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In deze folder wordt uitleg gegeven over gangbare
testen die worden uitgevoerd bij mensen met multipel
myeloom, ook wel de ziekte van Kahler genoemd. Uw
arts gebruikt deze testen om multipel myeloom bij u
te kunnen vaststellen en beoordelen en om zicht te
houden op uw voortgang en eventuele bijwerkingen.
Hoewel de inhoud van de deze brochure met de groots mogelijke zorgvuldigheid is
samengesteld, staat Takeda niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de
informatie en/of drukfouten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Takeda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik
van deze informatie.
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COMPLEET
BLOEDBEELD
• Witte bloedcellen (WBC)
• Neutrofielen (een vorm van WBC)
• Rode bloedcellen (RBC)
• Hematocriet (Ht)
• Hemoglobine (Hb)
• Bloedplaatjes

Wat betekenen de laboratoriumtesten bij multipel myeloom?

Compleet bloedbeeld

NEUTROFIELEN
(EEN VORM VAN WBC)
Neutrofielen zijn een soort witte
bloedcellen. Ze zijn verantwoordelijk
voor een groot deel van de
natuurlijke afweer van het lichaam
tegen infecties. Rijpe neutrofielen
worden afgegeven aan het bloed en
verplaatsen zich via de bloedbaan
naar waar zij nodig zijn. Omdat bij
een verlaagd aantal neutrofielen het
risico op infectie verhoogd is, moet
het aantal neutrofielen gedurende de
gehele behandeling nauwkeurig
worden gecontroleerd.

bloedvat

rode bloedcellen

bloedplaatjes

witte bloedcellen

COMPLEET BLOEDBEELD
Bij een compleet bloedonderzoek
worden het aantal rode
bloedcellen, witte bloedcellen en
bloedplaatjes in het bloed bepaald.
In het lichaam worden nieuwe
bloedcellen in het beenmerg
gevormd. Het aantal bloedcellen
kan worden verlaagd door zowel
de tumor als door de medicatie.

RODE BLOEDCELLEN (RBC)

De woekering van plasmacellen in
het beenmerg kan normale cellen
verdringen, daarnaast kunnen de
behandelingen schadelijk zijn
voor de bloedcellen. Omdat dit
kan leiden tot verlaagde aantallen
bloedcellen, moeten de cellen
in het bloed zorgvuldig worden
gecontroleerd.

Rode bloedcellen transporteren
zuurstof naar de weefsels van het
lichaam. De hoeveelheid zuurstof
in de weefsels hangt af van het
aantal rode bloedcellen en hoe
goed deze werken. Een laag
aantal rode bloedcellen, ook wel
‘bloedarmoede’ of ‘anemie’
genoemd, kan ervoor zorgen dat u
kortademig wordt en zich moe voelt.

WITTE BLOEDCELLEN (WBC)
Witte bloedcellen helpen om
infecties te bestrijden. Bij een
laag aantal witte bloedcellen is
de afweer van het lichaam tegen
infecties verminderd.
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HEMATOCRIET (HT OF HCT)
Bij de hematocriet (HT of HCT) wordt gekeken naar het
volume van het bloed dat door de rode bloedcellen
(erytrocyten) wordt ingenomen. Na het centrifugeren
van een buisje bloed verzamelen de rode bloedcellen
zich onderin, daarbovenop de witte bloedcellen
(leukocyten) en boven in de buis het plasma.
Een lage hematocriet waarde wijst op een anemie.

plasma
(55% van het totaal)
leukocyten en trombocyten
(<1% van het totaal)
erytrocyten
(45% van het totaal)
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BLOEDCHEMIE

bloedvat

HEMOGLOBINE (HB)
Hemoglobine is het eiwit in rode
bloedcellen dat zuurstof in het
bloed naar alle delen van het
lichaam transporteert.

rode bloedcellen
hemoglobine
molecuul
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zuurstof bindt
heem op de
hemoglobine
molecuul

BLOEDCHEMIE
BLOEDPLAATJES

bloedplaatjes stollen en
stoppen het bloeden

bloedplaatjes
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Bloedplaatjes zijn bloedcellen
die helpen bij de bloedstolling.
Een laag aantal bloedplaatjes
kan risico op bloedingen met
zich meebrengen. Bij een te
hoog aantal bloedplaatjes kan
er juist een verhoogd risico op
stolselvorming zijn.

