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Algemeen medische informatie Bol: Acute myeloïde leukemie

Leukemie (witte-bloedcelkanker) is te onderscheiden in
lymfatische en myeloïde leukemie; beide vormen kunnen
acuut of chronisch zijn. Myeloïde leukemie is zelf weer een
verzamelnaam voor twee aandoeningen (Wetzler en
Bloomfield, 1998). Gemeenschappelijk kenmerk is woeke-
ring van cellen van het hematopoëtische (bloedvormende)
systeem en hun infiltratie van het bloed en beenmerg.
Onderscheiden worden acute en chronische myeloïde
leukemie (AML, respectievelijk CML). Het natuurlijke
beloop (zonder behandeling) varieert van foudroyant en
een spoedige dood tot een zeer trage progressie. 

Ziektebeeld, diagnose en etiologie

AML begint net zoals het non-Hodgkin-lymfoom vaak
zonder specifieke verschijnselen (Wetzler en Bloomfield,
1998; Bol, 2002). De helft van de patiënten ervoer
vermoeidheid als eerste symptoom. Ook gewichtsverlies of
zelfs anorexie zijn frequente klachten. Een op de tien heeft
onverklaarde koorts als eerste aanwijzing. Zeldzamer zijn
stollingsstoornissen, botpijn, lymfeklierzwelling, onver-
klaard zweten, hoesten en hoofdpijn. Na de diagnose AML
zijn die symptomen te duiden als de gevolgen van anemie,
leukocytenafwijkingen en te weinig bloedplaatjes. 

Heel zeldzaam zijn de symptomen die samenhangen
met een tumormassa die zich op velerlei locaties in het
lichaam kan voordoen. De clustering van leukemiecellen
noemt men granulocytisch sarcoom of chloroom; zij kan
een voorbode zijn van AML en wordt vooral gevonden in
patiënten met een translocatie tussen de chromosomen 8
en 21. Een uiting van acute myeloïde leukemie in de
tandartspraktijk is spontane gingivabloeding; dit kan een
eerste teken zijn van de leukemie (Chapple et al, 2001). 

Lichamelijk onderzoek onthult vaak vergrote lever,
milt en lymfeklieren en weekheid van het borstbeen,
naast koorts, infecties en bloedingsneiging. Dat laatste is
de oorzaak van retinabloedingen die bij een op zeven
diagnoses gezien worden. Bij het hematologisch onder-
zoek vindt men gemiddeld 15.000 witte cellen per micro-
liter, tegen normaal 6.000. Bij 25-40% van de patiënten
telt men er echter minder dan 5.000; hier staat tegenover
dat 20% meer dan 100.000 witte cellen per microliter
heeft. Anemie komt vaak voor, kan ernstig zijn en wordt
deels veroorzaakt door bloedingen, die samenhangen
met trombocytengebrek. In driekwart van de patiënten

zijn er minder dan 100.000 trombocyten per microliter,
een kwart heeft er zelfs minder dan 25.000. 

Vervolgens is het zaak snel uit te zoeken met welk
(sub)type van leukemie men te doen heeft (Wetzler en
Bloomfield, 1998). Onderzoekers uit Frankrijk, de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben
overeenstemming bereikt over een indeling van AML in 8
subtypen: M0-M7. Een beenmergpunctaat dient met
diverse technieken te worden onderzocht. Bij AML vindt
men ten minste 30% myeloblasten in bloed, beenmerg of
beide. Meest frequent (25-30%) wordt de gerijpte vorm
van myeloblastische AML gevonden (M2). Daarna volgen
myelomonocytische (M4) en monocytische (M5) AML met
elk 20-25%. Het zeldzaamst is de megakaryoblastische
AML (M7) met 1-2% van de gevallen. 

Het is belangrijk om direct na de diagnose leukemi-
sche cellen van de patiënt in te vriezen die later met de in
snel tempo verschijnende nieuwe diagnostische metho-
den onderzocht kunnen worden. 

