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VOOR- EN NADELEN VAN CAPILLAIRE ZONE EN GEL
ELECTROFORESE
C. de Kat Angelino, senior analist
Eiwitspectrum (ESP)
Een eiwitelectroforese geeft een indruk van de relatieve verhouding tussen de
verschillende eiwitcomponenten in het serum. Door middel van een eiwitelectroforese
kan monoklonale gammopathie als gevolg van een maligniteit, autoimmuunziekte,
inflammatoir proces of een andere aandoening aan het licht komen.
De eiwitten die in het serum voorkomen kunnen worden gescheiden in verschillende
fracties, zodat een eiwitspectrum (ESP) ontstaat. De eiwitten worden op grond van hun
lading en grootte gescheiden in albumine, alfa-1, alfa-2, beta- en gammaglobulinen.
Extra banden kunnen een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van één specifieke soort
immunoglobuline (monoklonaal immunoglobuline) in een hoge concentratie, ook wel
M-proteïne genoemd. M-proteïnen (Mpr) bevinden zich als een band in het normaliter
diffuse gamma-gebied en liggen soms verstopt in het beta- of zelfs alfa-1,2 gebied.

Eiwitspectrum met gelelectroforese (AGE-ESP)
Bij electroforese in agarose gel (AGE) bewegen geladen moleculen zich in een
elektrisch veld. Verschil in lading en grootte veroorzaakt een verschil in snelheid
waarmee de moleculen zich in dat elektrisch veld bewegen. De moleculen (eiwitten)
worden op deze manier gescheiden.
De netto lading van het eiwit wordt bepaald door de pH van de omgeving. Daarom
wordt electroforese uitgevoerd in een buffer met een stabiele pH waarde van 9,0. De
eiwitten, behalve de immunoglobulinen, zijn dan negatief geladen.
Na electroforese worden de eiwitten in de drager (agarose) gedenatureerd en vervolgens
gekleurd. Het ontstane patroon is het eiwitspectrum: een verdeling in albumine en
globulinen. (Fig 1,2)
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Fig. 1: voorbeeld van gel met eiwitspectrum

(Hydrasys/Hyrys systeem van de firma Sebia)

Fig.2: grafische weergave
eiwitspectrum agarose gel
(monster 19 op het linker
voorbeeld)

Immunofixatie met pentavalent antiserum (PENTA)
Bij deze immunofixatietechniek wordt gebruik gemaakt van een polyclonaal antiserum
gericht tegen IgG, IgA, IgM, kappa en lambda. De immunofixatie wordt uitgevoerd als
screening op M-proteïnen in sera waarbij in het eiwitspectrum geen M-proteïne
aantoonbaar is.
Na elektroforese in agarose gel worden de monsters geincubeerd met het pentavalente
antiserum. Dit vormt met de eiwitten waartegen het gericht is immuuncomplexen. De
ontstane immuuncomplexen slaan neer in de agarose. Door middel van wassen worden
de eiwitten en antilichamen die niet gereageerd hebben uit de gel verwijderd. Het
achtergebleven immuuncomplex wordt aangekleurd. Het ontstane patroon kan
beoordeeld worden (Fig 3).

Fig. 3: voorbeeld van AGE-PENTA (Hydrasys/Hyrys systeem van de firma Sebia)
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Immunofixatie (IF)
Immunofixatie

is van belang voor het karakteriseren van M-proteïnen. Ook lage

concentraties M-proteïnen in de normale polyklonale achtergrond van immunogobulinen kunnen hiermee gedetecteerd worden. Ook de aanwezigheid van meer dan
één M-proteïne valt hiermee te detecteren, evenals monoklonale vrije lichte ketens.
Na agarose gel electroforese worden de monsters geïncubeerd met een specifiek
polyklonaal antiserum. Dit antiserum vormt met het eiwit (antigeen), waartegen het
gericht is, een immuuncomplex. Het immuuncomplex slaat neer in de agarose. Door
middel van wassen worden de eiwitten en antilichamen die niet gereageerd hebben uit
de gel verwijderd. Het achtergebleven immuuncomplex wordt aangekleurd. Het
ontstane patroon kan beoordeeld worden.
Door gebruik van verschillende antilichamen gericht tegen de zware en lichte ketens
van de immunoglobulinen, is men in staat M-proteïne te typeren (Fig 4).
Monoklonale vrije lichte ketens dienen getypeerd te worden op grond van de detectie
van een zogenaamd ‘hidden epitoop’. Dit epitoop is alleen bereikbaar als de lichte
keten vrij is van de zware keten. Dit immuuncomplex slaat neer in de agarose. Er is dan
sprake van monoklonale vrije Kappa ketens (LC-K) of monoklonale vrije Lambda
ketens (LC-L). In urine wordt nog wel de benaming Bence Jones Kappa of Bence
Jones Lambda gebruikt, hoewel het advies luidt ook hier de term vrije lichte ketens te
gebruiken .

Fig. 4: voorbeeld AGE-IF van 4 monsters (Hydrasys/Hyrys systeem van de firma Sebia)
1. Mpr: IgG-kappa + LC-K
2. Mpr: IgA-kappa
3. Mpr: IgA-kappa + LC-K
4. geen M-proteïne aantoonbaar
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Eiwitspectrum met capillair electroforese (CE-ESP)
Met een capillair electroforese (CE) systeem wordt de electroforese volledig
geautomatiseerd uitgevoerd. De sera worden automatisch verdund en geïnjecteerd in de
capillairen.
Over het capillair wordt een hoogspanning gezet (10-30kVolt), waardoor geladen
deeltjes gaan bewegen en gescheiden worden. Een belangrijk verschijnsel bij capillair
elektroforese technieken is de elektro-osmotische stroming (EOF = Electro Osmotic
Flow). De EOF ontstaat als gevolg van de elektrochemische dubbellaag aan de wand
van het capillair. Silica capillairen bezitten een negatief geladen binnenwand die met de
H+-ionen van de gebruikte buffer reageren. De H+-ionen in deze dubbellaag worden
aangetrokken door de kathode, waarbij ze de rest van de vloeistof in het capillair
meenemen. De uiteindelijke snelheid waarmee het deeltje zal migreren is de som van
zijn elektroforetische mobiliteit en van de EOF. Bij eiwit elektroforese migreren de
gammaglobulinen het snelst, dan de beta-, alfa-2-, alfa-1-globulinen en als laatst komt
de albumine fractie.
De detectie van de verschillende migrerende fracties gebeurt met een UV detector die
dwars door het capillair meet. De data worden door een computer verwerkt om
uiteindelijk een grafisch patroon van het eiwitspectrum weer te geven ( Fig 5).
Het verschil met gel elektroforese is dat de scheiding van de deeltjes in een met
elektrolyte (= buffer) gevuld capillair gebeurt, ipv in een gel. In de hier getoonde
situatie verschilt het patroon van het eiwitspectrum van de capillaire electroforese met
dat van de agarose gel in het beta-gebied. Het beta-gebied bestaat op het CE systeem
uit twee pieken, respectievelijk transferrine en complement C3.
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Gamma
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Fig. 5: Links: eiwitcomponenten in het eiwitspectrum van capillair electroforese.
Rechts: voorbeeld eiwitspectrum op het beeldscherm van de Capillarys van Sebia. Een
duidelijke piek is zichtbaar in het gamma gebied (normaal mooie Gausskromme). Dit
duidt op de aanwezigheid van een M-proteïne.
Immunotypering (IT)
Immunotypering (IT) is van belang voor het karakteriseren van M-proteïnen.
De monsters worden geincubeerd met specifieke polyklonale antisera (IgG, IgA, IgM,
kappa en lambda). Dit antiserum vormt met het eiwit (antigeen), waartegen het gericht
is, een immuuncomplex. Deze immuuncomplexen migreren langzamer dan de andere
eiwitten en komen nog na het albumine eiwit van de capillair. Het ontstane patroon kan
beoordeeld

worden door te kijken

wat

niet meer

aanwezig is (Fig 6)

(immuuncomplexen zijn zichtbaar voor het albumine eiwit).

Fig. 6: voorbeeld weergave immunotypering (IgG-L, omcirkelt). De lijn vormt het
eiwitspectrum patroon en het zwarte gebied is het patroon na incubatie met antiserum.
De pijlen geven de neergeslagen immuuncomplexen weer. Capillarys systeem van
Sebia. Aangepast aan referentie 2.
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Het aanbevolen beleid van de CBO richtlijnen 2001 is om bij het beoordelen van het
AGE-ESP te kijken of er duidelijk een bandje (precipitatie) te zien is in het gammagebied. Als dit het geval is kan direct een immunofixatie ingezet worden. Is er geen
(duidelijk) bandje te zien in het gamma-gebied dan dient aanvullend een PENTA (of IF
met kappa-lamda) ingezet te worden. Niet-zichtbare of gemiste M-proteïnen
(bijvoorbeeld gelegen in het beta gebied van het spectrum) kunnen op deze manier
opgespoord worden. Hierna kan alsnog (ook bij twijfel) een immunofixatie gedaan
worden.
Beoordeling van de resultaten van de CE-ESP gebeurt aan de hand van de grafische
weergave van het eiwitspectrum. De vorm van de gamma-globulinen moet een
Gausskromme zijn. Bij vervormingen kan dit wijzen op een monoklonale piek, waarna
een immunotypering ingezet moet worden. Daarnaast spelen afwijkingen in het betagebied ook een rol. Het beta-gebied bevat 2 fracties; het transferrine en het complement
C3. Het transferrine is de linker, grootste piek, het complement C3 is de rechter kleinere
fractie die een scherpe piek vormt. Indien deze piek breder lijkt, kan dit wijzen op een
monoklonale fractie, bij verhoging van de piek kan er sprake zijn van acute fase
activatie van C3. Ook stijging van de transferrine piek kan duiden op de aanwezigheid
van een monoklonale fractie (na uitsluiting van hemolyse).
Bij oudere monsters is soms een extra piek zichtbaar tussen het transferine en
complement C3, dit is C4. Als bij verse monsters een extra piek verschijnt dient men
bedacht te zijn op de aanwezigheid van een monoclonaal immunoglobuline. Bij gebruik
van plasma in plaats van serum ligt de fibrinogeenband in dit gebied, het gebruik van
plasma wordt dan ook afgeraden. Monoklonale banden in het alfa-2 en zeker in het alfa1 gebied zijn zeldzaam, maar komen voor, zodat men bij vervormingen van de pieken in
deze gebieden ook bedacht dient te zijn op monoclonalen.
Het beoordelen van een immunotypering gebeurt ook aan de hand van grafische
weergave (6 grafieken: ELP, IgG, IgA, IgM, K en L). In tegenstelling tot de AGE waar
bandjes zichtbaar worden, verdwijnen bij de CE de complexen. Als de aangegeven
vervorming in het eiwitspectrum niet in de typering terug te vinden is, wordt het
monster als normaal beschouwd. Met CE kan niet met een PENTA gewerkt worden.
Specifieke antisera gericht tegen vrije lichte ketens en IgD(E) zijn niet beschikbaar,
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hierdoor kan geen onderscheid gemaakt worden tussen een vrije lichte keten en een
IgD(E) M-proteïne.
Vergelijkende studie tussen gelelectroforese en capillair electroforese
Vraagstelling
Hoe verhouden gelelectroforese en capillair electroforese zich in de detectie en typering
van M-proteïnen. Welk systeem levert op snelle en eenvoudige wijze de meest
eenduidige uitslag.
Materiaal en Methoden
De vergelijking werd gedaan tussen het Hydrasys/Hyrys systeem en het Capillarys2
systeem, beide van de firma Sebia.
In totaal zijn 500 serum monsters geanalyseerd op beide systemen. 420 monsters
hiervan zijn afkomstig van eerste aanvragen van niet geselecteerde patiënten. Van deze
420 monsters is door middel van gelelectroforese een eiwitspectrum (AGE-ESP),
(indien nodig) een fixatie met pentavalent antiserum (PENTA) en (indien nodig) een
immunofixatie gedaan op het Hydrasys/Hyrys systeem. Daarnaast is van deze monsters
door middel van capillair electroforese een eiwitspectrum (CE-ESP) gemaakt en (indien
nodig) een immunotypering op het Capillarys2 systeem. Ook zijn op beide systemen 80
geselecteerde monsters met een bekend M-proteïne < 5 g/l getest.
De beoordeling is door drie personen onafhankelijk gedaan:
-

een persoon ervaren met zowel AGE als CE (Sebia)

