
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Optimization of pediatric haematopoietic stem cell transplant outcomes through
the application of pharmacokinetics and supportive care

Dupuis, L.L.E.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Dupuis, L. L. E. (2013). Optimization of pediatric haematopoietic stem cell transplant
outcomes through the application of pharmacokinetics and supportive care. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/optimization-of-pediatric-haematopoietic-stem-cell-transplant-outcomes-through-the-application-of-pharmacokinetics-and-supportive-care(b0554ae5-5aaa-4078-b6b8-5d9f780462db).html


Nederlandse Samenvatting

119



120



SAMENVATTING  
 
In dit proefschrift wordt farmacokinetisch- en supportive care (ondersteunende therapie)-
onderzoek beschreven met  als doel de overleving en uitkomst van kinderen die 
stamceltransplantatie (HSCT) ondergaan te verbeteren. De nadruk van dit onderzoek ligt 
specifiek op de pharmacokinetiek van de dosering van busulfan en cyclosporine; het analyseren 
van de symptomen  van kinderen die chemotherapie ontvangen als onderdeel van hun 
conditionerings therapie voorafgaand aan HSCT en het toepassen van uitkomsten om de 
specifieke bijwerkingen van chemotherapie zoals  misselijkheid en braken te reduceren. 
 
In Deel 1 beschrijven wij ons werk rond busulfan farmacokinetiek bij kinderen, en de relatie 
tussen dosis intensiteit (AUC: Area Under the Curve) en de HSCT uitkomsten zoals veno-
occlusieve ziekte van de lever (lever VOD), afstoting van de getransplanteerde stamcellen en de 
overleving worden gepresenteerd. We vonden leeftijds-afhankelijke verschillen in de 
farmacokinetische parameters van de 1ste dosis busulfan in een cohort van 47 patienten.1 De 
klaring, gecorrigeerd voor lichaamsoppervlak, was significant lager bij kinderen < 1 jaar (76 ± 
33,1 versus 99 ± 57.3 ml/min/m2) en bij kinderen < 4 jaar oud (84 ± 52,8 versus 103 ± 50,4 
ml/min/m2). De busulfan AUC na de  1ste dosis was niet geassocieerd met lever-VOD of andere 
transplantatie uitkomsten. Echter de busulfan doses in dit onderzoek werden geïndividualiseerd 
naar een AUC van 900-1500 µM· min na de  3de  dosis busulfanwaardoor de relatie tussen totale 
intensitiet van het medicijn en de HSCT uitkomsten volkomen verdwenen kunnen zijn. Echter 
gezien het verband tussen de busulfan dosis intensiteit en de HSCT uitkomsten zoals 
gepubliceerd  bijvolwassenen patienten, en de door ons en anderen beschreven grote variatie 
in busulfan klaring bij kinderen,2 - 4 adviseren wij geïndividualiseerde busulfan spiegel controle 
en indien noodzakelijk aanpassing van de dosering om de gewenste AUC te bereiken. 
 
Tevens beschrijven wij in Deel 1 onze studie waarin wij de relatie tussen cyclosporine (CyA) 
dalconcentraties (C0) en Graft-versus-Host-ziekte (aGVHD) bij kinderen na HSCT hebben 
bestudeerd. Gebruikte CyA dal-spiegelsvariëren sterk tussen klinieken. We vonden een 
omgekeerde relatie tussen ernstige aGVHD en de mediane CyA dalspiegel tijdens de week voor 
‘engraftment’ , het z.g. innestelen van de nieuwe stamcellen (OR, 0.99; CI, 0,97-1,00, p = 
0,0454).5 In onze volgende studie toonden we een zwakkere, doch nog immer significante 
relatie tussen CyA dal-spiegel en AUC na de 1ste dosis (Spearmanρ 0,628 ; p = 0,002).6 Gezien 
de sterke relatie tussen CyA AUC en resultaten in solide orgaan transplantaties7, 8 en de 
aangetoonde noodzaak om de gewenste dalspiegel reeds voor engraftment te bereiken, 
ontwikkelden we een richtlijn voor initiële IV CyA dosis bij kinderen die HSCT ondergaan, met 
als doel  de AUC zoals vastgesteld bij niertransplantatiepatiënten te bereiken (4200 µg /L · uur). 
We concluderen dat het bereiken van een CyA dal-spiegel concentratie van 100 tot 200 µg/L 

121



belangrijk is om aGVHD te beperken. Het belang van CyA AUC hoogten moet nog verder 
onderzocht en daardoor bepaald worden. 
 
