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Voorwoord 
 
 
Tijdens het tweede jaar van mijn middelbare studies werd ons gevraagd een opstel te schrijven 

over wat wij in ons volwassen leven wilden gaan doen. In mijn kinderlijk enthousiasme leverde ik 

een werkstukje af waarin ik trots uiteenzette hoe ik een middel zou gaan vinden dat kanker kon 

genezen. Ik had toen nog geen idee dat ik geneeskunde zou gaan studeren maar vond de zoektocht 

naar een remedie voor kanker een fascinerende bezigheid en ik volgde de nieuwe ontwikkelingen 

in kranten en tijdschriften. Erg optimistische berichtgeving las ik met gemengde gevoelens: 

tevreden dat weer vooruitgang was geboekt maar ook een beetje ongerust dat er voor mij niets 

meer te ontdekken zou zijn eens ik aan het grote werk zou beginnen.  

 

Nu een beetje ouder en wijzer en na vijf jaar studie in de geneeskunde heb ik mijn 

toekomstverwachtingen bijgesteld. Ik heb mijn kinderlijke ideeën opgeborgen bij de illusies die 

verloren gaan als men volwassen wordt maar anderzijds heb ik thuis vaak genoeg gehoord dat er 

niets fout is met het volgen van je hart en je dromen. Een bijgestelde versie bleek het volgen van 

de opleiding tot arts, een keuze die ik mij nog geen dag heb beklaagd. 

 

De literatuurstudie rond de bijdrage van het tweelingenonderzoek bij het verkrijgen van nieuwe 

inzichten in het ontstaan van leukemie bij kinderen leek mij uitermate boeiend en interessant. Het 

was mijn eerste keuze uit de lijst met onderwerpen die ons werd voorgelegd op het einde van het 

derde jaar. Ook deze keuze heb ik mij nog geen dag beklaagd. 

 

Professor Speleman ben ik dankbaar voor de wetenschappelijke introductie bij dit onderwerp, 

voor de begeleiding en de grote tijdsinvestering bij het minutieus nalezen van de scriptie.  

Mijn medestudenten dank ik voor de kameraadschappelijke luisterbereidheid.  

Mijn ouders dank ik voor hun eeuwige steun en geduld.
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Abstract 
 
 
Leukemie is een heterogene ziekte die wordt ingedeeld op basis van het soort cellen dat bij 

diagnose het beenmerg overwoekert. De belangrijkste indeling is de classificatie in acute en 

chronische leukemie. In de Westerse wereld is acute lymfatische leukemie de meest frequente 

maligniteit bij kinderen. Door het toepassen van intensieve chemotherapie zijn de prognoses voor 

deze kinderen de afgelopen jaren spectaculair verbeterd met een vijfjaarsoverleving van 80% tot 

90%.  

 

Aan de hand van een literatuurstudie werd gezocht naar de bijdrage van het tweelingenonderzoek 

in het verkrijgen van nieuwe inzichten in het ontstaan van leukemie bij kinderen. Daarvoor werd 

in de eerste plaats gebruik gemaakt van reviews.  

 

Het aantal kinderen dat leukemie krijgt is klein. Het aantal tweelingen met concordante of 

discordante leukemie is nog veel kleiner. Het onderzoek is daardoor beperkt tot een klein aantal 

gekende gevallen.  

 

Het tweelingenonderzoek van de afgelopen jaren is er in geslaagd een aantal opmerkelijke 

resultaten naar voor te brengen die op geen enkele andere manier te verkrijgen waren. Door 

studies van tweelingenparen met concordante en discordante leukemie is men erin geslaagd de 

verschillende stadia van het leukemisch proces te onderzoeken. Er kon onomstotelijk worden 

vastgesteld dat verschillende subtypes van acute leukemie in utero ontstaan en gedurende lange 

tijd een stille preleukemische status kunnen handhaven. Vervolgens werd aangetoond dat slechts 

een beperkt percentage van de kinderen die bij geboorte drager is van een genetische alteratie die 

als preleukemisch wordt beschouwd ook effectief leukemie zal ontwikkelen. De nood aan 

bijkomende genetische ontwikkelingen of een tweede hit werd aan de hand van tweelingenstudies 

bewezen voor de meest voorkomende vormen van leukemie bij kinderen.  

De hoge concordantiegraad voor leukemie bij monozygotische tweelingen in vergelijking met het 

percentage kinderen dat als drager van een preleukemische kloon ook effectief leukemie 

ontwikkelt, geeft ook een indicatie dat genetische gevoeligheid een rol van betekenis kan spelen 

bij het ontstaan van leukemie.  
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1. Inleiding 
 

1.1. Wat is leukemie? 

 
Het was de Duitse arts Rudolf Virchow ( 1821-1902) die in 1856 voor het eerst de Griekse term 

‘Leukemie’ gebruikte om het fenomeen van ‘weisses Blut’ aan te duiden dat hij, dankzij het 

gebruik van de lichtmicroscoop had ontdekt bij een autopsie van een patiënte en waarbij hij in het 

bloed de aanwezigheid van een overmaat aan witte bloedcellen had vastgesteld [1]. 

Vandaag wordt de term leukemie gebruikt om een groep maligne aandoeningen aan te duiden 

waarbij genetische wijzigingen in één pluripotente hematopoëtische stamcel, in een precursor 

lymfoïde cel of een precursor myeloïde cel, het normale proliferatie- en rijpingprogramma van 

witte bloedcellen verstoort. Kenmerkend voor deze cellen is het groeivoordeel tegenover normale 

cellen als gevolg van een verhoogde proliferatiesnelheid en een vertraging van de normale 

apoptose met een verstoring van de normale bloedaanmaak tot gevolg. De aanwezigheid van deze 

cellen zal het klinische beeld van de leukemie bepalen. De verstoorde hematopoëse geeft 

aanleiding tot het ontstaan van anemie, granulocytopenie en trombocytopenie.  

 

Leukemie is een heterogene ziekte waarbij het soort cellen dat op het ogenblik van de diagnose 

het normale beenmerg heeft overwoekerd, bepalend is voor de indeling. Een belangrijke indeling 

is de classificatie in acute en chronische leukemie. Bij acute leukemie (AL) is er een toename van 

myeloblasten of lymfoblasten in het beenmerg van 20% of meer terwijl bij chronische leukemie 

(CL) de beenmergcellen maar gedeeltelijk volwassen worden en niet meer normaal functioneren. 

Acute leukemie wordt opgedeeld in acute myeloïde leukemie (AML) en heeft betrekking op de 

ongebreidelde groei van granulocyten en acute lymfatische leukemie (ALL) die betrekking heeft 

op de proliferatie van lymfoblasten. Chronische leukemie wordt opgedeeld in chronische 

myeloïde leukemie (CML) en chronische lymfatische leukemie (CLL). Onbehandeld leidt acute 

leukemie tot overlijden binnen enkele weken of maanden; chronische leukemie binnen enkele 

maanden of jaren [2].  

 

Leukemische cellen ontstaan meestal niet na één wijziging maar wel na een serie genetische 

veranderingen. Deze kunnen betrekking hebben op een abnormale expressie van oncogenen en het 

functie verlies van tumorsuppressoren [3]. 
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1.2. Leukemie bij kinderen 
 

In de ontwikkelde landen is kanker de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen 

(ongevallen zijn de eerste doodsoorzaak). Leukemie is een vorm van kanker die zowel bij 

kinderen als volwassenen voorkomt en de incidentie stijgt met de leeftijd. De meest voorkomende 

vorm van leukemie (95%) bij kinderen onder 15 jaar is acute leukemie en vertegenwoordigt 

ongeveer 30% van alle maligniteiten in deze leeftijdsgroep; in tegenstelling tot de volwassenen, 

waar myeloïde leukemie vaker voorkomt, wordt in meer dan 80% van de pediatrische leukemie de 

lymfatische vorm aangetroffen. De overige gevallen bestaan voor het grootste deel uit acute 

myeloïde leukemie. Chronische myeloïde leukemie komt in minder dan 3% van de gevallen voor 

en chronische lymfatische leukemie komt niet voor bij kinderen. 

Bij kinderen wordt vooral ALL vastgesteld met een piekincidentie in de leeftijdsgroep tussen de 2 

en 5 jaar. ALL kan onderverdeeld worden in T cel-ALL, precursor B cel-ALL en Burkitt-cel 

leukemie op basis van de aanwezigheid van B- of T- lymfocyten en het percentage lymfoblasten 

in het beenmerg. De meest frequente vorm van leukemie bij kinderen is precursor B cel-ALL [4]. 

 

Voor deze kinderen zijn de prognoses de afgelopen jaren spectaculair verbeterd met een 

vijfjaarsoverleving van rond de 80% tot 90%. Kinderen lijken, in vergelijking met volwassenen, 

beter te reageren op chemotherapie en hun lichaam lijkt de cytostatica ook beter te verdragen. 

Chemotherapie heeft echter ernstige neveneffecten die op lange termijn kunnen optreden en 

kinderen die behandeld zijn zullen gedurende een lange tijd opgevolgd moeten worden. Ondanks 

de opmerkelijke verbetering van de overlevingsgraad blijven er enkele subtypes waarvoor de 

prognoses nog steeds erg somber zijn: bij zuigelingen ALL met MLL genherschikking bedraagt 

de overlevingskans tot vandaag slechts 15%. Ook voor patiënten met hypodiploïdie (< 44 

chromosomen) en in geval van resistentie voor de therapie zijn de verwachtingen erg klein [5].  

 

1.3. Symptomen en diagnose  

 
De klinische presentatie van ALL en AML is gelijkaardig en wordt samen besproken. De 

symptomen van ALL en AML zijn niet uniek en vergelijkbaar met de symptomen van andere 

bloedziekten of zelfs gewone infecties. Door anemie ontstaat een persisterende vermoeidheid, 

bleekheid, duizeligheid en is er mogelijks kortademigheid bij fysieke inspanningen. Er is een 

verhoogde kans om spontane (neus)bloedingen of blauwe plekken te ontwikkelen alsook 

petechiën en bloedingen van het tandvlees als gevolg van trombocytopenie. Veelvuldige of 

recidiverende infecties met een langdurige hersteltijd worden veroorzaakt door granulocytopenie. 

Infiltratie van organen veroorzaakt vergrote lymfeklieren wat kan leiden tot een vergroot 
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mediastinum, bot- en gewrichtspijn, vergrote milt en lever en koorts. Bij invasie van het centraal 

zenuwstelsel kunnen neurologische symptomen optreden. Bij jongens is een testisinvasie 

mogelijk. Meestal is een gevoel van algemene malaise aanwezig. De diagnose bestaat uit een 

uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek met bijzondere aandacht voor petechiën en 

hematomen, lymfadenopathie, hepatosplenomegalie, gingivahypertrofie, testisvergroting, koorts, 

hoofdpijn en neurologische uitval en het opsporen van infectiehaarden. Bij vermoeden van 

leukemie zal een laboratoriumonderzoek volgen waarbij hemoglobinegehalte en een bepaling van 

het aantal trombocyten en leukocyten wordt gevraagd. Een beenmergpunctie verschaft essentiële 

informatie over de morfologie, de immunofenotypische, de cytogenetische en de moleculaire 

eigenschappen van de cellen. Op basis van de morfologie kan een diagnose gesteld worden maar 

bijkomend onderzoek laat nauwkeuriger classificatie toe die in hoge mate bepalend is voor de 

therapeutische aanpak. Onderzoek van cerebrospinaal vocht wordt onderzocht bij alle patiënten 

met ALL en bij AML indien er neurologische afwijkingen zijn vastgesteld. Radiologische 

beeldvorming wordt toegepast en omvat meestal een thorax foto en een echografie van het 

abdomen [2].  

 

In tegenstelling tot ALL en AML kennen CLL en CML een heel ander verloop en kan de ziekte 

gedurende jaren aanwezig zijn zonder klachten of symptomen. Soms wordt de diagnose gesteld bij 

een toevallig bloedonderzoek. De symptomen die na verloop van tijd uiteindelijk optreden zijn 

niet uniek en vergelijkbaar met andere maligne hematologische aandoeningen.  

 

1.4. Epidemiologie 
 

De incidentie van kinderleukemie is, net als van kinderkanker algemeen, in de loop van de 20e 

eeuw evenredig met de stijgende welvaart wereldwijd gestaag toegenomen. Deze vaststelling is 

gebaseerd op indirecte en directe gegevens. Voor de jaren 1970 werden geen incidentiedata 

bijgehouden. Gezien het duurde tot in de jaren 1960 voor de nieuwe combinatietherapieën 

geïntroduceerd werden die leidden tot verbetering van de overlevingskansen, was leukemie voor 

die tijd bijna altijd fataal. De mortaliteitscijfers geven dus een redelijk accuraat beeld van de 

incidentie. Onderstaande tabel geeft de trend weer voor Engeland en Wales en toont ook aan hoe 

de mortaliteitcurve en de overlevingscurve sterk gaan divergeren sinds de jaren 1960 terwijl de 

incidentie blijft toenemen [4]. 
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Trends in childhood leukaemia incidence, survival and mortality, 0-14 years, England and Wales 

1911-2000. Bron: Edgar K, Morgan A. Does infection cause or prevent childhood 

leukaemia? Children with cancer UK 2008; pp44 [4].  
 

Voor de periode 1978-1997 werd in Europa een stijging van de incidentie van 0,6 % op jaarbasis 

genoteerd voor leukemie [6]. McNally en Eden noteerden een significante stijging van 1% per jaar 

van precursor B cel-ALL in welvarende landen [7]. Studies tonen aan dat clustering voorkomt; 

zowel in tijd als in plaats en dat seizoensgebonden variatie in incidentie bestaat [8,9]. Zo werd een 

opmerkelijke incidentiepiek vastgesteld voor cALL op de leeftijd van 2-5jaar in de Westerse 

Wereld tussen 1920 en 1945 en later in Japan en China [10].  

 Bij kinderen onder 15 jaar is leukemie verantwoordelijk voor 34% van alle maligniteiten die deze 

leeftijdsgroep treffen. Een opsplitsing toont dat voor zuigelingen leukemie 16,4% van de 

maligniteiten bedraagt en dat dit percentage een piekincidentie van 44,9% kent voor de 1- 4 

jarigen. In de categorie 5-9 jarigen is het percentage gedaald tot 36,2 %, voor de 10 – 14 jarigen 

tot 26,1%. 

 

Leukemie bij kinderen is in 80-85% van de gevallen ALL. Van alle ALL bij kinderen is 80-85% 

precursor B-cel ALL en de overige 15-20% precursor T-cel ALL [11]. 

In de Westerse wereld is de incidentie ongeveer 4/100.000 kinderen per jaar jonger dan 15 jaar. 

Het cumulatieve risico bedraagt ~ 1 op 2000 tot de leeftijd van 15 jaar [10]. ALL, in het bijzonder 

T-cel ALL, komt iets meer voor bij jongens dan bij meisjes [12]. Voor AML ligt de verhouding 

tussen de seksen zo goed als evenwichtig [8]. Het voorkomen van ALL varieert eveneens volgens 

etniciteit. De incidentiegraad voor ALL onder Afro-Amerikaanse kinderen ligt bij benadering op 
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de helft van de incidentie bij Kaukasische kinderen. Voor AML ligt de verhouding op ongeveer 

één derde tijdens de eerste levensjaren; boven de drie jaar hebben Afro-Amerikaanse kinderen dan 

weer een hogere incidentiegraad voor AML dan hun Kaukasische leeftijdsgenoten [12]. ALL zou 

ook meer voorkomen bij kinderen met een hoog geboortegewicht [13]. 

 

1.5.  Etiologie 
 

Kinderleukemie is geen homogene ziekte. Zowel ALL als AML kan onderverdeeld worden in een 

reeks subtypes (zie Classificatie). Dankzij de technologische ontwikkelingen van de afgelopen 

jaren is men er in geslaagd inzicht te krijgen in de genetische wijzigingen die aan de basis liggen 

van het ontstaan van de (pre-) leukemische klonen. De opdeling in subtypes is onder andere 

gebaseerd op de soort chromosomale wijziging die in de leukemische cellen wordt aangetroffen: 

chromosomale translocaties en het ontstaan van fusiegenen, deleties van chromosomale 

segmenten of individuele genen, duplicatie van segmenten of hele chromosomen en inversies. 