-

een persoon ervaren met AGE, en onervaren met CE (analist)

-

een persoon onervaren met zowel AGE als CE (student)

Resultaten
In totaal zijn er door de analist met AGE 143 monsters positief beoordeeld (fig 7), de
verdeling in M-proteïne type was: 58 IgG, 29 IgA, 28 IgM, 5 IgD, 5 vrije lichte ketens,
16 oligoclonaal en 2 monsters bevatten immuuncomplexen.
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ESP

CE

500

500

390N

PENTA 326 N
IF/IT

AGE

110P

294N

206P

64P
27N

37P

Totaal:

106P

4N

123P

82N

123
Positief

143
Positief

Figuur 7 links: beoordeling van agarose gel electroforese; rechts: beoordeling van
capillair electroforese. (N = negatief, P=positief)

In 18 negatieve monsters met AGE is met CE een M-proteïne gevonden en in 38
positieve monsters met ACE is met CE geen M-proteïne gevonden (tabel 1,2).

Grootte
M-proteïne

Sebia

Analist

Student

Allen

Zeer gering/
gering bandje

26

30

30

17

Duidelijk
bandje
Dikke band
Totaal

6

6

8

4

2
34

2
38

1
39

1
22

Type M-proteïne
(AGE) door niemand
gevonden met CE
1x IgA-L, 6x IgG-K,
3x IgM-K, 3x IgM-L,
1x LC-L,
3x Oligo IgG
1x IgA-K, 2x IgA-L,
1x LC-K
1x LC-K

Tabel 1: Aantal niet-gevonden M-proteïnen op de Capillarys2, patronen beoordeeld
door drie personen.
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Grootte
M-proteïne
Zeer gering/
gering

Sebia

Analist

Student

Allen

53

18

22

7

Type M-proteïne
CE-IT
IgG-K of Oligo IgG

Tabel 2: Aantal extra gevonden M-proteïnen op de Capillarys2, patronen beoordeeld
door drie personen.
Onder grootte M-proteïne wordt verstaan: zeer gering/gering bandje: voor IgG <2 g/L,
voor IgA en IgM: <1 g/L, duidelijk bandje: IgG 2-5 g/L, IgA en IgM: 1-5 g/L, dikke
band: > 5 g/L (voor LC en IgD resp. <0,5 g/L, 0,5 –1 g/L en >1 g/L)

Conclusie
Het CE systeem is snel en heeft een lage foutgevoeligheid bij inzetten.
Het kent als nadeel dat er een grotere spreiding in de beoordeling is dan bij het AGE
systeem. Dit is onafhankelijk van de ervaring van de beoordelaar en het M-proteïne
type, maar wel afhankelijk van de plaats in het spectrum (alfa2 – beta gebied). De
typering van kleine bandjes is niet eenduidig. Kleine vervormingen in het CE-ESP
leiden vaak tot het inzetten van een IT, zonder dat vervolgens een M-proteïne wordt
gedetecteerd.
Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen een vrije lichte keten en IgD(E) Mproteïne.
Het verrichten van alleen een CE-ESP lijkt onvoldoende; extra screeningstest (PENTA)
blijft belangrijk voor detectie van M-proteïne, deze stap is echter bij het CE systeem
niet beschikbaar.
Referenties
1. Handleiding Sebia
2. McCudden CR, Mathews SP, Hainsworth SA, Chapman JF, Hammett-Stabler CA,
Willis MS, Grenache DG. Performance comparison of capillary and agarose gel
electrophoresis for the identification and characterization of monoclonal
immunoglobulins. Am J Clin Pathol. 2008 Mar;129(3):451-8.
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Kwantificering van M-proteïnen in
bloed
Auteurs

J. Ruinemans-Koerts en V. Mattijssen

Trefwoorden

kwantificering, M-proteïne, polyklonaal immuunglobuline

Samenvatting

Kwantificering van een monoklonaal immuunglobuline (M-proteïne) is van belang voor de classificatie
en voor de follow-up van ziekten die gepaard gaan
met M-proteïnen. Hierbij dient het M-proteïne onderscheiden te worden van het polyklonaal immuunglobuline. Gelelektroforese en densitometrie
bieden deze mogelijkheid, mits het M-proteïne als
afzonderlijke band zichtbaar is. Kwantificering van
een M-proteïne met een immuunchemische tech-

niek (turbidimetrie/nefelometrie), waarbij de totale
hoeveelheid immuunglobuline van een bepaalde
klasse wordt gemeten, is minder betrouwbaar. Dit
geldt vooral wanneer er relatief veel polyklonaal immuunglobuline van dezelfde klasse aanwezig is, en
bij een M-proteïne van de immuunglobulineM-klasse. De implicaties van deze diagnostiek worden geïllustreerd aan de hand van een casus.

Inleiding

met een MGUS is derhalve aangewezen. Risicofactoren voor progressie naar een maligniteit zijn: een
M-proteïne ≥15 g/l, een non-immuunglobuline (Ig)-GM-proteïne, en een afwijkende serum vrije kappa/
lambda-ratio.2
De hoeveelheid M-proteïne is verder een belangrijke
parameter voor het monitoren van therapierespons
bij multipel myeloom en M. Waldenström.3,4
Voor een juiste classificatie en het vervolgen van een
monoklonale gammopathie is het van belang om
kwantitatief onderscheid te maken tussen monoklonaal en polyklonaal immuunglobuline. In dit artikel zal nader ingegaan worden op de diagnostiek
van M-proteïnen, en dan met name de kwantificering van M-proteïnen en het diagnostisch onderscheid tussen monoklonaal en polyklonaal immuunglobuline in bloed. Aan de hand van een
casusbeschrijving zal geïllustreerd worden welke diagnostische problemen er kunnen voorkomen bij de
kwantificering van M-proteïnen.

Monoklonale gammopathieën vormen een groep
van ziekten die gekarakteriseerd worden door de
aanwezigheid van een M-proteïne. Een M-proteïne
is een monoklonaal immuunglobuline dat wordt gesynthetiseerd door een kloon van B-cellen of plasmacellen. Monoklonale gammopathieën zijn meestal maligne van aard, maar kunnen soms ook (tijdelijk)
voorkomen bij benigne ziektenbeelden, zoals infecties en auto-immuunziekten. Voorbeelden van hematologische maligniteiten met een proliferatie van
een kloon plasmacellen of B-cellen zijn multipel
myeloom (M. Kahler), lichteketenamyloïdose, M.
Waldenström/lymfoplasmacellulair lymfoom en
chronische lymfatische leukemie.
De hoeveelheid M-proteïne is 1 van de criteria voor
onderscheid tussen een ‘monoclonal gammopathy
of undetermined significance’ (MGUS) en ‘smouldering multiple myeloma’ (SMM). Er is sprake van
een MGUS indien er een M-proteïne in het serum
aanwezig is van <30 g/l, met <10% plasmacellen in
het beenmerg, en zonder anemie, hypercalciëmie,
lytische bothaarden, nierfalen of neurologische afwijkingen.1 Een MGUS heeft 1 procent kans per
jaar om te ontaarden in een symptomatische plasmacel of B-celproliferatie. Vervolgen van patiënten

(Ned Tijdschr Hematol 2009;6:135-40)

Casus

De patiënte, mevrouw A, is 50 jaar als zij in 2003
wordt verwezen naar de polikliniek Interne Geneeskunde voor analyse van een verhoogde bezinking
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(66 mm/uur). Zij heeft geen specifieke klachten.
Haar voorgeschiedenis meldt astma bronchiale.
Gelelektroforese van het serum (bepaling van
het eiwitspectrum) laat een totale hoeveelheid
γ-globuline zien van 18 g/l. Met behulp van een immuunfixatietechniek wordt in dit γ-globulinegebied
een M-proteïne type IgM-lambda aangetoond. Het
totaal IgM, gemeten met een turbidimetrische techniek, is 24,6 g/l. De totale hoeveelheden IgA en IgG
zijn verlaagd, respectievelijk tot 0,8 en 5,3 g/l. De
concentraties voor hemoglobine (Hb) (7,9 mmol/l),
leukocyten, trombocyten, kreatinine en calcium
zijn normaal. Beenmergonderzoek toont een lymfoplasmacellulaire infiltratie, positief voor mu en
lambda. De diagnose ‘M. Waldenström’ wordt gesteld. Er wordt een expectatief beleid gevoerd. Geleidelijk aan stijgt het IgM. Ruim 3 jaar na diagnose
bedraagt het totaal IgM 55 g/l. Dit wordt een zeer
hoge waarde geacht, waarbij klachten van hyperviscositeit te verwachten zijn. De patiënte functioneert
evenwel normaal, heeft geen klachten, met name
geen hoofdpijn, verminderde visus, duizeligheid, of
spierkrampen. Haar gewicht is min of meer stabiel.
Het Hb-gehalte is geleidelijk gedaald naar 6,8
mmol/l. Op basis van met name het gestaag stijgende IgM wordt op dat moment een behandeling met
chloorambucil gestart. Snel hierna treedt een anemie op met een Hb-gehalte van 5,3 mmol/l, en stijgt
het totaal IgM door naar 66 g/l. De chloorambucil
wordt eind 2006, na 4 maanden, gestaakt. Het Hbgehalte keert terug naar waarden rond de 7,0
mmol/l.
Aangezien de patiënte nog steeds geen klachten
heeft, wordt besloten niet te starten met een andere therapie, maar opnieuw een expectatief beleid
te voeren. Begin 2008 bereikt het totaal IgM een
waarde van 75 g/l. Patiënte lijkt hier nog steeds
niets van te merken. Op dat moment wordt er, na
overleg tussen internist en klinisch chemicus,
voor het eerst na de diagnose in 2003, weer een
gelelektroforese uitgevoerd voor kwantificering
van het IgM-M-proteïne. Hieruit blijkt dat het
IgM-M-proteïne 45 g/l is, en dus veel lager dan
het totaal IgM van 75 g/l.

