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Trombopoietine (Tpo) is het hormoon dat een sleutelrol vervult in de aanmaak van trombo-

cyten, oftewel bloedplaatjes. Bloedplaatjes circuleren circa 10 dagen door het lichaam en 

spelen een belangrijke rol in de bloedstelping en de reparatie van beschadigde bloedvaten. Net 

als de andere bloedceltypes, worden bloedplaatjes in het beenmerg gevormd vanuit de daar 

aanwezige stamcellen. Onder invloed van Tpo ontwikkelen de stamcellen zich tot meerkemi-

ge reuscellen, de zogenaamde megakaryocytes Na verdere uitrijping vormen de megakaryo-

cyten demarcatiemembranen, een samenhangend geheel van membraanstructuren. Deze 

proplaatjesstructuur valt uiteindelijk uiteen in bloedplaatjes (zie Hoofdstuk 1, Fig.3). Een te

kort of een teveel aan bloedplaatjes of de aanwezigheid van bloedplaatjes met een functionele 

stoornis kan leiden tot ernstige bloedingen en/of trombose. 

Hoewel andere factoren ook van invloed zijn op de gehele ontwikkeling van stamcel tot 

bloedplaatje, is Tpo de belangrijkste regulator van dit proces. De concentratie Tpo bepaalt 

hoeveel bloedplaatjes er geproduceerd worden. De productie van Tpo (voornamelijk door de 

lever) wordt verondersteld constant te zijn. Bloedplaatjes en hun megakaryocytaire voorloper

cellen dragen de Tpo-receptor, Mpl, op hun membraan. De naam Mpl is afgeleid van v-mpl, 

het virale oncogen van het wyeloproliferatief /eukemie virus, en verwijst naar de manier 

waarop de receptor geïdentificeerd is. Door binding van Tpo aan de Tpo-receptor wordt Tpo 

uit de circulatie verwijderd. Dit betekent dat bij een constante Tpo productie, een daling van 

het aantal circulerende bloedplaatjes zal resulteren in een stijging van de Tpo concentratie in 

het bloed, door een verminderde Tpo opname. De verhoogde Tpo concentratie leidt tot een 

toename in de productie van bloedplaatjes waardoor de Tpo concentratie weer zal dalen als 

gevolg van een verhoogde Tpo opname. Op deze wijze ontstaat een "feedback loop" waarbij 

het aantal bloedplaatjes de Tpo concentratie beïnvloedt en vice versa (zie Hoofdstuk 1, Fig 8). 

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was tweeledig. Enerzijds is onder

zocht of de bepaling van Tpo concentraties in het bloed van diagnostische waarde is: Geeft de 

gemeten concentratie Tpo in het bloed van mensen met afwijkende hoeveelheden (te weinig 

ofte veel) circulerende bloedplaatjes informatie over de oorzaak van deze afwijking (stoornis 

in aanmaak of afbraak van bloedplaatjes)? Kennis omtrent de oorzaak is van klinische belang 

omdat dit bepalend kan zijn voor de behandeling van de patiënt. Anderzijds is onderzocht in 

hoeverre het model van constante Tpo productie en Tpo opname via de Tpo-receptor opgaat 

in verschillende pathologische condities. Zowel in in vitro studies (in de reageerbuis) als in in 

vivo studies (in de patiënt) is gekeken naar de interactie tussen Tpo en bloedplaatjes. 

In Hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie gegeven over de vorming en functie van 

bloedplaatjes en de rol van Tpo hierin. De ontdekking, structuur en karakteristieken van Tpo 

en zijn receptor worden beschreven en er wordt een overzicht gegeven van de huidige kennis 

omtrent de activiteiten van Tpo. De factoren die van invloed zijn op de hoeveelheid circule

