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Samenvatting

Samenvatting, discussie en toekomst

Dit proefschrift gaat over het gebruik van hematopoietische groeifactoren (HGF) na
‘standaard’ chemotherapie om de geïnduceerde beenmergsuppressie, vooral de
thrombocytopenie, te verminderen. Het eerste deel van het proefschrift gaat over
interleukine-3 (IL-3), het tweede deel over interleukine-6 (IL-6).

Interleukine-3. Uit in vitro-onderzoek is gebleken dat IL-3 de proliferatie en
differentiatie van stamcellen in het beenmerg kan stimuleren, met als resultaat de
bevordering van de myelopoiese, de erythropoiese en de thrombopoiese. Met name de
waargenomen stimulatie van de ontwikkeling van thrombocyten leidde tot de klini-
sche toepassing van ‘recombinant human’ IL-3 (rhIL-3), met als doel het verminderen
van de door de chemotherapie veroorzaakte thrombocytopenie. In hoofdstuk 1
wordt een overzicht gegeven van het gebruik van IL-3 in de oncologie. Verder wordt
stilgestaan bij de rol van endogeen IL-3 bij het ontstaan van allergische aandoeningen.

Het optreden van allergische reacties na IL-3-toediening, zoals gerapporteerd in
verschillende studies, was de reden voor een gezamenlijk onderzoek van de afdelingen
Medische Oncologie en Allergologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen
(hoofdstuk 2). Uit recente publikaties blijkt dat IL-3 nauw betrokken is bij het
optreden ontstekingsreacties en allergische aandoeningen. Frequent voorkomende
bijwerkingen van rhIL-3 zijn griepachtige verschijnselen, zoals koorts, hoofdpijn en



170

myalgieën. Minder vaak worden allergische symptomen, zoals erytheem van het
gelaat, urticaria, conjunctivitis, dyspnoe en oedeem van lippen of oogleden genoemd;
deze treden meestal op na herhaalde behandeling met rhIL-3. RhIL-3 veroorzaakt een
toename van het aantal eosinofiele granulocyten, zelfs in die situaties waar de
celremmende werking van de voorafgaande chemotherapie nog merkbaar is. Het doel
van onze studie was om bij patiënten het effect van rhIL-3 op de activatie van
eosinofiele granulocyten te onderzoeken. De studie was een onderdeel van een groot
gerandomiseerd onderzoek, waarin patiënten met een ovariumcarcinoom òf rhIL-3 òf
placebo kregen toegediend na eenmalige toediening van carboplatin en
cyclofosfamide. De activatie van eosinofiele granulocyten werd vastgesteld door het
bepalen van het aantal hypodense eosinofiele granulocyten, de mate van CD11b
expressie en de induceerbare expressie van CD11b na ‘priming’ met N-formyl-
methionyl-leucyl-phenylalanine (fMLP) en platelet-activating factor (PAF). We hebben
aangetoond dat rhIL-3 in staat was tot activatie van eosinofiele granulocyten.
Bovendien bleek dat eosinofiele granulocyten van met rhIL-3 behandelde patiënten
gevoeliger zijn voor activerende prikkels. In hoeverre deze activatie de oorzaak is van
de eerder genoemde allergische symptomen blijft onduidelijk, omdat tijdens deze
studie, in de observatieperiode in de eerste kuur, dergelijke verschijnselen niet zijn
opgetreden.

