.
2.3.1. Invloed van de behandelingen
Voor patiënten die getransplanteerd kunnen worden blijkt dat een gemiddelde overleving na
inductietherapie (VAD) alléén 42 maand bedraagt. Met inductietherapie èn
consolidatietherapie (stamceltransplantatie) is dat 60 maand.
Voor patiënten die niet getransplanteerd kunnen worden, werd met de eerstelijnsstandaardbehandeling Alkeran®/Medrol® een gemiddelde overleving van 32 maand bereikt.
Met nieuwe combinaties zoals MTP is dat bijna verdubbeld naar 51 maand.
Sindsdien zijn nieuwe combinaties beschikbaar met ondermeer Velcade® en Revlimid® die
mogelijk nog actiever zijn. De opvolging van de patiënten die hiermee werden behandeld is
echter te kort om de gemiddelde overleving betrouwbaar te kennen. Deze zal vermoedelijk
nog verder verbeterd zijn. Deze verbetering is er niet alléén omdat deze producten mogelijk
nog actiever zijn, maar ook omdat er een extra mogelijkheid van behandeling is: vroeger
waren de mogelijkheden na een eerste lijnsbehandeling snel uitgeput, maar tegenwoordig
kunnen patiënten in derde, vierde, vijfde … lijn worden behandeld.
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Bij onderzoek naar de overleving van grote groepen patiënten bij wie voor 1998 de ziekte
werd vastgesteld, blijkt voor er voor deze patiënten een gemiddelde overleving van 30 maand
te zijn. Voor patiënten bij wie de diagnose nà 1998 werd gesteld bedraagt dit al 45 maand.
Deze cijfers gelden voor de gehele groep van patiënten. Voor bejaarde patiënten die niet
optimaal behandeld kunnen worden liggen deze cijfers wat lager, voor jongere patiënten wat
hoger.
2.3.2. Rol van de kenmerken van de patiënten.
Daarbij is het belangrijk om zich goed te realiseren dat deze cijfers vooral van belang zijn
voor een goed begrip van de ziekte en voor artsen en behandelaars erg nuttig zijn om
behandelingen te kiezen voor groepen van patiënten en U de beste behandeling te kunnen
aanbevelen. Ze zeggen echter erg weinig over een individuele patiënt en zijn eigen specifieke
prognose. Hoewel uitspraken over over vooruitzichten voor een individuele patiënt erg
moeilijk tot onmogelijk te maken zijn, zijn er scores ontwikkeld om dit een beetje te kunnen
inschatten.
Het International Staging System wordt het meeste gebruikt: Aan de hand van de resultaten
van twee bloedonderzoeken (Albumine en Beta2microglobuline) kunnen patiënten worden
ingedeeld in 3 groepen:
 Een laagrisicogroep met een gemiddelde overleving van 62 maand
 Een intermediaire risicogroep met een gemiddelde overleving van 44 maand
 Een hoogrisicogroep met een gemiddelde overleving van 29 maand
Dit stageringssysteem werd ontwikkeld aan de hand van gegevens van patiënten bij wie de
diagnose vooral voor 2000 werd gesteld. Zoals we daarnet zagen is precies sindsdien de
prognose merkbaar verbeterd. De onderverdeling in risicogroepen blijft vermoedelijk
hetzelfde, maar we mogen aannemen dat de gemiddelde overleving van de patiënten bij wie
de diagnose nu wordt gesteld beduidend verbeterd is.
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3. BESLUIT
Van een ziekte die slecht begrepen werd en waar de behandelingsmogelijkheden erg beperkt
waren, is het multipel myeloom geëvolueerd. Het is nu een aandoening die steeds beter
begrepen wordt en waarvoor de behandelingsmogelijkheden sterk zijn toegenomen. Het is
geen acute aandoening meer die op korte termijn levensbedreigend is. Het is eerder een
chronische aandoening aan het worden die bij een opstoot jarenlang opnieuw kan behandeld
worden en bij sommige patiënten meer dan 10 jaar goed onder controle kan blijven. Wel blijft
definitieve genezing op dit ogenblijk onmogelijk.
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NIEUWE EVOLUTIES BIJ DE DIAGNOSE VAN HET MULTIPEL
MYELOMA

Dr. Hilde Demuynck
Hematologie H. Hart ziekenhuis Roeselare
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NIEUWE EVOLUTIES BIJ DE DIAGNOSE VAN HET MULTIPEL MYELOMA
Inleiding
Recent zijn er enkele wijzigingen in de middelen die we ter onze beschikking hebben voor de
diagnose van het multipel myeloma of ziekte van Kahler, voor de bepaling van het ziektestadium
(stagering) en voor de opvolging na behandeling. Hierbij gaan we wat dieper in op recente evoluties
binnen het laboratoriumonderzoek (bepaling van vrije lichte ketens, beenmergonderzoek) en
beeldvormingstechnieken.
De bepaling van vrije lichte ketens is een belangrijk element geworden in de diagnose en opvolging
bij bepaalde patiënten. De terminologie die vaak gebruikt wordt, is Free Light Chain (vrije lichte
keten) of afgekort FLC.
Ook bij het beenmergonderzoek is er verdere evolutie in het onderzoek naar de chromosomen, vooral
door het gebruik van FISH (of fluorescentie in situ hybridisatie). Deze techniek laat toe om bepaalde
afwijkingen in de chromosomen van de myelomacellen beter in het licht te stellen. Bepaalde
afwijkingen hebben hierbij een duidelijke prognostische betekenis.
Beeldvorming is een essentieel onderdeel in de diagnose en behandeling van de ziekte van Kahler.
Botletsels met optreden van osteolytische letsels (waarbij botdefecten optreden), botontkalking of
osteoporose, soms voorkomen van breuken zijn kenmerkend voor de ziekte van Kahler. De kwaliteit
van de huidige beeldvorming is veel beter dan voorheen met beschikbaarheid van
scanneronderzoeken, zowel CT scan (CT = computer tomografie) als MRI (synoniem NMR, KST,
afkortingen van respectievelijk magnetic resonance imaging, nuclear magnetic resonance en
kernspintomografie). Men gaat ook meer beroep doen op PET scan of PET/CT waarbij men
beeldvorming met CT gaat vergelijken met nucleaire onderzoeken met opname van suiker in de
actieve weefsels.

