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SAMENVATTING
Temozolomide is een oraal alkylerend chemothera-
peuticum en de meest gebruikte vorm van chemo-
therapie bij patiënten met hersentumoren. Het wordt 
beschouwd als een middel met een relatief gunstig 
bijwerkingenprofiel. Door de doorgaans korte medi-
ane overleving van patiënten bestaan er weinig ge-
gevens over de late bijwerkingen, maar ernstige he-
matologische toxiciteit op lange termijn komt voor. In 
dit artikel wordt een patiënte beschreven met temo-
zolomide-geassocieerde acute myeloïde leukemie 
na behandeling van hersenmetastasen van een me-
lanoom. Temozolomide wordt in toenemende mate 
gebruikt bij patiënten met een langere overleving, 
waardoor frequenter late complicaties van deze be-
handeling zullen worden gezien. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(3):107-10) 

SUMMARY
Temozolomide is an oral alkylating chemotherapeu-
tic agent and the most commonly used chemothera-
py in patients with brain tumors. It is considered a 
well-tolerated drug with minimal side effects. Clinical 
data concerning the long-term complications are 
scarce due to the generally short median survival of 
patients, however, severe haematological toxicity 
has been reported. Here we describe the long-term 
follow-up of a patient with temozolomide-associated 
acute myelogenous leukemia following treatment of 
brain metastases from malignant melanoma. Becau-
se temozolomide is increasingly used in patients with 
a longer median survival, the risk of long term-com-
plications becomes more relevant.

INLEIDING
Temozolomide (TMZ), een orale analoog van dacarbazine, 
heeft een belangrijke rol in de behandeling van gliomen en 
een bescheiden werkzaamheid bij patiënten met hersenme-
tastasen van solide tumoren. TMZ is een alkylerend chemo-
therapeuticum en levert een methylgroep aan purinebasen, 
vooral op de O6-positie van guanine in DNA. Door deze 
methylering worden tijdens DNA-replicatie verkeerde basen-

paren gevormd. Het mismatchrepairmechanisme herkent 
abnormale basenparen en veroorzaakt DNA-breuken, wat 
resulteert in celdood.1 
Voordelen van TMZ boven andere chemotherapeutische 
middelen zijn de orale toedieningsvorm en het vermogen om 
de bloed-hersenbarrière te passeren. Het middel wordt rela-
tief goed verdragen en kent een beperkte acute toxiciteit. 
Een nadeel is dat de optimale dosering en duur van de be-
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handeling met TMZ niet bij elk type patiënt bekend zijn. 
Ook zijn er weinig klinische gegevens over de late complica-
ties, als gevolg van de doorgaans korte mediane overleving 
van patiënten. Enkele case reports en series hebben late he-
matologische complicaties beschreven, waaronder het mye-
lodysplastisch syndroom (MDS), aplastische anemie en leu-
kemie.2-5 Bijna al deze beschreven patiënten werden 
behandeld met TMZ vanwege een glioom. 
In dit artikel wordt een 59-jarige vrouw beschreven die ruim 
9 jaar overleefde na behandeling van hersenmetastasen van 
een melanoom.6 Na langdurige behandeling met TMZ ont-
wikkelde zij een temozolomide-geassocieerde acute myelo-
ide leukemie (AML).

ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 59-jarige vrouw presenteerde zich in mei 2005 met 
zwakte van de rechter lichaamshelft, duizeligheid en moei-
lijkheden met lopen. Haar medische voorgeschiedenis ver-
meldde een radicale resectie van een melanoom op de rug 
(Breslow-dikte 1,4 mm) in 1999. Bij het neurologisch onder-
zoek was er sprake van apraxie, agrafie, dyscalculie en een 
latente hemiparese rechts. De MRI-scan van de hersenen 
toonde een grote laesie links pariëto-occipitaal (5 x 3,5 cm) 
met oedeem en enige ‘midline shift’. Op een CT-scan van de 
thorax werden 2 laesies gezien in de rechter onderkwab. 
De cerebrale laesie werd operatief verwijderd. Histopatholo-
gisch werden er atypische cellen gezien. Bij immuunperoxi-
daseonderzoek waren de tumorcellen positief voor S100, 
Melan-A en HMB45 en negatief voor keratine en neurofila-
ment, passend bij een metastase van het melanoom. 
De postoperatieve MRI toonde een tweede laesie links pari-
etaal (diameter 1 cm), die was gemist op de eerdere MRI. Zij 
werd behandeld met totale schedelbestraling (10 keer 3 
Gray (Gy)) en de tweede laesie werd stereotactisch bestraald 
(21 Gy). Een follow-up-MRI van de hersenen in januari 2006 
liet een derde laesie zien (5 mm) rechts pariëtaal, die even-
eens stereotactisch werd bestraald (21 Gy). 
In mei 2006 werden er op de follow-up-MRI-scan van de 
hersenen 10 kleine asymptomatische laesies gezien passend 
bij nieuwe hersenmetastasen. Er werd gestart met TMZ 200 
mg/m2 gedurende 5 dagen per behandelcyclus van 28 da-
gen. Na 3 cycli was er remissie van de laesies zonder dat de 
 patiënte bijwerkingen had. Daarom werd besloten om het 
behandelschema voort te zetten met een follow-up-MRI van 
de hersenen elke 3 maanden. 
Na 5 jaar therapie ontwikkelde zij in 2011 een lymfocytopenie 
(graad 2 volgens de National Cancer Institute - Common 
Toxicity Criteria (NCI-CTC)) en een afname van het aantal 
CD4+ cellen (graad 3 volgens de NCI-CTC) waarvoor 
profylactisch cotrimoxazol werd voorgeschreven. In juni 

