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Nederlandse samenvatting

Nieuwe vooruitzichten in de karakterisering en behandeling 
van acute myeloïde leukemie 

Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van bloedkanker, een kwaadaardige 
aandoening van de voorloper bloedcellen in het beenmerg (de bloedfabriek). 
Beenmerg bevindt zich in de holle ruimte van de botten. Normaal gesproken rijpen 
jonge voorloper bloedcellen uit tot functionele, volwassen bloedcellen. In AML rijpen 
de voorloper bloedcellen niet voldoende uit en gaan zij zich ongeremd 
vermenigvuldigen. Daardoor hopen onrijpe, niet functionele AML cellen zich op in 
het beenmerg en bloed en verdringen de normale voorloper bloedcellen. Daardoor 
ontstaat er ontstaat een tekort aan normale bloedcellen. Dit leidt tot bloedarmoede (te 
weinig rode bloedcellen), bloedingsneiging (te weinig bloedplaatjes) en infecties (te 
weinig witte bloedcellen). AML is een heterogene ziekte met verschillende subtypes. 
Deze heterogeniteit wordt veroorzaakt door het feit dat AML kan ontstaan uit 
voorloper cellen van witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. AML kan 
ingedeeld worden naar het type voorloper cel wat betrokken is en dit wordt de FAB 
classificatie genoemd. Bij kinderen is AML relatief zeldzaam, 20-25 kinderen per jaar 
krijgen AML in Nederland. Acute lymfatische leukemie (ALL), een andere vorm van 
leukemie, komt vaker voor op de kinderleeftijd (100-120 kinderen per jaar in 
Nederland). Bij volwassenen komt AML veel vaker voor dan bij kinderen, ongeveer 
500 volwassenen per jaar krijgen AML. 
Tot het begin van de zeventiger jaren gingen de meeste kinderen met AML dood, 
slechts 5% leefde nog vijf jaar na diagnose. In de zeventiger jaren werden de eerste 
patiënten behandeld met combinaties van anti-kanker medicijnen (ook wel 
chemotherapie of cytostatica genoemd). Sindsdien is er veel bereikt in de 
behandeling van kinderen met AML. Inmiddels leeft 50-60% van de kinderen met 
AML 5 jaar na de diagnose nog. Deze vooruitgang is bereikt door het steeds verder 
intensiveren van de behandeling met chemotherapie. Dit heeft ook nadelen, 5-10% 
van de kinderen gaat tijdens de behandeling dood als gevolg van bijwerkingen van 
de behandeling. Bovendien heeft meer dan de helft van de kinderen die overleeft, 
last van lange termijn effecten van de behandeling. Daarom zijn we nog niet tevreden 
over de behandeling van kinderen met AML. We willen meer kinderen genezen met 
minder bijwerkingen op korte en lange termijn. Om dit te bereiken moeten er nieuwe 
behandelingsstrategieën ontwikkeld worden. 

In het eerste deel van dit proefschrift (hoofdstuk 2-5) beschrijven we de slechte 
prognose van kinderen met AML die hun AML terugkrijgen (een recidief krijgen) en 