1. Bepaling van vrije lichte ketens
Wat zijn lichte ketens ?
Monoclonale plasmacel aandoeningen omvatten een breed spectrum van aandoeningen waaronder
MGUS (monoclonal gammopathy of unknown significance of monoclonale gammopathie van
onbekende betekenis), het solitair plasmocytoma (één enkel gezwel opgebouwd uit “clonale”
plasmocyten (van zelfde origine)), het multiple myeloma (MM) en lichte keten amyloidose.
Hierbij zijn MGUS en MM de twee meest frequente plasmacelaandoeningen. Beide zijn ziekten
waarbij er een overmatige aanmaak is van clonale plasmacellen. Deze clonale plasmacellen zijn alle
afkomstig van 1 moedercel, een plasmacel, die kwaadaardig geworden is. De clonale plasmacellen
zijn dan ook allemaal dezelfde.
De functie van normale plasmacellen bestaat uit het aanmaken van speciale eiwitten, genaamd
immuunglobulines. Deze staan in normale omstandigheden in voor bescherming tegen infecties. Elke
type plasmacel staat hierbij in voor de aanmaak van één enkel type immuunglobuline. Vermits bij een
myeloma het allemaal cellen zijn met dezelfde kenmerken, gaan deze clonale plasmacellen allemaal
eiwitten aanmaken die alle dezelfde kenmerken hebben. Deze noemt men monoclonale
immuunglobulines of M-proteïnes
Deze immuunglobulines bestaan uit de combinatie van 2 types eiwitten, die respectievelijk lichte
keten en zware keten genoemd worden.
Er zijn 5 types van zware ketens. Deze worden aangeduid met een letter, met de afkorting voor
immuunglobuline (Ig) voor de letter: IgG, IgA, IgM, IgD en IgE.
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Er zijn 2 soorten van lichte ketens, die benaamd worden als  of  lichte ketens. Elke plasmacel maakt
maar 1 type van zware keten en 1 type van lichte keten.
De zware en lichte ketens worden apart aangemaakt in de plasmacel en worden dan vervolgens verder
geassembleerd tot een volledig immuunglobuline. Wanneer de lichte ketens wordt vastgemaakt aan de
zware ketens, spreekt men van gebonden lichte ketens. Wanneer ze evenwel niet gebonden zijn aan
zware ketens, zoals in abnormale omstandigheden bij een multipel myeloma kan gebeuren, spreekt
men van “vrije lichte ketens” of “free light chains”(FLC).
Om onbekende redenen produceren plasmacellen typisch meer lichte ketens dan nodig is voor de
aanmaak van een immuunglobuline of een monoclonaal eiwit. Deze overmaat aan lichte ketens komt
in het bloed terecht als vrije lichte ketens, dus niet gebonden aan de zware ketens. Dus is er zowel in
normale omstandigheden als bij patiënten met een myeloma en monoclonale gammopathie, een
overmaat aan lichte ketens. De normale waarden van vrije lichte ketens in het serum, evenals de
normale verhouding van kappa vrije ketens ten opzichte van lambda lichte ketens zijn inmiddels
gekend. Normale waarden van kappa () vrije ketens zijn tussen 3.3 en 19.4 mg/l. De normale
waarden van lambda () lichte ketens bedragen tussen 5.71 en 26.3 mg/dl. De normale verhouding
van de / ratio bedraagt 0.26 – 1.65.
Patiënten met een gestimuleerd afweersysteem of met nieraandoeningen, hebben vaak gestegen  en 
spiegels door gestegen aanmaak of door gedaalde verwijdering via de nieren. In die omstandigheden
blijft de verhouding van aantal  en  ketens wel normaal. Een duidelijk gestoorde balans kan alleen
maar te wijten zijn aan een onevenwichtige aanmaak in het kader van een plasmacel aandoening.
Patiënten met een verhouding die groter is dan 1.65 hebben een clonale ziekte met overmatige
aanmaak van  eiwitten en patiënten met een verhouding < 0.26 hebben een overmaat aan  lichte
keten en hebben dus een ziekte met abnormale aanmaak van  lichte ketens.( Snozek et al, 2008).

Hoe wordt een monoclonaal eiwit normaal opgespoord en gemeten ?
Monoclonale eiwitten kunnen worden opgespoord en gemeten zowel in serum als urine. Serum is het
vloeibare bestanddeel van het bloed waaruit de cellen zijn verwijderd zodat er alleen heldere vloeistof
overblijft.
Wanneer er vermoeden is op het bestaan van een multipel myeloma, zullen er testen worden gedaan
om een abnormaal monoclonaal eiwit (M-proteïne) op te sporen door middel van een test die eiwit
electroforese wordt genoemd. Wanneer de eiwitelectroforese wordt uitgevoerd om serum, spreekt met
van een serumeiwit electroforese (serum protein electroforese of SPEP). Wanneer de test wordt
uitgevoerd op urine, spreekt men van urine electroforese (urine eiwit electroforese, urine proteïne
electroforese of UPEP).
Serum en urine electroforese kunnen de hoeveelheid aan M-proteine meten maar kunnen niet bepalen
over welk eiwit het gaat. Om dit te weten, wordt een tweede test uitgevoerd die men immuunfixatie
electroforese (IFE) noemt. Hiermee komt men te weten over welk type eiwit het gaat, vb IgG…
De huidige testen om (monoclonale) immuunglobulines in het serum op te sporen zijn serum
electroforese (SPEP), urine electroforese (UPEP), immuunfixatie (IFE) van serum en urine, bepaling
van immuunglobuline zware ketens in het serum (bepaling IgG, IgA, IgM).
Deze testen hebben alle hun voordelen en nadelen. Het nadeel van deze testen is dat zij vrij
ongevoelig zijn voor het opsporen van vrije lichte ketens. Dit betekent dat het gehalte aan lichte
ketens duidelijk moet gestegen zijn om met deze testen te kunnen opgespoord worden.
De bepaling van lichte ketens (FLC test) is nu een nieuwe test die meer en meer gebruikt wordt. Deze
test laat toe om vrije lichte ketens te meten zonder dat deze duidelijk gestegen zijn. De vrije lichte
keten test (free light chain assay of FLC) is heel gevoelig en kan gestegen waarden aan vrije lichte
ketens opsporen zelfs wanneer deze waarden bij de klassieke testen (electroforese of immuunfixatie)
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niet te meten zijn. Dit betekent dat door gebruik te maken van deze test de diagnose sneller kan
gesteld worden van een myeloma of in gevallen wanneer maar heel kleine hoeveelheden lichte ketens
door het myeloma wordt gemaakt (oligo- of niet-secreterend myeloma).
Deze test wordt best uitgevoerd op serum en niet op urine omdat de lichte ketens door de nieren
worden gefilterd. Een deel van de normale functie van de nieren is om te verhinderen dat er eiwitten
verloren worden via de nier. Hierdoor zal er al een gestegen waarde van een eiwit zoals een Mproteine aanwezig zijn in het serum vooraleer men dit terugvindt in de urine. De bepaling van vrij
lichte keten in het serum kan dan ook volledig het 24 uursurine onderzoek voor het opsporen van
eiwitten vervangen. Katzmann en collega’s toonden aan dat gebruik van een combinatie van serum
immuunfixatie in combinatie met serum FLC 99.5% van patiënten detecteerde met een positieve
urinetest.

Voorkomen van abnormale verhouding van vrije lichte ketens in plasmacel aandoeningen
Ziekte
Aantal
Patiënten met abnormale verhouding FLC, %
Symptomatisch myeloma
456
96
Niet secreterend myeloma
28
68
Lichte keten myeloma
224
100
Smoldering myeloma
273
90
MGUS
1148
33
Amyloidose
262
98

Zoals elke test heeft ook de bepaling van vrije lichte ketens in het serum zijn voor- en nadelen. De test
is zeker gevoeliger dan de gewone electroforese. Een bijkomend voordeel is dat de bepaling
geautomatiseerd is en de uitvoering hierdoor minder tijd kost dan een klassieke electroforese. De test
kan evenwel geen volledig immuunglobuline detecteren. Sommige myelomapatiënten maken evenwel
alleen maar volledige immuunglobulines. Daarom is best om zowel een klassieke electroforese (die
gestegen waarden van een volledig immuunglobuline zal aantonen), evenals een FLC test om lichte
ketens te detecteren. In België wordt de test bovendien ook niet terugbetaald door de mutualiteit. De
kostprijs bedraagt ± 20€.