2012 vertoonde de patiënte geen klinische of radiologische 
tekenen van ziekteprogressie en werd de behandeling met 
TMZ al gedurende 77 cycli goed getolereerd. Ondanks een 
lymfocytopenie en verlaagd aantal CD4+ cellen waren er 
geen andere tekenen van toxiciteit en functioneerde de 
 patiënte op een uitstekend niveau. Vanwege de goede res-
pons en tolerantie werd de behandeling met TMZ voortgezet. 
In januari 2015 toonde het bloedbeeld een leukopenie van 
1,7 x 109/l (referentiewaarde 4-10 x 109/l) en een trombo-
cytopenie van 113 x 109/l (referentiewaarde 150-400 x 
109/l), met een hemoglobine van 7,6 mmol/l. Vanwege de 
leukopenie werd besloten de behandeling met TMZ te sta-
ken. Op dat moment was de patiënte behandeld met een 
totale dosis TMZ van 110.000 mg/m2 (110 cycli).
De MRI-scans van de hersenen in januari en maart 2015 
toonden stabiele contrastlekkage, bilaterale subdurale hy-
gromen, microvasculaire schade en globale atrofie na radio-

FIGUUR 1. T1-gewogen MRI-scan van de hersenen met 

gadolinium, transversale coupes. A. Meerdere laesies pas-

sende bij hersenmetastasen van het melanoom (mei 2006). 

B. Stabiele contrastlekkage rechts pariëtaal, bilaterale sub-

durale hygromen, microvasculaire schade en globale atrofie 

na radiotherapie, zonder tekenen van ziekteprogressie (janu-

ari 2015).



JA ARGANG120 JUNI201934

109

therapie, zonder tekenen van ziekteprogressie (zie Figuur 1 
op pagina 108). In mei 2015 presenteerde de patiënte zich 
met hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid. Er bleek 
sprake van een diepe anemie met een hemoglobine van 2,9 
mmol/l, een trombocytopenie van 5 x 109/l en een leukocy-
tenaantal van 12,5 x 109/l. Het perifere bloeduitstrijkje toon-
de macrocytose, erytroblasten 1% en blasten 78% passend 
bij acute leukemie. Flowcytometrie van het perifere bloed 
toonde CD34-, CD33-, CD13-, CD117-, CD133- en 
HLA-DR-positieve cellen, wat de diagnose AML bevestigde. 
De  patiënte kreeg bloedproducten toegediend in palliatieve 
setting. Twee weken na het stellen van de diagnose AML 
overleed zij. De tijdlijn van de volledige ziektegeschiedenis is 
weergegeven in Figuur 2.

DISCUSSIE
In deze casus was sprake van een opmerkelijk lange overle-
ving (9 jaar) na het diagnosticeren van een melanoom met 
multipele hersenmetastasen. De mediane overleving (tussen 
1985 en 2007) van  patiënten met hersenmetastasen van een 
melanoom, lokaal behandeld met chirurgie, stereotactische 
radiotherapie en/of totale schedelbestraling varieert van 3,4 
tot 13,3 maanden. De Karnofsky-score en het aantal hersen-
metastasen gelden als belangrijke prognostische factoren.7 
Bij de beschreven  patiënte heeft de goede klinische conditie 
waarschijnlijk bijgedragen aan de lange overleving, ondanks 
het aantal hersenmetastasen. Eerder is beschreven dat klei-
ne, asymptomatische hersenmetastasen mogelijk beter rea-
geren op de behandeling met TMZ in vergelijking met grote, 
symptomatische hersenmetastasen.8 Voorheen hadden in-
traveneus dacarbazine of oraal TMZ een belangrijke rol in de 
systemische behandeling bij  patiënten met een gemetasta-
seerd melanoom, hoewel van deze middelen geen overle-
vingswinst is aangetoond in gerandomiseerde studies. Sinds 
de introductie van immuun- en doelgerichte moleculaire 
therapie is er slechts een bescheiden rol voor TMZ in de be-

handeling van het melanoom. In een stroomdiagram voor de 
behandeling van  patiënten met hersenmetastasen van een 
melanoom komt TMZ niet voor.9 Sinds de introductie van 
immuun- en doelgerichte moleculaire therapie is de overle-
ving van  patiënten met een melanoom stadium IV na 3 jaar 
gestegen van 18% in 2011 naar 37% in 2013/2014.10

