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Samenvatting g 

Hett overlevingspercentage van kinderen met kanker ligt rond de 70%. Tijdens de behandeling 

vormenn infecties nóg steeds een groot probleem. Het eerste deel van het proefschrift beschrijft 

onderzoekk om de ernst van een infectie te voorspellen. In het tweede deel van het proefschrift 

wordtt aandacht besteed aan methoden om infecties te voorkomen. 

Inn Hoofdstuk 1 wordt een algemeen overzicht gegeven over infecties en de complicaties hiervan 

inn de oncologie. Bij oncologische patiënten verdacht van een infectie wordt er bij 12-17 % 

daadwerkelijkk een bacterie of een schimmel gevonden worden. Bij de volwassenen sterft 4-6% 

vann de patiënten ten gevolge van een infectie, bij kinderen is dit 0.6-1 %. De organismen, welke 

hett meeste voorkomen zijn Gram-positieven (bv coagutase negatieve staphylöcoccen), maar de 

meestt ernstige infecties die voor kunnen komen zijn de Gram-negatieve organismen en schimmel 

infecties.. Het is van groot belang om bij kinderen met koorts in aplasia niet te wachten met de 

behandelingg voor infectie, maar hier zo spoedig mogelijk aan te beginnen. Het is bekend dat er 

verschillendee risicofactoren zijn welke leiden tot hét ernstig of minder ernstig verlopen van 

dezee koorts in aplasie episode. Zowel klinische tekenen als bepaalde laboratorium waarden 

kunnenn het verloop en de ernst van deze infecties voorspellen. Hierop is het eerste deel van het 

proefschriftt gericht. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt een onderzoek beschreven naar risico-factoren voor infecties in kinderen 

behandeldd voor kanker in Zuid-Afrika. Dit zijn kinderen die vaak in een laat stadium van hun ziekte 

wordenn opgenomen en waarbij de opname duur veel langer is dan in westerse landen vanwege 

dee lange reisafstanden naar hun huis. Tussen 1991 en 1995 werden alle positieve bloedkweken 

(dwzz als er een bacterie of een schimmel in het bloed werd aangetoond) bij 83 kinderen met 

kankerr nagekeken. Er werden 200 positieve bloedkweken vastgesteld, waarvan 83 positieve 

bloedkwekenn als eerste episode werden geregistreerd. Het betrof 70% Gram-positieve organismen, 

20%% Gram-negatieve organismen en 10% schimmel-infecties. Van de 83 eerste bacteriële episoden 

eindigdenn 8 in de dood van het kind. Hier speelden Gram-negatieve infecties een belangrijke rol. 

Inn de volgende episoden van positieve bloedkweken speelden schimmel-infecties een voorname 

rol.. Een duidelijk risicofactor in deze groep patiënten was het aanwezig zijn van een centraal 

veneuss getunnelde catheter. Alle kinderen hadden een Broviac of Hickman catheter (een chirurgisch 

ingebrachtee lijn die gebruikt wordt voor het toedienen van de chemotherapie, vocht en 

bloedproducten).. Van alle schimmeMnfecties kwamen 64% voor in kinderen met een Broviac/ 

Hickmann catheter. Verder was opvallend dat er veel Gram-negatieve infecties voorkwamen in 

dezee kinderen met getunnelde lijnen, vooral infecties die resistent waren tegen de meeste 

antibiotica.. Oorzaak van zowei de schimmel-infecties als de Gram-negatteve infecties was 

waarschijnlijkk de langdurige hospitalisatie van deze kinderen. Inzicht in risico-factoren, welke 

organismenn een rol spelen en welke organismen tot de dood van de patient leiden maakt een 

beteree begeleiding van de oncologische patient tijdens een infectie episode mogelijk. 
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Inn Hoofdstuk 3 wordt er onderzoek gedaan naar de rol van het afweer systeem voor het 

ontwikketenn van een ernstige infectie. De afweer bestaat uit een vroege afweer die werkt in de 

eerstee dagen van een infectie en een afweer die daarna begint, waar al een soort geheugen is 

opgebouwdd voor het vechten tegen de infectie. Mannose bindend lectine (MBL) is onderdeel 

vann dat deel van het immuun-systeem dat een rol speelt bij de vroege opvang van een infectie. 

