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SAMENVATTING 
Dit artikel beschrijft twee nieuwe studies die zijn  
bedoeld voor patiënten met chronische myeloïde leu-
kemie die eerder een niet-succesvolle stoppoging 
van hun tyrosinekinaseremmers hebben gedaan: de 
DASTOP2- en de NAUT-studie. 
(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:188-9)

SUMMARY
This paper describes two new studies that will enroll 
patients with chronic myeloid leukemia who previously 
had a failed stopping attempt of their tyrosine kinase 
inhibitors: the DASTOP2 and the NAUT study.

De NAUT- en DASTOP2-studies voor 
patiënten met chronische myeloïde 
leukemie die eerder stopten met hun 
behandeling maar hun respons verloren 
The NAUT and DASTOP2 studies for patients with chronic myeloid leukemia 
who relapsed after a previous treatment discontinuation

dr. J.J.W.M. Janssen

INLEIDING
In het grote EURO-SKI-onderzoek, dat in Pan-Europees  
verband werd uitgevoerd, stopten meer dan 800 patiënten 
met chronische myeloïde leukemie (CML) de behandeling 
met tyrosinekinaseremmers (TKI’s).1 Globaal 50% van de 
patiënten bleef hierna op de langere termijn in een therapie-
vrije remissie, waarbij langdurigere voorbehandeling een 
grotere kans op succes gaf. De helft van de patiënten kreeg 
dus een recidief, dat in deze studie als een stijging van het 
BCR-ABL-niveau boven 0,1% werd gedefinieerd. In dat geval 
moest de oorspronkelijke TKI worden hervat. 

TWEEDE STOPPOGING TKI
Begrijpelijkerwijs was een recidief voor veel patiënten een 
grote teleurstelling. De vraag die daarbij vaak werd gesteld, 
was of het dan nooit meer mogelijk zou zijn om te kunnen 
stoppen. Inmiddels waren in Frankrijk een twintigtal patiën-

ten na enkele jaren herbehandeling opnieuw gestopt en vier 
van hen bleven opmerkelijk genoeg in remissie. In een grotere 
serie, uitgevoerd als een observationeel onderzoek, bleef een 
derde in remissie.2

Dit was de aanleiding een tweede stoppoging in groter ver-
band te onderzoeken. Het leek logisch om de behandeling, 
die voor bijna 94% uit imatinib had bestaan, dan te vervangen 
door een sterker werkende TKI. De tweedegeneratiemiddelen 
geven namelijk diepere en snellere responsen dan imatinib 
indien ingezet bij nieuwe patiënten. 

NAUT-STUDIE
Zo zijn er twee onderzoeken opgezet, beide in een grote Euro-
pese samenwerking. De eerste is de NAUT-studie. Patiënten 
die na terugval in of buiten de EURO-SKI-studie ten minste 
een jaar opnieuw een TKI (het maakt niet uit welke) hebben 
gebruikt, kunnen eraan meedoen. Zij gaan dan over op nilo-
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tinib 2 dd 300 mg. Een klein deel zal al op nilotinib staan 
en zij kunnen vanzelfsprekend gewoon doorgaan met dit 
middel. Na ten minste twee jaren behandeling zullen zij dan 
stoppen met de behandeling als zij op dat moment mini-
maal een jaar lang een BCR-ABL-niveau van <0,01% (een 
zogenoemde MR4) hebben gehad èn gedurende zes maanden 
<0,0032% (MR4.5) hebben bereikt. Naast de vraag of en  
hoeveel patiënten zo succesvol kunnen stoppen, wordt  
uitgebreid immunologisch onderzoek uitgevoerd dat ten 
doel heeft predictieve parameters te ontdekken die in de  
toekomst kunnen helpen bij het identificeren van de meest 
geschikte patiënten voor een tweede stoppoging. Deze labo-
ratoriumonderzoeken zullen voor een groot deel plaatsvinden 
in het VU medisch centrum in Amsterdam.

DASTOP2-STUDIE
Omdat niet alle patiënten nilotinib willen of kunnen gebrui-
ken, is een soortgelijke studie gestart die DASTOP2 heet. 

Dit onderzoek lijkt sprekend op het NAUT-onderzoek, echter 
in plaats van nilotinib wordt hier dasatinib toegepast. Ook 
hier vinden veel laboratorium-nevenstudies plaats in het 
VUmc.
Patiënten kunnen voor deze studies op verschillende plaat-
sen in Nederland terecht. Informatie kunt u verkrijgen bij de 
auteur van dit artikel, die de hoofdonderzoeker van deze 
studies is.
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