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van een fase-I-studie weergegeven, waarin
rhIL-3 subcutaan werd toegediend aan patiënten met een ovariumcarcinoom na
behandeling met carboplatin en cyclofosfamide. Het effect van twee rhIL-3
doseringen, 5 en 10 µg/kg/dag, werd vergeleken om tot een optimale rhIL-3 dosering
te komen. Het gebruikelijke toedieningsschema was één keer in de vier weken, maar
gezien het te verwachten beenmergstimulerende effect van rhIL-3 werd getracht om in
deze studie eens per drie weken te behandelen. Tussen de beide rhIL-3-doseringen
werden geen verschillen in hematopoietische effecten gevonden. Wel bleek dat een
groter aantal patiënten drie wekelijks kon worden behandeld dan een vroeger
behandelde groep patiënten zonder rhIL-3. Een dosis van 10 µg/kg rhIL-3 per dag
ging gepaard met meer bijwerkingen, hoofdzakelijk bestaande uit griepachtige
verschijnselen. Om die reden werd een dosis van 5 µg/kg rhIL-3 per dag als richtlijn
aanbevolen voor een grotere, gerandomiseerde, fase-III-studie.
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In hoofdstuk 4 worden de resultaten vergeleken van behandeling van patiënten
met een recidief ovariumcarcinoom met de combinatie rhIL-3 en ‘recombinant
human granulocyte colony-stimulating factor’ (rhG-CSF) en met rhG-CSF alleen, na
paclitaxel bevattende chemotherapie. Gezien de lage responspercentages bij de
behandeling van een recidief ovariumcarcinoom is onderzoek naar effectieve
behandelingsmogelijkheden een bittere noodzaak. Paclitaxel is een nieuw en effectief
cytostaticum dat sinds kort beschikbaar is voor klinisch gebruik. Het
werkingsmechanisme is uniek en berust op de inductie van polymerisatie van het
tubuline. Met als gevolg een condensatie van disfunctionele microtubuli tijdens de
mitose, waardoor celdeling wordt verhinderd. In ongecontroleerde studies bleek
paclitaxel effectief in cisplatine-resistent ovariumcarcinoom. Een fase-III-studie bij
patiënten met een primair ovariumcarcinoom liet een toename zien in de mediane
overleving t.o.v. de standaard behandeling [1]. De meeste patiënten zullen echter
uiteindelijk toch overlijden aan de ziekte. Met het doel de respons te verbeteren werd
paclitaxel gecombineerd met ifosfamide en cisplatine, aangevuld met
hematopoietische groeifactoren. De doelstellingen van deze studie waren de evaluatie
van de toxiciteit en effectiviteit van het chemotherapeutisch regime enerzijds en het
bestuderen van een mogelijk synergistisch effect van gecombineerd gebruik van
HGF’s anderzijds. De ratio achter de combinatie rhIL-3 en rhG-CSF berust op de
aanname dat rhIL-3 vroege voorlopercellen induceert die op hun beurt weer substraat
zijn voor rhG-CSF. In deze studie werd een respons van 67% bereikt, helaas gepaard
gaande met forse toxiciteit. Helaas werden er geen additieve of synergistische effecten
gezien van de combinatie van rhIL-3 en rhG-CSF versus rhG-CSF alleen, alhoewel het
herstel van het thrombocytenaantal iets sneller leek te gaan.

Op grond van bovenstaande artikelen kunnen de volgende conclusies  worden
geformuleerd:
– RhIL-3-toediening resulteert in de stimulatie van eosinofiele granulocyten. Dit ligt

mogelijk ten grondslag aan het ontstaan van allergische bijwerkingen, zoals gevon-
den bij herhaald rhIL-3-gebruik.

– Het gebruik van rhIL-3 na ‘standaard’ (conventionele) chemotherapie liet een ver-
korting van het behandelingsinterval toe en leidde daarmee tot een toename van de
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dosisintensiteit vergeleken met een historische controlegroep. Bevestigende fase-III-
studies ontbreken echter.

– Het gecombineerd gebruik van rhIL-3 en rhG-CSF liet geen additieve of synergisti-
sche hemopoietische effecten zien.

Interleukine-6. In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van het gebruik van
rhIL-6 in de klinische oncologie. Dit pleiotrope cytokine kan de hematopoiesis stimu-
leren. Met name de stimulatie van de thrombopoiesis, initieerde onderzoek gericht op
het reduceren van door chemotherapie geïnduceerde thrombocytopenie. Een andere
reden voor de klinische interesse in rhIL-6 is het feit dat zowel in vitro als in pre-klini-
sche experimenten groeiremmende effecten op de tumorcel zijn waargenomen. Een
consistente bevinding bij de toediening van rhIL-6 aan proefdieren en de mens is het
optreden van anemie; waarschijnlijk is dit het gevolg van hemodilutie.

De resultaten van een ‘dose-finding’ studie met rhIL-6 na chemotherapie worden
weergegeven in hoofdstuk 6. Dit onderzoek was het vervolg op een studie,
gepubliceerd door van Gameren et al. [2], waarbij rhIL-6 in dezelfde doseringen aan
dezelfde groep patiënten werd gegeven vóór chemotherapie. Negentien patiënten met
een mammacarcinoom of een niet-kleincellig bronchuscarcinoom kregen rhIL-6 in
doseringen variërend van 0.5-20.0 µg/kg/dag (in 6 dosisstappen) na mitoxantrone en
thiotepa. Dosislimiterende toxiciteit, bestaande uit hoofdpijn, koorts en
misselijkheid, werd gezien bij 20.0 µg/kg rhIL-6 per dag. Een sneller herstel van
thrombocyten werd gezien bij rhIL-6 doseringen van 10.0 en 20.0 µg/kg/dag in
vergelijking met lagere rhIL-6 doses, zonder dat er een effect op de thrombocyten-
nadir aantoonbaar was.

