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De incidentie van neutropenie bij patiënten met 
gemeta staseerde castratieresistente prostaatkanker 
(mCRPC) behandeld met docetaxel wordt verondersteld 
lager te zijn vergeleken met vergelijkbare doseringen bij 
patiënten met andere solide tumoren. Dit wordt toe-
geschreven aan de verhoogde docetaxelklaring in mCRPC-
patiënten, en een daarmee gepaard gaande verminderde 
blootstelling.

Dit onderzoek had een drieledig doel: het vaststellen 
of de docetaxelblootstelling in mCRPC-patiënten lager is 
in vergelijking met patiënten met andere solide tumoren 
door een meta-analyse, het vaststellen van de incidentie 
van neutropenie in beide patiëntgroepen met behulp van 
een cohortonderzoek en het bediscussiëren van mogelijke 
klinische consequenties. De meta-analyse besloeg 
onderzoeken die rapporteerden over docetaxel AUC’s en 
variabiliteit (26 studies met in totaal 36 cohorten; 1150 
patiënten). Graad 3/4 neutropenie werd onderzocht met 
behulp van logistische regressie in een cohort van met 
docetaxel behandelde patiënten.

De meta-analyse toonde aan dat mCRPC-patiënten 
een 1,8 keer (95%-betrouwbaarheidsinterval [95%-BI] =  
1,5-22) lagere AUC hadden in vergelijking met patiënten 
met andere solide tumoren (respectievelijke AUC’s: 1,82 
en 3,30 mg x uur/L). Logistische regressie (812 patiënten) 
toonde een 2,2 keer lagere kans aan bij mCRPC-patiënten 
op het ontwikkelen van graad 3/4 neutropenie (odds ratio 
= 0,46; 95%-BI = 0,31-0,90) in vergelijking met patiënten 
met andere solide tumoren.

Dit onderzoek toont aan dat mCRPC-patiënten een  
verlaagd risico hebben op het ontwikkelen van ernstige 
neutropenie, mogelijkerwijs gerelateerd aan de verminderde 
systemische blootstelling aan docetaxel.  
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