Wanneer kan de bepaling van vrije lichte keten (FLC test) helpen bij diagnose en
behandeling ?
Momenteel zijn er 3 omstandigheden waarin het gebruik van de FLC test nuttig is
1. diagnose van plasmacelaandoening
2. bepalen prognose van plasmacel aandoening
3. beoordelen van antwoord (respons) op behandeling

1. Screening naar bestaan van plasmacel aandoeningen
FLC test is een heel gevoelige test om vrije kappa () en vrije lambda () op te sporen, en om
eveneens de verhouding te bepalen. Vermits myeloma een clonale ziekte is, zullen de
plasmacellen ofwel allen  ofwel alleen  maken. Patiënten met een / ratio die groter is dan
1.65 hebben een clonale ziekte met overmatige aanmaak van  eiwitten en patiënten met een ratio
< 0.26 hebben een overmaat aan  lichte keten en hebben dus een ziekte met abnormale aanmaak
van  lichte ketens (Snozek et al, 2008). Wanneer daarentegen zowel het gehalte van  als van 
ketens gestegen is, zodat de verhouding binnen normale limieten blijft, gaat het niet om een
myeloma, maar om een andere ziekte zoals gestoorde nierfunctie.
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Voor het screenen naar het bestaan van een plasmacelaandoening, kan de bepaling van vrije lichte
ketens (FLC) ook de bepaling van eiwit in 24 uursurine vervangen. Eens de diagnose van een
monoclonale plasmacel aandoening is gesteld, dient er wel nog een 24 uursurinemeting gedaan te
worden.
Patiënten waarbij (zeer) lage waarden van het M-proteïne worden gemaakt door de plasmacellen,
hebben een niet-secreterend of oligosecreterend myeloma. De aanmaak van de lichte ketens wordt
bij deze patiënten meestal gemist door middel van de klassieke electroforese omdat deze test niet
gevoelig is. Door evenwel gebruik te maken van de FLC test kan bij ongeveer 70-80% van deze
patiënten toch lichte ketens worden aangetoond. Het opvolgen van de vrije lichte ketens bij deze
patiënten leert ook hoe de ziekte beantwoordt aan de behandeling.

2. Bepalen prognose
De waarde van de FLC ratio (verhouding) heeft een prognostische betekenis bij bijna elke
plasmacel aandoening (Snozek et al, 2008).

a. MGUS
Ongeveer 1/3° van de patiënten met een MGUS hebben een abnormale FLC ratio. Dit gaat
gepaard met een grotere kans op evolutie naar een klassiek multipel myeloma. Een ratio FLC <
0.25 of > 4 was in een studie beschouwd als abnormaal. Er werd een model ontwikkeld dat het
risico moest aangeven op het ontwikkelen van een myeloma. Hierbij werd rekening gehouden met
een abnormale FLC ratio, aanwezigheid van een ander paraproteïne dan IgG en gehalte van Mproteïne  1.5 g/dl. De kans op evolutie op een periode van 20 jaar was voor patiënten met 0, 1, 2
of 3 risicofactoren respectievelijk 5, 21, 37 en 58%.

b. Smoldering (asymptomatisch) myeloma
Een abnormale verhouding van FLC voorspelt een grotere kans op progressie.

c. Solitair plasmocytoma
In één studie was een abnormale FLC ratio aanwezig bij 47% van de patienten. Dit ging gepaard
met een grotere kans op evolutie naar een symptomatisch myeloma. Het risico op evolutie naar
een myeloma na 5 jaar was 44% bij een abnormale verhouding bij diagnose in vergelijking met
26% bij een normale ratio bij diagnose.

d. Immuunglobuline lichte keten amyloidose
De waarde van de FLC correleert met hartaantasting en met aantasting door amyloidose van
meerdere organen

e. Multipel myeloma
Verschillende studies hebben aangetoond dat de FLC verhouding bij patiënten met een nieuwe
diagnose van multiple myeloma een idee geeft van de prognose en de overleving. Een hoge FLC
wordt vaak aangetroffen samen met andere negatieve prognostische factoren zoals een gestoorde
nierfunctie, gestegen LDH, uitgebreide beenmergaantasting, en lichte keten multipel myeloma.

Het klinisch stageringssysteem dat gebruik maakte van standaard labowaarden, was ontwikkeld
door Salmon en Durie. Dit kon de evolutie voorspellen na standaardbehandeling. Sinds het
gebruik van hoge dosis therapie en gebruik van de nieuwe producten, is Salmon-Durie staging
systeem evenwel minder nuttig en voorspelbaar.
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De combinatie van serum 2-microglobuline en albumine, is voorgesteld in een nieuw
stageringssyteem, het Internationaal Staging Systeem (ISS). Dit systeem voorspelt beter de
evolutie na zowel hoge dosis behandeling als na behandeling met de nieuwere producten, zowel
bij jongere als bij oudere patiënten. Het wordt meer en meer gebruikt omdat het systeem gebruikt
maakt van 2 eenvoudige labotesten.

Internationale prognostische index
IPI group I
2-microglobuline < 3.5 mg/l en serum albumine  3.5 g/dl
IPI group II
2-microglobuline < 3.5 mg/l en serum albumine < 3.5 mg/dl
Of 2-microglobuline 3.5 – 5.5 mg/l
IPI group III
2-microglobuline  5.5 mg/l

Momenteel wordt een nieuwe prognostische index voorgesteld die gebruikt maakt van de
bepaling van het serum 2-microglobuline, serumalbumine en van de FLC ratio.
De FLC ratio draagt bij tot de prognostische waarde van het International Staging System (ISS).
Hierbij is vastgesteld dat de patiënten met stadium III volgens het ISS staging systeem een 5-jaar
ziektespecifieke overleving hebben van 52% versus 16% afhankelijk van de ratio FLC.

