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De normale vorming van bloedcellen, het myelodysplastisch syndroom en leukemie 

Dagelijks worden er in het beenmerg vele miljarden nieuwe bloedcellen gevormd vanuit 

stamcellen volgens een strikt gereguleerd en complex proces. Bloedcellen bestaan grofweg uit 

drie groepen: rode bloedcellen voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide, bloedplaatjes 

voor de bloedstolling en verschillende soorten witte bloedcellen die belangrijk zijn voor de 

afweer. Door veranderingen in de stamcellen of vroege voorlopercellen kan de uitrijping naar 

functionele bloedcellen verstoord worden, zoals bij het myelodysplastisch syndroom (MDS). 

Patiënten hebben hierbij last van een mild tot levensbedreigend tekort aan één of meer soorten 

bloedcellen, wat zich uit in vermoeidheid (bij een tekort aan rode bloedcellen), bloedingen (bij 

een tekort aan bloedplaatjes), en/of infecties (bij een tekort aan witte bloedcellen). Ook kunnen 

afwijkende cellen zich ongeremd gaan delen en zo de normale bloedaanmaak verdringen, zoals bij 

ernstigere vormen van MDS en bij leukemie. Er zijn verschillende typen leukemieën, afhankelijk 

van het type voorlopercel waaruit ze ontstaan. Dit proefschrift gaat over MDS en een agressief 

type leukemie dat net als MDS uit voorlopercellen van het myeloïde soort ontstaat: acute 

myeloïde leukemie (AML). AML kan zich ontwikkelen vanuit MDS, maar kan ook op zichzelf staan. 

In sommige gevallen kan radioactieve straling of chemotherapie voor een andere aandoening als 

oorzaak worden aangewezen, maar in de meeste gevallen is de oorzaak van de celveranderingen 

die leiden tot MDS en/of AML onbekend. Een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van MDS 

en AML is veroudering. Meer dan de helft van de MDS- en AML-patiënten is dan ook ouder dan 70 

jaar. 

Behandeling van het myelodysplastisch syndroom en acute myeloide leukemie 

MDS wordt ingedeeld in verschillende risicogroepen met een verschillende kans op de 

ontwikkeling van AML of op overlijden aan de gevolgen van MDS. Laag-risico MDS wordt vooral 

ondersteunend behandeld met zo nodig medicijnen die de aanmaak van bloedcellen stimuleren of 

met bloedtransfusies. Hoog-risico MDS wordt vaak net als AML behandeld met intensieve 

chemotherapie, zo mogelijk gevolgd door een transplantatie van gezonde bloedvormende cellen 

van een gematchte donor, die – als alles goed gaat – het bloedsysteem van de patiënt vervangen 

en een goede kans bieden op genezing. In jongere patiënten worden hiermee goede resultaten 

behaald, maar de resultaten in de grote groep oudere patiënten vallen tegen. Dit is voor een deel 

gerelateerd aan bijkomende gezondheidsproblemen en voor een nog groter deel aan ongunstige 

eigenschappen van de zieke cellen zelf, die zich in ouderen vaak anders lijken te gedragen. 

Bovendien is deze behandeling voor veel oudere patiënten te zwaar. Daarom worden er vaak 

behandelschema’s met lagere doseringen chemotherapie toegepast, vaak gericht op het in toom 

houden van de ziekte in plaats van op genezing. Deze minder zware chemotherapie geeft 

doorgaans matige resultaten en is voor sommige ouderen alsnog te zwaar. Daarom zijn er – vooral 

voor oudere patiënten – nieuwe behandelstrategieën nodig gericht tegen MDS en AML. 
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Nieuwe behandelstrategieën 

Om uiteindelijk de behandeling van voornamelijk deze oudere, moeilijk te behandelen groep 

MDS- en AML-patiënten te verbeteren, hebben we ons in dit proefschrift gericht op twee soorten 

nieuwe behandelingen. Als eerste hebben we de effectiviteit van het nieuwe middel azacitidine en 

het vergelijkbare decitabine in de klinische praktijk onderzocht. Deze medicijnen grijpen volgens 

de huidige inzichten aan op de regulatie van genexpressie, oftewel de regulatie van het ‘aan- en 

uitzetten’ van genen. Vaak is dit verstoord in MDS- en AML-cellen, waardoor genen die de 

kankergroei onderdrukken ‘uit’ staan. Door de inbouw van azacitidine of decitabine in het DNA 

van de cellen kunnen deze genen weer geactiveerd worden. Deze middelen hebben relatief milde 

bijwerkingen en kunnen poliklinisch of in dagbehandeling gegeven worden in maandelijkse kuren.  