Deze eerste events kunnen aanleiding geven tot leukemie zoals tot op heden bekend bij 

zuigelingenleukemie maar meestal zijn bijkomende genetische veranderingen nodig om van een 

preleukemische kloon tot leukemie te komen. Onderzoek heeft uitgewezen dat chromosomale 

translocaties die karakteristiek zijn voor pediatrische leukemie zich vaak voordoen binnen de 

normale foetale ontwikkeling en dat voor elk kind dat leukemie krijgt er ongeveer honderd 

geboren worden met een preleukemische celkloon die echter nooit zal ontwikkelen tot leukemie 

[14]. Dit doet veronderstellen dat translocaties niet voldoende zijn om tot leukemie te komen maar 

een voorspellende factor kunnen zijn voor een toekomstig risico op ALL bij dragers van deze 

translocaties. Het in kaart brengen van deze chromosomale alteraties is van groot belang voor het 

ontwikkelen van aangepaste behandelingsmethoden maar geeft geen uitsluitsel over de 

onderliggende oorzaken van deze wijzigingen. Welke endogene en exogene factoren aan de basis 

liggen van de moleculaire vorming van deze transformaties zijn voor de meeste vormen van 

leukemie niet bekend [15]. 

.  

De belangrijkste factoren voor welke een oorzakelijk verband wordt vermoed met kinderleukemie 

zijn de genetische predispositie of verworven vatbaarheid, de genetische gevoeligheid en 

omgevingsfactoren. Greaves voegt daarbij ook de factor ‘toeval’ toe aan de lijst [10].  

 

Verhoogd familiaal risico op leukemie ten gevolge van genetische predispositie is het gevolg van 

een samenspel van diverse genetische varianten in meerdere genen (zie verder). In sommige 

zeldzame families kan een sterk verhoogd risico op kanker het gevolg zijn van een mutatie in een 

hoog penetrant kankergen zoals BRCA1 mutaties in borstkankerfamilies. Dragers van dergelijke 
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kiembaan-mutatie lijken slechts geringe additionele omgevingsinvloeden nodig te hebben om tot 

leukemie te komen. Er wordt geschat dat slechts 5% van de leukemiegevallen kan toegeschreven 

worden aan dit soort mutaties [8]. Het is al lang erkend dat kinderen met constitutionele 

chromosomale afwijkingen zoals het Down-syndroom, een opmerkelijk verhoogd risico hebben 

op het krijgen van leukemie (1 op 95). Dit geldt ook voor Fanconi anemie, het Bloom syndroom, 

progressieve cerebellaire ataxie, het Shwachman syndroom en neurofibromatose [12]. Samen met 

gekende risicofactoren, met name ioniserende straling en chemotherapie, geeft dit echter slechts 

voor 10% van de incidentie een verklaring voor leukemie bij kinderen. De overige 90% is 

onbekend. 

 

Volgens Pui et al. zijn vaak tegenstrijdige en beperkte studies voorhanden over de 

beroepsactiviteiten van de ouders, de reproductieve voorgeschiedenis van de moeder, alcohol en 

tabaksgebruik van de ouders, het dieet van de moeder tijdens de zwangerschap, prenataal 

vitaminegebruik, de blootstelling aan pesticiden en solventen en de blootstelling aan magnetische 

straling maar deze hebben tot op heden geen sluitende bewijsvoering kunnen geven voor een 

causaal verband met het ontstaan van leukemie [16]. Recent wordt steeds meer aandacht besteed 

aan genetische gevoeligheid wat inhoudt dat gezocht wordt naar erfelijke factoren die het risico op 

ziekte beïnvloeden; ofwel door de factoren zelf of door interactie van verschillende genetische 

factoren of door interactie van genetische en omgevingsfactoren [17].  

 

Genetische gevoeligheid of vatbaarheid (Eng: susceptibility) heeft geen betrekking op de 

aanwezigheid van pathogene genmutatie maar op de polymorfe variatie in laagpenetrante genen. 

Zij hebben invloed op de manier waarop een individu zal omgaan met blootstelling aan bepaalde 

omgevingsfactoren, hoe chemische stoffen en toxines gemetaboliseerd worden, welke respons er 

gegeven wordt op DNA schade en hoe gereageerd wordt op infecties [8]. 

Hoewel chromosomale aberraties kenmerkend zijn voor ALL zijn deze in de meeste gevallen niet 

in staat om leukemie te induceren. Genoomwijde associatie studies (GWAS) leidden naar de 

ontdekking van nieuwe genvarianten IKZF1, ARID5, CEBPE en CDKN2A die invloed hebben op 

de genetische gevoeligheid voor ALL [13]. Deze studies geven nieuwe inzichten in de complexe 

interacties tussen genetische veranderingen in het ontstaan van leukemie en de respons op therapie 

[18,19,20].  

 

Het onderzoek naar de invloed van omgevingsfactoren heeft tot op heden geen enkel sluitend 

bewijs kunnen leveren voor een mogelijke invloed op het ontstaan van kinderleukemie behalve 

voor bepaalde chemische stoffen waaronder benzeen en cytostatica (alkylators en topoisomerase 

II inhibitoren) en ioniserende straling en dan vooral voor AML [8,10]. Onderzoek naar de 

gevolgen voor de overlevenden van de atoombommen op Japan leverden hiervoor een 
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onbetwistbaar bewijs. Een tweede bewijs is afkomstig van data afkomstig van foetale blootstelling 

aan medische diagnostische bestraling. 

 

De afgelopen jaren is gefocust op het causale verband tussen infecties en het ontstaan van 

kinderleukemie [10,21,22,23,24]. De veronderstelling dat infecties mogelijks ook aan de basis 

liggen van kinderleukemie is echter niet nieuw en werd in de vorige eeuw al naar voor gebracht 

als één van de meest voor de handliggende oorzaken. Dit was gebaseerd op de vaststelling dat de 

leeftijd waarop kinderen gediagnosticeerd werden voor leukemie samenviel met de leeftijd 

waarop kinderen onderhevig zijn aan infectieziekten zoals mazelen. Bij veel patiëntjes werd ook 

gelijktijdig of in de periode voor de diagnose van leukemie een historiek van meestal respiratoire 

infecties vastgesteld. In de jaren ’20 en ’30 werden twee hypothesen geformuleerd; een eerste zag 

het ontstaan van kinderleukemie als een eigenaardige reactie op een gewone infectie en achtte 

geen specifieke infectie verantwoordelijk terwijl een tweede hypothese wel degelijk een 

specifieke infectie als oorzaak veronderstelde [10]. Het verband tussen infectie en leukemie raakte 

uit de belangstelling tot de jaren ’80 toen het verband tussen het Epstein-Barr virus en Burkitt 

lymfoma werd aangetoond en het humaan T-cel lymfotroop virus type I retrovirus en T-cel 

leukemie en lymfoma bij volwassenen in een oorzakelijk verband werden gebracht [4]. Infecties 

worden nu geschat aan de basis te liggen van 15-20% van alle kankers wereldwijd [22].  

 

In 1988 werden twee nieuwe hypothesen geformuleerd die stellen dat ALL kan ontstaan als een 

abnormale respons op gewone infecties. De Kinlen hypothese suggereert dat ALL veroorzaakt kan 

worden door blootstelling aan een specifieke, niet geïdentificeerde infectie die wordt 

overgedragen in perioden van ongewoon grote vermenging van bevolkingsgroepen.  

 

De hypothese Greaves zocht een verklaring voor de piekincidentie van cALL in de leeftijdsgroep 

2-5 jaar. Hij zocht een verklaring vanuit een minimaal ‘two hit model’ waarbij de eerste hit door 

een genetische alteratie in utero wordt gevormd en aanleiding geeft tot het ontstaan van een 

preleukemische kloon. Voor de tweede postnatale hit wordt aan infecties een cruciale rol 

toegekend. Het immuunstelsel zou geprogrammeerd zijn om te anticiperen op neonatale infecties 

en infecties in de eerste levensjaren en die blootstelling zou essentieel zijn om te komen tot een 

matuur immuunsysteem. Een tekort aan blootstelling aan infecties in de eerste twee levensjaren, 

die vaak een gevolg is van verbeterde hygiënische omstandigheden in welvarende landen, heeft de 

mortaliteitsgraad bij zuigelingen sterk verminderd maar heeft als keerzijde dat een gebrek aan 

infecties een normale ontwikkeling van het immuunsysteem verhindert. Infecties die zich 

voordoen op latere leeftijd kunnen op hun beurt leiden tot een ongewone respons door een 

immatuur immuunsysteem en een tweede hit vormen. De Greaves en Kinlen hypothese komen in 

zekere mate overeen zoals Greaves stelt “Both posit that childhood leukemia is a rare response to 
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one or more common infections acquired by personal contact under particular ‘modern’ socio-

demographic circumstances’ [10]. 

 

De Greaves hypothese werd bevestigd in een studie van Urayama et al. waarin het verblijf in 

kinderopvang als parameter werd genomen [24]. Deze studie wordt echter tegengesproken door 

een rapport van de United Kingdom Childhood Cancer Study (UKCCS) met Greaves als co-auteur 

waarbij de relatie tussen ALL en klinische gediagnosticeerde infecties werd onderzocht. Daaruit 

blijkt dat kinderen die ALL ontwikkelden tussen 2 en 5 jaar net méér infecties hadden 

doorgemaakt in het eerste levensjaar in vergelijking met de controlegroep. Volgens de groep moet 

verder onderzocht worden of een abnormale immuunrespons op infecties die ALL promoot  kan 

ontstaan als het resultaat van een tekort aan blootstelling aan infecties tijdens de eerste levenjaren 

met als gevolg het ontstaan van een immatuur immuunsysteem of als het resultaat van een 

genetisch bepaalde imuunrespons die niet gerelateerd is aan met moment van blootstelling aan 

infecties [22].   

 

1.6. Classificatie 
 

De classificatie van pathologieën is het samenbrengen van gevallen die fundamentele 

gelijkenissen vertonen en die voor zover bekend is, in oorsprong, pathogenese en natuurlijk 

verloop dezelfde kenmerken delen. Het maken van een accurate diagnose is van cruciaal belang 

voor het bepalen van de meest geschikte behandeling en daar er in leukemie een zeer groot aantal 

verschillende subtypes bestaan, is het van essentieel belang voor het instellen van een therapie om 

een classificatie te hebben waarin elk individueel geval kan ingepast worden [3]. Een classificatie 

moet ook een referentiekader kunnen zijn voor het opstellen en vergelijken van klinische trials en 

dient als uniform communicatiemiddel voor wetenschappers, pathologen en clinici.  

 

In de afgelopen decennia zijn verschillende classificatieschema’s opgesteld maar de eerste 

internationaal geaccepteerde classificatie van acute leukemie was de ‘French-American-British 

(FAB) classificatie, voorgesteld door de French-American-British Cooperative Group in 1976 en 

was in eerste instantie gebaseerd op morfologische criteria. In 1999 werd een nieuwe classificatie 

gemaakt door de World Health Orginazation (WHO). De meest recente herziening dateert van 

2008 en incorporeert nieuwe wetenschappelijke en klinische informatie met een verfijning van de 

diagnostische criteria als doel [26]. De classificatie is gebaseerd op morfologische, 

immunologische, cytogenetische en moleculair genetische analyses. Dit moet leiden tot een beter 

therapeutisch beleid en risicobepaling.  

Zowel in oudere als in meer recente literatuur wordt nog vaak verwezen naar de FAB classificatie. 
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In volgend overzicht wordt vooral aandacht besteed aan ALL als meest voorkomende vorm van 

leukemie bij kinderen. 

 
1.6.1. Classificatie van ALL 

 
Voor ALL wordt de oude indeling in drie categorieën ( L1, L2, L3) op basis van de morfologie 

van de blasten niet meer gebruikt. Volgens de WHO classificatie wordt ALL onderverdeeld in 

precursor T-cel ALL en precursor B-cel ALL en Burkitt ALL. Deze classificatie deelt ALL niet 

op in moleculaire subtypes en toont geen onderverdeling volgens het ontwikkelingsstadium van de 

precursor lymfocyten [11]. 

 

 Immuunfenotypering  met een panel van monoklonale antilichamen (aangeduid met een CD 

nummer of cluster of differentiation nummer) die specifiek gericht zijn tegen antigenen die tijdens 

de verschillende differentiatie en rijpingstadia van de hematopoëtische cel tot expressie worden 

gebracht, is een essentiële component in de diagnose van ALL en heeft in voor sommige 

subklassen een prognostische waarde. 

 

 B-cel ALL wordt op basis van de verschillende ontwikkelingsfasen van de B-lymfocyt verder 

onderverdeeld. In de literatuur worden volgende subklassen soms door elkaar gebruikt wat 

aanleiding kan geven tot onduidelijkheid [27]. 

 

        - Pro-B cel - ALL  

        - Pre-B cel - ALL 

        - Common B cel - ALL  

        - Mature B cel - ALL, (Burkitt ALL)  

 

T-ALL wordt onderverdeeld in: 

        - Pre-T cel - ALL  

        - Mature T cel - ALL  

 

De afgelopen jaren is de classificatie op basis van morfologie en immunofenotype  in belangrijke 

mate verfijnd door de cytogenetica en het moleculair genetisch onderzoek  die inzicht geven in 

de origine van afwijkingen in chromosomen en een belangrijke factor vormen voor diagnose en 

risicobepaling bij ALL. 

De numerieke chromosoomafwijking hyperdiploïdie komt voor bij 20-30% van de kinderen met 

precursor B-cel ALL en wordt geassocieerd met een gunstige prognose ( > 85-90% 
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overlevingskansen voor hyperdiploïdie > 50) terwijl hypodiploïdie die voorkomt in 1-5% van de 

pediatrische precursor B-cel ALL, een negatieve prognose heeft. 

Structurele chromosoomafwijkingen omvatten deleties, duplicaties, inversies en, veelvoorkomend 

in ALL, translocaties.  

 

De belangrijkste translocaties in precursor B-cel ALL die leiden tot de vorming van fusiegenen 

zijn: 

 

t (12;21) (p13;q22)         / TEL/AML-1                         (15-25% van de kinderen met B-cel ALL) 

t (1;19) (q32;p13)           / E2A/ PBX                                 (2-6% van de kinderen met B-cel ALL) 

t (9;22) (q34;q11)           / BCR/ABL                                 (2-4% van de kinderen met B-cel ALL) 

t (4;11) (q21;q23) e. a.   / MLL herschikkingen                  (6% van de kinderen met B-cel ALL) 

 

Factoren die bij de risicostratificatie gebruikt worden zijn leeftijd, het aantal leukocyten, 

immunofenotype, genotype en de minimale residuele ziekte na inductie.  Kinderen jonger dan 1 

jaar en ouder dan 9 jaar hebben een ongunstige prognose. Een leukocytentelling <50 (× 109/L) is 

gunstiger dan > 50. T-cel ALL vertoont een minder gunstige prognose dan B-cel ALL. 

Hyperdyplodïdie met meer dan 50 chromosomen biedt een betere overlevingskans dan 

hypodiploïdie met minder dan 44 chromosomen. De translocatie t(12;21) die leidt tot het fusiegen 

TEL/AML1 (ook ETV6/RUNX1 genaamd) geeft een betere prognose dan BCR/ABL1 

(Philadelphia chromosoom) en de MLL genafwijkingen die vooral voorkomen bij kinderen jonger 

dan 1 jaar. Minimale residuele ziekte kan vandaag gedetecteerd worden op zeer lage niveaus 

 (< 0.01%). Dit verschaft een goede graadmeter en < 0.01% na de inductietherapie geeft een goede 

prognose, ≥ 1% staat voor een ongunstige prognose [5]. 

 

De meest voorkomende genetische wijziging in T-cel ALL zijn de TAL/LMO herschikking ( 15-

30%) en de HOX11L2 herschikking. De TAL/LMO herschikking heeft een goede prognose 

terwijl de HOX11L2 een negatieve prognose aangeeft [18].  

 

1.6.2.  Classificatie van AML 
 

De WHO classificatie voor AML omvat volgende categorieën [26]: 

-AML met recurrente cytogenetische translocatie/ inversies  waarvan volgende de meest 

voorkomende: 

 

 t ( 8;21) ( q22;q22)          /      ETO/ AML1                             ( 12% van de kinderen met AML) 

 t (15;17) (q22;q12)          /      PML/ RAR                               ( 12% van de kinderen met AML) 
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in (16) (p13;q22)              /      MYH 11/ CBF                         ( 8% van de kinderen met AML) 

MLL                                 /      MLL/ partner genen               ( 18% van de kinderen met ALL) 

 

 

-AML met multi-lineage dysplasieën  

 

-AML met therapie-gerelateerde syndromen 

 

-AML , niet in bovenstaande categorieën opgenomen.  

 

Hoewel in de afgelopen jaren is de prognose van kinderen met AML verbeterd is, blijft deze 

minder goed dan voor ALL. De vijfjaarsoverleving bedraagt tussen de 49% en 63% in de meer 

succesvolle klinische trials [18]. 