De resultaten van het gecombineerd toedienen van ‘recombinant human
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor’ (rhGM-CSF) en rhIL-6 vóór en na
chemotherapie zijn weergegeven in hoofdstuk 7. RhGM-CSF kan zowel vroege als
late stamcellen stimuleren. Op grond van in vitro- en pre-klinische studies
verwachtten we dat combinatie met een laatwerkende groeifactor zoals rhIL-6
aanleiding zou kunnen geven tot synergisme. In deze studie werden zeven patiënten
behandeld met een combinatie van rhGM-CSF en rhIL-6 vóór en na behandeling met
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mitoxantrone en thiotepa. De (historische) controlegroep bestond uit patiënten die
met rhIL-6 alleen waren behandeld volgens een identiek schema. De bekende effecten
van rhGM-CSF en rhIL-6 waren onmiskenbaar aanwezig voor chemotherapie, na
chemotherapie werd echter geen toegenomen hematopietische activiteit gevonden.
Daarnaast gaf de combinatie van rhGM-CSF en rhIL-6 aanleiding tot een hogere
frequentie aan bijwerkingen dan rhIL-6 alleen.

In het laatste hoofdstuk van het tweede deel wordt een casus gepresenteerd
(hoofdstuk 8). Deze casus laat duidelijk de overeenkomst in symptomen zien tussen
een patiënt met de ziekte van Castleman en patiënten die rhIL-6 krijgen toegediend.
De ziekte van Castleman is een lymfoproliferatieve aandoening met onbekende
etiologie. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat IL-6 een rol speelt bij de pathogenese
van deze aandoening. Algehele malaise, vermoeidheid, subfebriele temperatuur, acute-
faserespons, hypergammaglobulinemie en anemie werden waargenomen bij deze
patiënt en zijn mogelijk geassocieerd met een overproduktie van IL-6 in de aangedane
lymfeklieren. De waargenomen anemie verdween na behandeling en was blijkens
ijzerkinetiekstudies het gevolg van hypoproliferatie van het beenmerg zonder dat er
een remmer in het serum van de patiënt kon worden aangetoond. Daarnaast bleek er
sprake te zijn van hemodilutie.

Samenvattend vonden we dat de toediening van rhIL-6 leidde tot een snellere stijging
van het thrombocytenaantal na chemotherapie, zonder effect op de
thrombocytennadir. De combinatie met rhGM-CSF bleek ineffectief en resulteerde in
een toegenomen toxiciteit. De belangrijkste bijwerkingen van rhIL-6-toediening en/of
IL-6 overproduktie zijn algehele malaise met anemie op basis van hemodilutie en
afgenomen erythropoiesis.

Discussie en toekomst

RhIL-3 en rhIL-6, de onderwerpen van dit proefschrift, bleken slechts gedeeltelijk in
staat tot het verminderen van door chemotherapie geïnduceerde thrombocytopenie.
Placebo-gecontroleerde fase-III-studies zijn tot op heden niet gepubliceerd. Bij rhIL-6
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is het opmerkelijk dat er zo’n discrepantie bestaat tussen de in vitro en de in vivo
effecten. Hiervoor is als verklaring de beperkte biologische beschikbaarheid
aangevoerd. In klaringsstudies wordt een snelle verdwijning gezien van geïnjecteerd
rhIL-6 [3]. Dit kon worden vertraagd door gebruik van aan polyethyleenglycol
gekoppeld rhIL-6 (peg-IL-6), wat resulteerde in een toename van de thrombopoiesis
[4,5]. Deze toegenomen thrombopoietische activiteit van peg-IL-6 t.o.v.
ongeconjugeerd IL-6 zou aanleiding kunnen zijn voor verdere klinische studies met
peg-IL-6.