we identificeren mutaties (ziekte-veroorzakende veranderingen in het erfelijke 
materiaal, DNA) in kinder AML cellen, die gebruikt zouden kunnen worden als 
prognostische factor en als aangrijpingspunt voor de behandeling. In het tweede deel 
van dit proefschrift (hoofdstuk 6-8), onderzochten we de effecten van nieuwe 
leukemie-specifieke geneesmiddelen op AML cellen in een reageerbuis.
In hoofdstuk 2 bestudeerden we de klinische uitkomst van alle Nederlandse 
kinderen met AML, in eerste instantie gediagnosticeerd tussen 1980 en 1998, die 
vervolgens een recidief kregen (N=113). De meeste kinderen kregen al binnen een 
jaar na het verdwijnen van de leukemie als gevolg van de initiële behandeling (eerste 
complete remissie of CR1), een recidief (63%). In 80% van de patiënten werd 
geprobeerd opnieuw een remissie (CR2) te bereiken met chemotherapie. Er was geen 
uniform behandelingsprotocol. In 63% van de patiënten werd CR2 bereikt en de kans 
om na 5 jaar nog in leven te zijn was 16% voor de hele groep kinderen met een 
recidief AML. Bij univariate analyse waren een korte CR1 duur ( 1 jaar) en AML 
FAB type M4 geassocieerd met een slechte overleving, terwijl er een trend was dat 
patiënten met FAB type M5 een betere overleving hadden.  Een beenmerg 
transplantatie (BMT) werd in 25 kinderen uitgevoerd na het bereiken van CR2. In 
multivariate analyse (met als variabelen CR1 duur, FAB M4, FAB M5 en BMT als 
tijdsafhankelijke variabele) was geen enkele factor geassocieerd met de 
overlevingskans. Een significant deel (22%) van de kinderen die in CR2 geen BMT 
ontvingen en dus alleen met chemotherapie behandeld werden, was 5 jaar na de 
diagnose van het recidief, nog in leven. De helft van de kinderen die in leven bleven 
had last van lange termijn effecten van de behandeling, en dit waren voornamelijk de 
kinderen die een BMT ontvangen hadden. Deze gegevens laten zien dat recidief 
AML ook in Nederland een slechte prognose heeft, dat er kinderen zijn die na een 
recidief overleven met alleen chemotherapie en dat de meeste kinderen die 
behandeld zijn met een BMT last hebben van lange termijn bijwerkingen.  
In het onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk 3 hebben we leukemiecellen van 
150 kinderen met AML, onderzocht op de aanwezigheid van mutaties in het DNA 
coderend voor de KIT en FLT3 receptoren en het signaaltransductie eiwit RAS. Deze 
mutaties worden ook wel type I mutaties genoemd en zorgen voor proliferatie en 
overleving van leukemie cellen. Veertig procent van de kinderen met AML had een 
mutatie in KIT (11.3%), RAS (18%) of FLT3 (11.1%). We toonden aan dat bepaalde KIT
mutaties (in exon 8) resulteren in continue activatie, onafhankelijk van de 
aanwezigheid van ligand. Bovendien toonden we aan dat deze activatie geremd kan 
worden door behandeling met het nieuwe geneesmiddel imatinib. We zagen een 
interessante associatie tussen specifieke type I mutaties en bepaalde cytogenetische 
afwijkingen (type II mutaties). Zeventig procent van de AML gevallen met 
zogenaamde “core-binding factor” (CBF) AML had een mutatie in KIT of RAS.
Mutaties in RAS of FLT3 werden vaak gevonden in AML zonder chromosomale 
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afwijkingen. Patiënten met een FLT3/ITD mutatie hadden een significant slechtere 
prognose, maar de aanwezigheid van een KIT of RAS mutatie had geen significante 
invloed op de prognose in deze studie. Er was mogelijk een invloed van KIT mutaties 
op de prognose van kinderen met CBF AML, maar door het kleine aantal patiënten 
in deze subgroep, konden we geen betrouwbare statistische analyse uitvoeren. De 
frequentie van FLT3, KIT en RAS mutaties was opvallend laag in FAB type M5 in 
onze studie, vergeleken met de frequentie in de overige FAB types (10% versus 45%). 
Er werd eerder beschreven dat mutaties in PTPN11 frequent (33%) voorkwamen in 
FAB type M5. Daarom wilden we graag weten of PTPN11 mutaties betrokken 
zouden kunnen zijn bij de ontwikkeling van FAB M5 AML. Daarom onderzochten 
we in hoofdstuk 4 de prevalentie van PTPN11 mutaties in het eerder genoemde 
cohort van 150 kinderen met AML. In dit cohort zat al materiaal van 31 kinderen met 
FAB M5 AML en we verrijkten dit cohort met materiaal van nog 24 kinderen met 
FAB M5 AML en onderzochten in totaal materiaal van 174 kinderen, waarvan 55 
kinderen met FAB M5 AML. In tegenstelling tot wat eerder beschreven werd, was de 
prevalentie van PTPN11 mutaties laag en in het FAB M5 AML cohort niet hoger dan 
in andere FAB types. De frequentie van type I mutaties in FAB M5 AML blijft dus 
significant lager dan die in andere FAB types. In hoofdstuk 5 hebben we de stabiliteit 
van 2 verschillende mutaties in FLT3 (FLT3/ITD en FLT3 D835 mutaties) onderzocht 
in gepaard materiaal, verkregen bij diagnose en later bij het recidief van dezelfde 
patiënt, van 80 kinderen en volwassenen met AML. De FLT3 D835 mutatie werd 
slechts in 1 patiënt gevonden. Een FLT3/ITD mutatie was aanwezig in 26% van de 
monsters afgenomen bij initiële diagnose en in 27% van de monsters afgenomen bij 
diagnose van het recidief. FLT3/ITD mutatie positieve patiënten kregen significant 
eerder een recidief dan patiënten zonder FLT3/ITD en dit effect was het meest sterk 
wanneer een patiënt FLT3/ITD positief was bij het recidief. In 14 patiënten 
veranderde de FLT3/ITD status tussen initiële diagnose en recidief. In 4 patiënten 
was de FLT3/ITD niet meer aantoonbaar in het recidief, in 5 patiënten was er alleen in 
het recidief een FLT3/ITD aantoonbaar en in 5 patiënten veranderde de lengte of het 
aantal ITDs. Het instabiele karakter van FLT3/ITD mutaties tussen diagnose en 
recidief maakt het meten ervan ongeschikt voor het vervolgen van de respons op de 
behandeling.