• Glucose (nuchter)
• Ureum (BUN)
• Creatinine
• Eiwit, totaal
• Calcium
• Bèta 2 microglobuline
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Bloedchemie

Er wordt een
bloedmonster
genomen voor
klinisch-chemisch
bloedonderzoek.

UREUM

BLOEDCHEMIE
Met klinisch-chemisch
bloedonderzoek (bloedchemie)
kan de concentratie van
verschillende stoffen in het bloed
worden bepaald. De uitslagen
geven informatie over het
functioneren van verschillende
organen (bijvoorbeeld de nieren
en de lever), waarop multipel
myeloom en chemotherapie
invloed kunnen hebben.

Ureum wordt gevormd bij de
afbraak van eiwitten. Ureum wordt
in de nieren uit het bloed gehaald en
verlaat dan via de urine het lichaam.
Bij patiënten met multipel

myeloom moet de ureumconcentratie in het bloed zorgvuldig
worden gecontroleerd om
eventuele nierproblemen tijdig
op te sporen.

CREATININE IN BLOED
Creatinine is een afbraakproduct
van creatine. Creatine is een
lichaamseigen stof die een rol
speelt bij de energievoorziening
van voornamelijk de spieren.
Creatine wordt door de nieren

uit het bloed gehaald en verlaat
het lichaam dan via de urine.
Als de nierfunctie niet goed is, stijgt
de concentratie creatinine in het
bloed en is daarmee een maat voor
het functioneren van de nieren.

TOTAAL EIWIT IN BLOED
glucose in
het bloed

GLUCOSE IN BLOED
Glucose, of bloedsuiker, is de
belangrijkste vorm van suiker in
het bloed. Glucose wordt door
het bloed naar alle cellen van het
lichaam getransporteerd en daar
als energiebron gebruikt.

De totale hoeveelheid eiwit in
het bloed wordt bepaald met
een eiwittest. Als uit de test een
afwijkende concentratie eiwitten
naar voren komt, kan dit wijzen
op multipel myeloom,

een nieraandoening, een
leveraandoening, een
bloedafwijking of een
auto-immuunziekte (waarbij
het afweersysteem het eigen
lichaam aanvalt).

overmatige glucose
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EIWITELEKTROFORESE

calcium in bloed

CALCIUM
Alle cellen hebben calcium nodig
om goed te kunnen werken.
Met het bepalen van calcium in
het bloed, wordt de concentratie
calcium gemeten. Een hoge
concentratie calcium in het
bloed kan wijzen op aantasting
van de botten.

hoog calciumgehalte
in bloed
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BÈTA 2-MICRO
GLOBULINE (B2M)
B2M is een eiwit dat veel wordt
geproduceerd door kwaadaardige
cellen. Hoewel dit eiwit zelf geen
klachten veroorzaakt, kan het
een nuttige graadmeter zijn voor
de ernst en de prognose (het
verwachte ziekteverloop) van een
patiënt. Een hoge concentratie
B2M betekent dat de ziekte verder
gevorderd is en dat de prognose
mogelijk slechter is.
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EIWITELEKTROFORESE
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IMMUNOGLOBULINEN (IG)

Eiwit elektroforese
eiwitelektroforese

M-piek

eiwitten

eiwit

globuline

EIWITELEKTROFORESE
Het lichaam bestrijdt infecties met behulp van zogenoemde
immunoglobulinen (Ig). Dit zijn eiwitten die worden geproduceerd
door normale plasmacellen. Elk type plasmacel produceert slechts
één type Ig. Multipel myeloom is een vorm van kanker waarbij de
plasmacellen in het beenmerg veranderen en gaan woekeren. Bij
multipel myeloom produceren de plasmacellen heel veel van één
soort eiwit, een zogeheten monoklonaal proteïne of M-proteïne.
Eiwitelektroforese wordt gebruikt om de eiwitten in het bloed te
scheiden en om de aanwezigheid van M-proteïne (een M-piek) en
de concentratie ervan vast te stellen.

