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Nederlandse samenvatting 
Iedere dag worden er in het beenmerg van een gezond volwassen 
mens meer dan 10.000.000.000.000 nieuwe bloedcellen gevormd. 
Dit vindt plaats via een stapsgewijs proces, genaamd hematopoëse, 
dat begint met de deling van stamcellen en eindigd in volwassen 
wittebloedcellen, rodebloedcellen of bloedplaatjes. Op een ieder 
moment in dit proces kan er door een verscheidenheid aan factoren 
een fout ontstaan in het DNA van de voorloper cellen waardoor deze 
niet meer reageert op signalen van buitenaf maar ongelimiteerd blijft 
delen. Het gevolg hiervan is dat er enkele nieuwe voorloper cellen 
ontstaan die ook deze fouten bevatten en een veel groter aantal rijpe 
cellen zich in het lichaam ophopen en het normaal functioneren 
belemmeren. Zodra de ophoping van gemuteerde bloedcellen 
zodanig ernstig is dat zij de aanmaak van gezonde bloedcellen 
belemmerd spreekt men van leukemie. Afhankelijk van het type 
voorloper cel waarin de fout is opgetreden kan dit bijvoorbeeld een 
teveel aan rode of witte bloedcellen zijn. In dit proefschrift richten we 
ons echter op een minder voorkomende cel die onderdeel uitmaakt 
van de witte bloedcel familie, de mestcel, welke na leukemische 
veranderingen de oorzaak is van de ziekte mastocytose. 

Mestcellen ontstaan vanuit voorloper cellen die het beenmerg 
verlaten waarna ze via de bloedbaan in grote getalen terecht komen 
in de huid, darmen en slijmvliezen. Hier aangekomen rijpen de 
voorloper cellen uit tot mestcellen, waarbij het uiterlijk en de 
karakteristieken van de mestcel afhankelijk zijn van het orgaan waar 
de laatste stap van de uitrijping in plaats vond. Hun naam ontlenen 
ze aan het feit dat ze vele granulen (korrels gevuld met inhoud) 
bevatten die de schijn wekken van een goed doorvoede (vol 
gemeste) cel. De grootste aantallen mestcellen worden gevonden in 
die organen die als eerste in contact staan met de buitenwereld, 
zoals de huid en darmen, waardoor zij binnen luttele seconden 
kunnen reageren op prikkels zoals insectensteken of 
voedingsmiddelen. Mestcellen zijn met name bekend door hun rol in 
allergische reacties zoals hooikoorts of anafylactische reacties op 
wespensteken. Hierbij reageren mestcellen die bekleed zijn met (IgE) 
antistoffen gericht tegen pollen of wespen gif door mediatoren vrij te 
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laten uit hun granulen. Van deze mediatoren is histamine de 
bekendste is en histamine geeft aanleiding tot onder andere 
vaatverwijding, lage bloedruk, jeuk, huiduitslag en diarree.  

In mastocytose patiënten is er een afwijking in het kernmateriaal 
(mutatie) opgetreden in de mestcelvoorloper welke aanleiding geeft 
tot ongeremde vorming van nieuwe mestcellen met een afwijkend 
uiterlijk. Dit is voor volwassenen vrijwel altijd een verworven mutatie 
van het c-KIT gen, dat codeert voor de stamcelfactor receptor en 
door de mutatie permanent het signaal doorgeeft dat er meer 
mestcellen gevormd moeten worden. Het gevolg hiervan is dat 
mestcellen zich ophopen in de huid, wat aanleiding geeft tot de 
karakteristieke bruinrode zogenaamde “urticaria pigmentosa” laesies, 
het beenmerg, het maagdarmstelsel of in ernstige gevallen de lever 
en milt.  

Mastocytose wordt onderverdeeld in verschillende subtypes 
naargelang de uitgebreidheid van de ziekte. Bij de tot de huid 
beperkte vorm van mastocytose (cutane mastocytose - CM) worden 
de overmatige en afwijkend gevormde mestcellen alleen gevonden in 
de huid, dit is tevens de meest voorkomende vorm van mastocytose 
op kinderleeftijd. Indolente systemische mastocytose (ISM) wordt 
gekenmerkt door betrokkenheid van andere organen, meestal betreft 
dit infiltraten van spoelvormige mestcellen in het beenmerg maar ook 
het maagdarmkanaal is vaak aangedaan.  

