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Beeldvorming rond transformatie: diagnose en behandeling 
van getransformeerd folliculair lymfoom.

Nederlandse samenvatting voor medisch niet-ingewijden

Het getransformeerd folliculair lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker die optreedt 
als een patiënt met een laaggradig (=niet-agressief) B cel lymfoom, oftewel een folliculair 
lymfoom, een hooggradig of agressief B cel lymfoom ontwikkelt. Dit gebeurt bij ongeveer 
2-3% van de patiënten met folliculair lymfoom per jaar, waardoor hun prognose sterk 
verslechtert. Dit proefschrift behandelt twee belangrijke aandachtspunten bij dit 
getransformeerde lymfoom. Allereerst is het zaak zo snel mogelijk de juiste diagnose te 
stellen. De prognose van een patiënt met een nog niet zo uitgebreid getransformeerd 
lymfoom is beter dan die van een patiënt met een meer uitgebreide ziekte. Bovendien 
verschilt de behandeling van een getransformeerd lymfoom wezenlijk van die van een 
progressief folliculair lymfoom. Tweede aandachtspunt is de behandeling van patiënten 
met getransformeerd lymfoom. Anno 2015 is hier wereldwijd geen consensus over. 
Van oudsher geeft alleen chemotherapie een zeer matige prognose. Daarom wordt 
deze behandeling in veel ziekenhuizen gevolgd door consolidatie met hoge dosis 
chemotherapie en een autologe stamceltransplantatie (stamceltransplantatie met 
eigen cellen). In enkele ziekenhuizen past men allogene stamceltransplantatie (met 
cellen van een donor) toe. De overlevingskans van patiënten met getransformeerd 
lymfoom is toegenomen sinds rituximab aan de behandeling is toegevoegd. Rituximab 
is een monoclonale antistof tegen CD20, wat op B cellen en B cel lymfomen tot expressie 
komt. Het is daarom onduidelijk of die nabehandeling met autologe of allogene 
stamceltransplantatie nog wel nodig is. 

Diagnostiek bij getransformeerd lymfoom
Aangezien een vroege diagnose kan leiden tot een betere prognose is het zaak bij 
vermoeden van transformatie snel en doeltreffend te handelen. Plotselinge symptomen 
bij een patiënt als afvallen, nachtzweten of koorts kunnen duiden op transformatie 
van het laaggradig, folliculaire lymfoom. Ook kan een lymfeklier snel gaan groeien en 
kan er dysfunctie van organen ontstaan. De klachten zijn echter niet altijd opvallend, 
bijvoorbeeld als de getransformeerde klier op een plek zit waar hij weinig last geeft.
Om vast te kunnen stellen dat het folliculaire lymfoom is getransformeerd, kan een 
biopt (weefselstukje) uit de aangedane, getransformeerde lymfeklier uitsluitsel geven. 
De patholoog stelt dan met behulp van de microscoop en verschillende kleuringen op 
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het weefsel de diagnose. Een patiënt met lymfoom kan meerdere lymfeklieren in het 
lichaam hebben die zijn aangedaan. Transformatie kan zich voordoen in alle aangedane 
lymfeklieren met folliculair lymfoom, maar ook daarbuiten. Het is dus mogelijk dat de 
patiënt zowel lymfeklieren met laaggradig lymfoom als lymfeklieren met hooggradig 
lymfoom in zich heeft (zie figuur 1 A). Welke klier dan getransformeerd lymfoom bevat 
is moeilijk te zien op een CT-scan. Een snel gegroeide klier kan een aanwijzing zijn, 
maar of een klier snel groeit is niet altijd duidelijk aangezien een scan één moment 
in de tijd weergeeft. Het is dus mogelijk dat de arts een biopt uit de verkeerde klier 
neemt, omdat de getransformeerde klier bijvoorbeeld heel diep in de buik zit (figuur 
1 B). Hierdoor kan onterecht worden aangenomen dat geen transformatie heeft 
plaatsgevonden en wordt mogelijk onterecht geen of te weinig behandeling gestart, 
namelijk de behandeling voor laaggradig, niet getransformeerd folliculair lymfoom. 
Om deze ‘misser’ te voorkomen is er behoefte aan een onderzoek dat aangeeft of het 
lymfoom is getransformeerd en zo ja, in welke klier. Dit alles zonder alle klieren bij de 
patiënt te moeten biopteren.

Figuur 1: mogelijke verdeling van aangedane lymfeklieren.