In hoofdstuk 2 hebben we gegevens verzameld van de eerste 90 MDS- en AML-patiënten die in 

Nederland werden behandeld met azacitidine, nadat de superioriteit van azacitidine ten opzichte 

van conventionele behandelingen (intensieve chemotherapie, lage dosis chemotherapie, of 

ondersteunende behandeling) aangetoond was in een internationaal onderzoek. Onze gegevens 

laten zien dat in de klinische praktijk ongeveer de helft van de patiënten een respons heeft op 

azacitidine, wat vergelijkbaar is met de internationale studie, maar met een kortere mediane 

overleving van 13 maanden. Vervolgens hebben we onderzocht of bepaalde kenmerken van de 

patiënten of hun ziekte voorspellend waren voor een goede of slechte behandeluitkomst. 

Interessant was dat een kleine groep (16%) patiënten al na de eerste azacitidinekuur een 

verdubbeling had van het aantal bloedplaatjes. Deze patiënten hadden een opvallend lange 

overleving. Een effect van azacitidine op de vorming van bloedplaatjes is al eens eerder 

beschreven en het lijkt erop dat een stijging van bloedplaatjes een vroeg teken kan zijn van een 

goede respons op de behandeling. 

Vóór oktober 2015 was azacitidine alleen geregistreerd voor MDS, AML met slechts 20-30% 

blasten (voorlopercellen) in het beenmerg (want deze AML-patiënten vielen eerder onder de 

definitie ‘MDS’) en chronische myelomonocytaire leukemie (CMML). In hoofdstuk 3 hebben we 

onderzocht of er een verschil was in behandeluitkomst tussen AML-patiënten met 20-30% blasten 

en AML-patiënten met meer dan 30% blasten. In een groep van 55 patiënten zagen we 

vergelijkbare responspercentages en overleving in beide categorieën AML-patiënten. Hieruit 

concludeerden we dat het blastenpercentage niet voorspellend was voor de behandeluitkomst. 

Andere eerder beschreven factoren waren in deze studie wel voorspellend, waaronder een hoog 

cytogenetisch risico (bepaalde patronen van afwijkingen aan het erfelijk materiaal van cellen), een 

verhoogd aantal witte bloedcellen, een slechte klinische conditie bij aanvang van de behandeling 

en AML als gevolg van eerdere chemo- of radiotherapie. Inmiddels heeft een groter onderzoek 

onze resultaten bevestigd en is azacitidine ook geregistreerd voor AML-patiënten met meer dan 

30% blasten. 

In het Universitair Medisch Centrum Groningen is een relatief grote groep oudere AML-patiënten 

behandeld met azacitidine. In hoofdstuk 4 hebben we de karakteristieken en behandeluitkomsten 

bekeken van de AML-patiënten van 60 jaar en ouder die hier tussen 2002 en 2012 
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gediagnosticeerd en behandeld werden. De drie hoofdgroepen van behandeling waren 

azacitidine, intensieve chemotherapie, en alleen ondersteunende behandeling met waar nodig 

bloedtransfusies en antibiotica. AML-patiënten die behandeld waren met azacitidine hadden een 

betere overleving dan patiënten die alleen ondersteunende behandeling hadden gekregen. Dit 

was deels gerelateerd aan de behandeling zelf, maar ook deels aan slechtere patiënt- en 

ziektekenmerken bij diagnose, waardoor waarschijnlijk voor ondersteunende therapie gekozen 

was. Opvallend was dat de azacitidine-patiënten en de intensieve chemotherapie-patiënten een 

vergelijkbare overleving hadden, ook na correctie voor verschillen in kenmerken tussen de 

groepen en bekende risicofactoren. Azacitidine-patiënten verbleven echter korter in het 

ziekenhuis en hadden minder bloedtransfusies nodig. Dit suggereert dat bepaalde groepen 

oudere AML-patiënten meer baat hebben bij een behandeling met azacitidine dan met intensieve 

chemotherapie of met enkel ondersteunende behandeling. 

Omdat de studieduur voor de azacitidinegroep relatief kort was, hebben we in hoofdstuk 5A de 

groep oude AML-patiënten drie jaar later nog een keer geanalyseerd met inclusie van nieuwe 

patiënten inclusief decitabine-patiënten tot in 2015. Azacitidine en decitabine waren geassocieerd 

met betere uitkomsten dan alleen ondersteunende behandeling en gaven resultaten vergelijkbaar 

met intensieve chemotherapie. Alleen wanneer patiënten vervolgens, meestal na intensieve 

chemotherapie, een transplantatie hadden gehad van bloedvormende donorcellen (volgens een 

gereduceerd behandelschema met minder bijwerkingen), hadden ze een betere overleving. 

Interessant in dit kader zijn nieuwe ontwikkelingen waarbij behandelschema’s met decitabine of 

azacitidine gevolgd door een transplantatie onderzocht worden voor oudere patiënten, met als 

doel het bereiken van een zo groot mogelijke effectiviteit met beperkte bijwerkingen. 