N
risicofactoren

0
1
2
3

N

73
169
199
135

Hazardratio (95%
CI)

1.0 (referentie)
1.28 (0.93-1.77)
1.67 (1.22-2.29)
2.26 (1.62-3.15)

Overleving
1 jaar (%)

5 jaar (%)

87.6
86.9
75.8
62.2

41.5
32
24.5
13.4

P-waarde
Mediaan
(mnd)
51
39
30
22

0.13
0.001
< 0.001

3. Opvolgen respons en herval
Beoordeling van het antwoord op de behandeling is een essentieel element in de behandeling. Er
zijn standaard criteria ontwikkeld om het antwoord te beoordelen en te rapporteren. Momenteel
houdt men hierbij nu ook rekening met de bepaling van FLC in het serum.
Een nauwkeurige bepaling van het antwoord is nu belangrijker dan vroeger om er nu meer en
meer evidentie is dat het bereiken van een complete respons (CR) gepaard gaat met een
verbeterde overleving en dat de nieuwe producten en combinaties van producten in staat zijn om
een CR te bereiken bij > 30% van de patiënten.
De vrije lichte ketens in het serum worden vrij snel afgebroken of geëlimineerd via de nieren.
Veranderingen in het gehalte aan lichte ketens treedt dan ook vrij snel op bij succesvolle
behandeling, soms reeds al na enkele dagen. Dit is in tegenstelling tot de daling van gehalte van
IgG en IgA omdat deze grote eiwitten veel trager worden afgebroken. Ook op het moment van
herval zijn er sneller veranderingen op te merken in de vrije lichte keten test.
Momenteel heeft herhaalde bepaling van FLC wel geen toegevoegde waarde bij patienten met een
paraproteine dat kan gemeten worden door middel van standaard electroforese.
Zoals reeds gemeld, laat de FLC test ook een opvolging toe bij patiënten die weinig normale
eiwitten aanmaken zoals patiënten met een lichte keten amyloidose, oligosecreterend myeloma,
en bij ongeveer 2/3 patienten die vroeger als een niet-secreterend myeloma werden bestempeld.
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Daarnaast zou de bepaling ook moeten uitgevoerd worden bij alle patiënten die een complete
remissie bereikt hebben om te beoordelen of zij voldoen aan de strikte definitie van complete
remissie.De FLC ratio geeft immers een goed idee of er nog clonale plasmacellen aanwezig zijn.
Normalisatie van de serum FLC ratio is een nauwkeuriger teken van het bereiken van een
complete repons. CR en zou goed kunnen correleren met verlengde responsduur.

2. Beenmergonderzoek

Uitzicht beenmerg
De aanwezigheid van clonale plasmacellen in het beenmerg is een tweede belangrijke test om de
diagnose van myeloma te stellen. Het aantal plasmacellen in het beenmerg helpt om het onderscheid
te maken tussen MGUS en myeloma en smoldering (indolent) myeloma. Bepaalde kenmerken van het
uitzicht van de cellen kunnen ook een meer agressieve ziekte suggereren.

Immuuntypering
Naast de bepaling van het aantal plasmacellen, is ook het ook belangrijk om aan te tonen dat de
plasmacellen alle van dezelfde herkomst zijn (clonaal van aard). Dit kan men doen door aan te tonen
dat de plasmacellen ofwel alle kappa () lichte ketens aanmaken ofwel alleen lambda (). Deze test
helpt ook om het onderscheid te maken met een gestegen aantal plasmocyten in het beenmerg in het
kader van een infectie. Deze test maakt het ook gemakkelijker om kleine aantallen clonale
plasmacellen te op te sporen na behandeling.

Chromosomenonderzoek (Cytogenetica) en FISH
Bij veel myelomapatiënten zijn er afwijkingen in de chromosomen (erfelijk materiaal) van de
myelomacellen. Deze afwijkingen kunnen verder evolueren in de loop van de ziekte. Men weet dat bij
bijna alle patiënten met een myeloma er afwijkingen zijn in het erfelijk materiaal. Het is evenwel bij
diagnose maar bij 1/3° van de patiënten aan te tonen door middel van klassiek
chromosomenonderzoek. Bij herhaald onderzoek neemt dit toe tot bij de helft van de patiënten.
Een normale lichaamscel bevat normaal 46 chromosomen, bestaande uit 22 paren (gaande van 1 tot
22, totaal 44 chromosomen), met daarbij 2 geslachtschromosomen, XX bij vrouwen en XY bij
mannen (totaal dus 46 chromosomen)
Soms worden er meer chromosomen in de celkern geteld dan normaal (dus meer dan 46, hyperploid
karyotype). Ongeveer de helft van de myelomapatiënten hebben een hoog aantal
chromosomenaantallen (mediaan = 54) met extra chromosoom 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 en 21. Patiënten
met een hyperploidie hebben meestal een betere overleving
Daarnaast is er een groep patiënten waar niet zozeer het aantal chromosomen is veranderd. Er zijn wel
stukken van de chromosomen onderling uitgewisseld tussen de verschillende chromosomen. Hierbij is
bij voorbeeld vaak een stuk van het 14° chromosoom verplaatst, naar een ander vb chromosoom 4.
Men spreekt dan van translocatie t(4;14). Soms ontbreekt een stuk, zoals een stuk van chromosoom
13. Men spreekt dan van deletie 13q.
Bepaalde veranderingen zijn opgemerkt die bij veel patiënten terugkomen. Zij kloppen met de
klinische evolutie. Wanneer men door middel van standaard chromosomenonderzoek, afwijkingen
opmerkt zoals translocatie t(4;14) en t(14;16), volledige of gedeeltelijke afwezigheid van
chromosoom 13q en verlies van 17p13 gaat dit gepaard met een slechtere prognose bij patiënten die
een hoge dosis behandeling ondergaan. Extra chromosomen (hyperploidie) en translocatie t(11;14)
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gaan gepaard met een betere overleving. De betekenis van de chromosoom 13q (ontbreken van lange
arm van chromosoom 13) is momenteel onduidelijk vermits dit ook is vastgesteld bij patiënten met
een MGUS zonder duidelijk verhoogde kans op ontwikkeling naar een myeloma.
FISH of fluorescent in situ hybridisatie is een nieuwe techniek waarbij men afwijkingen kan opsporen
in cellen die niet groeien op het labo, zoals bij myeloma cellen vaak het geval is. Zo kunnen typische
gekende afwijkingen gemakkelijker opgespoord worden
Zowel cytogenetica als FISH zouden moeten uitgevoerd bij diagnose om de therapie en om de
evolutie op lange termijn te bepalen. De rol van herhaald cytogenetisch onderzoek en FISH op het
ogenblik van recidief is onduidelijk. Nochtans is er meer en meer evidentie dat bij verdere evolutie
van de ziekte bijkomende genetische afwijkingen kunnen optreden die een slechte overleving kunnen
voorspellen. Het is ook mogelijk dat genetische afwijkingen bij de eerste evaluatie nog niet te
detecteren zijn en dat een herhaalde evaluatie wel in staat kan zijn om deze veranderingen op te
pikken.