Deel 2 beschrijft ons werk om de uitkomsten van het onderzoek uit Deel 1 bij patienten te 
implementeren. Traditioneel is een minimum van 8 monsters (bloedafnames) nodig om een 
adequate AUC vast te stellen. Dit aantal bloedafnames is problematisch. Bij een zuigeling kan 
het volume aan bloed dat wordt afgenomen  een aanzienlijk deel van het totale bloedvolume 
van het kind bedragen. Men moet zich tevens realiseren dat om zuivere monsters te genereren 
relatief grote hoeveelheden van het bloed wordt weggegooid. Bovendien leidt dit aantal 
afnames tot een belangrijke werkbelasting voor verpleegkundigen of prik-laborantes, alsmede 
voor laboratoriumtechnici die de monsters moeten analyseren. Een benadering van de busulfan 
AUC met 2-4 monsters die tot betrouwbare waarden zouden kunnen leiden, zou een uitkomst 
zijn. Wij ontwikkelden en valideerden een zg. twee en drie punt sample strategie voor de 
bepaling van de busulfan AUC na de eerste intraveneuze dosis.9 Ook ontwikkelden en 
valideerden we een zg. vierpunts sample strategie voor de bepaling van de cyclosporine AUC na 
de 1ste IV dosis en een driepunter sample strategie voor de bepaling van cyclosporine AUC na 
opeenvolgende IV doses.10, 11 Alle ‘gelimiteerde’ strategieën hadden acceptabele precisie en 
bias. Deze beperkte sample strategieën maken toekomstige evaluaties van busulfan en CyA 
AUC voor klinische en onderzoeksdoeleinden mogelijk. 
 
In Deel 3 presenteren wij ons werk dat zich richt op de ondersteunende zorg (‘supportive care’) 
van kinderen die chemotherapie krijgen. Om de ervaring van kinderen die behandeld worden 
voor kanker beter te begrijpen, hebben we de hulp van hun ouders ingeroepen. Met een 
aangepaste enquête die was gebruikt voor volwassen patiënten met kanker, vroegen we 200 
ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar die onder behandeling van hun maligniteit waren, 
vroegen we  naar de frequentie en ernst van 69 - 71 klachten, afhankelijk van de leeftijd van 
hun kind.12 Dit werk gaf inzicht in de bijwerkingen die deze kinderen hebben van de 
chemotherapie.  Het werd duidelijk dat de frequentie, de ernst erg varieerde. En tevens 
onderstreepte het het belang van de evaluatie van zowel fysieke en psychosociale klachten. 
 
Gezien de subjectieve aard van veel van de klachten en symptomen die worden ervaren door 
kinderen met kanker, is het belangrijk om hun eigen beoordeling van de ernst en last van deze 
symptomen te verkrijgen. We hebben pediatrische zelf-evalueerbaarheids score ontwikkeld om 
deze zelf geziene problemen beter te evalueren.13 Van de acht pediatrische zelf–
evalueerbaarheids scor, was geen enkele gebruikt om klachten te evalueren. Het is derhalve 
nodig om een dergelijke klachtenschaal te ontwikkelen of een van de bestaande schalen voor 
kinderen met kanker aan te passen. 
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Omdat de ouders de chemotherapie-geïnduceerde misselijkheid in de top vijf van de meest 
ernstige en hinderlijke klachten bij hun kinderen plaatsten,12 vinden wij het belangrijk om deze 
chemotherapie geinduceerde misselijkheid en braken (CNIV) mogelijk te reduceren. We 
gebruikten moderne adaptatie-methodologie14 , 15 om de beschikbare literatuur in te passen en 
daardoor richtlijnen bij kinderen te ontwikkelen voor de indeling van chemotherapie welke 
misselijkheid induceren met alos doel  acute CINV bij kinderen te verminderen. Een van lacunes 
in het bestaande onderzoek is het gebrek aan pediatrische toedieningsvormen voor vele anti-
emetica. Het onderzoek naar nieuwe middelen bij jongere kinderen wordt vaak belemmerd 
door het ontbreken van een geschikte toedieningsvorm. Om toekomstige onderzoek naar de 
werkzaamheid en veiligheid van het middel aprepitant ook bekend als emend bij jonge 
kinderen te vergemakkelijken, hebben we een speciale drank met acceptabele stabiliteit 
ontwikkeld.16 
 
Samenvattend, dit proefschrift richt zich op het optimaliseren van geneesmiddel gerelateerde 
uitkomsten bij kinderen welke behandeld worden met een stamceltransplantatie. De 
farmakokinetiek van busulfan en cyclosporine bij deze kinderen wordt beschreven. Daarnaast 
beschrijven we  hoe gebruik makend van minimale hoeveelheden bloed de behandeling van 
individuele kinderen kan worden geoptimaliseerd. Richtlijnen voor de preventie van de door 
chemotherapie geïnduceerde misselijkheid en braken zijn vervaardigd met als doel verbetering 
van de ondersteunende zorg van kinderen die behandeld worden met chemotherapie, inclusief 
conditionerings therapie voor HSCT. 
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