Hett is een eiwit dat in de lever wordt gemaakt en dat bij 25% van de bevolking verminderd 

aanwezigg is. Als deze mensen een infectie krijgen dan kunnen zij hier toch goed tegen vechten 

omdatt de rest van het afweersysteem normaal functioneert. Maar als er nog een andere afweer-

stoorniss bij komt, zoals in patiënten met kanker, dan is het mogelijk dat in mensen met een 

tekortt aan MBL er meer ernstige infecties kunnen ontstaan. Er zijn 6 studies verricht zowel bij 

volwassenenn als bij kinderen waarin gekeken wordt naar de relatie tussen het verminderd 

aanwezigg zijn van het MBL en de ernst van de infecties. Tot nu toe was er nog maar één studie 

gedaann in kinderen en die studie liet zien dat in die kinderen een langere duur van de neutropenie 

werdd aangetoond. Om meer gegevens over kinderen te verkrijgen is er door ons in het AMC 

eenn studie verricht over een periode van 8 maanden (februari 2003 - octóber 2003). Hierbij 

werdd van alle kinderen die behandeld werden voor kanker het MBL gen én de MBL waarde in 

hett bloed bepaald. Er werd gekeken naar de ernst van de infectie en de duur van de neutropenie. 

Err werd bij 40 kinderen een MBL genotype bepaald. Van deze kinderen had 32.5% een afwijkend 

genotype.. Dit komt overeen met wat in de literatuur gevonden wordt. Van deze 40 kinderen 

ontwikkeldenn 24 koorts terwijl de afwéërcellen laag waren. Er kon geen verschil worden 

aangetoondd in ernst van de infecties bij de groep die een tekort aan het eiwit had vergeleken 

mett de groep die dit tekort niet had. Het leek alsof de groep met een MBL tekort een langere 

duurr van de neutropenie ondervond, nét zoals in de eerdere studie. Het aantal patiënten zal 

uitgebreidd worden om meer te zeggen over de voorspellende waarde van een MBL tekort bij 

kinderenn met kanker. 

Hoofdstukk 4 besteedt aandacht aan een ernstige infectiéuze complicatie in patiënten met 

kanker,, neutropene enterocolitis, (een ernstige ontsteking van de darm). In Hoofdstuk 4a 

wordtt het ziektebeloop van 2 patiënten beschreven. Door tijdige herkenning van dit ziektebeeld 

enn het bieden van intensieve zorg konden beide patiënten goed behandeld worden en hadden 

beidenn daarna geen klachten meer. In Hoofdstuk 4b wordt een studie beschreven waarbij 

tussenn 1998 en 2002 alle kinder-oncologische patiënten werden ingesloten met koorts, lage 

afwéërcellen,, buikpijn en diarrhee klachten. Dit waren 25 kinderen, waarvan 8 kinderen op de 

intensivee care (IC) opgenomen moesten worden. Op dag 1, 3 en 7 van de klachten werden 

zowell klinische als laboratorium gegevens verzameld. Alle kinderen ondergingen een rectoscopie 

opp de eerste dag van de klachten (waarbij er met een lampje in het laatste deel van de darm 

wordtt gekeken en er tegelijkertijd stukjes darmweefsel kan worden verwijderd om onder de 

microscoopp te bekijken), en bij alle kinderen werd bloed-onderzoek verricht. De belangrijkste 
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resultatenn van het onderzoek toonden dat de reetoscopie geen voorspellende waarde had voor 

dee ernst van het verloop van de neutröpene enterocolitis, ook bloed en ontlasting kweken konden 

niett voorspellen welke kinderen een ernstiger klinisch beloop zouden tonen, maar de 

immunologïsehee parameters wel (bepaalde waarden van het afweersysteem). De belangrijkste 

waardee was het interleukine 8 (IL-3). De kans op een ernstig verloop van een neutröpene 

enterocolitiss is 11.3 keer zo hoog bij een waarde van IUS boven 1000 pg/mL dan wanneer die 

waardee onder 1000 pg/mL ligt. lL-8 in óeze patiënten vormde een sterke voorspellende factor 

voorr het beloop van de neutröpene enterocolitis. Het is aan te raden in die groep patiënten vroeg 

tee starten met intensieve ondersteunende behandeling, dus bv. in een vroeg stadium naar de 