3. Gebruik van MRI en PET/CT in de behandeling van multipel myeloma

Inleiding
Multipel myeloma is de meest voorkomende kwaadaardige ziekte waarbij bot wordt aangetast. Tot
90% van de myelomapatiënten gaat botletsels ontwikkelen. Bij de meerderheid van de patienten zijn
de botletsels puur “lytisch” van aard zonder neiging tot heling. Dit betekent dat de letsels enkel
bestaan uit botafbraak, terwijl er geen tekens zijn van nieuwe botaanmaak. Tot 60% tot 80% van de
patiënten gaat in de loop van de ziekte pathologische fracturen vertonen. Hierbij treden breuken op in
gebieden waar botafwijkingen aanwezig zijn met o.a. breuken van de wervels of abnormale, soms
spontane breuken van de lange beenderen (Walker, JCO, 2007).
Botziekte in het kader van een myeloma verschilt van uitzaaiingen naar het bot veroorzaakt door
andere tumoren. In tegenstelling tot deze tumoren, gaat het bij een myeloma vooral om botafbraak.
De aanmaak van nieuw bot is sterk onderdrukt ofwel afwezig zodra het aantal myelomacellen op een
bepaalde plaats > 50% bedraagt.
Botafbraak door myeloma kan elk bot aantasten. De beenderen die het meest frequent aangetast zijn,
zijn: de wervelzuil (49%), de schedel (35%), het bekken (34%), ribben (33%), de humeri
(bovenarmen) (22%), de femora (dijbeenderen) (13%) en de mandibula (onderkaak) (10%).
De meest voorkomende tekens bij klassieke radiologische opnames bij botaantasting zijn: osteolyse of
zones van botafbraak, osteopenie of te kort aan bot of botontkalking, pathologische fracturen (breuk
in gebied van abnormaal bot) of een combinatie van deze tekens. Tachtig procent van de patiënten
ondervinden botpijnen. Botpijn presenteert zich typisch in de rug of op de borstkas, neemt toe bij
beweging en is ’s nachts minder uitgesproken.

Beeldvorming van de beenderen bij myeloma
1. Standaard radiografie
Bij patiënten met een myeloma is beeldvorming van de beenderen door middel van RX (“gewone
foto’s”) lange tijd de gouden standaard geweest om na te gaan of er botaantasting is en om evolutie
van botaantasting op te volgen. Het aantal botletsels wordt mee gebruikt in het klassieke
stageringssysteem van Salmon en Durie waarbij afwezigheid van botletsels de patiënten indeelt in
categorie I. Aanwezigheid van meerdere botletsels daarentegen deelt patiënten in bij categorie III
Een klassiek botoverzicht omvat foto’s van de schedel, wervelkolom, bekken, ribben en lange
beenderen (bovenarmen en dijen) . Ongeveer 80% van de patiënten met een myeloma heeft op
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radiologie tekens van skeletaantasting. Hierbij zijn de wervels, ribben, schedel, schouder, bekken en
lange beenderen het vaakst zijn aangetast. Nochtans zijn standaard RX foto’s niet erg gevoelig.
Standaard beeldvorming toont immers maar laattijdig afwijkingen tijdens het proces van botafbraak,
vooral van de wervelzuil. Patiënten hebben soms pas afwijkingen wanneer 50 tot 75% botafbraak is
opgetreden (Walker JCO 2007). Een skeletoverzicht is ook niet erg gevoelig om het antwoord op een
behandeling op te volgen.
Wanneer klassiek radiologie niet duidelijk is of geen afwijkingen vertoont, terwijl er toch een groot
vermoeden is op het ontstaan van botziekte, wordt best CT (zonder contrast), PET/CT of MRI
gebruikt worden. Deze onderzoeken zijn namelijk gevoeliger dan conventionele radiologie om minder
opvallende botaantasting aan te tonen. Weglaten van standaard radiografie en enkel skeletletsels
opsporen met MRI zou wel leiden tot onderstaging bij ± 10% van de patiënten.
Al deze data suggereren dat een skeletoverzicht nuttig blijft bij de diagnostische oppuntstelling van
patiënten met een myeloma. Er is wel twijfel over het nut voor routine follow-up omwille van de
gebrekkige reproduceerbaarheid. Vaak wordt wel nog aangeraden om het jaar een overzicht uit te
voeren.

2.Botscan
Een klassieke botscan (Technetium-99m) is niet geschikt om botaantasting in het kader van een
myeloma te evalueren. Een botscan geeft een beeld geeft van botaanmaak en onderschat hierdoor dus
de uitgebreidheid van letsels met botafbraak die kenmerkend zijn voor een myeloma.

De beperkte reproduceerbaarheid van klassieke botoverzichten en de onmogelijkheid om vroege
letsels op te sporen, heeft geleid tot het gebruik van de nieuwere technieken met scanners om de
uitgebreidheid van botaantasting bij een myeloma te evalueren. Hierbij kan men beroep doen op MRI,
CT (zonder contrast) en PET ± CT scan. MRI laat ook toe om de uitgebreidheid van
beenmergaantasting te evalueren.

3. MRI (magnetic resonance imaging; NMR (nuclear magnetic resonanc; KST, kernspintomografie)
3.1. Techniek
Nuclear magnetic resonance (NMR) of magnetic resonance imaging (MRI) is gebaseerd op het gedrag
van de weefsels binnen een magnetisch veld. Dit is in tegenstelling tot standaard radiografie en ook
CT scan en PET-scan die gebruik maken van radioactieve stoffen.
Het uitzicht van het beenmerg op MRI hangt af van de aanwezigheid en relatieve verhouding van
losmazig bot, vet en water. Elk van deze onderdelen geeft een verschillend signaal op MRI. Het is de
opsomming van deze signalen (via computer) die leidt tot het uiteindelijke MR beeld.
Er worden verschillende types van beelden gemaakt (T1, T2, STIR) die alle andere informatie geven.
Eventueel wordt ook contrast toegediend. Het contrastmiddel (Gadolinium) dat toegediend bij het
uitvoeren van een MRI, is niet zo schadelijk voor de nierfunctie bij myeloma-patiënten. Dit is in
tegenstelling tot de jodiumhoudende contrastmiddelen die normaal worden toegediend bij het
uitvoeren van een CT (en die om deze reden bij myeloma-patiënten niet toegelaten zijn).

3.2. Diagnose
MRI is een beter middel om locale letsels te detecteren in vergelijking met standaard beeldvorming
(in 74% afwijkingen versus 56%). Een duidelijk hoger aantal patiënten had letsels op MRI in
vergelijking met standaard radiografie van de wervelzuil (78% versus 16%), bekken (64% versus
28%), borstbeen (24% versus 3%). Vergelijkbare percentages werden bekomen met beide technieken
voor schedel en schouders. Een lager aantal letsels werd gezien op MRI dan met standaard radiologie
op de ribben (10% versus 43%) en lange beenderen (bovenarmen en dijbenen; 37% versus 48%). MRI
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is inderdaad geen goed onderzoek voor beoordeling van het ribbenrooster door de beweging tijdens de
ademhaling. Ook worden met MRI normaal geen opnames gemaakt van dijbenen en armen zodat
enkel uitvoeren van MRI afwijkingen op deze plaatsen zeker zal missen. Er zijn momenteel wel testen
bezig met MRI om het volledige lichaam in beeld te brengen (“whole body MRI”).