Naast IL-3 en IL-6 zijn er andere HGF’s, zoals ‘stem cell factor’ (SCF) of de ligand
voor ‘c-kit’, IL-11 en ‘leukemia inhibiting factor’ (LIF), die de thrombopoiesis
beïnvloeden. Echter geen van deze cytokines, alleen of in combinatie, is in vitro in
staat om de volledige ontwikkeling van een megakaryocytvoorloper tot thrombocyt te
induceren. In dit opzicht zou de recent ontdekte ligand voor c-Mpl of
thrombopoietine (TPO) een belangrijke doorbraak kunnen zijn [6-9]. Verschillende
studies suggereren dat TPO de primaire regulator is van de thrombopoiesis. Het
stimuleert de proliferatie, differentiatie en rijping van megakaryocyten (MK) en hun
voorlopers, resulterend in de uiteindelijke terminale fragmentatie tot thrombocyten
[10]. Tengevolge van complexe interacties in vivo tussen beenmergcellen en aanwezige
of induceerbare cytokines, is het moeilijk om de bijdrage van de diverse cytokines
m.b.t. de thrombopoiese nauwkeurig te analyseren. Daarom worden er ingewikkelde
proefopstellingen gebruikt om de functionele capaciteit van individuele cytokines en
combinaties te testen. In een van deze studies bleek het blokkeren van TPO-activiteit
de vorming van MK volledig te remmen, ondanks de aanwezigheid van IL-6, IL-11 en
de ligand voor c-kit. IL-3 bleek de proliferatie en de initiële fase van MK differentiatie
te ondersteunen in afwezigheid van TPO, maar volledige rijping was afhankelijk van
TPO [11]. In een andere in vitro studie met ‘highly purified’ CD34+ MK-
voorlopercellen bleek TPO de belangrijkste stimulator van de proliferatie en de
rijping van MK, echter alleen in aanwezigheid van IL-3, IL-6 en SCF. IL-3 remt de
door TPO geïnduceerde rijping en polyploidisatie van MK, en conserveert daarmee
het compartiment MK-voorlopercellen [12]. Alhoewel er sterke argumenten zijn voor
de hypothese dat thrombopoiesis volledig afhankelijk is van TPO, is dit niet bewezen.
Bij muizen die de receptor missen voor TPO, blijkt dat het aantal MK en
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thrombocyten toch nog 15% is van die van controles. Hiermee wordt de suggestie
gewekt dat er andere wegen zijn om thrombocyten te produceren [13]. De meest voor
de hand liggende alternatieve kandidaten zijn IL-3 in combinatie met IL-6 of
(waarschijnlijker) IL-11 [10]. Bovengenoemde en andere in vitro resultaten waren
aanleiding tot pre-klinische studies, die duidelijk thrombopoietische activiteit lieten
zien van TPO in muizen en in niet-humane primaten, respectievelijk voor en na
chemotherapie [14,15]. In de mens wordt, om de stabiliteit te verbeteren, biochemisch
gemodificeerd recombinant humaan TPO gebruikt, ook wel ‘megakaryocyte growth
and differentiation factor’ (MGDF, Amgen) genoemd. De eerste studies in de mens
laten zowel vóór [16] als na [17] chemotherapie thrombopoietische activiteit van
MGDF zien. De resultaten van deze studies zijn veelbelovend, maar gecontroleerd
onderzoek waarin gebruik gemaakt wordt van meer cytotoxische chemotherapie is
nodig om de werkelijke waarde van MGDF te bepalen. Daarnaast moet nauwkeurig
naar ongewenste proliferatieve effecten van TPO/MGDF op hematologische
aandoeningen en solide tumoren worden gekeken, daar bijvoorbeeld acute
myeloblastaire leukemie cellen bleken te prolifereren o.i.v. TPO [18]. Voor de nabije
toekomst is, afhankelijk van de resultaten van de lopende fase I/II studies, onderzoek
met combinaties van MGDF met rhIL-3 of met een myeloide reeks stimulerende
groeifactor te overwegen. Het combineren van rhIL-3 en MGDF lijkt interessant
vanwege het feit dat rhIL-3 onrijpe MK precursors genereert, die weer een substraat
zijn voor MGDF. Combinaties met rhG-CSF of rhGM-CSF zouden van waarde
kunnen zijn bij het voorkómen van door chemotherapie geïnduceerde
thrombocytopenie en neutropenie. In muizen met een onderdrukte hematopoiese die
een combinatie van TPO en G-CSF kregen toegediend, werd een synergistisch effect
op het herstel van neutrofiele granulocyten gezien [19]. GM-CSF versterkte het effect
van TPO op zowel thrombocyten als reticulocyten [20].