Intensivee Care. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt een 'systematische review' gepresenteerd. Zoals uit de literatuur duidelijk 

iss en ook vanuit ons onderzoek in Zuid-Afrika blijft de centraal veneuze getunnelde lijn een 

risico-factorr voor het ontstaan van infecties. De meeste infecties worden dan veroorzaakt door 

Gram-positievee organismen. Binnen de oncologie bestaat geen consensus over het gebruik van 

antibioticaa om catheter-gerelateerde infecties te voorkomen. Dat kan bv. door het geven van 

antibioticaa vlak voordat de catheter wordt ingebracht. Daarom is er in dit hoofdstuk gekeken 

naarr alle gerandomiseerde studies die hierover gepubliceerd zijn tussen 1966 en 2003 in zowel 

volwassenenn als kinder-oncofogischë patiënten. Alle studies die aan de selectie criteria voldeden 

werdenn vervolgens door 2 reviewers volgens kwaliteits lijsten gescored. Vervolgens werd een 

statistischee analyse toegepast, waarbij gekeken werd of de studies onderling niet dusdanig 

verschildenn dat ze niet bijelkaar genomen konden worden. Er werden 33 studies gevonden 

waarvann er uiteindelijk 9 geincludeerd werden. Van deze studies rapporteerden 4 over het 

gevenn van vancomycine/teicoplanine voor het inbrengen van de lange lijn en 5 studies 

rapporteerdenn over het doorspuiten van de lange lijn met een combinatie van een antibioticum 

enn heparine. In de 4 studies waar antibiotica voor inbrengen van de lijn gegeven werd waren er 

177 patiënten met een catheter infectie (n=95) en in de controle groep(n=92) waren dit 30 

patiënten.. In de 5 studies waar de lijn doorgespoeld werd met de combinatie vancomycin en 

heparinee waren er 13 patiënten met een catheter infectie {n=150) en in de controle groep (n=189) 

warenn dit 32 patiënten. Beide methoden tonen een gunstig resultaat, dwz de statistische maat, 

oddss ratio genoemd, toont dat het gunstig is een van beide interventies toe te passen. Om te 

voorkomenn dat er resistentie gaat optreden tegen een van de gebruikte antibiotica is het verstandig 

hett infectie-risico van de patient in ogenschouw te nemen. Bij patiënten die beginnen met de 

behandelingg voor leukemie, bij patiënten die laag in hun afweercellen zitten en bij 

beenmergtransplantatiee patiënten is het zeker geoorloofd een van beide interventies toe te passen. 

Inn Hoofdstuk 6 wordt eveneens een 'systematic review' gepresenteerd waarbij het gaat over 

hett toedienen van selectieve darnvdeconta mi natie (SDD) aan oncologische patiënten waarvan 
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verwachtt wordt dat zij lage afweer cellen zullen krijgen. SDD is het geven van antibiotica oraal 

voordatt de afweercellen laag zijn, om er voor té zórgen dat organismen in het maag-darm 

kanaall die je ziek kunnen maken uitgeroeid worden en daardoor niet meer in de bloedbaan tot 

ernstigee infecties kunnen leiden. Sinds de jaren 70 is deze strategie al bekend, Er is echter in de 

wereldd geen consensus over het gebruik van SDD, dit komt vooral omdat het niet bewezen is 

off het gebruik van SDD er toe kan leiden dat patiënten minder aan infecties dood zullen gaan 

doorr het op tijd gebruiken van de SDD. Ook hier werden alle studies op een rij gezet tussen 

19666 en oktober 2002. Er werden totaal 21 studies geincludeerd. Hiervan waren 17 studiéis die 

SDDD (Bactrimel of quinolohe) vergeleken met geen SDD, en 4 studies vergeleken Bactrimel met 

quinolonenn (zoals Ciproxin). Er werd een kwaliteitsanalyse uitgevoerd door 2 onafhankelijke 

artsen.. Vervolgens werd de metâ analyse verricht. Uit de analyse blijkt het aantal Gram-negatieve 

infectiess significant vermindert bij het geven van SDD. Van 59 patiënten meteen Gram-negatieve 

infectiee in de controle groep (n=517) naar 25 patiënten in de SDD groep (n-530). Er kon ook 

wordenn aangetoond dat het aantal patiënten dat overlijdt ten gevolge van een infectie vermindert 