Omdat TMZ voornamelijk wordt gebruikt en onderzocht bij 
 patiënten met een (hooggradig) glioom, komt de meeste in-
formatie over de bijwerkingen van TMZ uit studies betreffen-
de deze specifieke patiëntenpopulatie. Gegevens over de 
complicaties op lange termijn zijn schaars door de korte me-
diane overleving van deze patiënten. Behandeling van 
 patiënten met een glioblastoom met concomitant en adju-
vant TMZ resulteerde niet in late toxiciteit tijdens de media-
ne follow-up van 2 jaar.11 In een serie van 3 patiënten met 
een glioom en verlengde behandeling met TMZ gedurende 
5, 7 en 8 jaar was geen sprake van late hematologische toxi-
citeit.12 Eerder is beschreven dat late hematologische com-
plicaties kunnen optreden binnen enkele weken of maan-
den na het starten van de TMZ-behandeling. De meeste van 
deze beschreven patiënten zijn tevens blootgesteld aan an-
dere alkylerende middelen of radiotherapie, waarvan een 
toxische bijdrage niet kan worden uitgesloten.2-4 
De beschreven patiënte in dit artikel was behandeld met zo-
wel radiotherapie als TMZ. Hoogstwaarschijnlijk lag bij haar 
de hoge cumulatieve dosis TMZ ten grondslag aan de ont-
wikkeling van AML. Omgekeerd wordt TMZ ook toegepast 
in de behandeling van AML en MDS.
De totale toegediende dosis van een alkylerend chemothera-
peuticum is waarschijnlijk voorspellend voor het risico op het 
ontwikkelen van hematologische maligniteiten. Een artikel 
suggereert dat een cumulatieve dosis TMZ van ongeveer 
18.000 tot 20.000 mg/m² predisponeert voor het ontwikke-
len van MDS, wat vervolgens kan leiden tot AML.5 Vanwege 
de goede respons en tolerantie is er bij de beschreven  patiënte 
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FIGUUR 2. Tijdlijn van het ziektebeloop bij de beschreven patiënte. WBRT=‘whole-brain radiotherapy’, TMZ=temozolomide, 

AML=acute myeloïde leukemie.
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voor gekozen de TMZ-behandeling te continueren. Uiteinde-
lijk heeft dit geleid tot een cumulatieve TMZ-dosis van 
110.000 mg/m2. Hoewel er door het langdurige gebruik van 
TMZ sprake was van een zeer lange overleving bij de  patiënte 
in een goede klinische conditie, heeft dit uiteindelijk geleid tot 
de ontwikkeling van een fatale secundaire hematologische 
maligniteit. Vanwege de zeer hoge cumulatieve dosis TMZ is 
het minder waarschijnlijk dat de ontwikkeling van AML be-
rust op toeval of mede is veroorzaakt door de radiotherapie.
Naar aanleiding van verschillende studies, waaronder de 
CATNON-trial bij  patiënten met een nieuw gediagnosti-
ceerd anaplastisch glioom zonder codeletie van chromo-
soom 1p en 19q, wordt TMZ in toenemende mate voorge-
schreven bij patiënten met een (recidief) laaggradig of 
hooggradig glioom. Deze patiënten kunnen een langere me-
diane overleving hebben en krijgen regelmatig ook meer cy-
cli TMZ, waardoor het risico op de ontwikkeling van late 
complicaties relevanter wordt.13,14 

CONCLUSIE
Langdurig gebruik van alkylerende chemotherapeutische 
middelen, waaronder TMZ, kan leiden tot ernstige en le-
vensbedreigende hematologische bijwerkingen. Het risico 
op het ontwikkelen van een hematologische maligniteit 
neemt toe met een hogere cumulatieve dosis TMZ. De rol 
voor TMZ in de behandeling van het melanoom is beperkt 
sinds de introductie van immuun- en doelgerichte molecu-
laire therapie. TMZ wordt echter in toenemende mate en 
met een hogere cumulatieve dosis gebruikt bij neuro-onco-
logische patiënten met een jarenlange mediane overleving, 
zoals  patiënten met een laaggradig glioom. Het is daarom 
van belang kennis te nemen van het risico op late complica-
ties in geval van langdurige behandeling met TMZ. 
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Temozolomide wordt in toenemende mate en met een hogere cumulatieve dosis gebruikt bij patiënten 
met een langere overleving, zoals patiënten met een laaggradig glioom.

2 Hoewel temozolomide wordt beschouwd als een middel met een relatief gunstig bijwerkingenprofiel kan 
langdurig gebruik ernstige en levensbedreigende hematologische bijwerkingen geven.

3 Het risico op het ontwikkelen van een hematologische maligniteit neemt toe met een hogere cumulatieve 
dosis temozolomide.