3.3. Indicatie
Solitair plasmocytoma
Ongeveer 2% van de patiënten heeft een solitair plasmocytoma ofwel aantasting op één enkele plaats.
De diagnose van een solitair (bot)plasmocytoma vereist dat een biopsie het bewijs levert van
aantasting door plasmacellen op één enkele plaats en bij voorbeeld niet door een ander kwaadaardig
gezwel. Dit betekent evenzeer dat er geen kwaardaardige plasmacellen voorkomen in beenmerg op
afstand en dat er een normaal skelet overzicht zonder botafwijkingen is. De behandeling van het
solitair plasmocytoom bestaat uit locale bestraling van ± 45 Gy. Deze dosis is hoger dan de
stralingsdosis die gebruikt wordt om bij voorbeeld pijnlijke letsels bij myelomapatiënten te
behandelen. Zelfs al stelt men de diagnose van een solitair plasmocytoma, zal uiteindelijk toch de
meerderheid van de patiënten met een solitair plasmocytoma op termijn een multipel myeloma
ontwikkelen, wellicht doordat er toch al voorafgaandelijke ziekteactiviteit aanwezig was die wel niet
werd vastgesteld.
MR beeldvorming is het middel bij uitstek en zou moeten deel uitmaken van de initiële beoordeling
bij patiënten met een solitair plasmocytoma. MRI geeft een beter idee bij diagnose van de locale
uitgebreidheid van de tumor, laat toe om de radiotherapie beter te kunnen plannen en helpt om andere
niet-verwachte ziektehaarden beter op te sporen. Omwille van de kost, kan het onderzoek beperkt
worden tot de wervelzuil omdat de meeste letsels toch daar voorkomen. MRI is ook het meest
geschikt om na behandeling de localisatie het best op te volgen.

Multipel myeloma
Een goed gekende indicatie voor MRI beeldvorming is het onderzoek bij patiënten met een myeloma
met neurologische symptomen zoals krachtsverlies in de onderste ledematen, zeer hevige schietende
pijnen in de benen, gevoelsstoornissen van de onderste ledematen of de zone rond de aars, bij
plasproblemen, moeilijkheden tot stoelgang. Dit kan namelijk te wijten zijn aan druk op het
ruggenmerg door een massa die groeit vanuit een letsel in de wervelzuil. Hierdoor komt de normale
werking van het ruggenmerg in het gedrang. Hierbij is het nodig om onmiddellijk in te grijpen om
blijvende neurologische beschadiging te vermijden en zo bijvoorbeeld te vermijden dat de patiënten
blijvend verlamd blijven.
MRI beelden van de wervelzuil kunnen snel op een heel nauwkeurige manier het niveau aantonen
waar het ruggenmerg platgedrukt wordt evenals ook de uitgebreidheid van de zone waar er druk is.
Vaak treden er bij myeloompatiënten breuken op van de wervels. Soms zijn deze breuken al aanwezig
bij diagnose of doen ze zich voor in de loop van de ziekte. Het verschijnen van nieuwe breuken
tijdens of na behandeling voor myeloma, betekent niet noodzakelijk dat de ziekte terug actief is en dat
de patiënt aan het hervallen is. Verdwijnen van de tumor leidt namelijk soms tot het verdwijnen van
de stevigheid van de wervel waardoor die gaat inzakken. Met gewone radiografie en soms ook met
CT scan kan het soms moeilijk zijn om het onderscheid te maken tussen een “pathologische” breuk
veroorzaakt door een actief myelomaletsel of een “banale” breuk door o.a. botontkalking. MRI
beelvorming is het onderzoek bij uitstek om de oorzaak van de wervelindeuking te achterhalen.
Lytische botletsels of botontkalking zijn bij diagnose aanwezig bij meer dan 80% van de patiënten
met een multipel myeloma. Veel patiënten hebben geen afwijkingen op standaardfoto’s terwijl er toch
afwijkingen zichtbaar zijn op MRI. De range van abnormale MR studies bij patiënten met een
multipel myeloma varieert van 50% voor patiënten met een weinig agressieve ziekte in vergelijking
met 100% van de patiënten met een symptomatische ziekte.
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Bij patiënten met een myeloma zijn er verschillende patronen van abnormaal beenmerg vastgesteld bij
MRI. Het meest frequent vindt men een plaatselijk letsel (focaal). Dit kan men het vaakst ook zien op
standaard radiografie. Veralgemeende (“diffuse”) beenmergaantasting wordt aangetroffen bij 25%
van de patiënten met een myeloma. Hierbij is het volledige beenmerg aangetast door de ziekte. Dit is
ook een beeld dat men kan zien bij patiënten met een leukemie. Sommige patiënten hebben een zeer
gevarieerd beeld met uit ontelbare kleine ziektehaarden tegen een achtergrond van normaal beenmerg.
3.4. Prognose
Ongeveer 15% van de myelomapatiënten zijn klachtenvrij bij diagnose (asymptomatisch myeloma).
Vijftig procent van deze patiënten hebben wel tekens van beenmergaantasting bij MRI beelden van de
wervelzuil terwijl de normale radiografie geen afwijkingen toont. Soms worden ook al bij patiënten
met een MGUS afwijkingen vastgesteld. Deze patiënten hebben een grotere kans om te evolueren
naar een myeloma.
Het aantal letsels dat men ziet op MRI (of op PET-scan) bepaalt mee de prognose. Walker en
collega’s vergeleken MRI met skeletoverzicht bij 611 patiënten behandeld aan de universiteit van
Arkansas. Zij kwamen tot de bevinding dat er een slechtere prognose was wanneer men bij middel
van MRI meer dan 7 focale letsels bij middel aantrof.

Indien beschikbaar, kunnen NMR en/of PET/CT helpen om een onderscheid te maken tussen MGUS,
smoldering myeloma en een duidelijk (symptomatisch) myeloma. NMR en PET/CT kunnen helpen
om de Salmon en Durie klassificatie verder te verfijnen (Salman en Durie PLUS stagering)
Klassificatie volgens Salmon en Durie PLUS stagerings systeem
Klassificatie
Whole body MRI en / of PET scan
MGUS
Geen activiteit
Stadium IA, smoldering (indolent) Een enkel plasmocytoom en/of beperkte ziekteactiviteit op
myeloma
beeldvorming
Stadium IB
< 5 focale letsels of milde diffuse ziekte
Stadium IIA, B
5 – 20 focale letsels of matige diffuse ziekte
Stadium IIIA, B
> 20 focale letsels of ernstige diffuse ziekte

MRI is ook nuttig gebleken om bij patiënten met een niet-secreterend myeloma de evolutie en het
antwoord op de ziekte te beoordelen. Bij deze patiënten kon vroeger het antwoord enkel beoordeeld
worden door bij herhaling een beenmergonderzoek te doen. Recent kan men bij een deel van deze
patiënten wel ook een beroep doen op de bepaling van de verhouding van FLC en het gehalte aan
vrije keten.
3.5. Besluit
MRI onderzoek kan dus een waardevolle aanvulling betekenen bij de diagnose en behandeling van
myelomapatiënten door:
1. detectie van osteolyses en andere locale letsels die niet zichtbaar zijn op standaard RX
2. onafhankelijke factor voor stagering, met gevolgen voor de prognose
3. kan helpen om een toestand van complete remissie te documenteren wat aanleiding geeft tot
een verbeterde algehele overleving, vooral bij patiënten met een hoog aantal FL bij diagnose
4. middel om niet-secreterend myeloma of plasmocytoma op te sporen en op te volgen

MRI is dus gevoeliger dan RX om beenmerg aantasting aan te tonen, maar vervangen van standaard
RX door MRI van wervelzuil en bekken zou leiden tot missen van botletsels en onderstaging bij 10%
van de patiënten. Beide onderzoeken worden dus best gecombineerd.
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Sommige auteurs raden dan ook aan om elke 6 maanden door middel van een MRI een evaluatie te
doen van de letsels die vastgesteld zijn bij diagnose tot verdwijnen van deze letsels met nadien een
jaarlijkse controle.