Ondanks de essentiële rol van TPO in de thrombopoiesis, is het maar zeer de vraag
of het gebruik ervan, alleen of in combinatie met andere HGF’s, aanleiding kan geven
tot een klinisch significante toename van de dosis chemotherapie. Gebaseerd op
resultaten met andere HGF’s is de kans groot, dat de toename in dosisintensiteit te
gering zal zijn om veel aan de effectiviteit te kunnen bijdragen. Daarom zullen andere
methoden om de dosisintensiteit van chemotherapeutica te verhogen noodzakelijk
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blijven. Het gebruik van HGF’s bij deze methoden zal hier kort worden toegelicht,
aangezien dit belangrijke implicaties heeft voor de toekomst.

De klinische waarde van zogenaamde dosis-intensieve of hoge-dosischemotherapie
in solide tumoren is grotendeels onbekend. Diverse publikaties laten een verbeterde
respons en overleving zien voor bepaalde tumoren [21-23], terwijl andere auteurs geen
voordelen vonden [24,25]. Het verhogen of het intensiveren van de standaard
chemotherapiedosis vereist een effectieve hematologische ondersteuning. Initieel
werd dit bereikt door autologe beenmergtransplantatie en thans wordt dit
grotendeels vervangen door autotransplantie van perifere stamcellen. Het mobiliseren
van perifere stamcellen berust in het algemeen op een ‘rebound’ van de stamcellen na
chemotherapie, ondersteund door een HGF. Het gebruik van HGF’s voor dit doel is
wezenlijk anders dan beschreven in dit proefschrift, waarbij het gericht was op het
voorkomen van beenmergsuppressie na chemotherapie. De best bestudeerde
mobiliserende HGF’s zijn rhGM- en rhG-CSF, die beide een 100-voudige toename van
het aantal perifere stamcellen kunnen induceren [26,27]. Er zijn echter indicaties dat
combinatie met een vroegwerkend HGF, zoals rhIL-3, een nog hogere opbrengst geeft
van perifere stamcellen [28,29]. De effecten van rhIL-6 op dit gebied zijn
teleurstellend, omdat slechts een geringe toename van de perifere stamcellen werd
gezien in vergelijking tot rhGM- en rhG-CSF [30]. Voorlopige resultaten duiden er op
dat ook MGDF het mobiliseren van pluripotente stamcellen door chemotherapie en
rhG-CSF kan bevorderen [31].

Voor het mobiliseren van perifere stamcellen is de passage van een grote
hoeveelheid bloed voor leukoferese noodzakelijk, met het intrinsieke risico op
tumorcelcontaminatie van het ferese product. Om dit risico te verkleinen kan gebruik
worden gemaakt van een methode waarbij de proliferatie van perifere stamcellen,
afkomstig uit een relatief kleine hoeveelheid bloed, ex-vivo gestimuleerd wordt door
HGF’s. De haalbaarheid van deze methode na hoge-dosischemotherapie is in een
‘pilot’-studie vastgesteld, maar gecontroleerde studies zijn vereist om de meerwaarde
ervan aan te tonen [32,33].

Het is niet aangetoond dat HGF’s na hoge-dosischemotherapie een snellere
regeneratie geven, de resultaten van de verschillende studies zijn wat dat betreft
tegenstrijdig [34-36]. Het gecombineerde gebruik van rhG-CSF en rhIL-3 liet echter
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een toegenomen proliferatie en concentratie zien van stamcellen in het beenmerg
[37], en vervolgens een versneld hematopoietisch herstel in vergelijking tot rhG-CSF
alleen [38].

De thrombopoietische effecten van rhIL-3 en rhIL-6 na ‘standaard’ chemotherapie
lijken op grond van fase-I/II-studies beperkt tot een sneller herstel van thrombocyten
zonder dat de nadir wordt beïnvloed. Alhoewel tot op dit moment geen fase-III
gegevens beschikbaar zijn, lijkt het vasthouden aan het beoogde chemotherapie
schema het meest haalbare van het profylactische gebruik van rhIL-3 en rhIL-6.
Echter, het modificeren van HGF’s, zoals conjugatie met polyethyleenglycol, is een
mogelijkheid om de bestaande resultaten te verbeteren. Ten aanzien van het gebruik
van HGF’s bij het mobiliseren van perifere stamcellen, lijkt een combinatie van rhIL-3
met een myeloide HGF superieur aan een myeloide HGF alleen. Ten slotte: het ex vivo
laten prolifereren van perifere stamcellen is een nieuwe methode om hematologische
ondersteuning te bieden na myeloablatieve chemotherapie, waarbij bestaande en
nieuwe HGF’s een cruciale rol zullen spelen.
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Bij de behandeling van uitgezaaide kankergezwellen wordt regelmatig gebruik
gemaakt van medicijnen die de celdeling remmen, ook wel cytostatica of chemothera-
peutica genoemd. Een probleem van deze medicijnen is dat ze naast kankercellen ook
normale lichaamscellen remmen in hun deling. Een van de belangrijkste bijwerkingen
is beenmergdepressie, wat in wisselende mate aanleiding kan geven tot een te laag
aantal rode (anemie) en witte bloedcellen (neutropenie) en bloedplaatjes (thrombocy-
topenie). Neutropenie en thrombocytopenie kunnen respectievelijk aanleiding geven
tot infecties en bloedingen en deze bijwerkingen zijn beperkend voor de hoogte van
de dosis cytostatica die gegeven kan worden. Aan de ene kant wil je als arts niet te wei-
nig cytostatica geven omdat anders de tumor niet kleiner wordt, aan de andere kant
kun je ook niet teveel geven omdat dat gepaard gaat met onacceptabele bijwerkingen.
Het zou interessant zijn wegen te vinden om het beenmerg a.h.w. te beschermen tegen
cytostatica, zodat patienten sneller een volgende kuur of een hogere dosis chemothe-
rapie kunnen krijgen. Waarbij er van uitgegaan wordt dat een hogere dosis chemothe-
rapie leidt tot betere genezingsresultaten.