 

1.7. Therapie 

 
De behandeling van ALL en AML kent een aantal stappen. Een eerste fase is de remissie-inductie 

fase gevolgd door een intensifiërings- of consolidatie fase en een onderhoudstherapie ter 

voorkoming van residuele ziekte. Volgende bespreking heeft vooral betrekking op ALL als meest 

voorkomende aandoening bij kinderen. 

 
1.7.1. Remissie- inductie fase  

 
De doelstelling van deze fase is herstel van de normale hematopoëse door het uitroeien van meer 

dan 99% van de leukemische cellen. Daarvoor wordt een vast schema gevolgd van toediening van 

glucocorticoïden (prednisone of dexamethasone), vincristine en asparaginase en/of anthracycline.  

Deze behandeling is voor de meeste standaardrisico- gevallen voldoende wanneer zij een 

intensieve nabehandeling krijgen. Om een relaps te voorkomen door aantasting van het centrale 

zenuwstelsel wordt tijdens de remissie-inductie fase een intrathecale therapie met methotrexaat en 

eventueel cytarabine en hydrocortisone toegediend. Voor hoogrisico gevallen, met name deze die 

twee weken na de opstart van de remissie-inductie fase een niveau van ≥ 1% van residuele blasten 

vertonen, wordt de therapie geïntensifieerd. Voor patiënten met T-cel ALL wordt algemeen 

aangenomen dat een bijkomende behandeling met cyclofosfamide en een intensieve behandeling 

met asparaginase een gunstiger uitkomst geven. De resultaten voor T-cel ALL zouden, mits een 

intensievere behandeling, gelijkaardig zijn als deze voor B-cel ALL (Vrooman and Silverman, 



 

                                                                                                                                              13 

2009). Patiënten met Philadelphia-chromosoom positieve ALL geven een betere respons met 

imatinib mesilaat of Gleevec (proteïne-tyrosinekinaseremmer). 

 
1.7.2. Consolidatie fase  
 

Wanneer een normale hematopoëse is bereikt, de patiënt geen symptomen meer vertoont en geen 

klinische tekenen van ALL meer te detecteren zijn, wordt een intensifiëring van de therapie 

opgestart om residuele leukemische cellen uit te roeien en het risico op relaps te voorkomen. Het 

belang van deze behandeling wordt nergens in vraag gesteld maar er bestaat weinig consensus 

over de duur van de behandeling en het soort medicijnen dat moet worden gebruikt. Gewoonlijk 

worden hoge dosissen methotrexaat  en mercaptopurine toegediend, samen met de middelen die in 

de eerste fase werden gegeven. 

 

1.7.3. Onderhoudsbehandeling  
 

Een onderhoudsbehandeling van 2 tot 2,5 jaar is nodig voor alle patiënten met ALL omdat geen 

zekerheid kan geven worden op een uitblijven van een relaps, ook al zijn tweederde van de 

kinderen succesvol te behandelen in 12 maanden. Een regime van een dagelijkse dosis 

mercaptopurine en een wekelijkse dosis methotrexaat vormen de behandeling.  

 

1.7.4. Stamceltransplantatie 
 

De meest intensieve behandeling van ALL bestaat uit stamceltransplantatie. Voor bepaalde 

subgroepen van hoogrisico patiënten geeft dit een duidelijk voordeel, vooral voor Philadelphia-

chromosoom positieve ALL en voor patiënten met een slechte respons op de initiële 

chemotherapie [16]. 

 

Voor de behandeling van AML wordt eenzelfde behandelingsschema gehanteerd. De belangrijkste 

cytostatica in de remissie- inductiefase zijn cytarabine (Ara-C) in combinatie met anthracyclines, 

vooral daunorubicine en idarubicine [28].  
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1.8. Tweelingenonderzoek 

 
Francis Galton (1822-1911), neef van Charles Darwin, wordt algemeen erkend als de vader van 

het tweelingenonderzoek al maakte hij nooit een fundamenteel verschil tussen monozygotische en 

dizygotische tweelingen [29]. Dit onderscheid zou pas 50 jaar later gemaakt worden. Galton zag 

het tweelingenonderzoek als de manier bij uitstek om de relatieve impact van overgeërfde 

genetische factoren tegenover omgevingsfactoren te bestuderen en te evalueren. Dit idee ligt aan 

de basis van meer dan 100 jaar waardevol medisch onderzoek maar zijn grenzeloos geloof in de 

almacht van de erfelijkheidsleer lag ook aan de basis van de eugenetische beweging. Tot welke 

excessen deze beweging heeft geleid onder het Nazi-regime heeft geen nood aan verdere uitleg 

[30].  

Wetenschappelijk en ethisch verantwoord tweelingonderzoek heeft echter bewezen op tal van 

studiegebieden erg leerrijk te zijn. Tweelingen geven nog steeds de beste mogelijkheid om 

genetische en omgevingsfactoren in te schatten en te beoordelen. Zowel monozygotische als 

dizygotische tweelingen leveren waardevolle informatie. Dizygotische tweelingen die samen 

opgroeien, geven de mogelijkheid om ziekteconcordantie te meten bij familieleden die in 

eenzelfde omgeving leven terwijl monozygotische tweelingen dan weer informatief zijn voor het 

vergelijken van individuen met een identiek genotype maar die in een verschillende omgeving 

worden grootgebracht. Op deze manier leveren tweelingen een significante bijdrage bij het 

bepalen van de relatieve bijdrage van genen en omgeving in het ontstaan van ziekten.  

Concordantieonderzoek bij monozygotische tweelingen is voor onderzoekers een belangrijke 

methode om na te gaan in welke mate het genotype alleen voldoende is om tot de ontwikkeling 

van pathologieën te komen. Bij sikkelcelanemie is vastgesteld dat als de ene helft van een 

monozygotische tweeling de ziekte krijgt, dit onvermijdelijk ook voor de andere helft het geval 

zal zijn. Voor diabetes mellitus geldt dit slechts voor 40% van de gevallen. Dat betekent dat een 

ziekteconcordantie bij monozygotische tweelingen van minder dan 100% een sterke evidentie 

geeft dat niet-genetische factoren ook een rol spelen bij het ontwikkelen van een aandoening, met 

name omgevingsfactoren. Onderzoek naar de concordantiegraad bij monozygotische en 

dizygotische tweelingen van het zelfde geslacht die samen opgroeien, laat toe na te gaan hoe vaak 

ziektebeelden zich voordoen bij familieleden die aan dezelfde pre- en postnatale invloeden zijn 

blootgesteld maar waarvan de ene groep alle genen gemeenschappelijk heeft en de andere groep 

maar voor de helft. Een grotere concordantie bij monozygotische tweelingen in vergelijking met 

de dizygotische tweelingen wijst op een sterke indicatie van een genetische component bij het 

ontstaan van een ziekte.  
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 De gevallen waarbij monozygotische tweelingen van elkaar gescheiden worden om op te groeien 

in een andere omgeving, geven dan weer de kans om na te gaan wat de concordantie is voor 

ziekten waarbij mensen met een identiek genotype worden blootgesteld aan verschillende 

omgevingsfactoren [31].  
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2. Doelstelling 

 
 

Het tweelingenonderzoek heeft in de afgelopen jaren op tal van domeinen bewezen een 

waardevolle bijdrage te kunnen leveren bij het verwerven van inzicht in de pathogenese van 

aandoeningen.  

Sommige aandoeningen vertonen een 100% concordantie bij identieke tweelingen wat wijst op 

een gezamenlijke overerving van gemuteerde genen met een hoge penetrantie zoals bij Huntington 

chorea.  

Identieke tweelingen vertonen echter voor veel aandoeningen, zoals tuberculose en andere 

infectieziekten, auto-immuunziekten, autisme, obesitas, cardiovasculaire aandoeningen e.a., een 

concordantie die varieert tussen de 5% en 75%.  

Voor kanker is een grote variatie vastgesteld in de concordantiegraad bij monozygotische 

tweelingen. Deze blijkt hoog voor prostaat – en borstkanker maar laag voor longkanker wat er op 

wijst dat veel het gevolg zijn van een complex samenspel tussen genotype en omgeving.  

   

In deze scriptie wordt aan de hand van een literatuurstudie gezocht naar de bijdrage van het 

tweelingenonderzoek in het verkrijgen van nieuwe inzichten in het ontstaan van leukemie bij 

kinderen en het natuurlijke verloop van de ziekte.  

 

 Kanker is in wezen een ouderdomsziekte; slechts 1% van alle kankers komt voor bij kinderen. 

34% van deze 1% procent wordt ingenomen door leukemie. De kans dat deze aandoening zich dan 

ook nog voordoet bij monozygotisch tweelingenparen is nog uiterst klein daar zij slechts 0,3% van 

alle geboorten uitmaken [31]. De eerste vermelding van concordante leukemie bij tweelingen 

dateert van 1882. Sindsdien is het aantal geregistreerde gevallen opgelopen tot enkele tientallen 

maar de waarde van de studies varieert sterk [32]. Hoewel de bestudeerde aantallen klein zijn, 

betekent dit echter niet dat de relevantie daardoor beperkt is. Dit zal in het vervolg van deze 

scriptie worden aangetoond. 
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3. Methodologie 

 
 

Het overgrote deel van de artikelen die gebruikt werden voor de literatuurstudie werden 

samengebracht door gebruik te maken van de databank Pubmed. Via de zoekterm ‘childhood 

leukemia twins’ werd een reeks referenties geselecteerd die een belangrijke aanzet vormden voor 

het verkrijgen van inzicht in de stand van het onderzoek. Deze werden voorgelegd aan professor 

Speleman die zijn goedkeuring gaf aan de eerste selectie en daarbij benadrukte zoveel mogelijk te 

werken met reviews om het gevaar te vermijden het overzicht te verliezen.  

 

De naam van professor Mel Greaves  kwam herhaaldelijk terug en werd door professor Speleman 

ook aangewezen als één van de meest prominente wetenschappers op het vlak van 

tweelingenstudies in verband met leukemie bij kinderen. Via Pubmed werd een uitgebreide 

bibliografie verkregen van professor Greaves en van een aantal co-auteurs. Het samenstellen van 

de bibliografie leek op een sneeuwbal die een besneeuwde berg afrolt: eens vertrokken kon de 

massa alleen maar toenemen.  

Een eerste oppervlakkige lectuur met aandacht voor relevante referenties leverde opnieuw een 

aantal belangrijke namen en referenties op waaronder Wiemels, Pui, Mullighan, Maia en Mori.  

Voor het inleidende gedeelte verwees professor Speleman eveneens naar Pui. Voor de 

uiteindelijke literatuurstudie werd een selectie gemaakt van die artikelen die de highlights vormen 

in het onderzoek en de belangrijke studies in de marge van het tweelingenstudies. 

 

Een aantal meer algemene werken werd uiteraard ook geconsulteerd om kennis te krijgen over 

leukemie in het algemeen en leukemie bij kinderen in het bijzonder.  
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4. Resultaten 

 
 

‘Creative ideas are the lifeblood of science but without technical innovations as the vehicle, 

nothing really moves ahead to convert speculations into fact. This has been especially true 

in the biology of leukaemia’. 

                                    Mel Greaves, A Scientist Journey’ in ‘White Blood’, 2008, p 51 [33] 

 

4.1.   Tweelingenonderzoek en leukemie 
 

Ethisch verantwoord tweelingenonderzoek waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen 

monozygotische en dizygotische tweelingen, is in de tweede helft van de 20e eeuw voor een groot 

aantal aandoeningen zeer informatief gebleken. Sommige pathologieën tonen een bijna 100% 

concordantie bij monozygotische tweelingen wat wijst op een gemeenschappelijke overerving van 

dominante en hoog penetrante gemuteerde genen zoals bij Huntington chorea [30]. De meeste 

aandoeningen tonen bij monozygotische tweelingen een concordantiegraad die varieert tussen de 

5%-75% en gaan van 2 tot 5 keer hoger dan voor dizygotische tweelingen. Dit blijkt het geval 

voor bijvoorbeeld obesitas, auto-immuunziekten, autisme, cardiovasculaire aandoeningen, 

neuropathologieën en sommige vormen van kanker op latere leeftijd. Deze data wijzen op het 

bestaan van een constitutieve, genetisch bepaalde achtergrond maar bij gebrek aan een 100% 

concordantie voor deze aandoeningen bij identieke tweelingen  kon het niet anders of de interactie 

tussen genetische en omgevingsfactoren was bepalend voor de uiteindelijk ontwikkeling van de 

aandoeningen [34].     

 

In 1880 werd voor het eerst een geval van concordante acute leukemie erkend bij een tweeling van 

hetzelfde geslacht en waarvan men vandaag verondersteld dat het een monozygotische tweeling 

moet zijn geweest [34]. Een eerste rapport verscheen in de Duitse literatuur in 1882. In de jaren 

’30 verschenen opnieuw een aantal verslagen van case studies en de jaren ‘60 en ‘70 zagen een 

aantal reviews over dit onderwerp het licht en nieuwe hypothesen werden geformuleerd [30]. De 

nieuwe inzichten in het ontstaan van leukemie bij kinderen op basis van tweelingenstudies liep 

parallel met de ontwikkeling van de technologie die nodig was om hypothesen te verifiëren.  
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4.2. Nieuwe inzichten in leukemie in de jaren ‘70 
  

Bijna 100 jaar lang was acute leukemie opgedeeld op basis van morfologische kenmerken in een 

lymfatische en myeloïde lijn. Lange tijd werden beide vormen van acute leukemie ook op 

eenzelfde manier behandeld. In de jaren ’70 werd door de techniek van de flow cytometrie de 

mogelijkheid gecreëerd om een verdere opdeling te maken. Elk celtype heeft afhankelijk van zijn 

oorsprong en het stadium van zijn ontwikkeling een serie merkers op het celmembraan. Met een 

panel van gelabelde antistoffen die gericht zijn tegen die merkers is het mogelijk tot een betere 

karakterisering te komen van de celtypes [28].  

Het werd duidelijk dat ALL, die de belangrijkste groep vormt bij kinderen, opgedeeld kon worden 

in twee belangrijke lijnen: de T- cel en de B- cel acute leukemie en dat bepaald kon worden in 

welk differentiastadium de leukemische lymfoblasten geblokkeerd waren. Door gebruik te maken 

van chromosomale merkers, merkers voor mutante genen of genherschikkingen, immunoglobuline 

zware keten (IGH) en T- cel receptor herschikkingen (TCR) en polyformismen, verbonden aan het 

X chromosoom kon de celorigine worden bepaald [35]. Daardoor konden nieuwe subtypes 

worden geïdentificeerd. Sinds 1974 zijn behandelingsschema’s voor chemotherapie in hoge mate 

en met goede resultaten aangepast aan de subtypes zoals deze door het gebruik van merkers werd 

aangegeven [36]. In de jaren ’80 werden leukemische cellen verder ontrafeld en werd op de 

leukemische diversiteit op het niveau van chromosoom- en DNA structuur in kaart gebracht. De 

onderliggende moleculaire pathologieën die bepaalde vormen van leukemie aansturen kwamen 

aan het licht [37]. Recent identificeerden genoomwijde associatiestudies het bestaan van 

ongekende genetische veranderingen die signaalpaden beïnvloeden die bijdragen tot het ontstaan 

van leukemie [38].  

 

De ontdekking van het bestaan van verschillende subtypes van ALL leidde tot een classificatie 

van 1500 gevallen van kinderleukemie door het Londense onderzoeksteam van Mel Greaves, dat 

naast Parijs en het St. Judes in Memphis (USA), zowat het enige centrum in de wereld was die op 

dat moment gebruik maakte van de nieuwe immunologische tools. Daaruit bleek dat de het type 

precursor B-cel ALL met expressie van CD10, of de common ALL (cALL) de meest 

voorkomende vorm van acute leukemie bij kinderen en met een piekincidentie tussen 2-5 jaar. In 

de daaropvolgende jaren werd een internationaal consortium opgericht met de bedoeling de eerste 

resultaten van de classificatie te toetsen en regionale verschillen op te sporen [33] (Classificatie en 

Epidemiologie: zie Inleiding). De bevindingen gaven aanleiding tot nieuwe vragen over het 

ontstaan van leukemie bij kinderen en de mogelijke rol van infecties in de oncogenese. Het is 

tegen deze achtergrond dat zich het tweelingenonderzoek voltrok.  
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4.3. Tweelingen: unieke helpers in het onderzoek 
 

De behandeling van kinderleukemie is in de afgelopen jaren een klinisch succesverhaal gebleken 

met een gemiddelde overlevingsgraad die hoger ligt dan 80 %. Veel kinderen blijven helaas, na 

een langdurige behandeling levenslang getekend door de bijwerkingen van de agressieve therapie. 