04
KWANTITATIEVE
BEPALING VAN
IMMUNOGLOBULINEN
(IG)
• IgG
• IgA
• IgM
• IgE
• IgD
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Immunoglobulinen (ig)

IgM

KWANTITATIEVE BEPALING VAN IMMUNOGLOBULINEN (IG)
Met deze test wordt de concentratie van de belangrijkste klassen
van immunoglobulinen in het bloed gemeten. Hiermee kan ook
een overmaat van een van deze Ig-typen worden aangetoond.
Met elektroforese kan vervolgens worden vastgesteld of dit Ig
afkomstig is van klonen van een kwaadaardig ontaarde plasmacel.

Het lichaam produceert IgMantistoffen om het afweersysteem
te helpen infecties te bestrijden.
IgM-antistoffen circuleren in het
bloed en spelen een rol bij de
afweer tegen ziekteverwekkers
in de bloedsomloop. Het zijn
de eerste of belangrijkste
immunoglobulinen die worden
aangemaakt na blootstelling
aan een antigeen (een
lichaamsvreemde stof).

IgG
IgG-antistoffen komen overal in
het lichaam voor. Het lichaam
gebruikt IgG-antistoffen in de strijd
tegen bacteriën en virussen.

IgE
IgE-antistoffen spelen een rol
bij allergische reacties en komen
voor in de longen, de huid in
de slijmvliezen.

IgA
IgA-antistoffen komen
voornamelijk voor in afscheidingsproducten van het lichaam.
Het zijn de belangrijkste
antistoffen in de slijmvliezen
van het spijsverteringskanaal
en de luchtwegen, en in
speeksel en tranen.
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IgD
IgD wordt normaal in slechts
zeer kleine hoeveelheden
aangetroffen. Welke rol deze
antistof precies speelt, is nog
niet helemaal opgehelderd.
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IMMUNOFIXATIE (IF)
• IF

06

Wat betekenen de laboratoriumtesten bij multipel myeloom?

BEPALING VAN
VRIJE LICHTE
KETENS

Immunofixatie (if)

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
SPE

lgG

lgA

lgM

κ

λ

Toelichting afkortingen:
SPE (serum proteïne elektroforese, totaalbeeld) IgG/IgA/IgM zijn typen
immunoglobulinen, K zijn vrije lichte ketens van het kappa-type en λ
zijn vrije lichte ketens van het lambda-type.

1
1
2
2IMMUNOFIXATIE (IF)
Met immunofixatie kunnen de immunoglobulinen in het bloed afzonderlijk
3 het
3worden geïdentificeerd. Immunoglobulinen (Ig) zijn antistoffen die
4
4lichaam helpen om infecties te bestrijden. Als er met eiwitelektroforese
een overmaat aan M-proteïne is aangetoond, kan met behulp van
5
5IF worden vastgesteld om welk subtype van de M-proteïne het gaat.
6Een te grote hoeveelheid van een bepaald type Ig is meestal terug6 te
voeren op een vorm van bloedkanker. De afbeelding hierboven toont de
7
7verschillende klassen van immunoglobulinen (Ig) op een IF, bijvoorbeeld
een SPE
monoclonaal
een lichtelgM
keten van het
κ lambda-type.
λ
lgGIgA metlgA
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06
BEPALING VAN
VRIJE LICHTE KETENS
• Vrije lichte ketens, kappa-type
• Vrije lichte ketens, lambda-type
• Vrije lichte ketens,
kappa/lambda-verhouding
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Bepaling van vrije lichte ketens

zware ketens

VRIJE LICHTE KETENS VAN
HET LAMBDA-TYPE

lambda

lichte ketens

Een verhoogde hoeveelheid
vrije lichte ketens van het
lambda-type en daling van de
kappa/lambda-verhouding
kunnen een aanwijzing zijn voor
multipel myeloom of andere
plasmacelaandoeningen.