Syndromen gekenmerkt door een teveel van één of
meer chromosomen (zoals de syndromen van Down en
Klinefelter) geven een hogere kans op AML, evenals erfelij-
ke aandoeningen gekenmerkt door extreme breekbaar-
heid van de chromosomen (zoals Fanconi-anemie). 

Vluchtige stoffen, plastics en rubber, olieproducten en
verf, sigarettenrook, herbi- en pesticiden, zijn alle in
verband gebracht met een verhoogd risico voor AML (Bol,
2000). Dit geldt a fortiori voor mensen met bovengenoem-
de erfelijke ziekten met extra kwetsbaar DNA. Myeloïde
leukemie vertoonde een toename onder overlevenden van
de twee atoombommen op Japan in augustus 1945, met
een top vijf tot zeven jaar na de blootstelling. Medische
straling geeft een verhoogde kans op leukemie in voor-
noemde aandoeningen met kwetsbaar DNA (Bol, 2000).

Behandeling

Eerst moet gestreefd worden om met een radicale kuur een
volledige remissie te bereiken: inductieve therapie (Wetz-
ler en Bloomfield, 1998). Daarna komt postremissie-thera-
pie aan bod: het consolideren van het herstel en het verho-
gen van de overlevingsduur. In het zuidoosten van Neder-
land was gedurende de periode 1955-1999 de vijfjaarsover-
leving gemiddeld 20%. Opgesplitst naar leeftijd (resp. 0-49
en > 50 jaar) was dit respectievelijk 13% en 5% over de perio-
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de 1955-1969 en dit nam toe
tot respectievelijk 45% en
15% over de periode 1993-
1997 (Coebergh et al, 2001).
Bij chemotherapie in de in-
ductiefase wordt meestal
gebruikgemaakt van een
combinatie van cytosine ara-
binoside (cytarabine) dat de
DNA-synthese verstoort, en
een tweede middel dat breu-
ken in het DNA teweeg-
brengt. Zoals bij alle chemo-
therapie (en bestraling) is
het basisprincipe zoveel
mogelijk schade toebrengen

aan sneldelende weefsels (Wolffers, 1999). Dat daardoor ook
andere dan de tumorcellen getroffen worden is evident
(haren, huid, darmepitheel), hetgeen zich onder andere
manifesteert als haaruitval, huidproblemen, misselijkheid
en darmstoornissen. Meestal is na een maand totale remis-
sie bereikt. 

Al heel wat jaren bestaat de toepassing van beenmerg-
(re)transplantatie (Hagens et al, 1997; Wetzler en Bloom-
field, 1998; Bol, 2002). Bij autologe replantatie wordt, na
voorbehandeling met cytostatica gedurende meerdere
kuren, beenmerg van de patiënt onder algehele narcose
afgenomen; dit wordt ingevroren bewaard. Daarna krijgt
de patiënt een laatste kuur met hoge doses, vaak gecombi-
neerd met of na korte tijd gevolgd door bestraling. Dit
reduceert zijn beenmerg drastisch, vaak wordt alle been-
merg vernietigd. Daarna wordt in een ader zijn bewaarde
beenmerg toegediend (reïnfusie) en de cellen vinden hun
weg naar hun specifieke biotopen. Bij allogene transplan-
tatie is het beenmerg afkomstig van een eerstegraads
bloedverwant. Een bijzondere vorm is de syngene, waarbij
een eeneiige broer of zus doneert. Niet-verwanten kunnen
bij voldoende gelijkenis in weefselkenmerken ook done-
ren. Er is een Europees centrum waar potentiële beenmerg-
donoren met hun weefseltyperingen geregistreerd staan. 

Een nadeel van de autologe reïnfusie is de mogelijkheid
dat het voorbehandelde beenmerg toch nog kwaadaardige
cellen bevat die een recidief kunnen veroorzaken; in dat
opzicht is allogene transplantatie van een gezonde
persoon veiliger. Maar, afgezien van syngene transplanta-
tie, ligt daar de graft-versus-host-reactie op de loer. Dit is
een complicatie waarbij meerdere organen als lever,
longen, huid en maag-darmkanaal beschadigd raken. Dit is
ernstiger dan afstoting, omdat die onderdrukt kan
worden; als de heftige reactie optreedt, is er 25% sterfte-
kans gedurende de eerste drie maanden. Bij alle vormen
van trans- en replantatie is er een periode van enkele
weken waarin de patiënt nagenoeg geen cellulaire afweer
heeft en uiterst gevoelig is voor infecties.