Een vroege detectie van de ziekte of preventieve maatregelen blijven een na te streven doel. Er 

blijft echter nog een lange weg te gaan in het doorgronden van de oorzaken van leukemie. Vaak 

worden translocaties of mutaties aangehaald als oorzaak van leukemie. Nochtans is het de manier 

waarop deze alteraties tot op moleculair vlak tot stand komen of niet hersteld worden door 

endogene en exogene processen de echte oorzaak van de ziekte en deze is voor de meeste 

patiënten onbekend [15].  

In de zoektocht naar het ontstaan van leukemie bij kinderen en in het ontdekken van het 

natuurlijke verloop van de ziekte en de moleculaire genetische aspecten van pediatrische leukemie 

in het algemeen, is het tweelingenonderzoek in de afgelopen jaren van groot belang gebleken.  

 

4.3.1.   Concordantie bij monozygotische tweelingen.  

 
Condordante leukemie bij – wat vandaag verondersteld wordt- monozygotische tweelingen is 

bekend sinds de 19e eeuw. In de jaren ’30 volgenden een aantal nieuwe case-studies en verschenen 

in de jaren ‘60 en ’70 een aantal case-studies en reviews over dit onderwerp. 

Volgens Greaves et al. waren er bij het begin van de 21e eeuw meer dan 70 gevallen van 

tweelingenparen van hetzelfde geslacht of waarvan met zekerheid was vastgesteld dat het 

monozygotische tweelingen waren met concordante leukemie gerapporteerd in de medische 

literatuur. Het kleine aantal en de onzekerheid over de zygositeit in de oudere gevallen maakt het 

moeilijk om een juiste berekening te geven van de concordantiegraad [30]. De aantallen waarop 

de concordantiegraad die vandaag als richtinggevend wordt gehanteerd zijn nog steeds beperkt en 

suggereren een concordantie voor acute leukemie (ALL en AML) voor kinderen van 0 tot 15 jaar 

tussen de 5% en 25%. Zuigelingen ALL is klinisch en biologisch als een andere ziekte dan kinder 

ALL te definiëren en wanneer deze groep uit de cijfers voor ALL wordt gehaald, bekomt men een 

concordantiegraad van ongeveer 10% (Mori et al., [14] stellen een concordantie van 5%-10%) Het 

is ook eerder zeldzaam dat tweelingen ouder dan 6 jaar zich voor het eerst met ALL presenteren. 

Daaruit volgt dat de concordantiegraad voor cALL bij 2 tot 5 jarigen een piekincidentie kent die 

hoger is dan 10%, wellicht zelfs 15% bereikt. Zuigelingen vormen de helft van de 

tweelingenparen die zich aandienden met leukemie maar verhoudingsgewijs vormen zij, in 

vergelijking tot eenlingen met ALL een veel grotere groep. Voor hen ligt de concordantie op 

ongeveer 100%. 
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Concordante leukemie bij volwassenen komt uiterst zelden voor (1%). Er kan een uitzondering 

zijn voor chronische lymfatische leukemie waarvoor een aantal gevallen zijn gemeld. 

Waarschijnlijk moet hiervoor een oorzaak gezocht worden in erkende familiale of overgeërfde 

factoren.  

Concordantie voor andere hematologische maligniteiten zijn volgens Greaves et al. (2003) niet 

gekend behalve voor Hodgkin lymfoom in jonge volwassenen (5%) en er is melding gemaakt van 

concordantie voor Langerhans cel histiocytose.  

Toch blijft het een niet tegen te spreken feit dat de concordantiebereking op zeer zwakke gegevens 

is gebaseerd en dat twijfel kan ontstaan omtrent de indicatieve waarde. Zoals Patrick Brown stelt 

zijn er bijvoorbeeld geen gepubliceerde data voor handen over tweelingenconcordantie voor 

gevallen van cALL met TEL-AML1 [39]. 

 
4.3.2.   Hypothesen rond concordantie 
 

Meestal wordt er van uit gegaan dat concordantie bij tweelingen een uiting is van 

gemeenschappelijke overgeërfde genetische vatbaarheid via één of meer parentale allelen en 

gemeenschappelijke postnatale invloeden [32]. Behalve voor familiaal overgeërfde retinoblastoma 

is de concordantie in alle andere pediatrische kankers slechts 2% wat in groot contrast staat met de 

bijna 100% concordantie voor zuigelingen ALL. Data over dizygotische tweelingen en gewone 

broers en zussen lijken erg laag wat niet te verwachten is indien hoog penetrante genen de oorzaak 

zijn. Hypothesen werden geformuleerd vanaf de jaren ’60. In 1962 werd door Wolman 

gesuggereerd dat de ziekte mogelijks ontstond in één van de tweelingen in de baarmoeder en werd 

doorgegeven naar de andere door de gemeenschappelijke bloedcirculatie. In 1964 benadrukten 

ook MacMahon en Levy een mogelijke prenatale oorsprong van leukemie. Het idee werd verder 

ontwikkeld in 1971 door Clarkson en Boyse (oorspronkelijke artikels niet geconsulteerd). Zij 

suggereerden een zeer aannemelijke en niet genetische verklaring voor concordante leukemie met 

name het ontstaan van de aandoening in één van de tweelingen in utero die werd doorgegeven aan 

de andere tweeling via placentale anastomose.  Vasculaire anastomose bij monochoriale placenta 

is een sinds lang gekend gegeven en kan ook de oorzaak zijn van het tweeling transfusie 

syndroom. 

 

Ongeveer 60% van de monozygotische tweelingen ontstaan door embryonale splitsing na dag 3 en 

voor dag 7, en deze ontwikkelen in gescheiden diamniotische embryo’s met een monochoriale 

placenta waarlangs de bloedsomlopen van de beide foetussen met elkaar in verbinding staan. 

Dizygotische tweelingen zijn per definitie dichoriaal hoewel het sporadisch voorkomt dat in twee 



 

                                                                                                                                              22 

placenta’s een fusie optreedt met uitwisseling van cellen zodat bij ± 8% van de dizygotische 

tweelingen sprake is van bloedchimerisme.  

De stelling van Clarkson en Boyse zou bewezen kunnen worden indien het bestaan kon worden 

aangetoond van een gedeelde, niet –constitutieve, cytogenetische abnormaliteit in de leukemische 

cellen van beide tweelingen. De studies die in deze periode verschenen gaven echter tweeslachtige 

resultaten en de kwaliteit van de cytogenetische onderzoeken waren in die tijd verre van ideaal 

[30]. 

 

4.4. Bewijsvoering voor een monoklonale origine in utero 
 

Om aan te tonen dat AL een prenatale monoklonale oorsprong kan hebben werd in eerste instantie 

onderzoek gedaan naar concordante leukemie bij tweelingen. Vervolgens werd gebruik gemaakt 

van Guthrie kaarten. 

 

4.4.1.   Tweelingenonderzoek 

 
In een serie studies over een periode van 10 jaar met tweelingenparen met concordante leukemie 

van over de hele wereld werd gezocht naar de monoklonale origine [34]. Het onbetwistbare bewijs 

werd geleverd door het gebruik van kloonspecifieke merkers die ontstaan zijn door 

chromosoomtranslocatie en door het gebruik van immunoglobuline zware keten merkers (IGH) en 

T- cel receptor (TCR) kloontypische sequenties die een vergelijkbare opportuniteit geven als de 

fusiegen- merkers maar soms niet zo stabiel zijn [40].  

In 1993 werd aangetoond dat in drie paar zuigelingen met concordante ALL, elk paar een 

identieke MLL herschikking deelde. Deze herschikkingen waren enkel aanwezig in bloedcellen en 

waren verdwenen in de stalen na remissie en waren daarom verworven en niet –constitutief (Ford 

et al., 1993). 

Ford et al. beschreven een tweeling met een concordante T- cel maligniteit waarbij de eerste op 9 

jarige leeftijd werd gediagnosticeerd voor T- cel non Hodgkin lymfoom en de tweede op 11 jarige 

leeftijd voor T- cel ALL. Zij kwamen tot de vaststelling dat beiden de zelfde TCRβ 

genherschikking deelden met een identieke 11 basen paar (bp) N regio. De kans dat twee 

onafhankelijke T-cel klonen een identieke 11 bp N regio delen in een herschikt TCRβ gen is1×411  

Waren deze kinderen geen identieke tweelingen geweest dan was het vermoeden van een 

prenatale origine nooit gerezen [42]. De auteurs stelden dat er geen enkele reden was om aan te 

nemen dat het ontstaan van leukemie in tweelingen anders zou verlopen dan in enkelingen en dat 

deze veronderstelling toelaat te suggereren dat het zeer waarschijnlijk is dat ook andere T- cel 

maligniteiten in utero worden geïnitieerd. 
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Een veel voorkomende structurele genetische afwijking in kinderleukemie (25% van de ALL 

gevallen bij kinderen) is de fusie van twee genen namelijk het TEL en het AML1 gen. Dit ontstaat 

door chromosoomtranslocatie tussen chromosoom 12 en 21, t(12;21). De simultane breuken in het 

TEL gen op chromosoom 12 en het AML1 gen op chromosoom 21 worden gevolgd door een 

foutief herstel wat resulteert in de vorming van een fusiegen waarin de TEL en AML1 genen die 

normaal van elkaar gescheiden zijn met mekaar worden verbonden. De DNA breuken doen zich  

ad random voor in geclusterde regio’s. Deze bevinden zich altijd in introns of niet coderende 

regio’s van de genen. De precieze breekpunten in de TEL en AML1 genen kunnen worden 

geïdentificeerd door polymerase kettingreactie. De individuele breekpunten voor de kloon van 

elke patiënt zijn geclusterd maar uniek of kloontypisch en levert een stabiele en sensitieve merker 

voor de leukemische kloon [32]. 

 

In 1998 werd een studie gepubliceerd waarin op basis van DNA analyse werd aangetoond dat een 

concordant tweelingenpaar een unieke maar niet-constitutieve TEL-AML fusie sequentie gemeen 

had en in de leukemische cellen een identieke herschikte IGH allel had. Als verklaring stelden de 

auteurs dat het fusiegen in één cel van één tweeling was ontstaan en waarschijnlijk een mutatie is 

die leukemie kan doen ontstaan; daarop volgde een intra-placentale metastasering naar de andere 

tweeling [43]. 

 

Een tweelingenpaar werd gediagnosticeerd op de uiteenlopende leeftijd van 5 en 14 jaar. Deze 

laatste had een beenmergpunctie gehad toen haar zusje ziek werd op 5 jarige leeftijd. In dit 9 jaar 

oude staal dat ten tijde van de eerste analyse als normaal werd beschouwd, kon later de 

aanwezigheid van de unieke TEL-AML fusiesequentie worden aangetoond. De periode tussen het 

ontstaan van de preleukemische kloon en vaststellen van leukemie (latentietijd) kan erg variëren 

in tijd [44].  

 

Hyperdiploïdie ( > 50 chromosomen) is de meest voorkomende genetische afwijking in leukemie. 

Op basis van gearchiveerd neonataal bloed (Guthrie kaarten) kan de aanwezigheid van 

kloontypische IGH herschikkingen worden aangetoond als bewijs voor in utero initiatie. Dit 

bewijs is echter enigszins dubbelzinnig omdat niet kan worden aangetoond dat de kloontypische 

IGH sequentie die gebruikt werd niet bestond voor de genetische events die hyperdiploïdide ALL 

initieerden. De beschrijving van een concordante tweeling, gediagnosticeerd op 22 maanden voor 

de eerste en 24 maanden voor de tweede tweeling bracht hierbij opheldering. De leukemische 

cellen van een tweeling hadden twee herschikte TCRD (T-cel receptor Delta) allelen en één 

daarvan was een kloontypische Vδ2- Dδ3 sequentie die gedeeld werd met de andere tweeling. 

Hun leukemische cellen hadden verschillende, van elkaar te onderscheiden, IGH VH – JH  
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herschikkingen maar deelden twee gemeenschappelijke DH-JH  stam-sequenties. Dit vormt een 

aannemelijke verklaring voor een prenatale origine in één van de tweelingen en een in utero 

overdracht naar de andere tweeling [45]. Deze bevindingen werden ondersteund door de 

identificatie van CD34+/CD19+ B- lijn progenitorcellen met triploïde chromosomen in toevallig 

bewaard navelstrengbloed van een patiëntje dat op 3 jaar gediagnosticeerd werd op hyperdiploïde 

ALL [46].  

Acute myeloïde leukemie komt in vergelijking met ALL veel minder voor. In 2003 beschreven 

Kempski et al. een concordante tweeling voor AML met een diagnose op 6 maand en 13 maand. 

De leukemische blasten van de beide kinderen toonden een uitgebreide intraklonale diversiteit. De 

vergelijking van de leukemische cellen door karyotypering en in fluorescentie in situ hybridisatie 

identificeerde belangrijke componenten die gemeenschappelijk waren en uitgebreide subklonale 

alteraties die uniek waren voor de beide kinderen. Er werd geconcludeerd dat alle gedeelde 

merkers prenataal gegenereerd moesten zijn en dat de uitgebreide subklonale veranderingen een 

uiting waren van onafhankelijke, postnatale chromosomale diversificatie. De kenmerken van de 

beschreven tweeling zijn duidelijk indicatief voor chromosomale instabiliteit zoals bij andere 

kinderen met AML.  Een vergelijking van de subklonale evolutie in beide tweelingen is mogelijk 

en laat toe de pre- en postnatale evolutie te vergelijken [47].  

          

ALL bij drielingen werd tot op vandaag tweemaal gesignaleerd. Een rapport van 2001 maakt 

melding van een drieling waarbij twee monozytische en één dizygoot geïdentificeerd werden.  

ALL werd vastgesteld in de monozygotische tweeling terwijl hun dizygotische broer ziektevrij 

bleef. De monozygotische tweeling had in zijn neonatale bloedstalen een gemeenschappelijke 

TEL-AML1 fusiegen sequenties. Het bloedstaal van de dizygotische broer was ook fusiegen-

positief in één enkel segment maar drie jaar later werd zijn bloed negatief bevonden na PCR en 

RT- PCR screening. Deze opmerkelijke vaststelling kon mogelijks verklaard worden door een 

contaminatie van de Guthrie kaarten onderling. In de veronderstelling dat dit niet het geval was, 

moet de aanwezigheid van enkele preleukemische cellen in het neonatale bloed van de 

dizygotische tweelingbroer die zich ontwikkelde via een afzonderlijke placenta, een andere 

verklaring hebben. Een mogelijkheid is dat de cellen via de bloedcirculatie van de moeder de 

dizygoot hebben bereikt omdat is vastgesteld dat normale foetale cellen in de bloedstoom van de 

moeder kunnen binnendringen en overleven. Een andere studie toonde ook de mogelijkheid aan 

van concordante leukemie in monozygotische tweelingen die dichoriaal waren [48]. De 

dizygotische broer bleef gezond en bij bloedonderzoek ten tijde van de ziekteverschijnselen bij 

zijn broers bleek dat er geen detecteerbare TEL-AML1 fusiesequenties of mRNA sequenties te 

vinden waren, mogelijks door een tekort aan detecteerbare cellen of indien zij effectief ooit 

aanwezig zijn geweest door een eliminatie van deze cellen door het immuunsysteem die deze 

cellen als genetisch vreemd beschouwde. In de monozygotische tweeling echter was, naast de 
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TEL-AML1 fusie een deletie van de normale, niet-herschikte TEL allel vastgesteld maar deze was 

subklonaal en individueel verschillend wat wijst op een onafhankelijke en tweede wijziging en 

daarom verondersteld postnataal van oorsprong [49].  

Op basis van een 20 jaar oude beenmergstalen van een voor ALL concordante drieling werd 

eveneens een in utero origine verondersteld door de aanwezigheid van gedeelde kloontypische 

IGH sequenties [50].   

  

4.4.2. Onderzoek op basis van Guthrie kaarten 

 
Tot dus ver was door het tweelingenonderzoek een substantieel bewijs geleverd een in utero, 

monoklonale origine van acute leukemie. Indien de hypothese van in utero initiatie juist was voor 

tweelingen dan moest dit ook het geval zijn voor eenlingen omdat tweelingen biologisch in niets 

verschillen van enkelingen of anders gezegd dan moest aangetoond kunnen worden dat in foetaal 

of neonataal bloed van kinderen die later leukemie ontwikkelden al leukemische cellen aanwezig 

waren. Een bijkomende vraag die om antwoord vroeg was hoe vaak dit gebeurde. Voor 

zuigelingen ALL leek een prenatale origine niet zo moeilijk aan te tonen; ten eerste gezien de zeer 

jonge leeftijd van de patiënten waarvan sommigen neonataal met MLL positieve ALL werden 

gediagnosticeerd en ALL zelfs in een doodgeboren baby was vastgesteld. Daarenboven is 

discordantie in zuigelingen ALL bij monozygotische tweelingen bijna onbestaand.  
 

