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NEDERLANDSEE SAMENVATTING 

Acutee Lymfatische Leukemie (ALL) is de meest voorkomende vorm van kanker op de 

kinderleeftijd.. Ondanks verhoging van de overlevingskansen dankzij verbetering van 

therapiee in de laatste decennia, komt de ziekte bij 20-30% van de kinderen terug. Dit heet 

eenn recidief. Behandeling voor ALL gebeurt in Nederland volgens de protocollen van de 

Stichtingg Nederlandse Werkgroep Leukemie bij Kinderen (SNWLK). Therapie bestaat uit 

vierr fasen van behandeling gedurende twee jaar. De eerste fase wordt de inductie therapie 

genoemdd en deze behandeling is gericht op het verdwijnen van de leukemie. Tot op heden 

wordenn biologische en klinische markers gebruikt om in te schatten of een kind een hogere 

off  lagere kans heeft op een recidief. De belangrijkste zijn leeftijd, geslacht, het aantal witte 

bloedcellenn bij diagnose, immunophenotypering en de aanwezigheid van specifieke 

chromosomalee afwijkingen. 

Viaa morfologisch onderzoek van beenmergcellen met behulp van de microscoop 

wordtt bepaald hoe de patiënt op de therapie reageert. Bij sommige patiënten bij wie na een 

behandelingg wegens ALL de leukemiecellen in het beenmerg niet meer microscopisch 

aantoonbaarr zijn, komt de ziekte toch terug. Kleine aantallen leukemiecellen, die ondanks 

behandelingg toch nog achterblijven in het beenmerg, konden tot voor kort niet worden 

aangetoond.. Het is inmiddels mogelijk om met gevoeligere methoden kleine aantallen 

leukemiecellen,, zogenaamde "minimal residual disease" (MRD) op te sporen. 

Ditt kan met behulp van de polymerase kettingreactie (PCR), waarbij gebruik wordt 

gemaaktt van de unieke patiënt-specifieke eigenschappen in het DNA van de leukemie-

cellen.. DNA is opgebouwd uit een aantal kleine bouwstenen, zogenaamde oligonuleotiden. 

Dezee oligonucleotiden liggen gegroepeerd in een volgorde die uniek is voor elke patiënt en 

zijnn leukemie. Van deze unieke volgorde wordt gebruik gemaakt om een soort 

"vingerafdruk""  van de patiënt te ontwikkelen die gebaseerd is op deze volgorde. Deze 

"marker""  stelt ons in staat om het ziekteverloop en verdwijnen van de leukemie voor elke 

patiëntt te vervolgen. Deze techniek is veel gevoeliger dan de huidige microscopische 

detectietechniekenn (100 tot 1000 keer meer). In diverse grote studies is een voorspellende 

waardee van MRD voor de prognose van de ziekte in de patiënt bewezen. Het is gebleken uit 

eerderr onderzoek dat de aanwezigheid van MRD aan het eind van de inductietherapie (dit is 

ruimm vier weken na de start van de therapie) een voorspellende waarde kan hebben voor het 

all  dan niet optreden van een recidief. Tevens is niet alleen het aantonen van de 

aanwezigheidd van MRD belangrijk, maar ook de mate van MRD, dus het aantal 

leukemiecellen.. Daarom moet de hoeveelheid MRD ook gequantificeerd worden. 

Quantificeringg is mogelijk met een quantitatieve PCR methode, de RQ-PCR. 
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OpOp basis van MRD gegevens is het mogelijk om twee groepen patiënten te 

onderscheiden:: enerzijds patiënten die een hogere kans op een recidief hebben; anderzijds 

iss er een groep patiënten met gunstige prognose die momenteel adequaat en misschien zelfs 

overbehandeldd wordt. Na identificatie van beide groepen patiënten is het in de toekomst 

mogelijkk om de therapie aan te passen aan de individuele patiënt op basis van zijn/haar 

MRDD gegevens. De patiënten met een slechte prognose kunnen dan intensiever behandeld 

worden.. De therapie van patiënten met een goede prognose zou eventueel verminderd of 

korterr gegeven kunnen worden. Dit is met name belangrijk omdat het steeds duidelijker 

wordtt dat de huidige therapie op termijn complicaties kan geven. 