rend Tpo wordt nader beschouwd en de mogelijke waarde van Tpo als diagnostisch hulpmid-
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del wordt in het kort beschreven. In de hierop volgende hoofdstukken worden met name de 
laatste twee onderwerpen verder bestudeerd. 
Voor het meten van de concentratie Tpo is een test ontwikkeld die beschreven staat in Hoofd
stuk 2. De test is gebaseerd op drie monoklonale antistoffen met een verschillende specifici
teit. Bij het bepalen van normaalwaarden van de concentratie Tpo in gezonde donoren bleek 
de concentratie in serum 3,4 maal hoger te zijn dan de concentratie in plasma. Zoals later be
schreven (zie Hoofstuk 9) weerspiegelt de concentratie Tpo in plasma de hoeveelheid circule
rend Tpo. De concentratie in serum daarentegen is het totaal van de hoeveelheid circulerend 
Tpo plus de hoeveelheid vrijgekomen Tpo uit geactiveerde bloedplaatjes. In hoofdstuk 2 
wordt tevens de relatie tussen de concentratie Tpo en de hoeveelheid bloedplaatjes beschouwd 
in patiënten die een chemotherapie behandeling ondergingen. In deze patiënten daalt het aan
tal bloedplaatjes sterk doordat de vorming van bloedcellen in het beenmerg wordt geremd 
door de chemotherapie. Daarnaast is gekeken naar de relatie tussen het aantal bloedplaatjes en 
de Tpo concentratie in patiënten die een bloedplaatjestransfusie ondergingen om hun tekort 
aan bloedplaatjes te verminderen. De bevindingen in beide groepen, te weten een omgekeerd 
evenredige relatie tussen het aantal bloedplaatjes en de Tpo concentratie tijdens chemothera
pie en een daling in de Tpo concentratie in plasma na bloedplaatjestransfusie, zijn conform 
het model dat bloedplaatjes Tpo kunnen binden en aldus de concentratie Tpo in bloed beïn
vloeden. 
In Hoofdstuk 3 wordt de kinetiek van Tpo na een bloedplaatjestransfusie nader bestudeerd. 
Op verschillende tijdstippen werd bloed verzameld van patiënten die zo'n transfusie onder
gingen. Aangetoond werd dat het verdwijnen van Tpo uit de circulatie na een bloedplaatjes
transfusie direct gerelateerd was aan de binding van Tpo door bloedplaatjes. Tegelijk met de 
daling in de Tpo concentratie in het plasma trad een stijging op in de Tpo-inhoud van de 
bloedplaatjes. 
In de literatuur worden de lever en de nier gezien als de belangrijkste producenten van Tpo. 
De productie van Tpo door deze organen wordt verondersteld constant te zijn. De resultaten 
uit Hoofdstuk 4 geven aan dat de bijdrage van de nier aan de totale lichaamsproductie van 
Tpo van ondergeschikt belang is aan die van de lever. In patiënten met een ernstige nieraan
doening bleek de concentratie Tpo niet verlaagd te zijn maar zelfs enigszins verhoogd (bij een 
normaal aantal bloedplaatjes). De bron van deze (licht) verhoogde Tpo spiegels is nog onbe
kend. 
Om te onderzoeken of Tpo concentraties informatie geven over de oorzaak van een tekort of 
teveel aan bloedplaatjes zijn Tpo metingen in verschillende patiëntengroepen uitgevoerd en 
geanalyseerd. In Hoofdstuk 5 is de concentratie Tpo in patiënten met een trombocytopenie, 
een tekort aan bloedplaatjes, gemeten. In patiënten met een trombocytopenie als gevolg van 
een verhoogde afbraak van bloedplaatjes (zoals in idiopathische trombocytopene purpura: 
ITP) was de Tpo concentratie normaal tot licht verhoogd. De concentratie Tpo in patiënten 
met een verlaagde bloedplaatjesproductie daarentegen (bijvoorbeeld na chemotherapie of bij 
een aangeboren stoornis in de vorming van megakaryocyten: amegakaryocytaire trombocyt
openie), was sterk verhoogd. Op basis van de Tpo meting kan dus een onderscheid gemaakt 
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worden tussen een trombocytopenie als gevolg van een verhoogde afbraak van bloedplaatjes 
(normale Tpo concentratie) en een verlaagde aanmaak van bloedplaatjes (hoge Tpo concen
tratie). Hoofdstuk 6 laat zien dat normale Tpo concentraties ook gevonden werden bij allo-
immuun-gemedieerde trombocytopenie (NAIT) in foetussen en pasgeborenen. In NAIT zun 
antistoffen tegen bloedplaatjes aanwezig, wat leidt tot een verhoogde bloedplaatjesafbraak. 
De plasma Tpo concentratie in gezonde foetussen en pasgeborenen bleek gemiddeld iets ho
ger te zijn dan die in volwassenen. De oorzaak hiervan is nog onbekend. De normale Tpo 
spiegels in AITP en de eerder genoemde ITP bij volwassenen, kunnen, gezien de lage bloed-
plaatjesaantallen, beschouwd worden als een relatief tekort aan Tpo. Dit suggereert dat het 
toedienen van extra Tpo aan deze patiënten effectief kan zijn in het verminderen van het 
bloedplaatjestekort door extra stimulatie van de bloedplaatjes aanmaak, de trombocytopoiese. 
Naast Tpo spiegels in patiënten met trombocytopenie zijn ook patiënten met trombocytose (te 
veel aan bloedplaatjes) geëvalueerd (Hoofdstuk 7). In zowel patiënten met trombocytose als 
gevolg van een myeloproliferatief syndroom (MPS) als in trombocytose secundair bij een 
andere ziekte / aandoening of na een operatie (reactieve trombocytose: RT), was de plasma 
Tpo spiegel binnen de normale spreiding tot licht verhoogd. Gezien de hoge bloedplaatjes-
aantallen zijn deze Tpo spiegels relatief verhoogd. Het mechanisme achter deze veronderstel
de ontregeling van de Tpo spiegel is mogelijk verschillend tussen deze groepen. Uit de 
literatuur is bekend dat het aantal Tpo-receptoren op het oppervlak van bloedplaatjes van 
patiënten met MPS verlaagd is, hoewel er geen consensus is of dit voor alle vormen van MPS 
geldt. De resultaten zoals beschreven in Hoofdstuk 7 laten zien dat de hoeveelheid Tpo per 
bloedplaatje in polycythemia vera (PV) en essentiële trombocythemie (ET) (beiden zijn een 
vorm van MPS) lager was dan die in RT. Mogelijk kunnen de bloedplaatjes van patiënten met 
PV en ET minder Tpo opnemen dan normaal waardoor een nieuw evenwicht ontstaat met 
meer circulerende bloedplaatjes. In RT daarentegen, zou overproductie van Tpo de relatief 
hoge Tpo spiegels kunnen verklaren. In patiënten die een grote operatie ondergaan kan zich, 
na de operatie, een trombocytose ontwikkelen (een reactieve trombocytose). In Hoofdstuk 8 
wordt een groep patiënten die een operatie ondergingen beschreven. Vrijwel direct na de ope
ratie was een stijging in de concentratie interleukine-6 (IL-6) waarneembaar. Dit werd ge
volgd door een stijging in de Tpo concentratie, waarna het aantal bloedplaatjes toenam. De 
Tpo stijging in de circulatie werd voorafgegaan door een stijging in Tpo geassocieerd aan 
bloedplaatjes. Mogelijk speelt interleukine-6 (IL-6) een rol in de verhoging van de Tpo con
centratie door het stimuleren van de Tpo productie. In kweekexperimenten was IL-6 in staat 
de Tpo productie door een levercellijn te stimuleren. Andere ontstekingsfactoren zouden ook 
een rol kunnen spelen. 