Voor kinderen met cALL die het meest voorkomt op de leeftijd van 2 tot 5 jaar gaat logica niet op. 

De concordantie wordt geschat op 10% ( tot 15%: zie hoger), wat betekent dat 90% discordant is. 

Een mogelijke verklaring was dat leukemie in oudere tweelingen en in eenlingen postnataal 

geïnitieerd wordt. Een tweede verklaring kon zijn dat leukemie in eenlingen in utero werd 

geïnitieerd maar dat een tweede noodzakelijke postnatale gebeurtenis nodig was om tot leukemie 

te komen. Greaves et al. opperde dat deze vraagstelling enkel een definitief antwoord zou krijgen 

indien er zich een monozygotische tweeling aandiende met discordante ALL waarbij in de 

gezonde helft van de tweeling het zelfde kloontypische fusiegen aanwezig was, maar waarbij geen  

leukemie voorkwam [30]. Op dat ogenblik was deze bewijsvoering inderdaad nog niet mogelijk; 

enkele jaren later wél.  

 

Om deze vraag te beantwoorden werd gebruik gemaakt van Guthrie kaarten die oorspronkelijk 

ontwikkeld zijn voor het opsporen van de stofwisselingsziekte fenylketonurie [30]. De kaarten 

worden gewoonlijk gedurende vele jaren bewaard en hebben intact DNA dat amplifieerbaar is 

door PCR. Voor het eerst werden zij nu gebruikt om verworven moleculaire abnormaliteiten op te 

sporen. Indien leukemie ontstond voor de geboorte dan moest dit terug te vinden zijn in neonataal 
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bloed van kinderen die later leukemie ontwikkelden. Om deze  hypothese te testen werd een 

onderzoek gestart voor een soort leukemie waarvoor een geschikte merker voor handen was en 

waarvan het indirecte bewijs voor in utero origine erg groot was. Hiervoor kwamen de MLL 

herschikkingen in aanmerking. De meest voorkomende herschikking is de t(4;11) (q21;q23) wat 

resulteert in het MLL-AF4 fusiegen dat verondersteld wordt een functioneel oncogen te zijn.  

In 1997 verscheen een eerste studie waarin gebruik gemaakt werd van de Guthrie kaarten. Van 

drie kinderen die op een leeftijd tussen de 5 maand en 2 jaar ALL ontwikkelden waren neonatale 

bloedstalen beschikbaar. Op basis van RT-PCR ( reverse transcription polymerase chain reaction) 

kon worden aangetoond dat bij de geboorte van deze kinderen voor elk van hen een unieke MLL-

AF4 fusiesequentie aanwezig was en die daarom moest zijn ontstaan tijdens de foetale 

hematopoëse in utero. Deze studie gaf onbetwistbaar bewijs voor een prenatale initiatie van acute 

leukemie in jonge patiënten [50].  

 

De meest frequente chromosomale of moleculaire afwijkingen bij kinderen die cALL ontwikkelen 

zijn hyperdiploïdie en de fusie van de TEL-AML1 genen maar enkel TEL-AML1 is bruikbaar als 

amplifieerbare merker voor PCR. In een studie van Wiemels et al. [52] werd een vergelijkbaar 

onderzoek met Gale et al. [51] gemaakt. Om het TEL-AML1 fusiegen te gebruiken als een unieke 

merker voor de leukemische kloon moest de genomische TEL-AML1 fusie sequentie verkregen 

worden. Dit was mogelijk door het moleculair klonen van herschikte TEL-fragmenten of door 

amplificatie van TEL-AML1 DNA door long-distance inverse PCR. Neonatale bloedstalen van 

kinderen die tussen de 2 en 5 jaar cALL ontwikkelden en gepaarde stalen van een concordante 

tweeling, gediagnosticeerd op 4 jaar, werden voor het onderzoek gebruikt. De conclusie was dat 

cALL frequent en waarschijnlijk in de meeste gevallen ontstaat in utero, zelfs voor kinderen die 

pas op latere leeftijd een klinisch leukemie ontwikkelen.  

 Eenzelfde procedure werd toegepast voor kinderen met t(8;21) AML1-ETO translocaties en 

leidde tot vergelijkbare conclusies: er werd direct bewijs geleverd voor een prenatale initiatie. In 

vijf van de tien gevallen werd aangetoond dat de fusiesequenties die als leukemisch of 

preleukemisch worden aangeduid, aanwezig waren bij de geboorte en dus jaren voor de diagnose 

van leukemie. Voor de overige vijf negatieve stalen wordt een prenatale origine niet uitgesloten 

omdat de resultaten niet definitief zijn gezien de limieten van het onderzoek [53].  

 

De onderzoeksresultaten gaven echter een direct en ondubbelzinnig bewijs van een prenatale 

origine van leukemie in de meeste gevallen [34]. Hematologische stamcellen in de foetale lever of 

beenmerg zijn de waarschijnlijke sites waarin de chromosoomveranderingen plaatsvinden maar 

vroegere stadia van de embryonale hematopoëse zijn niet uit te sluiten [54].  
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4.5.  Discordantie: nood aan een tweede postnatale tweede hit 
 

Indien een in utero initiatie van een preleukemische kloon voldoende was om tot leukemie te 

komen dan moest ieder kind bij wie bij geboorte een initiërende aberratie werd ontdekt op een 

variabele termijn  leukemie ontwikkelen.  

Voor monozygotische tweelingen met leukemie beneden de leeftijd van 1 jaar is de concordantie 

bijna 100% wat er zou kunnen op wijzen dat bij geboorte het proces dat leukemie initieert, is 

afgerond en dat leukemie kan gediagnosticeerd worden. Dit zou kunnen wanneer het MLL gen op 

zich voldoende is om tot leukemie te komen. Een andere mogelijkheid is het ontwrichtend effect 

van het MLL gen op DNA herstel of de regulatie van de celcyclus waardoor op een snelle manier 

bijkomende en noodzakelijke genetische veranderingen worden verkregen [54].  

 

De tweelingenconcordantie voor leukemie bij oudere kinderen is ~ 10%, de grote variatie in tijd 

die verstrijkt tussen initiërende gebeurtenissen en leukemie (soms tot 14 jaar) en het gebrek aan 

tekenen van leukemie bij transgenetische muizen voor TEL-AML1 en AML1 ETO laat toe om te 

veronderstellen dat er naast een prenatale initiatie nood is aan één of meer bijkomende ‘hits’ of 

genetische veranderingen om te komen tot leukemie. Daaruit volgt dat de initiërende factoren 

onvoldoende zijn om tot leukemie te komen en dat nood is aan een of meer bijkomende genetische 

alteraties, een hypothese die door Knudson in 1971 naar voor werd gebracht op basis van een 

statistische studie over het voorkomen van retinoblastoma [55] die daarmee ook de theorie van de 

excentrieke wetenschapper Carl Nording terug aan de oppervlakte [56]. Om de hypothese van een 

noodzakelijke tweede ‘hit’ te verifiëren werd in eerste instantie gebruik gemaakt van ad random 

geselecteerde stalen van bewaard navelstrengbloed [14]. 

Een tweede bewijsvoering werd geleverd door de studie van Hong et al. op basis van een 

monozygotische tweeling, discordant voor ALL [57].  

 

4.5.1.    Analyse van ad random geselecteerd navelstrengbloed 

 
Voor leukemie impliceert het ‘two hit model’ dat de aanwezigheid van chromosoomtranslocaties, 

functionele fusiegenen en preleukemische klonen in hematopoëtische stamcellen moeten 

gegenereerd worden en aanwezig moeten zijn in het bloed van gezonde neonaten op een schaal 

die veel groter is dan de gekende incidentie graad of het cumulatieve risico voor ALL en AML. 

Deze bedragen ~ 1 op 2000 voor AL voor kinderen van 0-15 jaar, ~1 op 10 000 voor ALL met 

TEL-AML1 en ~1 op 80 000 voor AML met AML1-ETO. 

Twee parallelle testen werden uitgevoerd op ad random geselecteerd navelstrengbloed. Met RT-

PCR werden 567 stalen gescreend voor TEL-AML1 en 6 stalen (~ 1%) werden positief bevonden; 
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496 stalen werden getest voor AML1-ETO en 1 bleek positief. Er waren 7 positieve resultaten 

voor de TaqMan test en dit waren dezelfde als eerder gevonden via RT-PCR. Via fluorescentie in 

situ hybridisatie (FISH) werd gezocht naar bevestiging van de positieve resultaten.  

De resultaten bevestigen de veronderstelling dat niet geselecteerd navelstrengbloed in een aantal 

gevallen TEL-AML1 en AML1-ETO fusiegenen zou bevatten, die voortkomen uit translocaties en 

die voorkomen op een niveau dat ten minste 10 tot 20 keer hoger ligt dan het cumulatieve risico 

op leukemie. 

 

Ongeveer 1% van de neonaten had een TEL-AML1 positieve B-cel kloon; 100 keer meer dan de 

incidentie voor TEL-AML1 positieve ALL en waarschijnlijk ook voor AML1-ETO positieve 

AML. Dat de geïdentificeerde cellen met fusiegenen in navelstrengbloed een mogelijks 

preleukemische aard hebben wordt ondersteund door de bevinding dat deze aanwezig zijn op een 

frequentie die suggestief is voor significante klonale expansie ( 10-3 tot 10-4 ).  

De onderzoekers gaan er van uit dat de uitgebreide preleukemische klonen pathologisch en 

klinisch niet actief zijn bij gebrek aan een noodzakelijke bijkomende postnatale tweede genetische 

verandering of tweede ‘hit’ ( mogelijks de deletie van de niet-herschikte TEL allel). 

Dit resultaat duidt er op dat chromosomale alteraties die leukemie veroorzaken veel vaker 

voorkomen dan de zeldzaamheid van de ziekte laat veronderstellen. De frequentie is vergelijkbaar 

met de frequentie voor wat beschouwd wordt als vermoedelijk premaligne laesies in andere 

kankers bij kinderen, zoals neuroblastoma en Wilms tumoren. De bevindingen suggereren dus dat  

meer pediatrische kankers geïnitieerd worden op een niveau dat veel hoger ligt dan het uiteindelijk 

aantal ziektebeelden laat vermoeden en de data stemmen overeen met het ‘two hit model’ van 

Knudson voor niet overgeërfde pediatrische maligniteiten. Indien de resultaten van dit onderzoek 

van toepassing zou zouden zijn op alle subtypes van leukemie, dan volgt daaruit dat 5% van de 

kinderen geboren wordt met een preleukemische kloon en dat is 100 keer de cumulatieve 

frequentie van 1 op 2000 van het voorkomen van leukemie voor de leeftijd van 15 jaar [14].  

 

De resultaten van deze veelgeciteerde studie werden recent op de helling gezet door een publicatie 

van Lausten-Thomsen et al. waarin de conclusies worden gepubliceerd van een nieuwe analyse 

van 1417 stalen van navelstrengbloed op de aanwezigheid van TEL-AML1 positieve cellen in 

gezonde neonaten [58]. Enigszins tot verbijstering van onderzoekers, en van collegae zoals blijkt 

uit de reacties, kwamen zij tot de vaststelling dat de aanwezigheid van TEL-AML1 (in de studie 

besproken als ETV6-RUNX1) in een veel lagere frequentie voorkomt dan tot nu toe werd 

aanvaard. Op basis van een eerste screening met een hoog sensitieve real-time RT-PCR werden in 

eerste instantie 14 positieve stalen gedetecteerd. Dot-blot analyses bevestigden de aanwezigheid 

van slechts 9 TEL-AML1 transcripten. De positieve signalen konden in geen enkel van de 14 

stalen bevestigd worden door herscreenen van bewaard (ingevroren) mRNA. Als mogelijke 
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verklaring voor de uiteenlopende resultaten kan het verschil in de onderzochte populatie worden 

aangevoerd (het betrof een hoofdzakelijk blanke Deense populatie). Meer waarschijnlijk echter 

moet het verschil worden gezocht in de gebruikte screeningsmethode. Deze resultaten vragen 

uiteraard om verder onderzoek en een onbetwistbaar antwoord, vooral omdat Lausten-Thomsen et 

al. als belangrijke conclusie stellen dat screening van neonatale bloedstalen in de toekomst een 

optie kan zijn om kinderen de identificeren die het risico lopen TEL-AML1 positieve ALL te 

ontwikkelen.  

 

4.5.2. Een monozygotische tweeling, discordant voor ALL 
 

Het bewijs van een in utero ontstane preleukemische kloon die enkel door een noodzakelijke 

tweede hit tot leukemie kan komen, kon in theorie ook worden geleverd indien zich een 

monozygotische tweeling aandiende die discordant was voor leukemie. Het is ook een unieke 

gelegenheid voor het bestuderen en vergelijken van de stamcel die leukemie initieert (de 

preleukemische of premaligne stamcel) en de afgeleide stamcel die via genetische alteraties 

aanleiding geeft tot de leukemie [59]. Over de aard en de frequentie van de cALL propagerende 

cellen bestaat geen eensgezindheid. De tweelingstudie over Olivia en Isabella toonde aan dat de 

vermoedelijke kankerstamcellen geen vast gegeven zijn maar evolueren in genotype en fenotype. 

De uitgebreide onderzoeksresultaten werden in 2008 gepubliceerd in de Lancet [57] maar al 

bekendgemaakt door Mel Greaves in het Annual Research Report van Cancer Genetics in 2007 

[59]. Het onderzoek kreeg ook veel aandacht in de Britse pers en de Britse televisie. 

 

Het toeval stelde de onderzoekers in staat de klonale evolutie te bestuderen van TEL-AML1 

positieve precursor B- cel ALL. Zij identificeerden in eerste instantie een celcompartiment in de 

leukemische cellen van kinderen met ALL die in staat was leukemie te initiëren bij muizen. De 

studie van de vermelde monozygotische, monochoriale tweeling, discordant voor leukemie, gaf de 

mogelijkheid het rechtstreeks verband aan te tonen tussen ‘kankerpropagerende’ cellen en de 

preleukemische cel waar de TEL-AML1 fusie zich voor het eerst voordoet of een functionele 

impact heeft. De analyse van TEL-AML1 getransduceerde navelstrengbloedcellen suggereert dat 

TEL-AML1 functioneert als een eerste hit door de preleukemische cel te voorzien van 

zelfvernieuwende en overlevende eigenschappen [57]. De belangrijkste stappen in dit onderzoek 

worden hieronder weergegeven. 

  

De meeste leukemische cellen in cALL geven co-expressie aan CD19 en CD10 en gaan gepaard 

met een klonale herschikking van de IGH wat als indicatief beschouwd wordt voor een pre-B cel 

identiteit. ALL bij kinderen wordt vaak geassocieerd met de expressie van een zeldzame populatie 

van CD34+ CD38 -/low CD19 + cellen die niet detecteerbaar zijn in normaal beenmerg. Deze cellen 
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werden geïsoleerd uit TEL-AML1 positieve leukemie patiënten en hun stamcelfunctie werd getest 

door enting op immuuundeficiënte muizen als test voor hun potentie in de leukemogenese. FISH 

bevestigde de aanwezigheid van TEL-AML1 fusiegenen in de graften wat erop wijst dat CD34+ 

CD38 -/low CD19 + cellen kunnen functioneren als zelfvernieuwende kankerpropagerende cellen. 

Hoe deze cellen zich verhouden tot deze waarin de TEL-AML1 fusie zich voor het eerst voordoet 

en de leukemogenese initieert, werd onderzocht aan de hand van bovengenoemde monochoriale 

tweeling. De unieke kloon die in utero geïnitieerd is in één van de tweelingen kan zich 

verspreiden naar de andere door plancentale anastomose. Omdat additionele mutaties nodig zijn 

om te komen tot  leukemie is het mogelijk de bij presentatie van leukemie bij één van de kinderen, 

het andere kind drager is van een voorstadium van de preleukemische kloon maar toch gezond 

blijft.  

 

Een van de meisjes werd op de leeftijd van 2 jaar gediagnosticeerd met TEL-AML1 positieve pre- 

B cel ALL en haar leukemische blasten toonden het verlies van de niet herschikte TEL allel. In 

haar beenmerg werd een populatie de kankerpropagerende cellen CD34+ CD38 -/low CD19 + 

aangetroffen. Bij haar gezonde tweelingzus werd om ethische redenen enkel analyses verricht op 

perifeer bloed om in eerste instantie vroegtijdig een mogelijke aanwezigheid van leukemie op te 

sporen en in tweede instantie als wetenschappelijk onderzoek. Op een lage frequentie (~0.1%) 

werden TEL-AML1 - positieve B lijn gebonden CD19 + cellen gevonden maar al deze cellen 

bevatten de normale TEL allel wat overeenkomt met een preleukemische status. Bij de gezonde 

tweeling werd op een frequentie van 0.002% van de totale mononucleaire cellen een zeldzame 

populatie van CD34+ CD38 -/low CD19 + gevonden die niet terug te vinden zijn in het perifere bloed 

van hematologisch normale kinderen van dezelfde leeftijd.  