Ditt proefschrift is een studie naar de juiste wijze en het tijdstip van quantificeren van 

MRD,, naar welke markers (en op welk tijdstip) het beste gebruikt kunnen worden en welke 

problemenn er op het pad van de MRD detectie met behulp van PCR kunnen liggen. Ten 

slottee wordt beschreven hoe het uiteindelijk mogelijk is om deze PCR technieken te 

implementerenn in de huidige diagnostiek en op welke basis risico-indeling van patiënten 

plaatss kan vinden. 

Klonal ee evoluti e 

Bijj  30 tot 40% van de ALL-patiënten is er niet alleen sprake van één enkele leukemische 

kloon,, maar ontwikkelen zich gedurende de ziekte verschillende subklonen. Het is 

onduidelijkk welke bijdrage elke subkloon heeft in de pathogenese van de leukemie, maar in 

iederr geval lijk t het erop dat patiënten met meerdere subklonen een slechtere prognose 

hebben.. Patiënten met meer dan één subkloon bij diagnose worden oligoclonale patiënten 

genoemd.. Patiënten die over één kloon beschikken worden monoclonale patiënten 

genoemd.. Gedurende de ontwikkeling van de leukemie kunnen zich kleine veranderingen 

voordoenn in reeds bestaande klonen. Dit fenomeen heet "klonale evolutie". Hierdoor 

verandertt de DNA volgorde in de leukemiecellen van de patiënt en is als zodanig niet goed 

tee vervolgen is met de oorspronkelijk ontworpen markers. 

Inn hoofdstuk 2 werd onderzocht in hoeverre dit gebeuren een invloed kan hebben op 

hethet adequaat vervolgen van MRD. Er is bestudeerd hoe noodzakelijk het is om meerdere 

MRDD markers, die diverse subklonen identificeren, per patiënt te gebruiken om MRD 

betrouwbaarr te vervolgen tijdens therapie. Drie oligoclonale patiënten werden geselecteerd 

enn vergeleken met één monoclonale patiënt. Door het vervolgen van de afname van elke 

subkloonn in reactie op de therapie, gebruikmakend van een voor elke subkloon specifieke 

markerr was het mogelijk een indruk te verkrijgen over de reactie van de leukemische cellen 

opp therapie. Hiermee werd aangetoond dat de verschillende subklonen sterk in 

verschillendee mate op de therapie reageerden. De ene subkloon nam langzamer afin grootte 

inn vergelijking met de andere. Bovendien bleken de subklonen die teruggevonden werden 
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bijj  recidief, de traagste afname in grootte te vertonen, terwijl de subklonen die snel in 
omvangg afnamen, niet meer aantoonbaar waren in het recidief. Deze resultaten tonen aan 
datt - tenminste bij deze oligoclonale patiënten - de in het recidief gevonden subklonen 
waarschijnlijkk al in het begin van de ziekte een ander biologisch gedrag vertoonden, en 
zodoendee toen al potentieel resistenter voor de gegeven therapie waren. Tevens wordt er 
aanbevolenn om bij analyse van MRD altijd minimaal twee markers te vervolgen. 

TEL-AML1-translocati ee en MRD in patiënte n met B-precurso r ALL 

Afwijkingenn in de chromosomen kunnen een belangrijke rol spelen in het ontstaan van 
ALL .. Net zoals de specifieke volgorde van oligonucleotiden binnen het DNA van de 
leukemiecellen,, kunnen er ook nieuwe verbindingen plaatsvinden tussen de verschillende 
chromosomen.. Dergelijke nieuwe verbindingen worden translocaties genoemd. Terwijl de 
meestee translocaties in lage aantallen voorkomen, is de "TELAMLÏ- translocatie" 
beschrevenn als de meest voorkomende genetische afwijking bij ALL. Zij wordt gevonden 
bijj  25% van een bepaalde groep kinderleukemieën (B-precursor ALL), de groep patiënten 
diee in dit proefschrift met name bestudeerd zijn. Kinderen die deze translocatie hebben 
zoudenn een goede prognose hebben. Ook deze translocatie is met behulp van specifieke 
markerss in een PCR-reactie aantoonbaar en kan zodoende in 25% van de leukemie-
patiëntenn gebruikt worden voor MRD bepaling. 