Typering en kwantificering van M-proteïnen
in bloed

Typering van M-proteïnen
Bij onderzoek naar een mogelijk M-proteïne in bloed
wordt in de meeste laboratoria in Nederland eerst een
gelelektroforese uitgevoerd, oftewel analyse van het
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Figuur 1. Voorbeeld van een elektroforesegel met densitometrierapport van een normaal serummonster. Eiwitten
worden gescheiden op basis van grootte en lading in
meestal 5 fracties. Kwantificering van de diverse fracties
vindt plaats op basis van de procentuele grootte van de
diverse fracties gemeten met densitometrie en de bepaling
van het totale eiwitgehalte.

eiwitspectrum (de capillaire elektroforesetechniek
wordt hier buiten beschouwing gelaten). De serumeiwitten worden op de gel meestal gescheiden in 5 fracties: albumine, α1-, α2-, β- en γ-globuline. Na kleuring van het eiwit op de gel kan met behulp van
densitometrie de procentuele grootte van de diverse
fracties bepaald worden (zie Figuur 1).
De immuunglobulinen liggen voornamelijk in
het γ-globulinegebied. M-proteïnen zijn in het eiwitspectrum meestal zichtbaar als een (extra)
smalle piek in het γ-gebied (zie Figuur 2A op pagina
137), maar soms ook in het β-gebied. Typering
van het M-proteïne vindt plaats door middel van
immuunfixatie. Hiertoe worden, nadat de elektroforese is uitgevoerd, antilichamen gericht
tegen de zware (G, A, M) en lichte (κ en λ) immuunglobulineketens aan de gel toegevoegd,
zodat er precipitatie plaatsvindt van de immuunglobulinen. De overige eiwitten worden vervolgens weggewassen. Na kleuren van het eiwit op
de gel is het M-proteïne dan zichtbaar als een
smalle band. Het polyklonale immuunglobuline
is zichtbaar als een bredere band (zie Figuur 2B op
pagina 137). Met een immuunfixatietechniek is
het M-proteïne vanaf ongeveer 0,2 g/l zichtbaar.1
Kwantificering van M-proteïnen
Kwantificering van de diverse fracties in het eiwitspectrum vindt bij voorkeur plaats op basis van de
procentuele grootte van de diverse fracties, gemeten
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Figuur 2. Voorbeeld van een elektroforesegel en densitometrierapport (A) en immuunfixatiegel (B) van een serummonster
met een monoklonaal (M)-proteïne type immuunglobuline (Ig)M-κ. A. Het M-proteïne is zichtbaar als een extra piek (gearceerde gebied) in het γ-gebied met de overige polyklonale immuunglobulinen (grijze gebied). De totale hoeveelheid eiwit in
het γ-gebied is inclusief het M-proteïne. B. Na elektroforese van het serum vindt, door middel van het toevoegen van antilichamen (Y) gericht tegen de zware en lichte immuunglobulineketens ( ), precipitatie plaats van de immuunglobulinen.
Het M-proteïne is dan zichtbaar als een smalle band, het aanwezige polyklonaal IgG en IgA als een brede band.

met densitometrie, en de bepaling van het totale eiwitgehalte (in g/l). Voor een juiste kwantificering
van het M-proteïne (gearceerde gebied in Figuur
2A) is het van belang om het polyklonale immuunglobuline (grijze gebied in Figuur 2A) niet mee te
meten. Met moderne softwareprogramma’s is het
mogelijk om in de densitometrische scan kwantitatief onderscheid te maken tussen het monoklonaal
en polyklonaal immuunglobulinegebied. In ons laboratorium betekent dit dat voor het γ-gebied, bij
een normale hoeveelheid polyklonaal immuunglobuline, de hoeveelheid M-proteïne tot minimaal ongeveer 1 g/l nog te kwantificeren is.
Indien het M-proteïne met behulp van gelelektroforese en densitometrie niet onderscheiden kan worden van andere aanwezige eiwitten, dan kan het Mproteïne met een turbidimetrische of nefelometrische
methode gekwantificeerd worden (zie paragraaf
Kwantificering van het totale immuunglobulinegehalte
in bloed).5 Bij deze techniek wordt de totale hoeveelheid immuunglobuline van een klasse gemeten, dus
zowel het monoklonale als het polyklonale deel. Bij
een geringe hoeveelheid M-proteïne en relatief veel
polyklonaal immuunglobuline van dezelfde klasse,
is echter de juistheid van deze meting voor wat
betreft de kwantitatieve hoeveelheid M-proteïne
beperkt. Het is dan beter om te rapporteren dat het
M-proteïne nog wel aantoonbaar is maar niet meer
te kwantificeren. Dit houdt derhalve ook in, dat bij
vaststelling van een respons van het M-proteïne op
therapie, het moeilijk is om vast te stellen of een

M-proteïne geheel verdwenen is, dan wel onmeetbaar laag is geworden. In de internationale responscriteria voor multipel myeloom wordt gesteld
dat gesproken kan worden van complete remissie als
onder andere het M-proteïne met de immuunfixatietechniek niet meer aantoonbaar is.3

Kwantificering van het totale immuunglobulinegehalte in bloed

Kwantificering van de totale hoeveelheid van een
immuunglobulineklasse (bijvoorbeeld IgA, IgG,
IgM) wordt met een turbidimetrische of nefelometrische techniek uitgevoerd. Bij deze immuunchemische methoden reageert het antilichaam
(reagens) met het antigeen (immuunglobuline
van de patiënt) tot een onoplosbaar antigeenantilichaamcomplex dat door middel van turbidimetrie (meting van de uittredende lichtbundel) of
nefelometrie (meting van het verstrooide licht)
gemeten kan worden. Kwantificering van een Mproteïne met deze technieken levert in principe
een andere waarde op dan densitometrie van de
gelelektroforese, omdat de totale hoeveelheid van
een immuunglobulineklasse (het monoklonale en
het polyklonale deel) gemeten wordt. Maar ook
wanneer er nagenoeg alleen maar M-proteïne is,
en dus een zeer sterke onderdrukking van het
overige polyklonale immuunglobuline van dezelfde klasse, kan er een groot verschil in de gemeten
waarde zijn tussen beide meettechnieken. Dit
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Aanwijzingen voor de praktijk
1. Kwantificering van een M-proteïne in bloed bij diagnostiek en follow-up van een monoklonale gammopathie dient plaats te vinden met een techniek waarbij het monoklonaal en polyklonaal immuunglobuline onderscheiden kunnen worden. Gelelektroforese en densitometrie zijn hier geschikt voor.
2. Kwantificering van een M-proteïne met een immuunchemische test, waarbij zowel het monoklonaal als polyklonaal immuunglobuline wordt gemeten, is minder geschikt. Dit geldt met name voor
een M-proteïne van de IgM-klasse en wanneer er een geringe hoeveelheid M-proteïne is en relatief
veel polyklonaal immuunglobuline van dezelfde klasse.
3. Meting van het totale immuunglobulinegehalte kan worden gebruikt voor het vaststellen van
onderdrukking van de overige immuunglobulineklassen en indien kwantificering van het M-proteïne
met een elektroforesetechniek niet mogelijk is.
4. Voor de clinicus moet uit de laboratoriumrapportage duidelijk blijken wanneer kwantificering van
een M-proteïne met een elektroforesetechniek niet mogelijk is en de hoeveelheid M-proteïne is vastgesteld op basis van meting van het totale gehalte aan immuunglobuline van de betreffende klasse.

geldt met name voor M-proteïnen van de IgMklasse.6-10 Mogelijke oorzaken voor dit verschil
zijn:
1. Testen voor de bepaling van het totale immuunglobulinegehalte zijn ontworpen voor detectie van
polyklonaal immuunglobuline. Het antilichaam
(reagens) in een immuunchemische test is een polyklonaal reagens, omdat het een divers aantal epitopen moet kunnen herkennen. Een monoklonaal
immuunglobuline kan antigene determinanten
bezitten die beter of slechter reageren met het polyklonale antilichaam reagens en dit kan leiden
tot een overschatting of onderschatting van het
M-proteïne.7,9
2.Bij een overmaat aan antigeen (hoge concentratie
M-proteïne) is bij de immuunchemische testen de
kans aanwezig dat door (selectieve) uitputting van
het antilichaam (reagens) een vals verlaagde waarde gemeten wordt.8
3.Wat betreft IgM-immuunglobuline speelt nog
het volgende. Een intact IgM-immuunglobulinemolecuul is een pentameer. Immuunchemische
testen voor meting van het totale immuunglobulinegehalte zijn dan ook ontworpen voor de detectie van deze pentamere vorm. Bij 65% van de
patiënten met een IgM-M-proteïne komt het
IgM echter ook deels voor als monomeer.10 Sinclair et al. hebben laten zien dat detectie van
IgM-monomeren in een immuunchemische test
tot veel hogere waarden leidt dan detectie met
behulp van gelelektroforese.10

Bespreking

Bij de beschreven patiënte met M. Waldenström
werd bij diagnose een IgM-M-proteïne aangetoond.
Het totale γ-globulinegebied bij de gelelektroforese
bedroeg op dat moment 18 g/l (inclusief het IgMM-proteïne), en het totale IgM werd vastgesteld op
24,6 g/l. Gedurende 5 jaar follow-up werd alleen het
totale IgM bepaald, hetgeen steeg tot een waarde
van 75 g/l. Een dergelijke hoge waarde betekent
meestal dat er ook klinische symptomen zijn, mogelijk mede veroorzaakt door een verhoogde viscositeit.11 Gezien het feit dat de patiënte geen klachten
had, werd de meting van de totale waarde aan
IgM in twijfel getrokken. Kwantificering van het
IgM-M-proteïne leverde vervolgens een waarde op
van 45 g/l.
Ter verklaring van deze discrepantie zijn de volgende
analyses uitgevoerd met het serum van de patiënte:
1. Analyse van het totale gehalte aan IgM met een
nefelometrische methode en een ander antilichaamreagens. Dit leverde een vergelijkbaar hoge
waarde op als de turbidimetrische test, namelijk
66 g/l. Het is dus minder waarschijnlijk dat de
hoge waarde in deze turbidimetrische test alleen
het gevolg is van het karakter van het antilichaamreagens dat is gebruikt.
2.Verdunningsreeks van het serum. Deze toonde aan
dat zowel bij kwantificering van het IgM-M-proteïne door middel van gelelektroforese, als door de
turbidimetrische techniek de resultaten niet zijn
beïnvloed door een overmaat aan antigeen.
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3. Behandeling van serum met 2-mercaptho-ethanol.
2-Mercaptho-ethanol splitst het pentamere IgM in
monomeren. Kwantificering van het M-proteïne
met gelelektroforese in het met 2-mercaptho-ethanol
behandelde monster gaf vergelijkbare resultaten
als zonder behandeling met 2-mercaptho-ethanol.
De totale hoeveelheid IgM bleek echter na behandeling met 2-mercaptho-ethanol veel hoger, namelijk 130 g/l. Deze resultaten geven aan dat bij deze
turbidimetrische test er een grote overschatting is
van de totale hoeveelheid IgM bij aanwezigheid
van monomeer IgM (ter controle: 2-mercaptoethanolbehandeling van een IgG- en IgA-M-proteïne gaf deze discrepantie niet).
Bovenstaande resultaten wijzen erop dat bij de patiënte een deel van het IgM-M-proteïne waarschijnlijk niet als pentameer voorkomt, maar als monomeer. Dit is de meest waarschijnlijke verklaring voor
het grote verschil tussen de meting van het totale
IgM met de immunochemische test en de IgM-Mproteïnemeting met behulp van gelelektroforese en
densitometrie.