 

Om de relatie tussen de CD34+ CD38 -/low CD19 + populaties van de beide tweelingen te 

onderzoeken werd de IgH gen herschikking onderzocht met betrekking tot de variable (V), de 

diversity (D) en joining (J) loci. Voor de gezonde tweeling kon door PCR een DJ herschikking 

worden vastgesteld maar geen VDJ herschikking wat wel het geval was voor haar zieke zuster. 

Analyse van de herschikkingen voor beide meisjes wees uit dat de CD34+ CD38 -/low CD19 + 

propagerende populatie in de tweeling met leukemie een klonale en meer gedifferentieerde 

descendant is van de CD34+ CD38 -/low CD19 + populatie van de gezonde tweeling. Bij deze laatste 

werd geen expressie van het CD10 cALL antigen gevonden, bij haar zieke zuster wel.  
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In een volgende fase van het onderzoek werd een model opgesteld om preleukemie te ontwikkelen 

veroorzaakt door TEL-AML1. Daarvoor werd een transplantatie verricht van TEL-AML1 

getransduceerde menselijke navelstrengbloedcellen op NOD/SCID muizen. Deze data 

ondersteunen de veronderstelling dat TEL-AML1 als enige mutatie, abnormale cellen kan 

genereren die lijken op de TEL-AML1 cellen met expressie van CD34+ CD38 -/low CD19 + zoals 

gezien bij de gezonde tweeling. De xenografisch gemodelleerde TEL-AML1 gegenereerde CD34+ 

CD38 -/low CD19 + cellen vertoonden B cel differentiatie en zelfvernieuwend potentieel in vitro. Om 

na te gaan of deze TEL-AML1 gegenereerde CD34+ CD38 -/low CD19 + cellen in staat zijn tot het 

initiëren en in stand houden van een preleukemische kloon in vivo, werden deze cellen geïsoleerd 

uit de geïmplanteerde eerste reeks muizen en vervolgens geïnjecteerd in de tibia van een tweede 

reeks NOD/SCID muizen. Deze cellen gingen zich als echte stamcellen gedragen en gaven 

aanleiding tot meer mature B cellen (CD38+ CD 19 +) en een herstel van een CD34+ CD38 -/low 

CD19+ populatie; dit in tegenstelling tot de TEL - AML1 cellen met expressie CD34+ CD38+ 

CD19+ (pro- B cellen). 

Dit experiment toonde aan dat TEL-AML1 gegenereerde CD34+ CD38 -/low CD19 + cellen een 

zelfherstellend potentieel hebben en dat TEL-AML1 de weerstand tegen sommige apoptotische 

stimuli versterkt.  

 

Het meest opvallende kenmerk van de CD34+ CD38 -/low CD19 + cellen in de gezonde tweeling en 

de rol van het TEL-AML1 gen is zijn klonale expansie en zijn persistentie sinds de geboorte wat 

wijst op zelfvernieuwende kracht en zijn potentieel tot differentiatie zoals opgemerkt in de 

gezonde en de zieke tweeling. Gelieerd aan de studie van de xenograften is er evidentie om aan te 

nemen dat TEL-AML1 voldoende kan zijn om een populatie van preleukemische cellen te 

genereren.  

De resultaten tonen aan dat een hiërarchische structuur die een kenmerk is van leukemie, ook 

geldig is voor preleukemische populaties en dat een beter begrip van die hiërarchie van 

fundamenteel belang is voor het inzicht in de functie van de eerste hit en hoe die predisponeert tot 

leukemische transformatie [57]. 

De unieke onderzoekssituatie en de doorslaggevende bewijsvoering voor het in utero ontstaan van 

leukemie én het ‘two hit model’ verantwoorden de aandacht die hier aan deze studie werd besteed. 
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4.6. Tweelingenstudies: een onvoltooid verhaal 
 

In de afgelopen jaren verschenen tal van case-studies en rapporten waarbij het tweelingonderzoek 

en toegevoegde waarde leverde aan het onderzoek naar het ontstaan van leukemie bij kinderen en 

het natuurlijk verloop van de ziekte. Een aantal wordt hier kort besproken.  

 

In 2004 toonden Broadfield et al. op basis van tweelingenonderzoek aan dat complexe 

chromosomale veranderingen die vaak geassocieerd worden met een gevorderde vorm van de 

ziekte kunnen ontstaan in één celcyclus daar de beide tweelingen een identieke cytogenetische 

kloon hadden in hun beenmerg. De complexiteit van de kloon sloot uit dat deze spontaan in elk 

van de tweelingen zou zijn ontstaan na geboorte. Prenataal ontstaan in één van de tweelingen en 

doorgegeven via de placenta naar de andere tweeling, werd een niet leukemische status bewaard 

gedurende 4 jaar. Een complex karyotype is dus niet altijd indicatief voor een klonale evolutie en 

het daarmee geassocieerde agressieve verloop van de ziekte. Dat beide kinderen kort na elkaar 

werden gediagnosticeerd doet vermoeden dat de ziekte door eenzelfde gebeurtenis is ontstaan. 

Voor het ene kind hield dit de winst in van een enkele kopie van het AML1 gen; voor het andere 

het verlies van het hele TEL gen. De betekenis van de verschillende secundaire merkers bleef 

echter onduidelijk [60].  

 

Bij het onderzoek van een monozygotische tweeling met concordante TEL-AML1 positieve ALL 

werd door Teuffel et al. gezocht naar de link tussen de kloontypische IGH/TCR genherschikking 

en de kloontypische fusiegensequenties bij TEL-AML1. Vastgesteld werd dat het leukemisch 

DNA van beiden eenzelfde unieke TEL-AML1 fusiesequentie deelde en dat DNA onttrokken aan 

neonatale bloedstalen eenzelfde resultaat opleverde. Beenmergonderzoek toonde een 

verschillende - en voor elk van de tweelingen - unieke immunoglobulineherschikking. Analyse 

van neonataal bloed identificeerde voor de eerste tweeling een unieke VH1-JH4 en een VH3-JH4 

herschikking en voor de tweede een uniekeVk1-Kde herschikking. Er werd dus vastgesteld dat 

hoewel de preleukemische kloon van de beide kinderen ontstond in één unieke cel, er zich bij 

geboorte al verschillende preleukemische klonen hadden ontwikkeld gezien verschillende 

kloontypische merkers konden geïdentificeerd worden bij geboorte. Een juiste timing van de 

herschikkingen kon niet worden gegeven. Als verklaring wordt gebruik gemaakt van een 

hypothese die is gegroeid uit een onderzoek dat gematchte stalen onderzocht van kinderen die een 

relapse hadden van TEL-AML1 positieve ALL. Deze stelt dat de maturiteit van het 

immunofenotype van de leukemische precursor cel waarin de TEL-AML1 fusie ontstaat, bepalend 

is voor het potentieel van de IG/TRC herschikkingen die zich kunnen voordoen [61]. 
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Op basis van een studie van Bungaro et al. worden de bevindingen van Teuffel et al. in vraag 

gesteld. Hun onderzoek leidde tot de vaststelling dat de door hen bestudeerde monozygotische 

tweeling met TEL-AML1 positieve ALL  eenzelfde VH3-JH4, VH2-JH4 en VKII-Kde  

herschikking deelde bij diagonose wat enkel kan verklaard worden indien de vorming van de 

t(12;21) translocatie geplaatst wordt na hoger genoemde herschikking. Specifiek bijkomende 

IG/TCR merkers waren voor elk van de tweelingen eveneens aanwezig wat er op kan wijzen dat 

het IG/TCR herschikkingproces nog bezig was ten tijde van de translocatie. De verschillende 

resultaten met Teuffel et al. kunnen verklaard worden doordat het natuurlijk verloop en de 

evolutie van de preleukemische t(12;21) cel  heterogeen is in verschillende patiënten maar veel 

waarschijnlijker vinden de verschillende bevindingen een verklaring in de gebruikte PCR methode 

van Teuffel et al. die mogelijks niet gevoelig genoeg was voor het detecteren van kleine klonale 

populaties, aldus Bungaro et al. [64].  

 

In 2009 verscheen een studie waarin een monozygotische tweeling werd beschreven, discordant 

voor zuigelingen ALL met MLL herschikking, waarbij een spontane klaring van de 

preleukemische kloon in de gezonde tweeling werd waargenomen.  

Algemeen wordt aangenomen dat zuigelingen ALL met MLL herschikkingen een 

concordantiegraad heeft van bijna 100%. Ongeveer 80% van de zuigelingenleukemieën hebben 

een herschikking van het MLL gen op 11q23, vaak fusies met het AF4, ENL of AF9 gen en 

worden gekenmerkt door een korte latentieperiode met een diagnose die gemiddeld voorkomt 

rond 6 maand. Een bijna 100% concordantie en een korte latentieperiode gaf aanleiding tot de 

veronderstelling dat een MLL herschikking op zich voldoende was om tot leukemie te komen en 

werd nog versterkt door studies die aantonen dat nauwelijks DNA copij aantal veranderingen  

(copy number alterations, CNA’s) voorkomen in MLL gerelateerde ALL [63]. Dit werd bevestigd 

voor MLL-AF4 bij zuigelingen waarbij de volledige afwezigheid werd vastgesteld van leukemie 

geassocieerde genetische aberraties en dit in contrast met de bevindingen bij oudere patiënten. 

Daartegenover staat dat bij relapse wel CNA’s werden gevonden wat bevestigd dat de 

leukemische kloon een evolutie onderging door het verwerven van bijkomende genetische 

aberraties tijdens het klinisch verloop van de ziekte. Bijkomende CNA’s lijken in zuigelingen 

ALL gerelateerd met de evolutie van de ziekte en niet met de eerste klinische tekenen van de 

ziekte [64].  

  

Chuk et al. beschreven een tweeling waarvan bij één van hen op de leeftijd van 9 maand 

gediagnosticeerd werd voor CD10- B- precursor ALL, cytogenetisch gekenmerkt door de 

t(11;19)(q23;p13), en met MLL-ENL fusietranscript. De andere tweeling werd eveneens positief 

getest voor MLL-ENL en er werd aangetoond dat de MLL-ENL cellen in beide tweelingen 

afkomstig waren van een enkele kloon maar dat bij de gezonde tweeling een klaring optrad van de 
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preleukemische cellen na een virale infectie. Dit was voor zover bekend het eerste geval waarin 

discordantie voor MLL-ENL met zekerheid is vastgesteld bij monozygotische tweelingen. Het is 

ook een eerste rapport dat niet alleen de klonale afkomst van leukemische cellen in beide 

tweelingen aantoont maar dat ook een mogelijke klaring van deze celpopulaties in de gezonde 

tweeling beschrijft. Het bevestigt de bevindingen van een klonale en gedeelde origine maar 

spreekt tegen dat MLL herschikkingen onvermijdelijk leiden tot leukemie in beide tweelingen 

[63].  

De bevindingen worden gerelateerd aan de hypothese dat een abnormale immuunrespons op 

gewone infecties tijdens de kindertijd een rol kan spelen in de ontwikkeling van leukemie bij 

kinderen en dat een vroege  blootstelling aan infecties een potentiële bescherming geeft tegen een 

mogelijke  ontwikkeling van de ziekte. Hier wordt het verdwijnen van de MLL-ENL positieve 

kloon geassocieerd met een episode van waarschijnlijk viraal geïnduceerde trombocytopenie en 

neutropenie en suggereert dat het immuunproces gerelateerd aan de cytopenie verantwoordelijk is 

voor de klaring van de MLL-ENL positieve kloon. Er wordt daarbij gerefereerd naar een bijdrage 

van Schmiegelov et al. waarin de hypothese wordt geformuleerd dat het endogeen cortisolniveau 

dat bereikt wordt gedurende een infectie bij benadering het niveau bereikt van de glucocorticoïden 

die toegediend worden bij de behandeling van ALL en dat dit de oorzaak kan zijn van een klaring 

van een preleukemische kloon bij jonge kinderen [65].  

Uiteraard is het mogelijk dat in de gezonde tweeling een niet detecteerbare kloon is blijven 

bestaan op een niveau dat beneden de gevoeligheid ligt van RT-PCR. Er bestaan verslagen over 

het voorkomen van MLL gerelateerde kinder-ALL en een verslag van een kind die op 6 jarige 

leeftijd MLL gerelateerde ALL kreeg en die een positief bloedstaal had bij geboorte.  

Het is wel bewezen dat een korte latentieperiode voor zuigelingen ALL met MLL herschikking bij 

monozygotische tweelingen niet universeel is [63].  

 

Kotecha et al. rapporteerden over een eerste geval van monozygotische tweelingen die drager is 

van een identieke maar zeldzame t(1;11)(p32;q23) MLL translocatie en bevestigden daarmee de 

theorie van intra-uterine monoklonale origine van zuigelingen ALL en placentale anastomose als 

oorzaak van concordantie [66]. Belangrijk is echter dat  bij diagnose genetische diversiteit werd 

vastgesteld, met name trisomie X in een subkloon van cellen in een van de kinderen. Zoals hoger 

vermeld wordt meestal aangenomen dat het MLL fusiegen alleen voldoende is om tot leukemie te 

komen gezien de hoge concordantiegraad en de korte latentietijd; in beschreven geval op 7 weken 

en beide kinderen werden gelijktijdig gediagnosticeerd. Deze bevindingen zijn zeer suggestief 

voor de één enkele ‘hit’ theorie voor MLL gerelateerde zuigelingenleukemie maar een aantal 

recente studies maken melding van mogelijke coöpererende laesies. Vooral de FLT3 ( fms-like 

tyrosine kinase III) mutaties zijn bestudeerd. FLT3 over-expressie werd vastgesteld door 

genexpressie profilering en er werd vastgesteld dat 18% van de MLL herschikte zuigelingen ALL 
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gevallen, drager zijn van FLT3 kinase mutaties. Ook werden epigenetische modificaties 

vastgesteld. De vraag dient nu gesteld of deze aberraties het gevolg zijn van de MLL translocaties 

of als onafhankelijke maar bepalende secundaire gebeurtenissen moeten worden beschouwd in de 

leukemogenese. Kotecha et al. zijn van oordeel dat het belangrijk is dat kritische cytogenetische 

en moleculaire abnormaliteiten die zich voordoen bij concordante tweelingen worden 

geïdentificeerd en gerapporteerd ter bevestiging van de monoklonale origine van 

zuigelingenleukemie maar stellen eveneens dat het nu tijd is om gebruik te maken van de 

verworven kennis en de uitgebreide moleculair-biologische tools die nu voorhanden zijn voor het 

krijgen van verder inzicht in de complexe gebeurtenissen die bijdragen tot het ontstaan van MLL 

gerelateerde leukemie bij zuigelingen. Het gemeenschappelijk erfelijk materiaal van tweelingen 

geeft daartoe een unieke kans maar het beperkt aantal gevallen stelt grenzen aan het onderzoek. 

Een pleidooi voor de oprichting van een internationale tumorbank, specifiek voor tweelingen is 

een logisch gevolg van deze vaststelling.  

 

4.7. Genoomwijde associatie studies 
 

Chromosomale aberraties zijn kenmerkend voor ALL maar zijn een onvoldoende voorwaarde om 

tot leukemie te komen. Tot voor kort was het inzicht in de genetische factoren die bijdragen tot het 

ontstaan van leukemie gebaseerd op het opsporen van grote chromosomale alteraties en de analyse 

van mutaties in individuele genen. Belangrijke abnormaliteiten werden daarmee aan het licht 

gebracht. In de afgelopen jaren wordt gebruik gemaakt van genoomwijde associatie studies bij de 

studie van ALL. Deze studies identificeerden nieuwe genetische alteraties die van invloed zijn op 

de cellulaire signaalpaden die een rol spelen in de leukemogenese. Het betreft genen die een 

regulerende functie hebben in lymfoïde differentiatie, celcyclus, tumorsuppressie, apoptose en 

respons op medicatie [ 19, 20, 38, 67, 68, 69].  

 

Deze studies stelden het beeld bij van de leukemogenese en suggereren een grotere genetische 

complexiteit in ALL dan oorspronkelijk gedacht. Meerdere kopienummervariaties (Eng: copy 

number alterations –CNA) kunnen aanwezig zijn waarvan de meeste ofwel kleine intragenetische 

of grote deleties zijn. Sommige daarvan zijn wellicht neutrale of ‘passagier’ mutaties [34]. 