Inn hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van 90 kinderen met ALL, die 
getestt werden op de aanwezigheid van deze translocatie met behulp van deze specifieke 
markers.. De TEL-AML1 translocatie kwam vaker voor in de patiëntengroep die geen 
recidieff  kreeg (24%) in vergelijking met de gerecidiveerde groep (11%), maar dit verschil 
wass niet significant. Wellicht was onze patiëntengroep te klein om het verschil significant 
aann te tonen. In deze studie waren er geen significante verschillen in de klinische 
eigenschappenn van de patiënten met goede prognose en de gerecidiveerde patiënten. Als 
enigee verschil werd aangetoond dat de gerecidiveerde patiënten een significant hoger aantal 
leukemiecellenn in hun bloed bij diagnose hadden in vergelijking met de patiënten met 
gunstigee prognose. 

Aangezienn de TEL-^MZJ-translocatie is beschreven als een gunstige prognostische 
factor,, is er geopperd dat patiënten met deze translocatie direct onderscheiden kunnen 
wordenn als een groep patiënten met gunstige prognose, zonder nog MRD te onderzoeken. 
Helaass bleken ook een aantal patiënten met een 7EZ,-^MZ,/-translocatie een recidief te 
ontwikkelen.. Zo rees de vraag of het bepalen van MRD niet veel betrouwbaarder was als 
prognostischee factor. Daarom werd in deze groep patiënten ook naar MRD gekeken, met 
gebruikk van de specifieke markers gericht op de unieke DNA volgorde in de leukemiecel, 
alss eerder beschreven. Het blijkt dat MRD bepaling ook bij 7ïZ-^A/Z,7-positieve patiënten 
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vann waarde is. Immers: bij alle patiënten met goede prognose die tevens TEL-AML 1-
positieff  waren, was de MRD aan het eind van inductietherapie gereduceerd tot zeer lage 
waarden,, terwijl de gerecidiveerde patiënten aan het eind van de inductietherapie nog steeds 
aantoonbaree MRD hadden. Dit betekent dat de TEL-AML1 -translocatie niet als gunstige 
prognostischee marker alleen beschouwd mag worden, maar dat de bepaling en 
quantifïceringg van MRD een veel nauwkeuriger uitspraak over de prognose van de patiënt 
kann doen en als zodanig onmisbaar is. 

Inn hoofdstuk 4 is getracht de twee verschillende markers voor de leukemie, namelijk 
dee marker die zich richt op de unieke volgorde van oligonucleotiden in de leukemiecel en 
dee marker die de TEL-AML 1-translocatie identificeert, met elkaar te vergelijken in een 
quantitatievee PCR analyse. Dit om te zien welke marker bij voorkeur gebruikt kan worden 
bijj  de groep patiënten die de TEL-̂ A/Zy-translocatie bezitten. Met behulp van quantitatieve 
PCRR analyse (RQ-PCR) voor beide markers werd de mate van MRD bepaald in 36 
beenmergg monsters van 13 patiënten, die verzameld waren op verschillende tijdstippen 
tijdenss de behandeling. Beide PCR-reacties met de twee verschillende markers blijken op 
hetzelfdee tijdstip dezelfde waarde van MRD te geven. Dit biedt nieuwe perspectieven voor 
dee detectie van MRD in TEL-AML1-positieve ALL patiënten. Het betekent namelijk dat de 
7EZ,-AML/-translocatiee in deze groep patiënten te gebruiken is voor de analyse van MRD. 
Hett voordeel is dat de TEL-AML /-translocatie gemakkelijker te gebruiken is omdat deze 
markerss slechts eenmalig ontworpen dienen te worden voor alle TEL-AML 1-positieve 
patiënten.. Voor de ontwikkeling van de unieke markers, gericht op de DNA volgorde in de 
leukemiecell  van de patiënt is er meer tijdsinvestering noodzakelijk. Het gebruik van de 
TEL-AMLTEL-AML 1 -translocatie in TEL-AML 1-positieve patiënten betekent een snellere 
mogelijkheidd om MRD in de leukemie-patiënt te vervolgen en wordt daarom op basis van 
dee uitslagen van deze studie aanbevolen. 