De uitgebreidheid van de mestcelinfiltratie is beperkt in CM en ISM 
patiënten en blijft vaak stabiel verhoogd over de jaren. Hierdoor 
hebben deze patiënten een vrijwel normale levensduur, welke echter 
wel in kwaliteit beperkt kan worden door een verscheidenheid aan 
symptomen zoals jeuk, levensbedreigende allergische reactie, 
diarree en botontkalking. Voor deze patiënten bestaat de 
voornaamste behandeling uit het voorkomen van uitlokkende 
factoren, anti-histamine medicatie en preventie van fracturen met 
calcium en bisfosfonaten suppletie. Deze goedaardige vormen van 
mastocytose zijn tevens de meest voorkomende variant van een 
desalniettemin zeldzame ziekte, met een prevalentie van 13 per 
100.000 inwoners.  
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De agressievere vormen van mastocytose worden gekenmerkt door 
zulk een sterke infiltratie van mestcellen dat dit het functioneren van 
organen bedreigt. Beenmerginfiltratie leidt tot verdringing van de 
bloedaanmaak met bloedarmoede en stollingsstoornissen tot gevolg. 
Milt- en leverbetrokkenheid leidt initieel tot vergroting van de 
aangedane organen en uiteindelijk leverfalen, malabsorptie en 
botbetrokkenheid culminerend in osteolytische haarden. De 
agressieve vormen van mastocytose worden verder onderverdeeld in 
subgroepen aan de hand van de mate van beenmerginfiltratie of het 
tegelijkertijd voorkomen van een tweede hematologische maligniteit, 
maar allen zijn geassocieerd met een sterk verkorte 
levensverwachting ondanks chemotherapie.  

Een van de meest gestelde vragen door patiënten is of een bepaalde 
klacht die zij ervaren een 

symptoom is van mastocytose en of anderen met de zelfde klachten 
kampen. Vanwege de grote verscheidenheid aan symptomen van 
mastocytose patiënten en de relatieve zeldzaamheid is een 
betrouwbaar antwoord moeilijk te verkrijgen. Bovendien wordt er voor 
de goedkeuring van nieuwe therapieën steeds meer de nadruk 
gelegd op door patiënten gerapporteerde uitkomstmaten, wat 
onmogelijk is zonder een ferm begrip van de symptomen van een 
ziekte. In hoofdstuk 3 beschrijven wij de ontwikkeling en toetsing van 
een mastocytose-specifieke kwaliteit-van leven-vragenlijst (de 
MQLQ) en symptoom score formulier (de MSAF) voor mastocytose. 
Wij ontwierpen deze vragenlijsten volgens de standaard methodiek 
waarbij in kleine focusgroepen met patiënten alle mogelijke 
symptomen werden verzameld, waarna in een grotere groep 
gekeken werd hoe veel voorkomend en hoe belastend deze zijn. 
Hierdoor verkregen we niet alleen twee meetinstrumenten die 
noodzakelijk zijn voor toekomstig medicijnonderzoek, maar ook een 
uitgebreid overzicht van de klachten en lasten van mastocytose 
patiënten. Opvallend is de grote invloed die vermoeidheid en 
anafylaxie hadden op het dagelijks leven van mastocytose patiënten, 
terwijl dit niet werd meegenomen als uitkomstmaat in eerdere 
medicijnonderzoeken. 

Een groep van medicijnen met een belangrijke toekomst in 
mastocytose zijn de tyrosine kinase remmers. Dit zijn medicijnen die 
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aangrijpen op de signaal overdracht binnen in een cel. Voor 
mastocytose patiënten zijn deze medicijnen van belang daar ze ook 
het signaal vanuit de c-Kit mutatie kunnen remmen, welke zoals 
eerder beschreven de drijvende kracht is achter de ziekte. In 
hoofdstuk 4 geven we een overzicht van de huidige in ontwikkeling 
zijnde c-Kit remmers, deze hebben in experimenteel laboratorium en 
dierproef onderzoek bewezen effect op mest cel activatie en 
proliferatie. Een belangrijk detail hierbij is dat activatie van c-Kit het 
effect van IgE-allergeen binding op mestcellen versterkt en hiermee 
anafylaxie in de hand werkt. Wij speculeerden dat tyrosine kinase 
remmers dan ook effectief zouden kunnen zijn als therapie voor 
indolente systemische mastocytose patiënten met symptomen die 
onvoldoende reageerden op antihistaminica. Een probleem hierbij is 
dat de meest voorkomende mutatie in mastocytose, de D816V KIT 
mutatie, mestcellen ongevoelig maakt voor de meeste tyrosine 
kinase remmers. Het middel midostaurin daarentegen is van bekend 
dat dit wel werkzaam bij patienent met een D816V KIT mutatie. 