lichte ketens

BEPALING VAN VRIJE LICHTE KETENS
Immunoglobulinen zijn opgebouwd uit kleinere delen, zogenoemde
zware ketens en lichte ketens. In de plasmacellen worden deze zware
en lichte ketens samengevoegd tot hele immunoglobulinen. Normaal
produceert een plasmacel meer lichte ketens dan nodig; deze komen
dan terecht in de bloedsomloop als vrije lichte ketens. Bij aanwezigheid
van M-proteïne is er altijd sprake van overproductie van één bepaald
type lichte keten (kappa of lambda).

kappa

VRIJE LICHTE KETENS VAN
HET KAPPA-TYPE

lichte ketens
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Een verhoogde hoeveelheid
vrije lichte ketens van het
kappa-type en stijging van de
kappa/lambda-verhouding
kunnen een aanwijzing zijn voor
multipel myeloom of andere
plasmacelaandoeningen.

KAPPA/LAMBDA-VERHOUDING
Een verstoorde verhouding tussen vrije lichte ketens van het
kappa- en lambda-type kan duiden op een overmatige productie
van een van beide als gevolg van multipel myeloom.
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24-UURSURINEONDERZOEK

07
24-UURSURINEONDERZOEK
• 24-uursurine, totaal eiwit
• Urine Elektroforese
• Immunofixatie, urine
• Creatinineklaring

7

7
SPE
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24-uursurine-onderzoek

Er is urine
verzameld in
een periode
van 24 uur.

24-UURSURINE-ONDERZOEK
1 urineonderzoek wordt de urine
Bij
2
fysisch,
chemisch en microscopisch
3
geanalyseerd. Om de verschillende
4
stoffen
en verbindingen die met
5 urine worden uitgescheiden
de
6 te tonen en de concentratie
aan
7
ervan
te bepalen, wordt een
κ
aantal
SPE testen
lgG uitgevoerd.
lgA lgM

TOTAAL EIWIT IN
1
24-UURSURINE
2
Deze
test meet de totale
3
hoeveelheid eiwit die in 24 uur
4 de urine wordt uitgescheiden.
met
5
6
7
κ
SPE lgG
lgA lgM

1
2
3
4
5
6
7
λ

1
2
3
4
5
6
7
λ

lgG

lgA

lgM

κ

λ

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
SPE

lgG

lgA

lgM

κ

λ

IMMUNOFIXATIE IN URINE
Immunofixatie is een test die
wordt gebruikt om eiwitten
in urine aan te tonen. De test
wordt meestal gebruikt om de
concentratie van M-proteïne te
bepalen. In sommige gevallen
van multipel myeloom zijn
de lichte ketens die worden
aangemaakt zo klein, dat deze
alleen in urine kunnen worden
aangetoond. Op de afbeelding
hiernaast is bij de pijl de band
van lichte ketens van het
lambda-type te zien.

CREATININEKLARING
Creatinine is een afbraakproduct
van creatine, een belangrijke stof
in de spieren. De creatinineklaring
geeft informatie over de werking
van de nieren. Bij deze test wordt
de creatinineconcentratie in urine
vergeleken met de creatinineconcentratie in het bloed en zo de
klaring van creatine te bepalen.

URINE-EIWITELEKTROFORESE
Urine-eiwitelektroforese is een test waarbij de hoeveelheid van
bepaalde eiwitten in de urine wordt geschat.
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Aanvullende onderzoeken

BEENMERGPUNCTIE

MAGNETISCHE KERNSPINRESONANTIE (MRI)

Uw arts kan dit onderzoek aanvragen als het complete bloedbeeld
afwijkende typen of aantallen rode bloedcellen, witte bloedcellen of
bloedplaatjes laat zien. Bij patiënten met multipel myeloom zitten er te
veel plasmacellen in het beenmerg. Voor dit onderzoek wordt het bekken
lokaal verdoofd en wordt met een holle naald een stukje bot en wat
beenmerg afgenomen. Het beenmergweefsel wordt daarna met een
microscoop onderzocht om myeloomcellen op te sporen en het aantal
ervan te bepalen. Dit onderzoek kan poliklinisch worden verricht en de
meeste mensen kunnen direct erna weer naar huis.