Evaluati ee van MRD in de eerste twee weken van inductie-therapie . 

Recentt is aangetoond dat de vroege tijdspunten in de eerste maanden van de behandeling 
hett belangrijkst zijn voor risico-indeling van patiënten op basis van MRD. Met name de 
tijdstippenn vijf en twaalf weken na start van therapie blijken hiervoor geschikt. Het doel van 
dee studie in hoofdstuk 5 was om te bepalen of quantifïcering van MRD reeds na 15 dagen 
chemotherapiee voldoende informatie biedt om een uitspraak te doen over prognose. In het 
verledenn is dit vroege tijdspunt ook al bestudeerd, maar hiervoor werden de minder 
gevoeligee morfologische technieken gebruikt. 

Beenmergmonsterss van 17 kinderen, afgenomen na twee, vijf en twaalf weken, 
werdenn geanalyseerd met behulp van de quantitatieve PCR. Er werd een significant verschil 
aangetoondd in de MRD van patiënten met goede afloop versus patiënten die later een 
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recidieff  kregen. De MRD daalde sneller bij de patiënten met goede prognose in 

tegenstellingg tot de MRD bij de gerecidiveerde patiënten. Op basis hiervan wordt 

geconcludeerdd dat de MRD analyse met behulp van PCR reeds bij twee weken na start 

therapiee extra informatie met betrekking tot de recidiefkans voor de individuele patiënt kan 

geven.. Indien dit tijdstip naast het tijdstip "eind inductie" toegevoegd wordt aan de MRD 

analyse,, zal het mogelijk zijn om reeds vroeger een uitspraak te doen over prognose van de 

patiëntt op basis van de MRD analyse. 

Vergelijkin gg tusse n de MTT-test en MRD detecti e met behul p van PCR 

Naastt het quantificeren van de leukemiecellen om zodoende inzicht krijgen in de 

verminderingg van deze cellen in respons op therapie, is het ook mogelijk om buiten het 

lichaamm een indruk te krijgen van de therapiegevoeligheid van de tumor. Met behulp van de 

MTTT test (=methyl-thiazol tetrazolium test) worden de leukemiecellen uit het beenmerg in 

hethet laboratorium in kweek gebracht in een kweekvloeistof met drie middelen (cytostatica) 

diee belangrijk zijn in de eerste behandelingsmaand. Na 4 dagen kweken wordt een stof 

toegevoegdd - het zgn MTT - wat door de levende cellen wordt omgezet in kristallen. Met 

behulpp van een spectrofotometer kunnen deze kristallen gemeten worden en deze gemeten 

uitslagg is een waarde voor de gevoeligheid/ongevoeligheid van de leukemiecellen voor een 

bepaaldd cytostaticum. Dit geeft ook een indruk over het al dan niet slagen van de 

behandelingg en kan zo ook bijdragen tot een prognostische inschatting. 

Inn hoofdstuk 6 werd gekeken of de MTT test en de MRD detectie alletwee dezelfde 

groepp patiënten identificeren, of juist gezamenlijk een sterkere waarde zouden kunnen 

hebbenn omdat ze verschillende patiëntengroepen identificeren. Daarom werden beide testen 

opp beenmerg van 20 leukemie patiënten uitgevoerd. Er was geen overeenkomst in de 

resultatenn voor de 16 patiënten die identiek behandeld werden. Wel was er een lichte 

correlatiee tussen de gevoeligheid voor prednison en de hoogte van MRD. Dit is 

verklaarbaarr omdat prednison een belangrijk middel in de inductietherapie is. Deze 

correlatiee werd significant wanneer we de gehele patiëntengroep bestudeerden. Helaas was 

dezee totale patiëntengroep verschillend behandeld hetgeen vergelijking bemoeilijkt. Wel 

wordtt nogmaals benadrukt dat een grotere patiënten groep wellicht een significante 

correlatiee had aangetoond. Het is de bedoeling om dit in de toekomst in een grotere studie 

tee bestuderen. 
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Vroeg ee detecti e van CZS recidie f met behul p van PCR 