Conclusie

Kwantificering van een M-proteïne dient plaats te
vinden door middel van een techniek waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen monoklonaal
en polyklonaal immuunglobuline. Gelelektroforese
en densitometrie met voldoende resolutie voldoen
hieraan. De immuunchemische technieken (turbidimetrie/nefelometrie) voor de kwantificering van
de totale hoeveelheid van een immuunglobulineklasse maken dit onderscheid niet. Toepassing van
de elektroforesetechniek is dus zeker van belang bij
geringe hoeveelheden M-proteïne en relatief veel
polyklonaal immuunglobuline van dezelfde klasse.
Daarnaast is bekend dat kwantificering van M-proteïne met een immuunchemische test, ook als het
polyklonale deel niet of nauwelijks meer aanwezig
is, significant andere resultaten kan opleveren dan
met gelelektroforese en densitometrie, met name
voor M-proteïnen van de IgM-klasse. De casusbeschrijving illustreert dit. Immuunglobulinetesten
voor meting van totaalwaarden van IgM zijn namelijk gebaseerd op meting van IgM in de normaal
voorkomende pentamere vorm, en kwantificering
van IgM-M-proteïnen, die vaak deels als monomeer
voorkomen, kan met deze techniek daardoor onjuiste waarden geven.

De immuunchemische technieken (turbidimetrie/nefelometrie) voor meting van de totaalwaarde van immuunglobuline (IgA, IgG, IgM) worden gebruikt voor
het vaststellen van onderdrukking van de overige immuunglobulineklassen. Tevens kan teruggevallen worden op deze techniek als kwantificering van het M-proteïne uit het elektroforesepatroon niet mogelijk is.5
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Samenvatting

Dagelijks produceert een gezond individu een
overschot aan polyklonale vrije lichte immuunglobulineketens. Bij monoklonale gammopathieën
worden daarnaast meestal ook monoklonale vrije
ketens geproduceerd. De serum vrije lichte keten
(SVLK)-assay, welke nu sinds een paar jaar beschikbaar is, meet de totale concentratie κ- en
λ-ketens in serum, waarbij de ratio van deze 2
concentraties een belangrijke uitkomstmaat is. Bij
een gestoorde nierfunctie zijn de κ- en λ-SVLKconcentraties beide verhoogd, maar is de ratio
normaal, terwijl een verstoorde ratio wijst op
monoklonale productie van 1 van beide ketens.
Hoewel er technisch nog verbeteringen in de as-

say mogelijk zijn, hebben meerdere studies reeds
het nut van de SVLK-assay bij monoklonale gammopathieën aangetoond. De assay kan het onderzoek op bence-joneseiwitten in urine vervangen,
is behulpzaam bij de diagnostiek van lichte keten
multipel myeloom (MM) en niet-secretoir MM, en
heeft prognostische waarde bij ‘monoclonal gammopathy of undetermined significance’ (MGUS)
en MM met een intact M-proteïne. De SVLK-assay
is daarmee een waardevolle toevoeging aan de
bestaande laboratoriumtechnieken voor de detectie, de typering en de kwantificering van Mproteïnen.

Inleiding

Hiermee is inmiddels enige klinische en laboratoriumtechnische ervaring opgedaan. In dit artikel
worden de mogelijkheden en beperkingen van deze
methode voor het bepalen van serum vrije lichte ketens (SVLK) besproken.

Het is evident dat, sinds de eerste beschrijving van
bence-jonesproteïnurie in 1847, de diagnostiek van
monoklonale immuunglobulines (M-proteïnen)
aanzienlijk is verbeterd. Daar waar de klassieke bence-joneseiwittest nog bestond uit het verwarmen van
urine, waarbij een precipitaat bij 60°C, dat weer oploste bij verdere verhitting, duidde op bence-joneseiwitten, beschikt men thans over gevoelige elektroforesetechnieken en specifieke antilichamen voor
immunofixatie.1
Het heeft echter lang geduurd voordat een immunoassay ontwikkeld was om vrije lichte ketens in
serum te kwantificeren. Een dergelijke assay moet
vrije lichte ketens goed kunnen onderscheiden van
degene die gebonden zijn aan zware ketens. Tevens
moet de assay gevoelig genoeg zijn voor de lage
concentraties van deze eiwitten bij gezonde personen, en bij voorkeur relatief eenvoudig toepasbaar
in klinisch chemische laboratoria. Sinds een aantal
jaren is de FreeliteTM-assay beschikbaar voor het
vaststellen van de concentratie vrije κ en λ-ketens.

(Ned Tijdschr Hematol 2008;5:260-5)

Lichte ketens

Gezonde personen produceren een overmaat (500
mg/dag) aan vrije lichte ketens, waarbij 2 keer meer
κ- dan λ-ketens worden aangemaakt.2 De nietgebonden κ-ketens worden binnen 2-4 uur en de
λ-ketens binnen 3-6 uur geklaard. Deze minder
snelle klaring van λ-ketens wordt veroorzaakt door
de vorming van dimeren en enige polymerisatie,
waardoor in serum uiteindelijk een hogere concentratie λ- dan κ-ketens wordt gemeten.3
Vrije lichte ketens passeren eenvoudig de glomerulus en worden vrijwel volledig gereabsorbeerd in
de proximale tubulus. Bij een normale nierfunctie
kan 10 tot 30 gram vrije lichte ketens gemetaboliseerd worden, en slechts een kleine hoeveelheid,
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Tabel 1. Immuunglobulinebepalingen bij de diagnostiek van monoklonale gammopathieën.
Bepaling

Techniek

Doel

Opmerkingen

eiwitspectrum

elektroforese (EF)

- scheiding van eiwitfracties op basis
van lading en grootte
- M-proteïnen verschijnen als discrete
‘band’ en kunnen door middel van
oppervlakteberekening gekwantificeerd worden als percentage van de
totale eiwitconcentratie

- gevoeligheid voor
M-proteïnen; 0,5-1 g/l
- CRP en fibrinogeen kunnen storen

typering
M-proteïne

immunofixatie of
-substractie (IF)

typering van de in het eiwitspectrum
gevonden band door gebruik van antilichamen die gericht zijn tegen zware
en lichte (gebonden en vrije) ketens

lichte keten M-proteïnen
niet altijd goed waarneembaar

IgG, IgA, IgM,
IgD, IgE

immunoassay

bepaling van totale concentratie afzon- maakt geen onderscheid
derlijke immuunglobulinen
tussen monoklonaal en
polyklonaal

SVLK

immunoassay

bepaling van totale concentratie vrije κ
en λ lichte ketens

- maakt geen onderscheid
tussen monoklonaal en
polyklonaal
- gevoeligheid ∼0,003 g/l

SVLK-ratio

berekening

- ratio van de κ- en λ- concentraties
- afwijkende ratio wijst op monoklonale vrije lichte ketens

absolute hoeveelheid SVLK
is afhankelijk van nierfunctie, SVLK-ratio niet

eiwitspectrum

elektroforese (EF)

als bij serum, na concentratie van de
urine

urineportie is geschikt voor
screening, voor follow-up is
24-uursurine nodig

typering
M-proteïnen

immunofixatie (IF)

als bij serum

- gevoeligheid ∼0,05 g/l
- lichte keten M-proteïnen
niet altijd goed waarneembaar

serum

urine

CRP=‘C-reactive protein’, SVLK=serum vrije lichte ketens.

1 tot 10 mg per dag, wordt vervolgens uitgescheiden.
Er wordt wel gesuggereerd dat deze uitscheiding samengaat met immuunglobuline (Ig) A.4 De nieren
hebben een aanzienlijke reservecapaciteit voor de
absorptie van lichte ketens, zodat een verhoogde
productie niet snel zichtbaar zal zijn als verhoogde
uitscheiding in de urine. Bij ernstig nierfalen wordt
de klaring van vrije lichte ketens vertraagd tot 2-3
dagen en worden concentraties in serum gemeten
welke 20 tot 30 maal verhoogd zijn.5
Polyklonale verhoging van SVLK kan worden gezien bij diverse aandoeningen. Voor auto-immuunziekten als systemische lupus erythematodes (SLE),
reumatoïde artritis en het syndroom van Sjögren,
is aangetoond dat de concentratie SVLK correleert
met ziekteactiviteit.6,7 Omdat in deze situaties zowel

κ- als λ-ketens verhoogd zijn, blijft de κ/λ-ratio binnen het referentiegebied.
Monoklonale gammopathieën leiden veelal tot een
verhoging van de concentratie κ of λ SVLK, en de
ratio tussen κ en λ is daarmee, in tegenstelling tot
een polyklonale verhoging, afwijkend.