Recurrente CNA’s zijn waarschijnlijk ‘sturende’ events die bijdragen tot klonale diversificatie en 

selectie. Het verloop van deze wijzigingen is bij diagnose niet meer te achterhalen maar 

tweelingenonderzoek biedt mogelijkheden het natuurlijk verloop te achterhalen.  
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4.7.1. Copy number alterations: complexiteit in ALL aangetoond 
 

Om na te gaan hoe deze CNA’s het ontstaan van ALL meebepalen werd een studie verricht 

waarbij de CNA’s van 5 paar monozygotische tweelingen, concordant voor TEL/AML1 positieve 

ALL (in de studie ETV6/RUNX1) en 1 paar monozygotische tweelingen, discordant voor TEL-

AML1 positieve ALL.  

Hoger vermelde genoomwijde associatie studies suggereren dat in gevallen van precursor B cel 

ALL met het fusiegen TEL-AML1, er zich naast het fusiegen gemiddeld nog 6 bijkomende 

CNA’s voordoen. Verschillende daarvan zijn recurrente deleties in genen die een functionele 

impact hebben op de differentiatie van de B cellijn of de controle van de celcyclus zoals het PAX5 

gen. Deze worden dan ook verondersteld van ‘drijver’ mutaties te zijn.  

Belangrijke vraag daarbij is wanneer deze CNA’s zich voordoen in relatie tot het ontstaan van het 

fusiegen. Een studie van Bateman et al. zocht een antwoord en wordt hieronder beschreven [70].  

             

Discordantie bij monozygotische tweelingen suggereert de noodzaak van een bijkomende tweede 

genetische wijziging na de overdracht van het in een van de tweelingen ontstane fusiegen. De 

meest voorkomende bijkomende wijziging is de deletie van de normale TEL allel die subklonaal 

kan zijn en daarom secundair en het ontstaan van het fusiegen. Mogelijke discordantie hiervoor bij 

monozygotische tweelingen laat toe te veronderstellen dat de deletie een postnatale oorsprong 

heeft.  

Op basis van deze gegevens wordt de veronderstelling geformuleerd dat als de TEL deleties en 

alle andere recent geïdentificeerde recurrente en vermoedelijke drijver CNA’s altijd secundair zijn 

aan het ontstaan van het fusiegen en postnataal in oorsprong, dan kan het niet anders of deze 

moeten verschillen bij tweelingenparen met concordante ALL. Anderzijds, indien één of meer van 

deze wijzigingen zich voordoet voor het ontstaan of simultaan met het ontstaan van het fusiegen, 

dan moeten deze identiek in tweelingenparen met ALL.  

 

Het totale aantal CNA’s in de 5 paar concordante tweelingen bedroeg gemiddeld 7,9 (een 

voorkomen van 5 tot 15 aberraties). De CNA’s werden opgedeeld in potentiele ‘drijver’ CNA’s, 

niet-functionele passagier CNA’s en en ‘fysiologische’ CNA’s. Potentiële drijver CNA’s werden 

gedefinieerd als diegene die in eerdere genoomwijde studies en single nucleotide polyformisme 

typering werden aan gegeven als recurrent voorkomend. CNA’s die niet recurrent voorkwamen in 

gen-arme regio’s of in genen zonder gekende functionele relevantie voor de lymfoïde lijn werden 

beschouwd als passagier CNA’s. Gen deleties in de IGH en TCR loci werden als fysiologisch 

beschouwd en geassocieerd met ontwikkelingsherschikkingen in deze loci.  
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In totaal werden 32 ‘drijver’ mutaties geïdentificeerd in dezelfde chromosoomregio’s of genen 

zoals in andere studies werd vastgesteld voor kinder ALL en waaronder genen die in hoofdzaak 

coderen voor B cel-transcriptiefactoren of regulatoren van de celcyclus. Opmerkelijk vaststelling 

was dat de 5 tweelingenparen discordant waren voor alle 32 CNA’s. 

Vroegere studies hebben aangetoond dat de deletie van de niet herschikte TEL allel subklonaal of 

secundair aan de TEL-AML1 fusie is. In deze studie wordt aangetoond dat dit niet alleen een 

kenmerk is van de TEL deleties maar ook van alle ander CNA’s in ALL. Bevestiging van deze 

bevindingen werd gezocht bij een tweelingenpaar dat discordant was voor ALL. Een van hen was 

ziek en had meerder CNA’s waaronder een aantal die als ‘drijvers’ gekend zijn waaronder TEL en 

PAX5 deletie en 10p winst. Haar zus bleef gezond maar had een klinisch niet detecteerbare 

preleukemische populatie met TEL-AML1 wat een gemeenschappelijke in utero origine 

weerspiegelde maar geen CNA’s werden ontdekt in deze cellen.  Deze data geven bevestiging van 

de stelling dat recurrente en veronderstelde functionele gendeleties in ALL zich voordoen na de 

genfusie.  

 

Omdat ALL bij tweelingen vergelijkbaar is met ALL bij eenlingen is het zeer waarschijnlijk dat 

de opeenvolging van genetische gebeurtenissen bij tweelingen veralgemeend kan worden tot 

eenlingen. De data suggereren een opeenvolging van mutaties in de besloten, evolutionaire 

geschiedenis van precursor B cel ALL: een eerste vroege en waarschijnlijk initiërende eerste hit in 

de vorm van het prenataal ontstaan van een fusiegen (TEL-AML1) dat volstaat om tot klonale 

uitbreiding te komen; vervolgens het verwerven van meerdere genetische veranderingen met 

inbegrip van de CNA’s zoals in deze en andere studies aan het licht werd gebracht (maar niet 

noodzakelijk daartoe beperkt) die de evolutie sturen in de richting van het ontstaan van 

leukemische stamcellen en uiteindelijk de klinische diagnose van ALL uitmonden. Een juiste 

timing van het ontstaan van CNA’s is niet te achterhalen. Deze kunnen zich situeren dicht bij de 

diagnose en zijn mogelijks in verband te brengen met omgevingsfactoren. Het gebrek aan enige 

concordantie in alle ‘drijver’ CNA’s in de leukemische cellen van 6 paar tweelingen laat 

veronderstellen dat deze postnataal van oorsprong zijn.  

 
4.7.2. Single nucleotide polyformismen: genetische gevoeligheid voor ALL 

 
De studie van Mori et al. heeft aangetoond dat voor TEL-AML1 er slechts 1 op 100 kinderen die 

geboren worden met een preleukemische kloon ook effectief ALL zal ontwikkelen. Dit staat in 

duidelijk contrast met de 1 op 10 concordantie die voor monozygotische tweelingen wordt 

aangenomen in de meeste publicaties [14]. Over dit opmerkelijke verschil werd in de publicaties 

die sinds Mori et al. verschenen opmerkelijk weinig aandacht gegeven. Er kon aangenomen 



 

                                                                                                                                              38 

worden dat tweelingen meestal in eenzelfde omgeving opgroeien en blootstaan aan dezelfde 

factoren die een trigger kunnen vormen voor het ontstaan van leukemie maar uitgesproken werd 

dit niet.  

De mogelijkheden die genoomwijde associatiestudies bieden heeft het beeld over de mogelijke 

oorzaken van dit opmerkelijke gegeven bijgesteld.  

In enkele recente studies werd de rol van single nucleotide polyformismen (SNP) in het ontstaan 

van ALL onderzocht. Ongeveer tegelijkertijd verschenen de studie van Treviño et al. [19] en 

Papaemmanuil et al. [69] gevolgd door Sherborne et al. in 2010 [71]. Zij identificeerden een 

aantal genomische variaties in de kiembaan die geassocieerd kunnen worden met de ontwikkeling 

van ALL: IKZF1, ARID5B, CEBPE en CDKN2A. 

 

De rol van omgevingsfactoren en ontregelde immuunrespons als meebepalende factor (tweede hit) 

in het ontwikkelen van ALL wordt niet ter discussie gesteld. De vraag is echter in welke mate het 

risico op ALL door omgevingsfactoren beïnvloed wordt door genetische variatie. Zoals in de 

inleiding werd aangegeven is er, hoewel slechts voor 5%, directe evidentie voor een overgeërfde 

genetische predispositie voor ALL bij patiënten met bepaalde syndromen. Het is echter niet 

onmogelijk dat samen overgeërfde laag- risico varianten kunnen bijdragen tot het ontstaan van 

leukemie. De komst van GWAS studies heeft het mogelijk gemaakt polyformismen op te sporen 

die mogelijks een relatie uitdrukken met het voorkomen van ALL. De ontdekking ervan wordt 

door Greaves [34] gebruikt als mogelijk verklaring voor de hoge concordantiegraad bij 

monozygotische tweelingen voor ALL ten opzichte van de prevalentie bij eenlingen zoals deze 

werd beschreven door Mori en al. [14]. Hoe deze overgeërfde varianten het risico op ALL 

beïnvloeden blijft echter onopgelost [72].  
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5. Discussie 

 
 

‘Understanding the origins of leukaemia is a critical step in uncovering causation and in 

developing new treatment options’                                     

                              Mel Greaves, in ‘Twins, stem cells and childhood leukaemia’, 2007, p 28 [59]     

  

 

De meest voorkomende vorm van leukemie bij kinderen onder 15 jaar is acute leukemie en 

vertegenwoordigt ongeveer 30% van alle maligniteiten in deze leeftijdsgroep. Acute lymfatische 

leukemie is de meest voorkomende vorm. Enkele decennia geleden was de aandoening voor de 

meeste kinderen fataal. Vandaag zijn de prognoses voor deze kinderen spectaculair verbeterd met 

een vijfjaarsoverleving van 80% tot 90%. Voor kinderen met acute myeloïde leukemie situeert de 

vijfjaarsoverleving zich rond 50% en succesvolle trials noteren zelfs 63%. Slechts een beperkt 

aantal subtypes blijven een uitdaging voor therapeuten (zuigelingen ALL met MLL 

herschikkingen, hypodiploïdie met minder dan 44 chromosomen en gevallen die resistent blijken 

voor initiële therapie). Nieuwe behandelingsstrategieën dringen zich op om de overlevingsgraad te 

verhogen én om de levenskwaliteit van deze patiënten te verbeteren.  

Veel kinderen blijven levenslag getekend door bijwerkingen van de agressieve therapie en 

ondertussen is ook gebleken dat een niet onbelangrijk deel van de kinderen die behandeld zijn 

voor leukemie ernstige gezondheidsproblemen zullen ontwikkelen binnen de 30 jaar na de initiële 

diagnose. 

De ultieme uitdaging volgens Pui is in de eerste plaats het verkrijgen van een helder inzicht in de 

factoren die aanleiding geven tot het ontstaan van leukemie bij kinderen en om van daaruit 

preventieve strategieën te ontwikkelen en te implementeren [5].  

 

Aan de hand van een literatuurstudie werd gezocht naar de bijdrage van het tweelingenonderzoek 

in het verkrijgen van nieuwe inzichten in het ontstaan van leukemie bij kinderen.  

Tweelingenonderzoek vormt slechts een bescheiden onderdeel van alle fundamenteel onderzoek 

in kinderleukemie en is van vrij recente datum. In de 19e en begin 20e eeuw werden gevallen van 

concordante leukemie beschreven maar het duurde tot de jaren ’60 en ’70 voor nieuwe hypothesen 

werden geformuleerd. Het aantal bestudeerde gevallen van concordante leukemie bij tweelingen is 

klein; vandaag zijn een 70-tal gevallen bekend. Voor sommige gevallen kan op basis van 

bewaarde monsters nu onderzoek worden verricht die in de tijd, dat de stalen werden genomen, 

onmogelijk was. Het beperkte aantal gekende gevallen houdt in dat de uitbreiding van het 
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onderzoek enkel mogelijk kan worden door het oprichten van een internationale tumorbank die 

specifiek is voor tweelingen zodat wereldwijd meerdere onderzoeksteams toegang krijgen tot het 

onderzoeksmateriaal en waarvoor door Kotecha et al. wordt gepleit [66]. 

Nieuwe inzichten in de het ontstaan van leukemie lopen parallel met de ontwikkeling van de 

technologie die nodig is voor het verifiëren van de hypothesen. Het tweelingenonderzoek vormt 

daarop geen uitzondering.  

 

In de zoektocht naar factoren die aan de basis liggen van het ontstaan van leukemie bij kinderen 

leverde het tweelingenonderzoek een wezenlijke bijdrage.  

 

5.1. Prenatale oorsprong van leukemie 
 

De meeste maligne aandoeningen bij volwassenen zijn het resultaat van een langdurig proces 

waarbij een normale cel een groot aantal mutaties moet accumuleren om te wijzigen in een 

kankercel. Daarnaast zijn een groot aantal celdelingen nodig om uit één getransformeerde cel een 

tumor te doen ontstaan [73]. 

Voor kinderkanker zoals leukemie verloopt dit proces veel sneller gezien de erg jonge leeftijd 

waarop de aandoening zich klinisch kan presenteren. De sterke vermoedens dat de vele (maar niet 

alle) gevallen van leukemie in utero geïnitieerd zijn werd onomstotelijk bewezen aan de hand van 

tweelingenonderzoek. In een reeks studies ( zie: 4.4.1. Tweelingenonderzoek) werd aangetoond 

dat verschillende subcategorieën van acute leukemie in utero ontstaan. Door gebruik te maken van 

kloonspecifieke merkers kon aangetoond worden dat tweelingen met concordante leukemie een 

identieke preleukemische kloon deelden. Dit kan enkel indien een niet-constitutieve 

cytogenetische abnormaliteit die in één cel in één van de tweelingen tijdens de foetale 

hematopoïese is ontstaan via vasculaire anastomose is overgegaan op de andere tweeling. De 

resultaten van de studies toonden aan dat het in utero ontstaan van leukemie zowel voor 

zuigelingen als voor oudere kinderen geldt en dat o.a. chromosoomtranslocaties en de daaruit 

resulterende fusiegenen hierin een initiërende rol spelen.  

 

Indien een overdracht van preleukemische cellen van de ene naar de andere tweeling door 

vasculaire anastomose voldoende was om te komen tot leukemie dan moest er een 100% 

concordantie zijn bij monozygotische tweelingen met een gedeelde placenta. Geldt dit in grote 

mate voor zuigelingen ALL, dan is dit zeker niet het geval voor oudere tweelingen waarvoor de 

concordantie geschat wordt op ongeveer 10%. Een mogelijke verklaring voor deze uiteenlopende 

cijfers kon er in bestaan dat bij oudere kinderen de ALL is ontstaan na de geboorte. Een andere 

mogelijkheid bestond erin dat de in utero initiatie een noodzakelijke maar onvoldoende 
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voorwaarde was om te komen tot leukemie. Gezien concordante zuigelingen ALL en concordante 

cALL bij tweelingen biologisch, klinisch en in leeftijdsincidentie niet verschillend is van 

eenlingen, moest de bewijsvoering van in utero initiatie ook gelding zijn voor eenlingen.  

Overtuigende bewijsvoering voor de in utero initiatie bij monozygotische tweelingen vormde dus 

de basis voor een reeks nieuwe vragen waarvoor het onderzoeksmateriaal weliswaar gedeeltelijk 

buiten het specifieke domein van het tweelingenonderzoek lag.  

 

Op basis van de bewijsvoering voor prenatale overdracht van preleukemische cellen bij 

monozygotische tweelingen werd door Mel Greaves en medewerkers een erg complexe hypothese 

werd geformuleerd die door het gebruik van Guthrie kaarten kon worden onderzocht. 

 1) Indien de bewijsvoering van in utero overdracht van preleukemische cellen van de ene naar de 

andere tweeling (zoals in hoger vermelde studies werd aangetoond) klopt, dan moeten op een 

bepaald ogenblik preleukemische cellen terug te vinden zijn in het bloed en niet alleen in de lever 

of het beenmerg; 

 2) en als leukemie bij tweelingen biologisch gelijk is aan leukemie in eenlingen; 

 3) dan kan het mogelijk zijn dat de preleukemische mutatie terug te vinden is in gearchiveerd 

bloed (Guthrie kaarten) van patiënten met leukemie; 

 4) doch op voorwaarde dat de mutatie die gebruikt wordt als merker voor de preleukemische 

cellen met zekerheid de eerste genetische verandering is en geen latere postnatale alteratie en als 

 5) het aantal preleukemische cellen in het bloed bij geboorte en verschillende jaren voor de ziekte 

wordt gediagnosticeerd, op zijn minst aanwezig zijn in meer dan één cel per gearchiveerd 

bloedstaal en 

 6) indien de PCR test optimaal werkt om de kleine aantallen gemuteerde cellen op te sporen [32]. 