4. CT scan (computer tomografie)
CT wordt niet routinegewijs gebruikt om patiënten te screenen met een myeloma gezien de grote
stralingsbelasting. CT is wel veel sneller dan MRI met beeldvorming in ongeveer 1 minuut.
CT is gevoeliger dan standaard radiografie om kleine lytische letsels op te sporen. CT, is wel niet in
staat om evenveel letsels aan te tonen als MRI en leidt tot onderstagering (volgens Salmon en Durie
klassificatie). (Andrea Bauer-Melnyk, AJR, 2008). Diffuse aantasting wordt soms ook miskend.
Mogelijks is dit omdat diffuse infiltratie niet noodzakelijk gepaard gaat met afbraak van bot. Wanneer
diffuse infiltratie verdergaat, kan dit leiden tot osteoporose wat op CT verkeerdelijk kan
geïnterpreteerd worden als oudersdoms osteoporose of botontkalking.
Indien MRI beschikbaar is, zou dit dan best ook gebruikt worden als eerste lijnsmethode. Wanneer er
evenwel aantasting op MRI is aangetoond, worden vervolgens best met CT of standaard radiografie
beelden gemaakt worden om de graad van botafbraak en het risico op breuk beter in te schatten. CT is
ook in staat om uitbreiding buiten het bot (extra-osseuse uitbreiding) van het myeloma in het licht te
stellen. CT is anderzijds wel veel sneller dan MRI met beeldvorming in ongeveer 1 minuut.

5. PET (CT) scan
Positron emissie tomografie (PET-scan) kan ook gebruikt worden om botletsels of weke delen letsels
te detecteren bij patiënten met een multipel myeloma of met andere kwaadaardige ziekten.

5.1.Techniek
FDG is een product dat lijkt op glucose(glucose). Het is gekoppeld aan een radioactief product
(radioisotoop18F) dat positronen uitstraalt wat kan gemeten worden. Actieve cellen nemen FDG op,
maar kunnen het wel niet verder verwerken. FDG blijft dan opgeslagen in de cel. De opstapeling van
FDG binnenin de cel wordt in beeld gebracht met PET. Een hoge opname wordt gezien in tumorcellen
die een meer actief zijn dan de normale weefsels.
FDG PET wordt uitgebreid gebruikt om kwaadaardige letsels en uitzaaiingen op te sporen bij
patiënten met een lymfoom (klierziekte) of carcinoom (zoals longkanker, darmkanker).

5.2. Resultaten
Nanni en medewerkers vergeleken FDG-PET ± CT met standaard RX beeldvorming en MRI bij 28
patiënten bij wie pas de diagnose van een multipel myeloma is gesteld was. In 57% toonde PET-CT
meer botletsels dan standaard RX. Al de letsels die opgespoord werden met PET-CT, maar niet door
RX, waren te om met standaard RX op te sporen. PET/CT blijkt derhalve gevoeliger dan standaard
RX. Soms is PET ± CT wel normaal doordat de letsels te klein zijn om op te sporen. Anderzijds
kunnen ook vals positieve letsels optreden door inflammatoire letsels, door infectie, door recente
chemotherapie of door breuken.
In 30% van de patiënten, toonde PET-CT van wervelzuil en bekken geen afwijkingen terwijl MRI wel
een abnormaal patroon van beenmergaantasting aangaf.
Anderzijds laat PET/CT ook toe om zones te onderzoeken die normaal niet met MRI worden
nagekeken zoals schedel, ledematen. Bij 35% van de patiënten toonde PET-CT letsels in zones die
buiten het bereik waren van MRI. Anderzijds is het soms wel moeilijk om met PET-CT letsels in de
schedel aan te tonen omdat er normaal al een hoge opname is van FDG in de hersenen wat
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beeldvorming en interpretatie bemoeilijkt. Standaard radiografie blijft hier het onderzoek bij uitstek of
CT.
De combinatie van MRI van bekken en wervelzuil met PET-CT leidde tot de grootste kans om
actiefve myelomaletsels (binnen en buiten het beenmerg) op te sporen tot 92%. Best wordt een PET
onderzoek wel onmiddellijk gecombineerd met CT (PET-CT). De combinatie van beide beelden (door
computer geïntegreerd) laat toe kleine of slechts lichte actieve letsels te zien die nauwelijks te
onderscheiden zijn van omgevend normaal weefsel op basis van PET alleen. De combinatie PET +
CT laat beter toe de juiste localisatie van de hypermetabole letsels te bepalen en beter een onderscheid
te maken tussen botletsels en weke delen letsels.

5.3.Besluit
MRI van de wervelzuil en van het bekken blijft de gouden standaard qua beeldvorming voor detectie
van beenmergaantasting in myeloma. PET-CT verschaft bijkomende en waardevolle informatie voor
de beoordeling van myeloma botziekte in zones die niet bekeken worden door MRI (Fonti Rosa). PET
is dan ook nuttig om de uitgebreidheid van de ziekte te beoordelen op het moment van de diagnose en
kan bijdragen tot een meer accurate staging.
De mogelijkheid van PET om het gehele lichaam te evalueren in 1 enkele procedure en de
mogelijkheid om medullaire en extra medullaire letsels in 1 onderzoek te detecteren, biedt grote
voordelen ten opzichte van standaard beeldvormingstechnieken zoals MRI, CT of conventionele
radiografie.
PET is eveneens nuttig om het antwoord op therapie te beoordelen. Vaak blijven de beelden op basis
van standaard radiografie, CT of NMR abnormaal terwijl het signaal op PET wel afneemt. PET/CT
kan zo ook onverwachte haarden van herval aantonen.(Bredella et al).
De PET/CT kan wel nog positief zijn wanneer die wordt uitgevoerd kort na de bestraling. Best wordt
een interval van 2 maanden in acht genomen. Studies hebben ook aangetoond dat veralgemeende
tekening van het beenmerg kan worden gezien tijdens of binnen maanden na chemotherapie wat ook
aanleiding kan geven tot vals positieve resultaten.
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Multipel Myeloma update: Wat voor nieuws uit San Francisco,
Washington en Göteborg?
Jan Van Droogenbroeck, hematoloog.

Inleiding:
De voorbije 6 maand vonden 3 belangrijke congressen plaats, waar multipel
myeloma uitvoerig werd besproken: de vijftigste en dus jubileum editie van ASH
(American Society of Hematology) in San Francisco eind 2008, de twaalfde
International Myeloma Workshop (Washington) eind februari 2009 en meest recent
het Europees congres voor stamceltransplantatie in Göteborg, Zweden.
Uiteraard is het onmogelijk om een volledig overzicht te geven van alle studies die
gedurende deze meetings zijn voorgesteld. Wat volgt is een persoonlijke selectie
van enkele frappante gegevens.