Wat hierbij zou kunnen helpen is een PET-(positron emissie tomografie) scan. Bij een 
PET-scan wordt radioactief materiaal (tracer) in de bloedbaan gespoten en geeft op 
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de scan een beeld van het hele lichaam. De tracer kan lijken op suiker (bij FDG PET) 
of een bouwsteen van DNA (bij FLT PET) en zich als zodanig gedragen. Cellen die snel 
delen zouden dan door veel gebruik van suiker of de bouwsteen van DNA meer moeten 
oplichten, dus meer tracer op moeten nemen, dan cellen die minder snel delen. Daarbij 
is bekend dat getransformeerd lymfoom sneller deelt dan folliculair lymfoom.
In hoofdstuk twee wordt gekeken wat het beste transformatie kan detecteren, FDG-PET 
of FLT-PET. Anders geformuleerd: wat toont het beste getransformeerd lymfoom aan: 
de opname van suiker (FDG) of de DNA bouwsteen (FLT)? 
Er zijn scans gemaakt met beide tracers bij patiënten waarbij eerder met een biopt was 
vastgesteld dat zij een folliculair lymfoom of getransformeerd lymfoom hadden. Het 
bleek dat FDG beter transformatie kan detecteren dan FLT. Daarbij waren afkapwaarden 
voor de traceropname gedefinieerd waarboven zeker aan transformatie moet worden 
gedacht. Traceropname wordt gekwantificeerd door SUV (standaard opname waarde). 
Als de SUV boven 14.5 is in de klier die het meest opneemt, of als er een verschil is van 
6 of groter tussen de klier met de minste en meeste opname (oftewel de hoogste en 
de laagste SUV), kan dat een aanwijzing zijn voor transformatie. Een biopt moet dit 
dan bevestigen. De PET-scan geeft aan welke klier het meeste tracer opneemt, dus het 
snelste deelt, en dus de grootste kans heeft om getransformeerd te zijn. Uit die klier 
moet het biopt genomen worden. De eerder genoemde afkapwaarden moeten nog wel 
worden bevestigd en gecontroleerd in meer scans en onderzoek bij meer patiënten. 
Hoofdstuk drie behandelt een mogelijke reden waarom FLT als tracer niet beter 
transformatie detecteerde dan FDG. Dit was oorspronkelijk wel het idee, zoals beschreven 
in hoofdstuk 2. FLT zou als bouwsteen voor DNA specifieker de celdeling weergeven dan 
FDG. Folliculaire lymfomen deelden inderdaad veel minder dan de getransformeerde 
lymfomen, maar de opname van FLT (de bouwsteen van DNA) nam hiermee niet recht 
evenredig toe: de folliculaire lymfomen namen zelfs meer FLT op dan op grond van hun 
delingssnelheid was te verwachten. Hypothese hiervoor is dat de folliculaire lymfomen 
meer FLT opnemen dan verwacht, omdat ze de DNA bouwsteen FLT ook gebruiken voor 
DNA reparatie. Dit is een proces dat veel voorkomt in folliculair lymfoom.