mett het gebruik \far\ SDD. Van 39 patiënten die in de controle groep overlijden ten gevolge van 

eenn infectie (n=551), naar 23 patiënten in de SDD groep (n=564). Indien er een hoog risico 

bestaatt voor infectie (meer dan 10%) dan is het zeker geoorloofd SDD voor te schrijven, welk 

antibioticumm dan de voorkeur verdient is uit bovenstaande review niet te herleiden. Net als in 

hett voorgaande hoofdstuk is ook hier van belang te zorgen dat er zo min mogelijk resistentie 

ontstaat.. Daarom is het belangrijk goed te realiseren dat alleen patiënten met een kans op 

infectiee van meer dan 10% de meeste baat zullen hebben bij het gebruik van SDD. 

Hoofdstukk 7 gaat over de preventie van waterpokken, en vooral het voorkomen van de 

complicatiess van waterpokken. Kinderen, die niet beschermd zijn tegen Waterpokken en ook 

kankerr hebben, kunnen waterpokken in een ernstige mate krijgen met een groot risico op 

infectiess en andere ernstige complicaties. Een patiënt wordt beschreven in Hoofdstuk 7a. Dit 

jongetje,, bekend met een leukemie, kreeg waterpokken tijdens de onderhouds-behandeling 

vann zijn leukemie. Hij ontwikkelde daarbij een ernstige longontsteking als complicatie van 

waterpokken,, en moest hiervoor beademd worden. De beademing verliep aanvankelijk uiterst 

moeizaamm maar hij reageerde wel op de medicatie tegen waterpokken en herstelde langzaam 

maarr zeker. Een manier om het waterpokken risico te verminderen in kinderen met kanker die 

niett beschermd zijn is kinderen te vaccineren tegen waterpokken. In sommige landen wordt dit 

bijj gezonde kinderen al routine matig gedaan, in Nederland niet, omdat de risico's van 

complicatiess bij waterpokken in de gezonde populatie zo klein zijn dat er besloten is de vaccinatie 

niett routinematig in te voeren. Maar het is wel van belang patiënten die een hoog risico lopen 

opp een ernstig verloop van de waterpokken te beschermen. Tot op heden zijn er veel studies 

verrichtt met levend verzwakt varicella (=waterpokken) vaccin in leukemie patiënten. In deze 

studiess werd de chemotherapie een week voor en een week na het vaccin uitgesteld. Met deze 
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vaccinatiee werd een goede beschermende titer gehaald, en de vaccinatie werd goed verdragen. 

Meestt ideaal is het waterpokken vaccin vroeg in de behandeling te geven zonder uitstel van 

chemotherapiee zodat het kind gedurende de gehele behandeling beschermd is. In Hoofdstuk 

7bb wordt deze studie gepresenteerd. Daarin worden voor waterpokken niet beschermde 

kinderenn in een vroeg maar veilig stadium van hun oncologische aandoening gevaccineerd. Er 

werdenn 11 kinderen geindudeerd. Van deze kinderen was 72.5% na een vaccinatie al beschermd. 

Bijwerkingenn van het waterpokken vaccin waren mild. Er waren 3 kinderen met een huiduitslag 

diee in een vroeg stadium behandeld is. Alle 3 patiënten herstelden zónder complicaties. In deze 

kleinee groep patiënten is het bewezen dat het haalbaar is dit vaccin te geven zonder de 

chemotherapiee te onderbreken. Deze studie zal verder uitgebreid worden. 

Inn het afsluitende Hoofdstuk 8 worden de resultaten van de onderzoeken naar het voorspellen 

vann dé ernst van een infectie en het voorkomen van infecties verder bediscussieerd en worden 

voorstellenn gegeven voor verder onderzoek. Er wordt gestreefd naar een nog betere overleving 

vann onze patiënten. Door middel van uitgebreide moleculair genetische technieken worden 

tumorenn beter begrepen, waardoor ze beter behandeld kunnen worden. Maar bij iedere 

behandelingg blijft dé "ondersteunende behandeling" van wezenlijk belang. Een belangrijk 

onderdeell daarvan zijn infecties die bij deze kinderen voorkomen. 

Wijj hopen dat dit proefschrift op een aantal vragen antwoord heeft gegeven en een stimulans 

zall zijn voor verder wetenschappelijk onderzoek. 
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