 

Indien leukemie prenataal wordt geïnitieerd zoals was aangetoond voor monozygotische 

tweelingen met concordante leukemie dan moest ook voor eenlingen een preleukemische kloon 

aanwezig bij geboorte bij kinderen die na de geboorte of op oudere leeftijd leukemie 

ontwikkelden. Het gebruik van Guthrie kaarten bleek een geschikt middel om deze stelling te 

bewijzen (zie: 4.4.2. Onderzoek op basis van Guthrie kaarten). Gepaarde stalen van eenlingen en 

concordante tweelingen leverden hiervoor een sluitend bewijs. Vanuit het tweelingenonderzoek 

werd dus bewijs geleverd dat leukemie bij kinderen vaak prenatale oorsprong heeft en dat de 

latentietijd erg kan variëren naargelang het subtype. Voor zuigelingen met MLL herschikkingen is 

de latentieperiode meestal erg kort, voor kinderen met bijvoorbeeld TEL-AML1 kan die erg groot 

zijn. In een studie van Maia et al. over MLL en TEL-AML1 positieve ALL bij kinderen werd 

vastgesteld dat de duur van de postnatale preleukemische staat in sommige gevallen erg lang kan 

zijn voor beide subtypes van pediatrische leukemie [74]. 

 



 

                                                                                                                                              42 

5.2.    Kanker ontstaat door een multi-staps proces 
 

Het voorkomen van een discordantiegraad van ongeveer 90% voor leukemie bij monozygotische 

tweelingen doet veronderstellen dat de aanwezigheid van een preleukemische kloon onvoldoende 

is om leukemie te ontwikkelen. Een logische volgende vraag is in welke mate dit ook geldig is 

voor eenlingen en zo ja, hoe verhoudt zich het aantal geïnitieerde klonen zich ten opzichte van de 

het aantal klinische presentaties. Een tweede belangrijke vraag is de manier waarop die tweede 

noodzakelijke hit ontstaat.  

De theorie van een noodzakelijke bijkomende genetische aberratie is niet gebaseerd op het 

tweelingenonderzoek. Deze theorie werd geformuleerd door Knudson (1971) en werd ingepast in 

een hypothese rond het evolutionair traject van het ontstaan van leukemie bij kinderen die werd 

opgebouwd op basis resultaten uit het tweelingenonderzoek. Om de hypothese te verifiëren 

werden twee verschillende onderzoekspistes gevolgd. Een eerste bestond uit het screenen van ad 

random geselecteerd navelstrengbloed op de aanwezigheid van TEL-AML1 en AML1-ETO 

fusiegenen bij gezonde neonaten. Het ultieme bewijs kon geleverd worden door de studie van een 

discordant tweelingenpaar, waarbij kon worden aangetoond dat de gezonde co-tweeling drager 

was eenzelfde kloontypische fusiegen als haar zieke zus maar niet van de bijkomende genetische 

alteraties die als postnataal verworven werden beschouwd [59]. Maar voordat de mogelijk zich 

voordeed om dit soort onderzoek uit te voeren, werd een omweg gemaakt langs het screenen van 

neonataal bloed.  

 

Mori et al. stelden dat de 10% concordantie bij monozygotische tweelingen een uiting is van dat 

de klonale evolutie waarbij er nood is opeenvolgende onafhankelijke genetische veranderingen en 

dat de aanwezigheid van een initiërende alteratie in de vorm van een fusiegen een onvoldoende 

voorwaarde is om te komen tot leukemie [14]. Daarom ook poneerden zij de hypothese dat het 

aantal kinderen dat met een preleukemische kloon wordt geboren veel hoger moet liggen dan het 

aantal dat uiteindelijk leukemie zal ontwikkelen. Deze stelling zagen zij bevestigd door de 

screening van neonataal navelstrengbloed waarbij werd vastgesteld het fusiegen TEL-AML1 

ongeveer 100 keer meer voorkwam dan het effectieve risico op het ontwikkelen van TEL-AML1 

positieve leukemie. In de wetenschappelijke literatuur werden resultaten van deze studie algemeen 

aanvaard tot Lausten-Thomsen et al. een nieuwe studie verrichten die de prevalentie van TEL-

AML1 positieve cellen in neonaten onderzocht en daarbij aantoonden dat het niveau of de 

frequentie van TEL-AML1 positieve cellen opmerkelijk lager ligt dan in vorige studies werd 

aangegeven. Zij stellen ook dat het screenen van navelstrengbloed bij alle pasgeborenen een optie 

kan zijn om kinderen die het risico lopen op TEL-AML1 positieve leukemie te detecteren [58]. 
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Deze zeer opmerkelijke resultaten bleven niet zonder reactie. Patrick Brown van de Johns 

Hopkins University publiceerde een reactie waarin hij stelt dat het algemeen geloof dat slechts 1 

op 100 van de kinderen die geboren worden met een TEL-AML1 fusiegen ook effectief leukemie 

zal ontwikkelen, het nut van een screening van neonaten niet te verantwoorden maakt omdat deze 

een nodeloze angst en ongerustheid teweeg zou brengen bij ouders en pediaters. Van alle baby’s 

die positief zouden testen wordt immers vermoed dat slechts 1% ooit leukemie zou ontwikkelen. 

Het is ook onduidelijk hoe baby’s die drager zijn van een preleukemische TEL-AML1 kloon 

klinisch moeten worden opgevolgd. Brown stelt echter ook dat de enige studie die de 1 op 100 

norm voor TEL-AML1 in neonaten poneert de studie van Mori et al. is en dat deze resultaten 

enkel door tweelingenstudies ondersteund worden maar dat over de concordantiegraad bij 

monozygotische tweelingen voor TEL-AML1 geen gepubliceerde data voor handen zijn [39]. 

 

De mogelijkheid bestaat dus volgens Brown dat voor deze subgroep een hogere concordantiegraad 

bestaat die de stelling van Mori kan ondergraven. De studie van Lausten-Thomsen et al. geeft aan 

dat het aantal neonaten met een detecteerbare TEL-AML1 transcripten veel lager is dan tot op 

heden wordt gedacht en spreekt daarmee Mori tegen. Verklaringen voor deze tegenspraak worden 

door Lausten-Thomsen et al. gezocht in de gebruikte screeningsmethode hoewel dit door Greaves 

et al. [75] en Zuna et al. [76] wordt tegengesproken. Een andere mogelijke verklaring kan het 

verschil zijn tussen de twee onderzochte populaties; enerzijds een overwegend blanke Deense 

populatie bij Lausten-Thomsen et al en een overwegend Brits-Italiaanse populatie bij Mori et al. 

waardoor verschillen in gevoeligheid gebaseerd op polyformismen en verschillen in pre- en 

postnatale blootstelling een verklaring kunnen vormen. Belangrijkst gevolg volgens Brown is dat 

de resultaten een alternatief model van TEL-AML1 leukemogenese suggereren waarbij de 

initiërende gebeurtenis net zo zeldzaam is als de ziekte zelf wat op zijn beurt verregaande 

implicaties heeft voor een mogelijke screening van neonaten en de mogelijke opvolging van 

kinderen die positief gescreend worden. Het is duidelijk dat een nieuw onderzoek uitsluitsel moet 

geven over deze tegengestelde resultaten [77]. Ziegelberger et al. stellen dat een uitsluitsel over de 

prevalentie van een preleukemische kloon bij neonaten een noodzaak is omdat resultaten hierover 

de basis vormen voor hypothesen en nieuwe studies. Eens de resultaten zijn vastgelegd voor de 

geïndustrialiseerde wereld kunnen deze vergeleken worden met een vergelijkbaar onderzoek voor 

de ontwikkelingslanden waar weinig bekend is over het voorkomen van en de relatie tussen 

preleukemische klonen en de incidentie van ALL. Dit zou de kans bieden om na te gaan of de 

toenemende incidentie van ALL die in de geïndustrialiseerde wereld is vastgesteld gecorreleerd is 

aan een toegenomen aantal initiërende events of aan toegenomen secundaire events [13].  

 

Tweelingenonderzoek geeft echter sterke indicaties dat niet alle kinderen die geboren worden met 

een preleukemische kloon ook effectief leukemie zullen ontwikkelen. Concordantiecijfers kunnen 
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betwistbaar zijn omdat het aantal gevallen van leukemie bij tweelingen - concordant of 

discordant-  nu eenmaal zeldzaam zijn. De cijfers zijn echter duidelijk indicatief en het onderzoek 

van de afgelopen jaren in diverse centra heeft overtuigend aangetoond dat discordantie bij 

tweelingen die eenzelfde preleukemische kloon delen wel degelijk voorkomt. Een recente studie 

van Cazzaniga et al. beschrijft de aanwezigheid van een gedeelde BCR-ABL1 fusiegen sequentie 

bij twee paar monozygotische tweelingen wat de prenatale monoklonale origine en overdracht via 

vasculaire anastomose zoals bij andere subgroepen van leukemie bevestigd. Of een prenatale 

origine van Philadelphia-chromosoom positieve ALL geldig is voor de meeste gevallen moet 

verder onderzoek uitwijzen [78]. Belangrijk in deze studie is dat een eerste paar concordant was 

voor Philadelphia-chromosoom positieve ALL en een tweede paar was discordant hoewel in het 

bloed van de gezonde co-tweeling BRC-ABL1 positieve cellen werden aan getroffen op een laag 

niveau ( ~10-4). Vergelijkbaar met Hong et al. toont deze studie aan dat een gezond kind drager 

kan zijn van een preleukemische kloon en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit 

gegeven zich enkel in tweelingenverband zou kunnen manifesteren. Daarom lijken de resultaten 

van de Lausten-Thomsen studie betwistbaar. Dit neemt niet weg dat Ziegelberger et al. terecht 

vragen om opheldering van deze tegenstrijdigheid in de resultaten [13]. 

 

Voortbouwend op de resultaten van Mori et al. moest een antwoord worden gezocht voor het feit 

dat voor monozygotische tweelingen een concordantiegraad wordt vooropgesteld van ongeveer 

10% terwijl onderzoek net had aangetoond dat slechts 1 op 100 van de kinderen die drager waren 

van een preleukemische kloon leukemie ging ontwikkelen. Hiervoor wordt een verklaring gezocht 

in de een gemeenschappelijke overerving van SNPs die het risico op de ontwikkeling van ALL 

kunnen beïnvloeden hoewel nog onduidelijk is hoe deze overgeërfde varianten het risico op ALL 

kunnen beïnvloeden.  

 

5.3. Antwoorden en nieuwe vragen 
 

Tweelingenstudies hebben duidelijk aangetoond dat het ontstaan van leukemie een multifactorieel 

proces is waarbij een eerste initiërende gebeurtenis vaak plaatsvindt in utero maar nood heeft aan 

bijkomende postnatale alteraties. Hoe de eerste hit zich manifesteert is al grondig onderzocht maar 

wat aan de basis ligt is niet bekend. Over de aard van de tweede hit is veelvuldig gespeculeerd 

maar geen enkel onderzoek heeft tot op heden een sluitende bewijsvoering kunnen leveren. Over 

de rol van infecties zijn verschillende hypothesen geformuleerd maar de toetsing blijft een 

methodologisch probleem en de resultaten tegenstrijdig. Volgens Greaves zou een abnormale 

immuunrespons op gewone infecties de piekincidentie van cALL kunnen verklaren voor kinderen 

in de leeftijdsgroep 2-5 jaar omdat deze groep door sterk verbeterde hygiënische 
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leefomstandigheden tijdens de zuigelingentijd en de eerste levensjaren een tekort aan infecties 

heeft doorgemaakt om een matuur immuunsysteem te ontwikkelen [10].  

In slechts één studie over tweelingen werd rechtstreeks een verband gelegd met infectie als 

beschermende factor in leukemie. In de studie van Chuk et al. werd een zuigelingentweeling 

beschreven die discordant was ALL met MLL-ENL genherschikking [63]. Bij de gezonde co-

tweeling werd een spontane klaring van de gedeelde preleukemische kloon waargenomen nadat 

bij het kind een viraal geïnduceerde cytopenie was vastgesteld maar waarvoor geen behandeling 

werd ingesteld. De idee werd naar voor geschoven dat mogelijks het immuun proces dat aan de 

basis lag van de cytopenie verantwoordelijk was voor de klaring van de MLL-ENL kloon en er 

werd in dit verband een verwijzing gemaakt naar de ‘adrenal’ hypothese van Schiegelow et al. die 

ervan uitgaat dat infecties op jonge leeftijd het risico op ALL kunnen beïnvloeden door de het 

induceren van kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de hypothalamus- hypofyse- bijnier 

as die een verhoging van de cortisolniveaus teweegbrengen [65]. Hiermee wordt gezocht naar 

biologische mechanismen die infecties en het risico op ALL mogelijks relateren. Er wordt gesteld 

dat het risico op ALL bij kinderen verkleind wordt wanneer zuigelingen en jonge kinderen 

blootgesteld worden aan infectieziekten omdat infecties een verhoging teweegbrengen van het 

endogeen cortisolniveau tot een niveau dat vergelijkbaar is met datgene dat wordt nagestreefd bij 

de behandeling van ALL (bij de opbouw van de hypothese wordt de studie van Mori et al. [13] 

nog onbetwist aanvaard door Schmiegelow, co-auteur van de Lausten-Thomsen paper [58] waarin 

de resultaten van Mori et al. worden betwist). Ter ondersteuning van de hypothese wordt 

gerefereerd naar publicaties uit de jaren ’50 waarin gevallen beschreven zijn van kinderen die in 

volledige morfologische remissie bereikten na het doormaken van ernstige infecties. Naar 

analogie hiermee wordt het vermoeden uitgedrukt dat infecties en de hoge cortisolniveaus die 

gepaard gaan met deze infecties een eliminerend effect kunnen hebben op preleukemische cellen.  

 

De hypothese van Schmiegelow is niet bewezen en dat de preleukemische klaring die vastgesteld 

is door Chuk et al. definitief zou zijn moet nog blijken. Dat een verhoogd cortisolniveau als 

gevolg van een infectie daar de oorzaak van zou zijn is nog minder bewezen. De voorstelling van 

deze hypothese en daaraan gekoppeld de resultaten van het tweelingenonderzoek zijn enkel 

exemplarisch bedoeld als een bijkomende illustratie van de mogelijkheden die het 

tweelingenonderzoek kan bieden bij het krijgen van nieuwe inzichten in het ontstaan van 

leukemie. 

 

Hoe de nieuwe ontdekkingen vertaald kunnen worden in klinische zorg is niet altijd duidelijk. Het 

is een objectieve vaststelling door verschillende auteurs dat in de afgelopen jaren weinig nieuwe 

middelen zijn geïntroduceerd voor de behandeling van ALL. De noodzaak blijft dan ook bestaan 

om de ‘drijvende’ moleculaire laesies te identificeren en nieuwe therapeutische strategieën te 



 

                                                                                                                                              46 

ontwikkelen met deze laesies als doelwit. In dit verband moet gewezen worden op de 

spectaculaire verbeteringen die te noteren zijn voor BCR-ABL1 positieve ALL sinds het gebruik 

van tyrosine kinase inhibitoren [79]. Zolang geen middelen voor handen zijn die leukemie kunnen 

voorkomen zal een verbetering van de algemene resultaten voor kinderen met ALL afhangen van 

de vooruitgang die wordt geboekt in verder ontrafelen van de genetische veranderingen die aan de 

basis liggen van leukemie. Tweelingenonderzoek heeft aangetoond hierbij een waardevolle 

bijdrage te kunnen leveren.  
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6. Algemeen besluit 

 
Doelstelling van het literatuuronderzoek was het bepalen van de nieuwe inzichten in het ontstaan 

van leukemie bij kinderen op basis van tweelingenonderzoek. Er werd daarvoor gebruik gemaakt 

van de reviews en studieverslagen die in de afgelopen jaren rond dit onderwerp verschenen.  

De belangrijkste algemene conclusie is hierbij dat het tweelingenonderzoek inzichten heeft 

opgeleverd in de ontwikkelingsgeschiedenis van leukemie bij kinderen die op geen enkele andere 

te manier te verkrijgen waren en dat daarmee bruikbare elementen zijn geleverd voor een beter 

begrip van de etiologie van kinderleukemie. In de marge of als rechtstreeks gevolg van de 

resultaten van het tweelingenonderzoek werden nieuwe hypothesen geformuleerd en onderzocht 

die op hun beurt het inzicht hebben verruimd.  

Inzicht krijgen in de ontwikkelingsgeschiedenis van leukemie en de aard en oorsprong van de 

genetische alteraties die kenmerkend zijn voor leukemie is een vereiste om te komen tot 

strategieën die de aandoening mogelijks kunnen voorkomen of voor ontwikkelen van nieuwe 

gerichte therapieën.  
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