In Hoofdstuk 9 wordt aangetoond dat bloedplaatjes na activatie Tpo kunnen uitstorten. Een 
deel van dit Tpo is receptor-gebonden, een ander deel is "vrij". De exacte locatie van Tpo in 
het bloedplaatje is onbekend. Het uitstorten van Tpo door geactiveerde bloedplaatjes zou een 
rol kunnen spelen in ziekten waarin plaatjesactivatie een rol speelt, zoals in gedissemineerde 
intravasale stolling (DIS). Als gevolg van DIS treedt grootschalig verbruik van bloedplaatjes 
op. wat kan leiden tot trombocytopenie. Tpo concentraties in deze patiënten zijn verhoogd. 
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Ook in gezonde vrijwilligers die een kleine hoeveelheid endotoxine toegediend kregen, trad 
een verhoging op in de Tpo spiegel, welke gevolgd werd door een stijging in het aantal 
bloedplaatjes (Hoofdstuk 10). In deze individuen treedt, als gevolg van de endotoxine, een 
milde ontstekingsreactie op, wat gepaard gaat met bloedplaatjesverbruik. De stijging in Tpo 
kan het gevolg zijn van een verhoogde Tpo productie onder invloed van ontstekingsfactoren 
(zoals bijvoorbeeld IL-6). Ook kan de verminderde Tpo opname als gevolg van het afgeno
men aantal bloedplaatjes of vrijkomen van Tpo uit geactiveerde bloedplaatjes een rol spelen 
in de stijging van de Tpo concentratie. 