In het tweede deel van dit proefschrift ligt de nadruk op de leukemie-specifieke 
behandeling van AML. Nieuwe geneesmiddelen zijn noodzakelijk om de prognose 
van kinderen met AML te verbeteren, zonder de toxiciteit van de behandeling verder 
te doen toenemen. Het gericht doden van leukemie cellen met leukemie-specifieke 
geneesmidddelen is een aantrekkelijk concept, aangezien dit nauwelijks effect zou 
hebben op normale cellen en dus minder bijwerkingen zou hebben. We hebben 

nieuwe, leukemie-specifieke geneesmiddelen onderzocht door leukemiecellen in een 
reageerbuis te kweken met verschillende concentraties van het geneesmiddel. 
In hoofdstuk 6 hebben we de effectiviteit in het doden van cellen vergeleken van 
twee cytostatica, daunorubicine (DNR) en liposomaal daunorubicine (L-DNR) in een 
reageerbuis. Daunorubicine wordt veel gebruikt in de behandeling van AML, maar 
kan onder andere ernstige hartproblemen veroorzaken. Liposomaal daunorubicine is 
daunorubicine verpakt in een liposoom (een vetbolletje), waardoor het veel minder 
goed kan doordringen in de cellen van het hart, maar wel goed in de leukemiecellen. 
We onderzochten of L-DNR even effectief was als DNR. Er was een sterke 
kruisresistentie tussen DNR en L-DNR en cellen van kinderen met AML en ALL 
waren even gevoelig voor DNR en L-DNR. Leukemie cellen waren significant 
gevoeliger voor DNR en L-DNR dan normale beenmerg en bloedcellen. Dus L-DNR 
lijkt in een reageerbuis even goed te werken als DNR, maar heeft potentieel minder 
bijwerkingen dan DNR. 
Onze kennis over de genetische afwijkingen in AML, is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen, zoals geïllustreerd in hoofdstuk 2-5. Daarmee is het aantrekkelijk 
geworden te proberen deze afwijkingen te gebruiken als aangrijpingspunt voor de 
behandeling van AML. In dit proefschrift hebben we 2 nieuwe geneesmiddelen 
onderzocht die ontwikkeld zijn om de effecten van type I mutaties specifiek te 
remmen.
In hoofstuk 7, onderzochten we leukemiecellen van kinderen met AML en ALL voor 
gevoeligheid voor het nieuwe geneesmiddel Tipifarnib. We vergeleken die 
gevoeligheid met de gevoeligheid van normale beenmerg cellen. Tipifarnib is een 
farnesyltransferase remmer die als een pil in te nemen is en specifiek ontwikkeld 
werd om het eiwit RAS te remmen als behandeling voor kankers met gemuteerd 
RAS. AML cellen waren gevoeliger voor Tipifarnib dan B-cel precursor ALL of 
normale beenmerg cellen. T-cel ALL en FAB M5 AML cellen waren het meest 
gevoelig voor Tipifarnib. Anders dan verwacht, was er geen relatie met de 
aanwezigheid van een RAS mutatie en gevoeligheid voor Tipifarnib. Daarmee is de 
oorzaak voor de verhoogde gevoeligheid van FAB M5 AML en T-ALL cellen nog 
onbekend. In hoofdstuk 8 onderzochten we of leukemiecellen van kinderen met 
AML gevoelig waren voor het nieuwe geneesmiddel SU11657, dat ontwikkeld werd 
om FLT3 en KIT te remmen. SU11657 lijkt sterk op een klinisch gebruikt 
geneesmiddel, Sunitinib ofwel Sutent®. We relateerden gevoeligheid voor SU11657 
aan de hoeveelheid normale KIT en FLT3 receptor op de leukemie cellen en aan de 
aanwezigheid van FLT3 en KIT mutaties. De meeste AML monsters waren relatief 
ongevoelig voor SU11657. FLT3 en KIT gemuteerde monsters waren gevoeliger voor 
SU11657 dan niet gemuteerde monsters. In de patiënten zonder FLT3 of KIT mutatie, 
waren monsters met veel KIT receptor expressie gevoeliger dan monsters met een 
lage KIT expressie. Ongeveer 1/3 van de FLT3 en KIT gemuteerde monsters was 
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gevoeliger voor DNR en L-DNR dan normale beenmerg en bloedcellen. Dus L-DNR 
lijkt in een reageerbuis even goed te werken als DNR, maar heeft potentieel minder 
bijwerkingen dan DNR. 
Onze kennis over de genetische afwijkingen in AML, is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen, zoals geïllustreerd in hoofdstuk 2-5. Daarmee is het aantrekkelijk 
geworden te proberen deze afwijkingen te gebruiken als aangrijpingspunt voor de 
behandeling van AML. In dit proefschrift hebben we 2 nieuwe geneesmiddelen 
onderzocht die ontwikkeld zijn om de effecten van type I mutaties specifiek te 
remmen.
In hoofstuk 7, onderzochten we leukemiecellen van kinderen met AML en ALL voor 
gevoeligheid voor het nieuwe geneesmiddel Tipifarnib. We vergeleken die 
gevoeligheid met de gevoeligheid van normale beenmerg cellen. Tipifarnib is een 
farnesyltransferase remmer die als een pil in te nemen is en specifiek ontwikkeld 
werd om het eiwit RAS te remmen als behandeling voor kankers met gemuteerd 
RAS. AML cellen waren gevoeliger voor Tipifarnib dan B-cel precursor ALL of 
normale beenmerg cellen. T-cel ALL en FAB M5 AML cellen waren het meest 
gevoelig voor Tipifarnib. Anders dan verwacht, was er geen relatie met de 
aanwezigheid van een RAS mutatie en gevoeligheid voor Tipifarnib. Daarmee is de 
oorzaak voor de verhoogde gevoeligheid van FAB M5 AML en T-ALL cellen nog 
onbekend. In hoofdstuk 8 onderzochten we of leukemiecellen van kinderen met 
AML gevoelig waren voor het nieuwe geneesmiddel SU11657, dat ontwikkeld werd 
om FLT3 en KIT te remmen. SU11657 lijkt sterk op een klinisch gebruikt 
geneesmiddel, Sunitinib ofwel Sutent®. We relateerden gevoeligheid voor SU11657 
aan de hoeveelheid normale KIT en FLT3 receptor op de leukemie cellen en aan de 
aanwezigheid van FLT3 en KIT mutaties. De meeste AML monsters waren relatief 
ongevoelig voor SU11657. FLT3 en KIT gemuteerde monsters waren gevoeliger voor 
SU11657 dan niet gemuteerde monsters. In de patiënten zonder FLT3 of KIT mutatie, 
waren monsters met veel KIT receptor expressie gevoeliger dan monsters met een 
lage KIT expressie. Ongeveer 1/3 van de FLT3 en KIT gemuteerde monsters was 
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resistent tegen SU11657 en 1/3 van de samples zonder KIT of FLT3 mutatie was 
gevoelig voor SU11657. Duidelijk is dus dat niet alleen kinderen met bekende 
mutaties in FLT3 en KIT mogelijk voordeel kunnen hebben bij behandeling met 
sunitinib en dat, gezien de beperkte effectiviteit van SU11657 alleen, dit 
geneesmiddel waarschijnlijk gecombineerd zal moeten worden met conventionele 
chemotherapie. Bovendien blijkt een deel van de FLT3 en KIT gemuteerde monsters 
intrinsiek resistent tegen SU11657, zonder dat zij eerder bloot werden gesteld aan 
SU11657 of een ander soortgelijk geneesmiddel. 