DNA-mutaties in het gen TP53 in AML-patiënten zijn geassocieerd met een slechte overleving en 

een slechte respons op intensieve chemotherapie, maar over de respons op azacitidine en 

decitabine is weinig bekend. In hoofdstuk 5B hebben we beenmergsamples van 47 oudere AML-

patiënten onderzocht op de aanwezigheid van het eiwit TP53 in de celkernen, wat boven een 

bepaalde grenswaarde duidt op een TP53-mutatie. De 22 AML-patiënten met een TP53-mutatie 

die we op deze manier identificeerden hadden weliswaar een kortere overlevingsduur, maar 

hadden vergelijkbare responspercentages en even lange responsduur onder behandeling met 

azacitidine of decitabine in vergelijking met patiënten zonder deze mutatie. Bij een complete 

respons verdwenen de meeste TP53-gemuteerde cellen uit het beenmerg, wat aangeeft dat deze 

cellen ondanks de mutatie gevoelig kunnen zijn voor azacitidine en decitabine. De resultaten uit 

dit hoofdstuk laten zien dat azacitidine en decitabine een goede behandeloptie vormen in oudere 

AML-patiënten met een TP53-mutatie. 

Om nieuwe medicijnbehandelingen te ontwikkelen is het van groot belang om onderzoek te doen 

naar de eigenschappen van AML-cellen en de verschillen tussen gezonde stamcellen en AML-

stamcellen. Eén van de verschillen tussen normale- en AML-stamcellen werd gevonden in de 

proteasomen (complexen in de cel die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van ongebruikte of 

schadelijke eiwitten) en de daaraan gerelateerde activiteit van het eiwit NF-κB, wat onder andere 

apoptose (gecontroleerde celdood) tegengaat. AML-stamcellen blijken vaak een verhoogde 
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proteasoom- en NF-κB-activiteit te hebben, wat inhoudt dat ze mogelijk gevoeliger zijn voor 

proteasoomremmers dan normale cellen. Eerder onderzoek met de proteasoomremmer 

bortezomib liet zien dat vooral de verder ontwikkelde AML-cellen gevoelig waren voor dit 

medicijn, maar dat de primitieve AML-celpopulaties waarin de stamcellen zich bevinden, de 

behandeling overleefden. In hoofdstuk 6 onderzochten we of de tweede generatie 

proteasoomremmers carfilzomib en oprozomib een grotere effectiviteit hebben ten opzichte van 

bortezomib in AML-cellen afkomstig van patiënten. Behandeling van primitieve AML-cellen in 

lange-termijnkweken liet zien dat carfilzomib meer effect had dan bortezomib en oprozomib in 

vergelijkbare doseringen. Carfilzomib gaf een daling van de AML-stamcelfrequenties en van het 

aantal niet-delende cellen. Deze grotere effectiviteit is mogelijk gerelateerd aan een langere 

werkingsduur door een sterkere binding van carfilzomib aan het proteasoom. Na behandeling met 

carfilzomib vonden we inderdaad een langdurigere remming van proteasoomactiviteit dan met 

bortezomib. Gezonde primitieve celpopulaties bleken minder gevoelig voor carfilzomib dan AML-

cellen, wat verklaard zou kunnen worden door een lagere proteasoomactiviteit en een kleiner 

aantal proteasomen, zoals we observeerden in normale cellen. Uit eerder onderzoek was 

gebleken dat het anti-apoptose-eiwit MCL-1 het effect van bortezomib in primitieve AML-cellen 

tegengaat. Ditzelfde effect van MCL-1 zagen we na behandeling met carfilzomib en oprozomib. 

Gelijktijdige behandeling met obatoclax, een medicijn dat onder andere MCL-1 remt, vergrootte 

de effectiviteit van de proteasoomremmers op de AML-cellen. De resultaten uit dit hoofdstuk 

laten zien dat carfilzomib in combinatie met een MCL-1-remmer mogelijk effectief is voor het 

bestrijden van AML-stamcellen. 

Conclusies 

In dit proefschrift hebben we laten zien dat azacitidine effectief en goed toepasbaar is in de 

klinische praktijk als behandeling voor hoog-risico MDS-patiënten en oudere AML-patiënten, 

inclusief patiënten met hogere blastenpercentages en met TP53-mutaties. Azacitidine en 

decitabine zijn in oudere AML-patiënten geassocieerd met betere uitkomsten dan 

ondersteunende behandeling alleen. Bovendien lieten we zien dat deze hypomethylerende 

middelen in oudere AML patiënten vergelijkbare uitkomsten geven, maar minder bijwerkingen 

hebben vergeleken met intensieve chemotherapie, tenzij de laatste gevolgd werd door een 

celtransplantatie. Daarnaast toonden we aan dat de tweede-generatie proteasoomremmer 

carfilzomib de overleving van primitieve AML-celpopulaties remt in vitro. Meer onderzoek is nodig 

om de huidige behandeling met azacitidine en decitabine te verbeteren, om de respons op de 

behandeling beter te kunnen voorspellen en daarmee meer richting te geven aan 

behandelkeuzes, en om de in vivo en klinische effectiviteit van nieuwe mogelijke 

behandelstrategieën zoals carfilzomib te bepalen.  

 



 

 

  