Inductie therapie:
De inductie therapie voor niet-transplant kandidaten met multipel myeloma (MM) is
de voorbije jaren drastisch gewijzigd. Momenteel is aangetoond dat de combinaties
alkeran-prednisone-bortezomib (Velcade R) en alkeran-prednisone-thalidomide
superieur zijn aan de “klassieke” alkeran-prednisone (AM).
Een van de belangrijkste studies op de ASH was de VISTA, waarbij blijkt dat de
overleving significant verlengt indien bortezomib wordt toegevoegd aan de oudere
behandeling met AM. Sinds 1 april jl. is bortezomib in België in deze indicatie –
nieuwe diagnose en geen transplant kandidaat - overigens terugbetaald.
Studies met alkeran-prednisone-lenalidomide (Revlimid R) als eerstelijns
behandeling zijn net beëindigd en ook hier zijn de eerste gegevens veelbelovend.
Begin 2009 stelt men meestal dat alkeran, prednisone en een nieuwe molecule, de
beste keuze is voor niet-transplant kandidaten. De Amerikanen hebben echter ook
veel ervaring met lenalidomide en lage dosis cortisone.
Momenteel lopen onderzoeken waarbij men zelfs twee van de nieuwe molecules
combineert: zoals Palumbo in Italië met bortezomib, melfalan, prednisone en
thalidomide (VMPT), of de Spaanse groep met bortezomib, thalidomide en
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prednisone (VTP). In deze studies wordt de Velcade toediening ook afgebouwd
naar eenmaal per week, met blijkbaar behoud van efficiëntie en minder
neveneffecten.

Voor therapie naïeve myeloma patiënten die wel kandidaat zijn voor een
stamceltransplantatie, zijn er (minstens) drie nieuwe standaarden: bortezomib en
dexamethasone, VTD (velcade, thalidomide en dexamethasone), en lenalidomide
met dexamethasone.
Een aantal combinaties wordt bestudeerd in fase II studies, zoals cyclofosfamide,
lenalidomide en dexamethasone, of bortezomib, lenalidomide en dexamethasone.

Bij dit alles dient toch opgemerkt dat de kostprijs van deze combinaties mogelijks
een belangrijke objectie wordt. Niemand weet ook welke combinatie superieur is en
op alle meetings was er een oproep om deze vragen binnen gerandomiseerde
prospectieve trials te bestuderen. Patiënten worden aldus van dichtbij opgevolgd, ze
krijgen goede (mogelijks betere?) medische zorg, en helpen mee aan vooruitgang
van de geneeskunde.

Genezing of controle van ziekte?
Een steeds terugkerende discussie is of myeloma in de (nabije) toekomst kan
worden genezen, dan wel een chronische aandoening wordt. Tussen 1960 en 1990
bleef de overleving jammer genoeg ongewijzigd; dan werd aangetoond dat hoge
dosis chemotherapie gevolgd door stamcel support in een jongere groep patiënten,
de overleving verbeterde. In 1998 werd thalidomide voor het eerst gerapporteerd in
MM en later verschenen bortezomib en lenalidomide op het toneel.
Misschien dat een combinatie van deze bekende met nieuwe medicaties in de
toekomst tot genezing zal leiden; momenteel slaagt men er alvast in om de ziekte
langer te controleren.
Complete remissie bij MM staat ook niet gelijk met genezing, terwijl sommige
patiënten met zelfs geen goede partiële remissie, gedurende vele jaren biochemisch
stabiel blijven en klachtenvrij zijn.
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Rol en timing van stamceltransplantatie.
Op EBMT werd duidelijk dat de kalenderleeftijd van geen tel is en vooral de
“fysiologische leeftijd” belangrijk is; resultaten bij patiënten in goede conditie tussen
66 en tot 77 jaar, zijn evenwaardig aan die van een groep tussen 60 en 65 jaar.
Momenteel stelt men dat hoge dosis chemotherapie, gevolgd door stamcelsupport,
nog steeds deel uitmaakt van de eerstelijns behandeling van MM, bij iedere patiënt
die fit genoeg wordt bevonden voor deze procedure. Studies met combinaties van
de nieuwe medicaties, waarbij wordt gerandomiseerd tussen afwachten en
transplant, zijn momenteel actief. Men heeft immers nooit een verschil kunnen
aantonen tussen “early versus delayed” transplant, zodat dit ethisch ook
verantwoord is.

Nieuwe molecules bij herval/resistente ziekte.
Carfilzomib is een per orale proteasome inhibitor, die efficiënt blijkt – zelfs bij
resistentie aan VelcadeR – en geen perifere neuropathie induceert. Deze molecule
bevindt zich momenteel al in fase II onderzoek.
Een aantal monoclonale antistoffen worden bestudeerd, zoals elotuzumab, al of niet
in combinatie met lenalidomide en lage dosis corticoïden. De fase I resultaten zijn
zeer bemoedigend.
Verschillende HDAC inhibitoren bevinden zich al in het stadium van klinische studie:
panobinostat en vorinostat kunnen mooie resultaten voor leggen. Vorinostat in
combinatie met VelcadeR bevindt zich zelfs al in fase III studie.
Pomalidomide is een immunomodulator uit de familie van thalido- en lenalidomide.
In fase II werden resultaten van 60% respons vermeld, en dit bij patiënten die eerder
werden behandeld met thalidomide of lenalidomide.
Er is ook veel te doen rond heat shock proteins zoals tanespimycine, en perifosin.
Tenslotte beleeft immunotherapie een revival met om. vaccinaties en toedienen van
geactiveerde dendritische cellen.
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Supportieve maatregelen.
Behandeling met thalidomide of lenalidomide in monotherapie verhoogt het
thrombose risico bij MM niet; wanneer deze medicaties echter worden gecombineerd
met cortisone of chemotherapie, dient aspirine geassocieerd.
Omtrent bot en zoledronaat (ZometaR) werd niets nieuws verkondigd.
Bij wervelindeukingsfracturen lijkt kyfoplastie een meer vooraanstaande rol op te
eisen.

Besluit.
Bortezomib, lenalidomide en thalidomide zijn ons therapeutisch arsenaal voor de
behandeling van MM gedurende het voorbije decennium komen aanvullen. Dit
resulteerde in een duidelijke verbetering van de overleving, maar nog steeds is de
ideale combinatie en timing een onderwerp van onderzoek. Enkele cocktails geven
dergelijke goede resultaten (op korte termijn), dat de noodzaak tot
stamceltransplantatie soms in vraag wordt gesteld.
Bovendien zijn een uitgebreide reeks nieuwe therapieën op komst: antistoffen zoals
elotuzumab en HDAC inhibitoren zoals vorinostat, bevinden zich al in ver gevorderde
klinische studies. Maar ook de eerste per orale proteasome inhibitor (carfilzomib)
en een veredelde lenalidomide (pomalidomide) zitten er aan te komen.
De behandeling van myeloma is nog nooit zo sterk gewijzigd als de voorbije vijf à
tien jaar en het ziet er niet naar uit dat deze (r)evolutie in het komende decennium
stil valt!
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