Behandeling van getransformeerd lymfoom
Het tweede gedeelte van dit proefschrift (hoofdstuk 4 t/m 8) beschrijft studies naar de 
behandeling van patiënten met getransformeerd lymfoom. De standaardbehandeling 
begint met chemotherapie en rituximab, de antistof tegen CD20. Sinds het gebruik 
van rituximab naast de chemotherapie is de overlevingskans van patiënten met 
getransformeerd lymfoom toegenomen. Het is onduidelijk of en welke patiënten nog 
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een nabehandeling met autologe of allogene stamceltransplantatie moeten krijgen.
Er zijn geen heldere richtlijnen of afspraken wat de beste behandeling is voor een 
patiënt met getransformeerd lymfoom. 
Hoofdstuk 4 beschrijft retrospectief, dus terugkijkend, hoe patiënten met 
getransformeerd lymfoom tot nu toe zijn behandeld in Nederland. Dit gebeurde met 
gebruik van data uit de population based registry PHAROS. Dit bevolkingsregister 
beslaat 40% van de Nederlandse bevolking. Het bevat veel gedetailleerde gegevens 
over diagnose en behandeling van patiënten. 161 patiënten die met getransformeerd 
lymfoom zijn geregistreerd tussen januari 2004 en juli 2013 zijn onderzocht. Hun 
overlevingskans na 2 jaar was 55%, wat overeenkomt met de overlevingskansen die 
blijken uit onderzoek bij patiëntengroepen uit onder andere Canada en de Verenigde 
Staten. Door gedetailleerdere analyse werd duidelijk dat patiënten die een goede reactie 
hadden op de eerste behandeling, chemotherapie en de antistof rituximab, een betere 
overlevingskans hadden. De kans op overleven na twee jaar was 60% bij patiënten boven 
de 65 jaar. Patiënten van 65 jaar of jonger deden het nog beter: hun overlevingskans 
na twee jaar was 88% na chemotherapie en rituximab, en zelfs 96% als ze na deze 
behandeling nog een autologe stamceltransplantatie kregen. De groep patiënten 
met stamceltransplantatie bevatte meer patiënten die al een behandeling voor hun 
folliculaire lymfoom hadden gehad. Dit maakt de prognose in andere gepubliceerde 
groepen patiënten slechter, maar in ons onderzoek was de overlevingskans na autologe 
stamceltransplantatie toch zeer goed. Dit suggereert dat die stamceltransplantatie de 
negatieve prognostische factor van eerdere behandeling voor folliculair lymfoom zou 
kunnen neutraliseren. Helaas bleek 34% van de patiënten ongevoelig voor de eerste 
kuur. Zij bereikten alleen nog een goede overleving na extra chemotherapie en een 
autologe stamceltransplantatie. Het percentage patiënten dat dit haalde was maar 
27%, door geen of weinig reactie op die extra chemotherapie. Dit geeft aan dat er een 
grote behoefte is aan nieuwe of andere therapieën bij deze patiënten om een betere 
overlevingskans te bereiken.
Hoofdstuk 5 en 6 bespreekt behandeling met radio-immunotherapie en autologe 
stamceltransplantatie. De radio-immunotherapie bestond uit 90Yttrium ibritumomab 
tiuxetan: een anti-CD20 monoclonaal antilichaam gekoppeld aan een radioactieve 
stof: de bèta emitter Yttrium. Zo krijgt de patiënt gericht bestraling, namelijk waar 
CD20 zit, dus bij de B cel lymfoomcellen en niet op het hele lichaam, met alle 
bijwerkingen van dien. Bovendien, als er lymfoomcellen zitten die geen of weinig 
CD20 op hun oppervlak hebben, worden die door het zogenaamde kruisvuureffect 
(een bèta emitter bestraalt alles in een straal van ongeveer 5 mm) ook gedoodt. 
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Deze radio-immunotherapie kan voorafgaand aan de hoge dosis chemotherapie 
en de er op volgende autologe stamceltransplantatie worden gegeven. Zo valt de 
belangrijkste bijwerking, daling van de bloedgetallen, weg in de daling van de 
bloedgetallen die toch al plaatsvindt na de hoge dosis chemotherapie en autologe 
stamceltransplantatie. Hoofdstukken 5 en 6 laten zien dat dat deze behandeling 
haalbaar is en veelbelovende resultaten geeft, met een progressievrije overlevingskans 
na twee jaar van 80% (hoofdstuk 5) en 68% (hoofdstuk 6) en een totale overleving 
na twee jaar van respectievelijk 100% en 90%. Dit bleek bij 24 patiënten uit het 
VUMC, met alleen eerste behandeling voor getransformeerd lymfoom (hoofdstuk 
5) en 63 patiënten uit meerdere ziekenhuizen, met ook tweede en zelfs derde 
behandeling voor getransformeerd lymfoom (hoofdstuk 6). Vanwege deze goede 
resultaten doet het VUMC nu een prospectieve studie met deze nabehandeling, met 
en zonder stamceltransplantatie, bij patiënten met een nieuw gediagnosticeerd 
getransformeerd lymfoom. 
Hoofdstuk 7 presenteert de resultaten na allogene stamceltransplantatie bij patiënten 
met hooggradig en laaggradig lymfoom en 16 patiënten met een getransformeerd 
lymfoom, die zijn behandeld in het VUMC. De overlevingskans bij de patiënten met 
getransformeerd lymfoom was goed: 74% was na 4 jaar nog in leven, ook patiënten die 
veel behandelingen voor hun folliculaire lymfoom hadden ondergaan - zelfs autologe 
stamceltransplantatie. Toch hadden 11 van de 16 patiënten een ernstige bijwerking, 
graft versus host ziekte. Bij deze bijwerking van allogene stamceltransplantatie geven 
de donorcellen een ontstekingsreactie in organen van de patiënt, met verminderde 
functie en vaak ook een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Daarom is deze 
behandeling met allogene stamceltransplantatie niet de eerste keuze, maar hij kan 
wel worden ingezet bij patiënten die een recidief krijgen na eerdere behandeling met 
autologe stamceltransplantatie.
Hoofdstuk 8 kijkt naar een mogelijk nieuw aangrijpingspunt voor behandeling van 
getransformeerd lymfoom. Dit omdat nog steeds 25-35% van de patiënten die de 
diagnose getransformeerd lymfoom krijgen niet reageren op enige beschikbare therapie 
(chemotherapie, rituximab of radiotherapie). Survivin heeft een functie in de regulatie 
van de celcyclus en kan ervoor zorgen dat een cel toch door kan gaan met delen, ondanks 
dat bijvoorbeeld door behandeling beschadigingen zijn opgetreden. Het onderzoek 
richtte zich op de expressie van survivin in folliculair lymfoom en getransformeerd 
lymfoom cellen (verkregen uit biopten van patiënten en enkele cellijnen). De expressie 
van survivin was hoger in getransformeerd lymfoom cellen dan in folliculair lymfoom 
cellen. In de cellen van patiënten met folliculair lymfoom die later transformeerden, 
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was de expressie van survivin hoger naarmate de tijd tot transformatie korter was. De 
werking van YM155, een stof die survivin expressie vermindert, werd getest. Deze stof 
veroorzaakte celdood in de getransformeerd lymfoom cellijnen en patiëntencellen 
waar chemotherapie dat niet deed, en had een toegevoegd effect op rituximab. Survivin 
kan een ingang zijn voor doelgerichte behandeling van getransformeerd lymfoom, en 
verdient nadere bestudering.