SVLK-assay

Tabel 1 geeft een overzicht van de bepalingen en
technieken welke thans beschikbaar zijn voor de
immuunglobulinediagnostiek bij monoklonale
gammopathieën. Elektroforese en immunofixatie
of -substractie ter opsporing en typering van een
M-proteïne zijn technieken welke op vrijwel ieder
klinisch chemisch laboratorium beschikbaar zijn
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en waarbij automatisering van de uitvoering steeds
meer mogelijk is.
In 2001 kwam de eerste, en tot nu toe enige, commercieel verkrijgbare assay beschikbaar welke SVLK
kan kwantificeren.3 Deze FreeliteTM-assay is ontwikkeld en werd beschreven door Arthur R. Bradwell,
en wordt geproduceerd en op de markt gebracht
door The Binding Site Ltd. (Birmingham, Verenigd
Koninkrijk), een gerenommeerde producent van
immuunreagentia.
De assay bestaat uit 2 verschillende bepalingen, 1
voor κ en 1 voor λ. Antilichamen tegen κ of λ zijn
gebonden aan polystyreenlatexbolletjes en door binding aan vrije κ- en λ-ketens in het monster treedt
agglutinatie op, wat kan worden waargenomen door
een verandering in lichtdoorval of lichtverstrooiing.
De antilichamen in de assay zijn gericht tegen polyklonale vrije lichte ketens. Net zoals dat geldt voor
intacte M-proteïnen, kunnen monoklonale lichte ketens zich in de assay anders gedragen dan polyklonale. 8 Dit komt waarschijnlijk doordat er structurele
antigeenverschillen zijn met het materiaal waarmee
wordt gekalibreerd of door verschillen in immuunreactiviteit.9 In een enkel geval kan dit betekenen dat
monoklonale κ- of λ-ketens niet in de assay worden
herkend. Onlangs ontvingen wij op het laboratorium bloed en urine van een 60-jarige vrouw met
een multipelmyeloomstadium IIIa met uitgebreide
lytische botlaesies. Het M-proteïne was van het type
IgA-κ (17 g/l) en in de urine werd 0,06 g/l monoklonale vrije ketens (Bence-Jones), type κ gevonden. De
SVLK-assay toonde κ- en λ-concentraties binnen het
referentiegebied en ook de ratio was niet afwijkend.
De antilichamen in de assay herkenden wel de polyklonale, maar niet de monoklonale vrije lichte ketens
in het serum, zoals ook eerder beschreven.9,10
Net als bij andere immunoassays bestaat ook bij de
FreeliteTM-assay het risico van ‘antigen excess’.11 Bij
zeer hoge SVLK-concentraties wordt een foutief lage
uitslag gevonden, doordat tijdens de reactie te weinig antilichamen beschikbaar zijn om agglutinatie te
bewerkstelligen. De laboratoriumspecialist moet beducht zijn op dit fenomeen en bij discrepanties met
elektroforese en immunofixatie (EF/IF)-uitslagen de
SVLK-concentraties in een verdunningsreeks opnieuw laten bepalen. Wanneer de behandelend arts
een foutief verlaagde uitslag vermoed, is het raadzaam
contact op te nemen met de laboratoriumspecialist.

Kwaliteitscontrole

Om de kalibratie en kwaliteit van een assay te moni-

toren, maakt een laboratorium gebruik van controlematerialen (interne kwaliteitscontrole) en neemt
deel aan externe rondzendingen, waarbij meerdere
laboratoria eenzelfde monster testen. Binnen ons
eigen laboratorium werd voor de SVLK-assays een
variatiecoëfficiënt (VC) gezien welke varieert rond
de 5%, wat voor een dergelijke immunoassay goed
te noemen is. In de literatuur worden hogere VC’s
gerapporteerd, met name tussen verschillende lotnummers reagentia.9 Onze eigen ervaring is echter
dat intensief onderhoud van de meetapparatuur (een
stringente spoelprocedure) aanzienlijk kan bijdragen
aan een reductie van de onnauwkeurigheid, zoals
ook beschreven door Tate en collegae.12
Aan de externe rondzending van The Binding Site
nemen wereldwijd ruim 150 laboratoria deel. De variatie in uitslagen tussen deze laboratoria is vooralsnog
vrij groot. Het is te verwachten dat dit kleiner wordt
naarmate meer ervaring met de assay wordt opgedaan
en verbeteringen in reagentia worden doorgevoerd.

Referentierange/diagnostische range

Vrij ongebruikelijk is dat The Binding Site spreekt van
een diagnostische range, dat wil zeggen een 100%interval, waarbinnen alle concentraties van gezonde
donoren liggen. Voor de meeste laboratoriumtests
wordt gebruik gemaakt van een referentierange, het
95%-interval, volgens de vigerende richtlijn van het
Clinical and Laboratory Standards Institute. Voor
het 100%-interval is echter gekozen, omdat men de
implicaties van een afwijking buiten het 95%-interval, dus in 5% van de gevallen, te groot vond. Er zijn
aanwijzingen dat referentiewaarden enigszins kunnen
verschillen per analyzer-type.13,14

Kan de SVLK-ratio urineonderzoek op
bence-joneseiwitten vervangen?

De CBO-richtlijn Monoklonale Gammopathie
uit 2001 beveelt urineonderzoek op bence-joneseiwitten aan bij: a) een aangetoond M-proteïne in
serum, b) een sterk vermoeden op monoklonale
gammopathie, of c) een onverklaarbare proteïnurie
van meer dan 0,2 g/l. Met het beschikbaar komen
van de SVLK-assay dringt de vraag zich op of het
foutgevoelige proces van verzamelen van ochtendurine (bij screening) of 24-uursurine (bij follow-up)
wellicht niet achterwege gelaten kan worden, en
of de SVLK-assay niet sensitiever is. Men zou immers kunnen beredeneren dat bij een gezonde nier
de absorptiecapaciteit van lichte ketens zo groot is,
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Figuur 1. De κ en λ serum vrije lichte keten (SVLK)-concentraties en ratio’s bij een patiënt met lichte keten multipel
myeloom, type κ. Bij deze patiënt konden met behulp van
elektroforese en immunofixatie geen monoklonale vrije
lichte ketens worden aangetoond in serum of urine. Op
tijdstip 1 maand wordt gestart met behandeling. Rode lijn:
κ-SVLK-concentratie. Blauwe lijn: λ-SVLK-concentratie.
De κ/λ-ratio is vetgedrukt aangegeven.

dat monoklonale lichte ketens alleen in bloed met
de SVLK-assay aangetoond kunnen worden. Anderzijds zal bij productie van veel polyklonale vrije
lichte ketens een geringe hoeveelheid monoklonaal
κ of λ de SVLK-ratio mogelijk weinig beïnvloeden.
In meerdere studies wordt gezien dat de aanwezigheid van bence-joneseiwitten in urine bij ongeveer
85% van de gevallen gepaard gaat met een afwijkende κ/ -ratio in serum.15-17 Dit suggereert niet dat
15% van de patiënten gemist zou worden, immers
ook serumonderzoek met EF/IF wordt ingezet om
het M-proteïne aan te tonen. Katzmann et al. lieten
zien dat met zowel EF/IF als SVLK slechts 0,5% van
de patiënten met een bence-jonesproteïnurie werden
gemist.17 Bovendien blijkt dat de patiënten die gemist worden, wanneer urineonderzoek vervangen
wordt door SVLK, geen pathologie van betekenis
hebben.16,17 In dezelfde studies werden ook patiënten gevonden zonder bence-joneseiwitten in urine,
maar met een afwijkende SVLK-ratio, welke anders
zouden zijn gemist. Het lijkt er dus op dat SVLK
de bence-jonesdetectie in urine kan vervangen, mits
ook serumonderzoek met EF/IF wordt uitgevoerd.

Wat voegt de bepaling van SVLK toe aan serumonderzoek door middel van elektroforese?

Het bepalen van de concentratie serum κ- en
λ-ketens is zinvol bij de diagnostiek van lichte keten multipel myeloom (MM), niet-secretoir MM en
AL-amyloïdose. De toegevoegde waarde van SVLK
bij niet-secretoir MM wordt duidelijk uit de studie
van Drayson et al., die liet zien dat bij 68% van deze

patiënten een afwijkende κ/λ-ratio werd gevonden.18
Bij elektroforese werd incidenteel een zwakke, diffuse band gezien in het serum, welke regulier niet als
monoklonaal herkend zou zijn. Mogelijk heeft dit
te maken met polymerisatie van monoklonale lichte
ketens. In feite zijn dus veel minder MM-patiënten
daadwerkelijk niet-secretoir en is de SVLK-assay
sensitiever dan EF/IF.
Figuur 1 illustreert de waarde van de SVLK-assay
bij een patiënt met lichte keten MM. Deze 65-jarige man is sinds 15 jaar bekend wegens lichte keten MM, type κ, zonder aantoonbaar M-proteïne in
het serum. Hij is behandeld met chemo- en radiotherapie en werd verdacht van progressie op basis
van een anemie (tijdstip 0 maanden). Met behulp
van EF/IF zijn geen lichte ketens aantoonbaar in
serum of urine, de beenmergpunctie levert bij herhaling geen representatief materiaal op, en er zijn
geen nieuwe skelethaarden. De SVLK-assay laat op
tijdstip 0 en 1 maand een sterk verhoogde concentratie vrije κ-ketens (referentiewaarde <19,4 mg/l)
en een afwijkende κ/λ-ratio zien (referentierange
0,26-1,65). Wanneer behandeling wordt ingezet,
zijn beide na een maand (tijdstip 2 maanden) genormaliseerd. In de periode daarna stijgt de κ-SVLKconcentratie weer, waarbij na 12 maanden tevens
nieuwe skelethaarden worden gezien, maar door
middel van EF/IF wederom geen vrije lichte ketens
gedetecteerd konden worden.
Wolff et al. lieten in hun studie zien dat bij 100%
van de lichte keten MM-patiënten de κ/λ-ratio afwijkend was, terwijl bij maar 40% een afwijking
werd gezien door middel van EF/IF.19 Voor ‘monoclonal gammopathy of undetermined significance’
(MGUS) en MM met intact immuunglobuline, was
EF/IF sensitiever, hetgeen ook door andere auteurs
werd aangetoond.20 Bij ongeveer 10% van de intact
MM werd geen afwijkende κ/λ-ratio wordt gevonden, terwijl dit bij MGUS ongeveer 40% was.
Ook fout-positieve SVLK-uitslagen zijn beschreven.
Hill en collegae screenden 923 eerste- en tweedelijnspatiënten op de aanwezigheid van een M-proteïne
en vonden 3,8% fout-positieven, dus een specificiteit
van 96%. Uiteraard wordt de specificiteit bepaald
door de context van de studie. De resultaten geven
echter wel aan dat SVLK-uitslagen moeten worden
beoordeeld in samenhang met andere diagnostiek.
Hoewel de SVLK-assay geen toegevoegde waarde
heeft bij het stellen van de diagnose ‘MGUS’ of ‘MM’
met intact immuunglobuline, is de korte halfwaardetijd van slechts enkele uren - voor IgG is dit 20 dagen - interessant als het gaat om het vaststellen van de
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Aanwijzingen voor de praktijk
1. De assay voor serum vrije lichte ketens is een waardevolle toevoeging aan het al bestaande
bepalingenpakket bij monoklonale gammopathieën.
2. Overleg tussen internist-hematoloog en laboratoriumspecialist is noodzakelijk bij de implementatie van de assay en bij onverwachte resultaten.
3. Houd bij multicenterstudies rekening met de bestaande variatie in uitslagen tussen de laboratoria.

respons. Dit geldt met name voor MM, met lage concentraties intact M-proteïne. Om die reden is SVLK
opgenomen in de ‘International uniform response criteria for multiple myeloma’.21

Prognostische waarde

In 2005 liet de groep van Rajkumar zien dat de SVLKratio een onafhankelijke risicofactor is voor progressie
bij patiënten met MGUS.22 In een groep van 1.148
patiënten was de ‘hazard ratio’ voor progressie bij een
afwijkende κ/λ-ratio 2,6 (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,7-4,2), terwijl dat voor de M-proteïneconcentratie 2,4 (95% BI 1,7-3,5) was, en een nietIgG M-proteïne 2,6 (95% BI 1,7-4,0). Kyrtsonis et al.
bepaalden bij 94 MM-patiënten de ‘baseline’ SVLK
en classificeerden de uitkomst van de monoklonale
lichte keten als hoog of laag wanneer deze groter of
kleiner was dan de mediane waarde in deze populatie.24 Patiënten met een hoge waarde hadden een significant hogere kreatinine- en LDH-concentratie en
een groter percentage plasmacellen in het beenmerg.
Ook werd bij deze patiënten een beduidend lagere
overleving gezien van 30%, versus 82% voor patiënten met een lagere SVLK-concentratie, waarbij werd
aangetoond dat SVLK een prognostische factor is die
onafhankelijk is van andere parameters.
Van Rhee et al. bestudeerden 301 nieuw-gediagnosticeerde MM-patiënten welke een autologe
stamceltransplantatie ondergingen. In deze groep
correleerde een hoge uitgangswaarde van SVLK
(bovenste tertiel) niet alleen met hogere kreatinine, LDH en plasmacellen, maar ook met hogere
β2-microglobulineconcentraties.25 Ook hier bleek
SVLK een onafhankelijke prognostische factor voor
2-jaarsoverleving (‘overall survival’) en ziektevrije
overleving, terwijl voor M-proteïneconcentraties in
serum of urine dit niet werd gezien.