Bij MRI wordt gebruik gemaakt van sterke magneten en radiogolven om
organen en structuren in het lichaam zichtbaar te maken. De afbeelding
hierboven is een MRI-scan van het onderste deel van de wervelkolom.
Hierop zijn de haarden van myeloomcellen in het beenmerg te zien.
Zo kan MRI-onderzoek helpen bij het stellen van de diagnose. Tevens
kan dit ingezet worden bij het opsporen van kahlerhaarden/ ingroei
spinaalkanaal.

Het opzuigen van beenmerg kan een korte, maar hevige pijn
veroorzaken. Tijdens de ingreep blijft u bij bewustzijn, maar om pijn
te verlichten wordt de punctieplaats lokaal verdoofd.

28

29

Wat betekenen de laboratoriumtesten bij multipel myeloom?

Röntgenonderzoek
van een Multipel
Myeloom patiënt
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RÖNTGENONDERZOEK VAN HET SKELET

PET-SCAN

Bij röntgenonderzoek worden beelden van de binnenkant van het
lichaam gemaakt. Op röntgenfoto’s zijn de delen van het lichaam
in gradaties van zwart-wit te zien. Bij multipel myeloom neemt de
botdichtheid af. Op een röntgenfoto zijn gebieden waar het bot is
aangetast als donkere ‘uitsparingen’ te zien. Zo kan röntgenonderzoek
helpen bij het stellen van de diagnose. Dit onderzoek kan jaarlijks
plaatsvinden en vaker indien nodig zoals bij pijnklachten.

Een PET-scan is een beeldvormend onderzoek waarbij van een
radioactieve stof wordt gebruikgemaakt. Met deze zogeheten tracer
worden ziekteprocessen in het lichaam opgespoord. Zo kunnen haarden
van kankercellen in verschillende delen van het lichaam zichtbaar
worden gemaakt. Via een ader wordt radioactieve glucose ingebracht,
die vervolgens door kankercellen wordt opgenomen. Met een speciale
camera kan dan de locatie en activiteit van die cellen worden vastgelegd.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

VRAGEN AAN DE ARTS OF VERPLEEGKUNDIGE

g — Een gram (g) is een eenheid van massa, ofwel de totale hoeveelheid
materie in een voorwerp.
mg — Een milligram (mg) is gelijk aan één duizendste gram (g).
l — Een liter (l) is een eenheid van volume. Volume is maat voor de
totale ruimte die een stof inneemt en wordt voornamelijk voor
vloeistoffen gebruikt.
dl — Een deciliter (dl) is gelijk aan één tiende liter.
Beenmergbiopsie — Afname van beenmerg uit bot. Beenmerg is het
zachte weefsel aan de holle binnenzijde van de meeste beenderen.
Het speelt een rol bij de vorming van bloedcellen.
Elektroforese — Elektroforese is een laboratoriumtechniek om moleculen
op grootte en elektrische lading te scheiden.
Plasmocytoom — Een plasmocytoom is een kwaadaardige woekering
van plasmacellen buiten het beenmerg.
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VRAGEN AAN DE ARTS OF VERPLEEGKUNDIGE
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Meer weten?
Bekijk ons filmpje over dit onderwerp.
Scan de code:

17. “De aanmaak van nieuwe bloedcellen vindt plaats in het beenmerg. Dit is een
soort kraamkamer waar vanuit stamcellen voortdurend nieuwe, jonge bloedcellen
gemaakt worden.” • Vanuit het beenmerg (links- en rechtsonder) ontstaan nieuwe
cellen die hun weg naar boven vervolgen.

Wat doet uw bloed?

Meer informatie en video’s
over multipel myeloom vindt
u op levenmetkahler.nl

Deze uitgave wordt u aangeboden
door Takeda Oncology.
Takeda Nederland
Mercuriusplein 11, 5de verdieping
2132 HA Hoofddorp
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