Conclusie en gedachten voor de toekomst
De afsluitende samenvatting van dit proefschrift geeft gedachten voor de toekomst 
weer die voortkomen uit de studies in dit proefschrift: 
 ·  De FDG-PETscan kan een belangrijke rol spelen in de diagnose van 

getransformeerd lymfoom. Het kan de transformatie bevestigen bij een patiënt 
met klachten, of een verdenking doen rijzen bij een patiënt zonder duidelijke 
klachten, die wel verhoogde opname heeft op de FDG-PET scan. De FDG-PET 
scan kan de biopsie leiden naar de klier met de hoogste opname. 

 ·  Bij de behandeling van patiënten met getransformeerd lymfoom is het doel de 
meest effectieve behandeling te geven met de minste bijwerkingen. Hiertoe 
moet onderzocht worden welke patiënt baat heeft bij nabehandeling met 
een autologe stamceltransplantatie in de eerste lijn en welke patiënt zonder 
deze nabehandeling ook een goede overleving heeft. Hiervoor kan in grote 
patiëntregisters worden gekeken naar kenmerken die prognose voorspellen, 
of er kunnen studies worden opgezet waarbij wel en geen nabehandeling met 
transplantatie wordt vergeleken. (Inter)nationale samenwerking is van groot 
belang om in niet al te lange tijd met antwoorden te komen over de rol van 
autologe stamceltransplantatie in eerste lijn. 

 ·  Radio-immunotherapie toevoegen aan hoge dosis chemotherapie en een 
autologe stamceltransplantatie is haalbaar en leidt tot goede overlevingskansen 
op de lange termijn. De toegevoegde waarde van radio-immunotherapie wordt 
duidelijker wanneer hiermee behandelde patiënten langer zijn gevolgd. Ook de 
gegevens die vrijkomen uit de prospectieve studie die nu nog loopt, zullen meer 
helderheid geven.

 ·  Autologe stamceltransplantatie heeft zeker een rol bij patiënten die ongevoelig 
zijn voor de eerste behandeling met chemotherapie en rituximab. Indien zij 
na een extra behandeling met chemotherapie en rituximab alsnog in remissie 
komen en een autologe stamceltransplantatie ondergaan hebben ze alsnog een 
kans op langdurige overleving.
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 ·  Allogene stamceltransplantatie heeft alleen een rol bij recidief van de ziekte, 
gezien de kans op ernstige bijwerkingen. Het is dan wel een reële optie om 
alsnog langdurige overleving te bewerkstelligen.

 ·  Een belangrijk aandachtspunt bij de behandeling van getransformeerd lymfoom 
zijn de patiënten die ongevoelig zijn voor alle nu beschikbare behandelingen. 
Enkele ‘nieuwe’ middelen, zoals lenalidomide, hebben ook resultaat laten zien 
bij patiënten met getransformeerd lymfoom. Nieuwe aangrijpingspunten 
voor behandeling moeten worden gezocht. Survivin zou zo’n aangrijpingspunt 
kunnen zijn. Gedetailleerd onderzoek van het DNA kan in de toekomst steeds 
beter en sneller aantonen welke mutaties hebben plaatsgevonden in het 
lymfoom van een patiënt. Dit kan keuzes voor nieuwe middelen leiden. Het 
combineren van de gegevens uit de registers met biologische data die zijn 
verkregen uit biopten van patiënten met getransformeerd lymfoom, leidt 
hopelijk in de toekomst tot een behandeling die is toegesneden op het individu.
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