In dit proefschrift hebben we geprobeerd een basis te leggen voor de verdere 
klinische ontwikkeling van leukemie-specifieke therapie voor kinderen met AML. 
We hebben laten zien dat de prognose van kinderen met een recidief AML slecht is, 
maar dat niet alle kinderen een BMT nodig hebben om te genezen. Er zijn in de 
leukemie cellen van kinderen met AML, in bijna de helft van de gevallen mutaties 
aanwezig, die mogelijk te gebruiken zijn als prognostische factor of als 
aangrijpingspunt voor de behandeling. In het geval van FLT3/ITD hebben we 
aangetoond dat deze mutaties niet stabiel zijn tussen initiële diagnose en recidief en 
dit maakt het meten van FLT3/ITD ongeschikt als maat voor minimale rest ziekte.  
Liposomaal daunorubicin is in een reageerbuis net zo effectief als gewoon 
daunorubicine en dit is belangrijk omdat liposomaal daunorubicine potentieel 
minder bijwerkingen heeft en gebruikt kan worden in hogere doseringen. Als laatste 
hebben we laten zien dat geneesmiddelen die ontwikkeld worden specifiek voor een 
afwijking zoals Tipifarnib voor RAS en SU11657 voor KIT en FLT3, niet altijd via dat 
aangrijpingspunt effectief zijn. Daarom moet het klinisch onderzoek naar deze 
geneesmiddelen niet beperkt blijven tot patiënten met bekende mutaties. Meer 
onderzoek is nodig om te voorspellen welke kinderen goed zullen reageren op 
behandeling met deze geneesmiddelen.
Er is de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt in onze kennis over de genetische 
afwijkingen geassocieerd met AML en bovendien zijn er verschillende nieuwe 
geneesmiddelen ontwikkeld die deze afwijkingen aanpakken. In de komende jaren 
zal klinisch onderzoek met deze nieuwe geneesmiddelen laten zien of hiermee de 
prognose van kinderen met AML verbeterd kan worden. 
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