Conclusie

De SVLK-assay is een waardevolle toevoeging aan
de laboratoriumdiagnostiek van monoklonale gammopathieën. Met name voor de diagnostiek en
follow-up van lichte keten en niet-secretoir MM is
nu een goede, en relatief eenvoudig toepasbare assay
voor handen. Bij MM en MGUS is het bepalen van
de SVLK-ratio zinvol om prognose en respons vast
te stellen. Voorts laat een drietal studies vrij overtuigend zien dat de assay het bepalen van vrije lichte
ketens in urine kan vervangen, mits ook serumonderzoek met EF/IF wordt uitgevoerd. Dit is met
name hoopvol, omdat het correct verzamelen van
24-uursurine toch voor veel patiënten lastig blijkt.
Net als bij veel andere laboratoriumbepalingen zijn
ook voor de SVLK-assay fout-negatieve en fout-positieve resultaten beschreven. Het is daarom van belang de uitslagen te interpreteren in samenhang met
andere bepalingen, en bij twijfel overleg te plegen
met de laboratoriumspecialist. Laboratoriumtechnisch kan de SVLK-assay nog verbeterd worden,
met name als het gaat om de variatie tussen de laboratoria en verschillende typen analyzers. Het ligt
in de lijn der verwachting dat dit de komende jaren
gerealiseerd kan worden; door de producent van de
assay zijn inmiddels verbeteringen doorgevoerd.
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DE ROL VAN FLOWCYTOMETRIE BIJ DIAGNOSE EN
FOLLOW-UP VAN MONOKLONALE
GAMMAPATHIEËN
R.A. Brooimans, medisch immunoloog
1

Introductie

Cytomorfologische beoordeling van plasmacellen in het beenmerg, tezamen met serum
en urine Ig analyses en beeldvorming van het skelet, vormt een belangrijk onderdeel van
de multipel myeloom (MM) diagnostiek. Voor de diagnose en monitoring van
hematologische maligniteiten zoals acute leukemieën en chronische lymfoproliferatieve
aandoeningen is immuunfenotypering met behulp van flowcytometrie een voorwaarde.
Terwijl in MM het gebruik van multiparameter flowcytometrie tot voor kort beperkt
bleef tot een aantal speciële laboratoria en klinische research studies. Tegenwoordig
echter wordt flowcytometrische immuunfenotypering van plasmacellen door een
toenemend aantal medisch diagnostische laboratoria toegepast, mede door de
ontdekking van merkers (zoals CD138) die het mogelijk maken om plasmacellen
ondubbelzinnig te identificeren tussen overige hematopoëtische cellen en de
identificatie van afwijkende plasmacel fenotypes die het mogelijk maakt om
onderscheid te maken tussen normale en neoplastische plasmacellen. Dit biedt vele
voordelen ten opzichte van andere technieken en in toenemende mate tonen publicaties
de mogelijke klinische voordelen van plasmacel immuunfenotyperingsonderzoek aan
bij patiënten die gediagnosticeerd en/of verdacht worden van een monoklonale
gammopathie.
De voordelen van immuunfenotyperingsonderzoek van plasmacellen bij de diagnose en
monitoring van monoklonale gammopathieën kan worden onderverdeeld in drie
categorieën: (1) primaire diagnose van myeloma en verwante aandoeningen gebaseerd
op het aantal plasmacellen in het beenmerg en het aantonen welk deel fenotypisch
afwijkend, monoklonaal en niet reactief is; (2) identificatie van prognostische merkers,
en vooral die merkers die het risico van progressie voorspellen bij patiënten met
monoklonale gammopathie of undefined significance (MGUS); (3) kwantitatieve
evaluatie van minimale restziekte (MRD), waarmee effectiviteit van behandeling en
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uitkomst kan worden voorspeld, waaronder het vaststellen van een stringente complete
remissie, zoals gedefinieerd door de ‘International Myeloma Working Group (IMWG)’
[1].
In dit hoofdstuk worden praktische richtlijnen verstrekt en specifiek ingegaan op welke
wijze immuunfenotyperingsonderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren aan de
diagnostiek en monitoring van patiënten met monoklonale gammopathieën.

2

Immuunfenotypering van plasmacellen

Tot dusver is CD138 de enige plasmacel-specifieke merker dat op het membraan van
normale en maligne plasmacellen tot expressie wordt gebracht en waarschijnlijk
betrokken is bij de homing van plasmacellen in het beenmerg [2]. CD38 is een antigeen
dat op tal van hematopoëtische cellen tot expressie wordt gebracht en lijkt daarom niet
geschikt voor het identificeren van een specifieke cellijn. Echter, de intensiteit van de
CD38 expressie op plasmacellen is zo hoog dat deze merker bijna altijd bruikbaar is om
plasmacellen te onderscheiden van andere hematopoëtische cellen in het beenmerg. De
combinatie van CD38 met het zijwaartse lichtverstrooiingspatroon (SSC) maakt de
identificatie van de plasmacelpopulatie in meervoudige kleuringen over het algemeen
mogelijk, maar kan wel vals-negatieve resultaten geven bij gevallen met een relatief
zwakke expressie van CD38 op de maligne plasmacellen. Een combinatie van CD38,
CD138 en CD45 tezamen met SSC eigenschappen levert de meest accurate gating
strategie op voor het reproduceerbaar en gevoelig analyseren van plasmacellen en heeft
dan ook de voorkeur [3].
Normale plasmacellen en plasmacellen van MM patiënten laten een heterogeniteit zien
voor vele verschillende merkers. Het is echter niet mogelijk om fenotypisch afwijkende
plasmacellen te typeren met één enkele merker. Van de beschreven heterogene merkers
zijn een drietal, te weten CD19, CD56 en CD45 zeer geschikt om abnormale
(monoklonale) plasmacellen van normale plasmacellen te onderscheiden. Normale
plasmacellen in het beenmerg zijn over het algemeen CD19+ CD56-CD45+, terwijl de
meerderheid

van

de

abnormale

(monoklonale)

plasmacelpopulaties

CD19-

CD56+CD45- blijken te zijn [4,5]. Overige aanvullende merkers die aanbevolen worden
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om te gebruiken voor de classificatie van abnormale plasmacellen zijn CD20, CD117,
CD28 en CD27 (Tabel 1) [6].
Tabel 1: Afwijkende merker expressie van monoklonale plasmacelpopulaties bij MM
patiënten.
Antigeen Normaal expressie Abnormaal
profiel
expressie profiel
CD19

Positief (>70%)

Negatief

Percentage van
MM patiënten
met abnormale
expressie
95%

Vereist voor
diagnose en
vervolgonderzoek

CD56

Negatief (<15%)

Positief

75%

noodzakelijk

CD20

Negatief (0%)

Positief

30%

aanbevolen

CD117

Negatief (0%)

Positief

30%

aanbevolen

CD28

Negatief/zwak

Sterk positief

15-45%

aanbevolen

Zwak of negatief 40-50%

aanbevolen

noodzakelijk

(<15%)
CD27

Sterk positief

Op grond van het bovenstaande zijn een tweetal vierkleuren immuunfenotyperingspanels bij uitstek geschikt om normale en abnormale plasmacelpopulaties van elkaar te
onderscheiden:
(1) CD19/CD56/CD45/CD38 en (2) cyIg κ /cyIg λ /CD138/CD38.
Flowcytometrische bepaling van cytoplasmatisch Ig κ / λ is belangrijk voor het
aantonen van klonaliteit bij de primaire diagnose. Echter de bepaling van fenotypisch
afwijkende plasmacellen is gevoeliger en specifieker voor het vaststellen van restziekte
dan klonaliteitsbepaling door immuunhistochemische analyse of flowcytometrie [7].
Met 6-kleuren analyses is het ook mogelijk om klonaliteitsbepaling te combineren met
immuunfenotypering en daarmee direct abnormale plasmacellen te detecteren bij
diagnose als bij vervolgonderzoek. In veel gevallen, maakt de identificatie van een
duidelijk abnormale plasmacelpopulatie verdere immuunfenotypering overbodig.
Voorbeelden

van

tegenwoordig

gebruikte

cyIg λ /cyIg κ/CD19/CD56/CD38/CD45 of

6-kleuren

screening

panels

zijn:

cyIg λ /CD19/cyIg κ /CD138/CD38/CD45

[8].
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3

Prognostische waarde van immunologische merkers

De ratio tussen abnormale/normale plasmacellen is één van de meest bruikbare
prognostische factoren in het beenmerg van patiënten met MGUS. De aanwezigheid van
bijna alleen maar abnormale plasmacellen (>97% van totaal beenmerg plasma cellen) is
karakteristiek voor myeloom, terwijl de aanwezigheid van normale plasma cellen (>3%
van totaal beenmerg plasma cellen) meer past bij de diagnose MGUS, waarbij het
uiteindelijke onderscheid tussen MGUS en myeloom ook afhankelijk is van de totale
plasmacel infiltratie en andere klinische parameters [7,9]. Echter MGUS patiënten met
een hoge ratio abnormale/normale plasmacellen hebben een hoog risico op progressie
naar MM en dit kan met immuunfenotyperingsonderzoek bij de eerste klinische
presentatie worden vastgesteld. In diverse studies zijn verschillende prognostische
merkers beschreven, zoals de combinatie CD117 en CD28 waarvan in een prospectieve
studie de prognostische waarde op de uitkomst van MM aangetoond is [6].