In Hoofdstuk 11 wordt gerapporteerd dat verhoogde Tpo spiegels werden gevonden in pati
ënten met Multiple Myeloma (MM). Bij MM treedt een woekering van zogenaamde plasma
cellen in het beenmerg op, hetgeen kan leiden tot een verstoring van de normale 
bloedcelaanmaak. Toegenomen Tpo spiegels werden gevonden in patiënten met een vermin
derde bloedplaatjesaanmaak, maar ook in patiënten met normale aantallen bloedplaatjes. De 
laatste categorie omvatte patiënten waarin de bloedcelproductie niet verstoord leek, maar ook 
patiënten met aanwijzingen voor een verminderde bloedcelproductie. In de laatste groep is 
extra gevormd Tpo mogelijk verantwoordelijk voor het behoud van een "normale" bloed-
plaatjesproductie. Waar de verhoogde Tpo spiegels hun oorsprong vinden wordt nu nader 
onderzocht. De resultaten betekenen wel dat het meten van de concentratie bloedplaatjes in 
deze patiënten geen goede maat is voor beenfunctie en/of ziekteprogressie. 
Tenslotte worden in Hoofdstuk 12 de gepresenteerde onderzoeksresultaten bediscussieerd en 
samengevat. Zowel de diagnostische waarde van Tpo wordt geëvalueerd, als de implicaties 
die de verkregen resultaten hebben op de regulatie van de trombocytopoiese onder invloed 
van Tpo en de interactie tussen Tpo en bloedplaatjes. 

Geconcludeerd kan worden dat de meting van Tpo in plasma een belangrijke ondersteuning 
vormt voor de diagnostiek van trombocytopenie, namelijk om een verminderde aanmaak van 
bloedplaatjes (sterk verhoogde Tpo concentratie) te onderscheiden van een verhoogde afbraak 
(normale Tpo concentratie). In de diagnostiek van trombocytose kan meting van de Tpo con
centratie gebruikt worden om uit te sluiten dat het te veel aan bloedplaatjes het gevolg is van 
een overproductie van Tpo (dan ziet men zeer hoge Tpo spiegels). Daarnaast onderschrijven 
de resultaten van dit proefschrift een model waarin Tpo constitutief wordt geproduceerd en 
bloedplaatjes een belangrijke rol spelen in de klaring van Tpo. De nier lijkt geen grote rol te 
spelen in de (constitutieve) Tpo productie. De rol van bloedplaatjes in het beïnvloeden van de 
Tpo concentratie daarentegen blijkt tweeledig: de bloedplaatjes kunnen Tpo opnemen maar 
ook uitstorten en zo de "eigen" productie reguleren. Bovendien is het mogelijk dat opregulatie 
van Tpo productie onder sommige omstandigheden onder invloed van bijvoorbeeld onste-
kingsfactoren plaats vindt. 
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