Al langer is bekend dat er stoffen zijn, ook wel hematopoietische groeifactoren
(HGF’s) genoemd, die de aanmaak van bloedcellen kunnen bevorderen. Nu HGF’s
door allerlei moderne technieken in behoorlijke hoeveelheden gemaakt kunnen
worden, is onderzoek op grotere schaal mogelijk. Vast is komen te staan dat witte
bloedcellen goed te stimuleren zijn met HGF’s zoals G-CSF en GM-CSF. Een
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probleem blijft echter het verminderen, of zelfs voorkómen, van thrombocytopenie na
chemotherapie.

In dit proefschrift is gekeken naar de effecten van twee HGF’s, namelijk IL-3 en IL-
6, waarvan op grond van eerder onderzoek verwacht mag worden dat ze een effect
hebben op de bloedplaatjes. Ons onderzoek heeft voor IL-3 aangetoond dat meer
patiënten in plaats van één keer per vier weken één keer per drie weken behandeld
konden worden met chemotherapie. Verder werd IL-3 samen met G-CSF gegeven aan
patiënten met eierstokkanker die o.a. behandeld werden met paclitaxel. Hierbij
werden echter geen effecten van betekenis gezien op het aantal bloedplaatjes en witte
bloedcellen t.o.v. G-CSF alleen. Omdat in verschillende studies allergische
bijwerkingen werden gevonden na meerdere kuren met IL-3, werd naar de oorzaak
ervan nader onderzoek verricht. Het bleek dat IL-3 in staat was om bepaalde cellen,
die betrokken zijn bij allergische reacties, te activeren. In deze studie kon echter niet
het bewijs worden geleverd van de directe betrokkenheid van IL-3 bij deze reacties.

Wanneer IL-6 werd gegeven na chemotherapie, dan trad bij hogere doseringen een
sneller herstel van de bloedplaatjes op, terwijl het dieptepunt niet werd beïnvloed. De
hogere doseringen IL-6 gaven echter vrij veel griepachtige bijwerkingen, wat het
gebruik ervan weer beperkte. Het gecombineerd toedienen van IL-6 en GM-CSF leidde
niet tot een hoger aantal bloedplaatjes en witte bloedcellen t.o.v. IL-6 alleen.
Daarnaast gaf de gezamenlijke toediening van deze HGF’s meer bijwerkingen, waarop
de behandeling bij een aantal patiënten werd gestaakt. In het laatste hoofdstuk wordt
een patiënt beschreven met een IL-6-producerende tumor. Middels deze casus wordt
het verband gelegd met patiënten die behandeld worden met IL-6, voor wat betreft
hun klachten en afwijkingen in het bloedonderzoek.

Samengevat kan worden gesteld dat IL-3 en IL-6 maar ten dele in staat zijn om iets
te doen aan het lage aantal bloedplaatjes na chemotherapie. Andere methoden en
HGF’s zullen nodig zijn om dit probleem echt op te lossen. In die zin is het aardig om
te noemen dat er vrij recent een HGF is gevonden die een centrale rol lijkt te spelen in
de ontwikkeling en aanmaak van bloedplaatjes. Onderzoek met dit thrombopoietine
laat veelbelovende resultaten zien, maar studies waarbij het middel tot het uiterste is
getest zijn nog niet gepubliceerd.          