In hoofdstuk 5 beschrijven wij een fase II-studie met midostaurine bij 
20 indolente systemische mastocytose met refractaire symptomen 
ondanks anti-histamine therapie. De patiënten werden 6 maanden 
lang behandeld met 200 mg midostaurin in de vorm van tabletten, 
waarna wij ze gedurende een 2 maanden lange “wash-out” periode 
vervolgden om eventuele terugkerende symptomen te kunnen 
meten. De primaire uitkomst maat voor deze studie was de ernst van 
de symptomen zoals gemeten door onze eerder ontworpen MSAF en 
MQLQ meetinstrumenten. We hebben vanwege het verkennende 
karakter van de studie, gebruikmakend van een nieuw middel 
waaraan we niet te veel patiënten wilden blootstellen, afgezien van 
een placebo groep waardoor resultaten voorzichtig geïnterpreteerd 
moeten worden. Desalniettemin reageerden driekwart van de 
patiënten goed op de behandeling met midostaurin, waarbij het 
grootste effect werd gezien op het symptomen vermoeidheid. Het 
middel werd tevens redelijk goed verdragen, met als belangrijkste 
bijwerking misselijkheid, wat aantoont dat midostaurine zowel veilig 
als effectief is bij het verminderen van de symptomen van 
mastocytose. Deze studie was echter niet geschikt om te bepalen of 
midostaurin ook anafylactische reacties kon voorkomen. 
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De relevantie van anafylaxie wordt onderstreept door Hoofdstuk 6, 
waarin een recente fatale anafylactische reactie wordt beschreven en 
de noodzaak wordt geïllustreerd van een voorspeller van het risico 
op insecten allergie bij mastocytose. We postuleren dat de 
ontwikkeling van sensitisatie middels specifiek IgE voldoende 
indicatie kan zijn om immunotherapie te starten bij mastocytose. 
Hoofdstuk 7 beschrijft dat er een tegengestelde, omgekeerde relatie 
bestaat tussen de hoeveelheid mestcellen zoals gemeten door 
tryptase en het risico op anafylaxie door insectensteken bij 
mastocytose. Dit is een verrassende bevinding, omdat eerder intuïtief 
werd aangenomen dat een hogere mestcelbelasting duidde op een 
hogere mogelijke effector cel populatie en dus een verhoogd risico 
op anafylaxie. Een mogelijke verklaring is dat de gevonden 
verschillen tussen mastocytose en niet-mastocytose-patiënten ligt in 
de CD30-receptor die afwijkend tot expressie komt op mestcellen. 

Hoofdstuk 8 is een overzicht van de expressie van de CD30 receptor 
onder normale en pathologische omstandigheden. In het kort 
gezegd, CD30 is een belangrijke co-stimulerende receptor voor 
allergische responses. Tevens wordt CD30 vaak afwijkend tot 
expressie gebracht in lymfomen en T- en B-cel-geassocieerde 
maligniteiten en is specifiek voor mastocytose als deze op een 
mestcel wordt aangetroffen. Van belang is dat expressie van CD30 
op mestcellen kan werken als een oplosbare lokreceptor voor CD30-
ligand, genaamd soluble CD30 (sCD30). sCD30 verstoord mogelijk 
de normale interactie tussen CD30 en CD30 ligand op B en T cellen 
welke nodig is voor de vorming van IgE en allergische reacties. In 
hoofdstuk 9 beschrijven we hoe hogere waarden van sCD30 in het 
bloed van mastocytose patiënten geassocieerd zijn met een lager 
risico op wespen allergie.  
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