Dankzijj  toevoeging van profylactische behandeling aan de standaard therapie om 

neurologischee uitbreiding van de ziekte te voorkomen, is het aantal recidieven in het (CZS) 

flinkk afgenomen. Aangezien vroege vaststelling en behandeling van een CZS recidief 

belangrijkk zijn voor een goede afloop, is het belangrijk om CZS uitbreiding zo vroeg 

mogelijkk te diagnostiseren. Morfologie en flow immunofenotypering zijn de standaard 

techniekenn om een uitbreiding naar het CZS te onderkennen. Diagnostische problemen 

kunnenn optreden als het aantal cellen in de hersenvloeistof (liquor) laag is. Soms zijn de 

malignee cellen niet goed te onderscheiden van de goedaardige cellen qua vorm en uiterlijk. 

Beenmergg en liquor monsters van 15 patiënten, gelijktijdig afgenomen in 

verschillendee fasen van ziekte, werden geanalyseerd om de aanwezigheid van MRD te 

bepalen.. In hoofdstuk 6 werden drie verschillende groepen patiënten werden bestudeerd: 1) 

patiëntenn met een CZS recidief, al dan niet vergezeld van een BM recidief; 2) patiënten met 

alleenn een BM of testis recidief, zonder uitbreiding in het CZS en 3) patiënten in complete 

remissie. . 

Inn de patiënten met CZS recidief werd MRD met behulp van PCR twee tot vier 

wekenn eerder aangetoond dan de uiteindelijke diagnose gesteld op basis van morfologische 

afwijkingenn of klinische symptomen. In vier van de vijf patiënten met een geïsoleerd CZS 

recidieff  was er geen MRD in het beenmerg aantoonbaar, hetgeen benadrukt dat er geen 

sprakee is van een "vals-positieve" uitslag door bloedbijmenging. De vijf overige patiënten 

mett een BM/testis recidief zonder CZS recidief en de vijf CCR patiënten waren alle 

negatieff  voor MRD in de liquor terwijl de BM/testis recidief patiënten op dat moment wel 

aantoonbaree MRD in het BM hadden. Deze data illustreren dat het mogelijk is om een 

toekomstigg CZS recidief vroeg te detecteren met PCR. PCR analyse van de liquor kan een 

waardevollee aanvullende techniek betekenen in de diagnose van een CNS recidief, naast de 

conventionelee diagnostische technieken. Desalniettemin is de tijdswinst gering (4 weken) 

enn blijf t het een kritische vraag of aanpassing op dit iets vroegere tijdstip relevant is voor 

eenn verbetering van de uiteindelijke prognose. 

Uitt de resultaten van onderzoek als beschreven in dit proefschrift kan geconcludeerd 

datt analyse van oligoclonaliteit, de aanwezigheid van bepaalde chromosomale afwijkingen 

enn het vroeger diagnostiseren van een CNS recidief, bij kan dragen tot een vroegere 

herkenningg van patiënten die een hoger risico hebben om te recidiveren. Hierin is 

quantificeringg van MRD met behulp van PCR op gezette tijdstippen erg informatief 

gebleken.. De voorkeur gaat uit naar onderzoek van MRD in de eerste drie 

behandelingsmaanden,, maar uit ons onderzoek is zelfs gebleken dat de eerste twee weken 

zeerr informatief kunnen zijn. In de nabije toekomst zal de aanpassing van therapie op basis 
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vann MRD resultaten gedurende therapie werkelijkheid worden. Aanpassing van therapie op 
basiss van deze resultaten zal hopelijk leiden tot het minder optreden van recidieven in de 
hoge-risicoo patiënten en minder bijwerkingen en minder intensieve therapie voor de 
patiëntenn met laag risico op recidief. In onze discussie wordt ingegaan op de voor- en 
nadelenn van therapie aanpassing en de wijze waarop dit in de verschillende 
patiëntengroepenn zou moeten gebeuren. Het toekomstige protocol ALL-10 van de SNWLK 
zall  deze PCR methode mogelijk gaan gebruiken voor risico-indeling en therapieaanpassing. 
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