De modernere aanpak is stamcelwinning en –reïnfusie.
De deviaties die tot leukemie leiden, zitten in ontwikke-
lingsstadia na de stamcel, zodat dit een veilige methode is.
De biotechnologie heeft het mogelijk gemaakt om een
ruime hoeveelheid daarvan te oogsten. Na een reeks
chemokuren wordt een weeklang groeihormoon toege-
diend dat een forse proliferatie van stamcellen en hun

mobilisatie naar de bloedbaan stimuleert. Zonder verdo-
ving kan bloed via een gesloten circulatie buiten het
lichaam geleid worden waar selectief stamcellen eruit
gepikt kunnen worden waarna de oogst gecentrifugeerd
wordt. Enkele tientallen milliliters stamcellen volstaan
voor reïnfusie na de zware eindkuur. Het duurt natuurlijk
geruime tijd eer de ‘Nachwuchs’ van de stamcellen opera-
tioneel is, maar na zo’n vier weken is er meestal een rede-
lijk functionerende cellulaire immuniteit op gang geko-
men. Nog weer nieuwer is de ontwikkeling en het gebruik
van monoklonale antistoffen gericht tegen kankercellen.
De antistoffen kunnen gemaakt worden als ‘mal’ van speci-
fieke oppervlakantigenen van de kankercellen. Bij de laat-
ste ontwikkelingen hoort de poging om de vaatvoorzie-
ning van tumorweefsel te verminderen (Fiedler et al, 2001). 

Epidemiologie

In Nederland bedroeg in 1996 de incidentie van alle
leukemieën 726 gevallen (bijna 5 per 100.000 inwo-
ners). Hiervan was ruim een derde AML, de meest
frequente van de vier vormen (zie tab). De typen leuke-
mie zijn niet gelijkmatig verdeeld over de leeftijden.
Acute lymfatische leukemie domineerde onder de
jongeren, chronische lymfatische leukemie was het
meest frequent onder de ouderen en acute myeloïde
leukemie was relatief belangrijk onder de jongere
volwassenen. Omdat leukemie zo’n circumscripte ziek-
te-entiteit is en er niet veel diagnostische bias is, zijn de
Nederlandse gegevens nu eens geheel in proportie met
die in de Verenigde Staten. Daar registreerde men in
1996 in totaal 12.800 nieuwe gevallen, de jaarinciden-
tie van AML wordt er geschat op 2,3 per 100.000. De
aandoening komt er anderhalf maal zoveel voor bij
mannen en de incidentie boven 65 jaar is tien maal zo
hoog als daaronder (resp. 12,2 versus 1,3). Er lijkt de
laatste tientallen jaren geen toename te zijn geweest. 

Ten slotte: het Koningin Wilhelmina-fonds (KWF)
heeft een website met veel interessante gegevens over
kanker (www.kankerbestrijding.nl). 
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Bol: Acute myeloïde leukemie

1996 Totaal 0-24 jaar 25-54 jaar 55+ jaar

ALL 97 71 18 8
CLL 256 1 52 203
AML 271 26 69 176
CML 102 3 34 65

Totaal 726 101 173 452

ALL = Acute lymfatische leukemie
CLL = Chronische lymfatische leukemie
AML = Acute myeloïde leukemie
CML = Chronische myeloïde leukemie

De incidentie van leukemie in Nederland in
1996. De vetgedrukte getallen staan voor de
hoogste incidentie per leeftijdsklasse. Het is
duidelijk dat de overall incidentie van de vier
vormen toeneemt met de leeftijd (Bron: websi-
te Koningin Wilhelmina-fonds).