4

Flowctometrische detectie van minimale restziekte

Respons op behandeling met behulp van serum of urine M-component onderzoek kan
soms niet direct worden vastgesteld door de lange halfwaarde tijd van sommige Mcomponenten. Directe bepaling van de tumor load in het beenmerg is dan ook meer
voorspellend voor de respons op therapie. Met flowcytometrie is het mogelijk om
neoplastische plasmacellen aan te tonen boven de klinisch relevante grens van 0,01% en
daarmee is deze techniek informatiever dan de gebruikelijke methodes [8]. Het is dan
ook aannemelijk dat flowcytometrische analyse van minimale restziekte in toenemende
mate toegepast zal gaan worden. Hiervoor is het van belang dat gestandaardiseerde
protocollen worden ontwikkeld met bekende specificiteit en sensitiviteit. Aspecten die
in een dergelijk standaard protocol van belang zijn: procedures voor beenmergafname,
verwerking materiaal, gebruik antistoffen, controles voor analyse en immuunfenotyperingpanels. Praktische richtlijnen en technische aanbevelingen voor de flowcytometrische analyse van plasmacellen zijn recentelijk opgesteld door het European
Myeloma Network [3].
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5

Conclusie

Immuunfenotyperingsonderzoek kan duidelijk een bijdrage leveren aan de diagnostiek
van patiënten met een monoklonale gammopathie, in het bijzonder bij patiënten met
MM. Samenvattend, zijn de volgende flowcytometrische immuunfenotyperingsonderzoeken informatief: (1) de aanwezigheid van een monoklonale immuunfenotypisch afwijkende plasmacelpopulatie kan aanwijzingen voor een MGUS of MM
bevestigen; (2) aanwezigheid van een normale plasmacelpopulatie naast een afwijkende
populatie maakt het mogelijk om patiënten met een MGUS beter te onderscheiden van
patiënten in de beginfase van MM; (3) de aanwezigheid van een monoklonale B
celpopulatie naast een monoklonale plasmacelpopulatie kan het vermoeden voor een
lymfoplasmacytoïd lymfoom bevestigen; (4) de expressie van bepaalde merkers hebben
een prognostische betekenis; en (5) de huidige 4- of meervoudige kleuringen maken
onderzoek naar minimale restziekte na therapie mogelijk.
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THE DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF
QUANTIFYING HEAVY CHAIN/LIGHT CHAIN PAIRS
S. Harding
Serum free light chains (FLC) ratios are important prognostic markers in B cell
malignancies and their measurement has recently been included in multiple myeloma
(MM) international guidelines. The utility if the assay is largely dependent upon
assessment of the FLC kappa/lambda ratio as the determinant of tumor clonality. In
contrast serum IgG and IgA concentrations are not prognostic in MM. Total
immunoglobulin

measurements

inherently

include

a

measure

of

polyclonal

immunoglobulin, whereas serum protein electrophoresis (SPE) densitometry may be
inaccurate due to the co-migration of the monoclonal protein with other serum proteins.
Immunofixation (IFE) can resolve this issue but is not quantitative. Novel
immunoassays have been developed which target the specific conformational, junctional
epitopes between the heavy and light chains of the immunoglobulin making it possible
to measure Ig’kappa and Ig’lambda and produce an Igkappa / Ig’lambda ratio. We
hypothesise that analysis of intact immunoglobulin ratios (heavy/light chain [HLC])
may be clinically useful in patients with MM.
Monospecific polyclonal antisera were produced against IgGκ, IgGλ, IgAκ and IgAλ,
using a combination of tolerisation and affinity chromatography. The four reagents
reacted only with conformational epitopes spanning the quanternary junctional regions
between bound κ or λ light chains and their respective heavy chain partners.
Nephelometric immunoassays were developed for the Siemens Dade-Behring BN™II
clinical laboratory analyser. Normal ranges for the HLC ratios were determined for the
IgG and IgA assays using normal blood donor sera (n=146). Archived frozen
presentation sera from Intergroup Francophone du Myeloma (IFM) 2005-01 trial
(n=339, 166 IgGκ, 79 IgGλ and 60 IgAκ, 34 IgAλ) were analysed. B2M and albumin
were also measured in all sera. In addition sequential archived sera from an MRC trial
were utilised. 31 IgA MM patients (22 IgAκ and 9 IgAλ) were assessed throughout the
course of their disease using between 3 and 45 (mean 14) time points / patient. HLC
ratios were compared to total immunoglobulin, monoclonal immunoglobulin and
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clinical assessment. Association of the various serum markers with progression free
survival (PFS) and overall survival (OS) were assessed using Kaplan Meier and Cox
regression analysis (SPSS v14.0).
For IgG normal median values (and 95%ile ranges) were IgGκ 7.05 g/L (4.43-10.73),
IgGλ 3.91 (2.34-5.84), IgGκ/IgGλ ratio 1.77 (1.21-2.8). Passing Bablock correlation to
total IgG 0.02 + 0.95x, Pearsons correlation 0.96 (p<0.0001). For IgA respective values
were IgAκ 1.19 (0.476-2.82), IgAλ 0.99 (0.339-1.85), IgAκ/IgAλ ratio 1.27 (0.5782.52). Passing Bablock correlation 0.06 + 1.02x, Pearsons correlation 0.97 (p<0.0001).
At presentation the sensitivity of the Ig’κ/Ig’λ ratios were compared to IFE, 94/94 IgA
patients and 243/245 IgG patients were identified as having the appropriate abnormal
ratio. Of the 2 IgG patients that had normal HLC ratios, 1 had a minor IgGκ band by
IFE; the other had no obvious paraprotein. Kaplan Meier analysis indicated that the
more abnormal HLC ratios were associated with reduced PFS (>median IgGκ and IgAκ
patients, <median for IgGλ and IgAλ patients; p=0.007). Adopting a more extreme cut
off (>200 or <0.01) the increased the significance (p=0.0002). Cox regression analysis
using the >200 or <0.01 cut off showed that the association with PFS was independent
of and more powerful than B2M and albumin (p<0.001). A risk stratification model
employing extreme HLC ratios and B2M >3.5mg/L showed significant differences in
PFS for patients with 0, 1 or 2 adverse factors (p=0.000013).
For the 31 IgA MM patients followed through the course of their disease, 18 patients
achieved a clinically defined complete response (CR), 12 patients achieved a partial
response (PR) and 1 patient had no response recorded. HLC ratio remained abnormal
throughout the course of the disease in all those patients achieving PR or no response.
In all 31 patients, HLC ratios were in accordance with the overall clinical assessments,
had a greater sensitivity than SPE densitometry and at least matched the sensitivity of
IFE. In 10/31 patients, SPE densitometry was not able to accurately quantify the
monoclonal protein, either because there was no obvious monoclonal protein (5/10) or
the monoclonal protein was obscured by other serum proteins (5/10). In one patient, the
HLC ratio remained abnormal despite achieving CR. This patient’s relapse was
controlled by further chemotherapy followed by stem cell transplantation; after which
the HLC ratio normalised. In all, 9 of the 18 patients who achieved a clinically defined
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CR still had abnormal HLC ratios. An abnormal HLC ratio at maximum response was
associated with a shorter PFS (277 days v 912 days: p=0.01).
In conclusion, HLC ratios provide a measure of tumor immunoglobulin production and
immunoparesis. This measurement enables accurate identification of monoclonal
proteins irrespective of their migration on SPE gels and provides prognostic
information.
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DIAGNOSE VAN MULTIPEL MYELOOM
P. Sonneveld, hematoloog
In the past 5 years, the prognosis and diagnostics of Multiple Myeloma have changed
considerably, due to the introduction of novel agents and new laboratory techniques. In
addition, the international myeloma community has defined new standards for
diagnostic procedures and the way these should be applied in this era, when the results
of treatment have improved significantly. These innovations include the use of flow
cytometry and FISH for diagnosis as well as new response criteria and
recommendations for supportive care and prevention of treatment related toxicities..
Because of the leading contributions from HOVON , the international recommendations
are also based the data collected in the Dutch Myeloma trials. These new consensus
guidelines have been summarized in several articles which you can see here.
The presentation will include the main recommendations of these consensus statements
as well as future directions.
Mobilization in myeloma revisited: IMWG consensus perspectives on stem cell
collection following initial therapy with thalidomide-, lenalidomide-, or bortezomibcontaining regimens
Kumar S, Giralt S, Stadtmauer EA, Harousseau JL, Palumbo A, Bensinger W, Comenzo
RL, Lentzsch S, Munshi N, Niesvizky R, San Miguel J, Ludwig H, Bergsagel L, Blade
J, Lonial S, Anderson KC, Tosi P, Sonneveld P, Sezer O, Vesole D, Cavo M, Einsele H,
Richardson PG, Durie BG, Rajkumar SV; International Myeloma Working Group.
Blood. 2009 Aug 27;114(9):1729-35. Epub 2009 Jun 26
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International myeloma working group consensus statement and guidelines regarding the
current role of imaging techniques in the diagnosis and monitoring of multiple
Myeloma
Dimopoulos M, Terpos E, Comenzo RL, Tosi P, Beksac M, Sezer O, Siegel D,
Lokhorst H, Kumar S, Rajkumar SV, Niesvizky R, Moulopoulos LA, Durie BG;
IMWG.
Leukemia. 2009 Sep;23(9):1545-56. Epub 2009 May 7

International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in
multiple myeloma and related disorders
Dispenzieri A, Kyle R, Merlini G, Miguel JS, Ludwig H, Hajek R, Palumbo A,
Jagannath S, Blade J, Lonial S, Dimopoulos M, Comenzo R, Einsele H, Barlogie B,
Anderson K, Gertz M, Harousseau JL, Attal M, Tosi P, Sonneveld P, Boccadoro M,
Morgan G, Richardson P, Sezer O, Mateos MV, Cavo M, Joshua D, Turesson I, Chen
W, Shimizu K, Powles R, Rajkumar SV, Durie BG; International Myeloma Working
Group.
Leukemia. 2009 Feb;23(2):215-24. Epub 2008 Nov 20. Review

Report of the European Myeloma Network on multiparametric flow cytometry in
multiple myeloma and related disorders
Rawstron AC, Orfao A, Beksac M, Bezdickova L, Brooimans RA, Bumbea H, Dalva K,
Fuhler G, Gratama J, Hose D, Kovarova L, Lioznov M, Mateo G, Morilla R, Mylin AK,
Omedé P, Pellat-Deceunynck C, Perez Andres M, Petrucci M, Ruggeri M, Rymkiewicz
G, Schmitz A, Schreder M, Seynaeve C, Spacek M, de Tute RM, Van Valckenborgh E,
Weston-Bell N, Owen RG, San Miguel JF, Sonneveld P, Johnsen HE; European
Myeloma Network.
Haematologica. 2008 Mar;93(3):431-8. Epub 2008 Feb 11
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International uniform response criteria for multiple myeloma
Durie BG, Harousseau JL, Miguel JS, Bladé J, Barlogie B, Anderson K, Gertz M,
Dimopoulos M, Westin J, Sonneveld P, Ludwig H, Gahrton G, Beksac M, Crowley J,
Belch A, Boccadaro M, Cavo M, Turesson I, Joshua D, Vesole D, Kyle R, Alexanian R,
Tricot G, Attal M, Merlini G, Powles R, Richardson P, Shimizu K, Tosi P, Morgan G,
Rajkumar SV; International Myeloma Working Group.
Leukemia. 2006 Sep;20(9):1467-73. Epub 2006 Jul 20. Erratum in: Leukemia. 2006 Dec;20(12):2220
Leukemia. 2007 May;21(5):1134

Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS) and Smoldering
(Asymptomatic) Multiple Myeloma: IMWG Consensus Perspectives Risk Factors for
Progression and Guidelines for Monitoring and Management
R. A. Kyle, MD, B.G.M. Durie, MD, S.V. Rajkumar, MD, O. Landgren, MD, J.
Blade, MD, G Merlini, MD, N. Kröger, MD, H. Einsele, MD, D. Vesole, MD, M.
Dimopoulos, MD, J.S. Miguel, MD, H. Avet-Loiseau, MD, R. Hajek. MD, WM
Chen, MD , K.C. Anderson, MD

H. Ludwig, MD , P. Sonneveld, MD, S.

Pavlovsky. MD, A.Palumbo, MD, P. Richardson, MD, B. Barlogie, MD,
R.Vescio, MD, I. Turesson, MD, J. Westin, MD, M. Boccadoro, MD
Blood, In press 2009

The role of vertebral augmentation in multiple myeloma: International Myeloma
Working Group Consensus Statement
Hussein MA, Vrionis FD, Allison R, Berenson J, Berven S, Erdem E, Giralt S,
Jagannath S, Kyle RA, LeGrand S, Pflugmacher R, Raje N, Rajkumar SV, Randall RL,
Roodman D, Siegel D, Vescio R, Zonder J, Durie BG; International Myeloma Working
Group.
Leukemia. 2008 Aug;22(8):1479-84. Epub 2008 May 29
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Thalidomide for treatment of multiple myeloma: 10 years later
Palumbo A, Facon T, Sonneveld P, Bladè J, Offidani M, Gay F, Moreau P, Waage A,
Spencer A, Ludwig H, Boccadoro M, Harousseau JL.
Blood. 2008 Apr 15;111(8):3968-77

Prevention of thalidomide- and lenalidomide-associated thrombosis in myeloma
Palumbo A, Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Richardson PG, San Miguel J, Barlogie B,
Harousseau J, Zonder JA, Cavo M, Zangari M, Attal M, Belch A, Knop S, Joshua D,
Sezer O, Ludwig H, Vesole D, Bladé J, Kyle R, Westin J, Weber D, Bringhen S,
Niesvizky R, Waage A, von Lilienfeld-Toal M, Lonial S, Morgan GJ, Orlowski RZ,
Shimizu K, Anderson KC, Boccadoro M, Durie BG, Sonneveld P, Hussein MA;
International Myeloma Working Group.
Leukemia. 2008 Feb;22(2):414-23

International myeloma working group (IMWG) consensus statement and guidelines
regarding the current status of stem cell collection and high-dose therapy for multiple
myeloma and the role of plerixafor (AMD 3100)
Giralt S, Stadtmauer EA, Harousseau JL, Palumbo A, Bensinger W, Comenzo RL,
Kumar S, Munshi NC, Dispenzieri A, Kyle R, Merlini G, San Miguel J, Ludwig H,
Hajek R, Jagannath S, Blade J, Lonial S, Dimopoulos MA, Einsele H, Barlogie B,
Anderson KC, Gertz M, Attal M, Tosi P, Sonneveld P, Boccadoro M, Morgan G, Sezer
O, Mateos MV, Cavo M, Joshua D, Turesson I, Chen W, Shimizu K, Powles R,
Richardson PG, Niesvizky R, Rajkumar SV, Durie BG.
Leukemia. 2009 Jun 25. [Epub ahead of print]
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The use of bisphosphonates in multiple myeloma: recommendations of an expert panel
on behalf of the European Myeloma Network
Terpos E, Sezer O, Croucher PI, García-Sanz R, Boccadoro M, San Miguel J, Ashcroft
J, Bladé J, Cavo M, Delforge M, Dimopoulos MA, Facon T, Macro M, Waage A,
Sonneveld P; European Myeloma Network.
Ann Oncol. 2009 Aug;20(8):1303-17

Front-line treatment in younger patients with multiple myeloma
Rajkumar SV, Sonneveld P.
Semin Hematol. 2009 Apr;46(2):118-26

Analysis of herpes zoster events among bortzomib-treated patients in the phase III
APEX study
Chanan-Khan A, Sonneveld P, Schuster MW, Stadtmauer EA, Facon T, Harousseau JL,
Ben-Yehuda D, Lonial S, Goldschmidt H, Reece D, Neuwirth R, Anderson KC,
Richardson PG.
J Clin Oncol. 2008 Oct 10;26(29):4784-90

Lenalidomide in combination with dexamethasone for the treatment of relapsed or
refractory multiple myeloma
Palumbo A, Dimopoulos M, San Miguel J, Harousseau JL, Attal M, Hussein M, Knop
S, Ludwig H, von Lilienfeld-Toal M, Sonneveld P.
Blood Rev. 2009 Mar;23(2):87-93. Epub 2008 Sep 6. Review
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DE BEHANDELING VAN HET MULTIPEL MYELOOM
ANNO 2009
P. Wijermans, internist-hematoloog
Patiënten met een multipel myeloom hebben een ziekte die anno 2009 nog steeds niet te
genezen is. Alhoewel m.n. in de Amerikaanse litteratuur graag gesuggereerd wordt dat,
met de komst van nieuwe geneesmiddelen, er zo langzamerhand sprake is van een
chronische aandoening, is dit nog steeds echt niet het geval.
Genezing is slechts voor een klein percentage van de jongere patiënten mogelijk. Zij die
goed gereageerd hebben op de eerstelijns behandeling, ook nog een passende donor
hebben, de stamceltransplantatie zonder fatale complicaties doorstaan en ook geen
recidief van de ziekte krijgen kunnen tenslotte misschien genezen verklaard worden.
Met andere woorden multipel myeloom behandeling moet afgestemd worden op een
oud adagium “zo lang mogelijk leven, zo goed mogelijk leven”. Dit hield in het
verleden in dat de behandelingen mild waren van opzet. Het laatste decennium is dat
duidelijk veranderd, ook door de komst van nieuwe geneesmiddelen. Deze middelen
zijn namelijk zo effectief dat goede (complete) remissies bereikt kunnen worden. Het is
duidelijk dat patiënten die een complete remissie bereiken of zij die dit bijna bereiken
(Very Good Partial Remission = VGPR = > 90% daling van het M- proteïne) een
significant betere overleving hebben dan patiënten die dit niet bereiken.
De behandeling berust op twee belangrijke pijlers. De ondersteunende behandeling en
de anti-kanker behandeling.
De ondersteunende behandeling is gericht op het verbeteren van de door de ziekte
veroorzaakte problemen zoals botontkalking, gestoorde hematopoiesis, voorkomen van
infecties e.d.
Botlaesies worden veroorzaakt door een samenspel van de pathologische plasmacel met
de omgeving hetgeen leidt tot activatie van osteoclasten. Dit proces dat vaak een van de
grootste problemen voor myeloompatiënten betekent, wordt behandeld met bisfosfonaten. Nieuwe middelen als Denosumab dienen zich aan.
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Gestoorde haematopoiesis door beenmergverdringing of door de therapie kan
opgevangen worden door groeifactoren.
Het voorkomen van infecties kan in sommige gevallen door het geven van
profylactische antibiotica of anti-virale middelen verminderd worden. Nieuwe
vaccinaties bijv. tegen Herpes virus worden thans uitgetest.
Voor de juiste anti-myeloom behandeling geldt het principe intensief wanneer dit kan
(in principe bij patiënten < 65 jaar) en anders een combinatietherapie van effectieve
middelen die voor de oudere patiënt te verdragen is.
De jongere patiënt krijgt in principe een intensieve voorbehandeling om de tumorload
zo snel mogelijk te verminderen. Daarna worden stamcellen verzameld en volgt er hoge
doses chemotherapie (Melfalan) welke t.g.v. de beenmerg toxiciteit ondersteund moet
worden met de teruggave van de stamcellen. De HOVON heeft in de afgelopen jaren
getracht het eerste deel van deze behandeling die aanvankelijk uit een combinatie van
Vincristine, Adriamycine en Dexamethason (VAD) bestond te optimaliseren. Studies
werden er verricht met de belangrijke nieuwe geneesmiddelen zoals Thalidomide en
Bortezomib. Deze studies hebben ertoe geleid dat het advies op dit moment is om als
eerstelijns behandeling Thalidomide te combineren met Adriamycine en Dexamethason.
Het lijkt erop dat dit mogelijk in de toekomst Bortezomib, Adriamycine en
Dexamethason wordt. Met deze combinaties werd een veel betere response bereikt en
met name een veel betere kwaliteit van response.
Wanneer na de intensificatie behandeling met een autologe stamceltransplantatie een
goed resultaat bereikt is en de patiënt een stamceldonor heeft kan een allogene
transplantatie overwogen worden. Tot nu toe zijn er geen zeer harde gegevens dat dit tot
een betere overleving leidt.
Oudere patiënten werden al decennia lang behandeld met de combinatie Melfalan (in
lagere dosering) samen met Prednison.
De HOVON deed onderzoek of Thalidomide daaraan toegevoegd een verbetering liet
zien. Uit deze HOVON 49 studie bleek een veel snellere response en ook dat de
kwaliteit van de response veel beter was. Dit leidde tot een significant betere Event Free
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Survival en een borderline verbetering van de Overall Survival. Het huidig advies is om
bij deze patiënten te starten met deze combinatie. Op dit moment wordt een onderzoek
gestart of nog nieuwere middelen zoals Bortezomib of Lenalidomide nog betere
resultaten geeft.
De rol van onderhoudsbehandeling is nog niet geheel uitgekristalliseerd. Op basis van
de thans bekende gegevens kan bij patiënten die niet minimaal een VGPR bereikt
hebben een korte periode met lage dosering Thalidomide geadviseerd worden.
Wanneer de ziekte recidiveert, hangt de behandeling af van meerdere factoren zoals de
voorafgaande behandeling, de tijd van een response, de algemene conditie etc.
Ook kan de keuze bepaald worden door andere factoren zoals bijvoorbeeld een slechte
nierfunctie of het al of niet bestaan van neuropathie. Vaak wordt dan Bortezomib of
Lenalidomide gecombineerd met Dexamethason en soms met Cyclofosfamide.
Voor klinisch chemici is het in het kader van de behandeling van belang dat ze nog
meer dan vroeger het M-proteïne als tumor parameter nauwkeurig kunnen bepalen
omdat vaker lage waarden en zelfs verdwijnen van het M-proteïne zullen worden
bereikt (immunofixatie!). De Free light test en in de toekomst misschien ook Heavy
Chain bepalingen worden belangrijk. “Botmarkers” zullen een rol gaan spelen bij de
behandeling van de aantasting van het bot.
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