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Nederlandse samenvatting

Thiopurines en inflammatoir darmlijden; 
farmacologie en toxiciteit

Dit proefschrift beschrijft nieuwe farmacologische en toxicologische inzichten in het 

gebruik van thiopurine derivaten (azathioprine (AZA), 6-mercaptopurine (6-MP) en 

6- thioguanine (6-TG)) ter behandeling van inflammatoir darmlijden (de ziekte van 

Crohn (CD) en colitis ulcerosa (CU); IBD)). Azathioprine en 6-MP worden beschouwd als 

klassieke thiopurine derivaten omwille van de langdurige en uitvoerige klinische ervaring 

als onderhoudsmedicament ter voorkoming van een opvlamming van de ziekte. Helaas 

heeft een op de drie IBD patiënten geen baat bij het gebruik omdat het medicijn niet 

effectief is of bijwerkingen geeft. De effectiviteit van klassieke thiopurines is afhankelijk 

van de specifieke groep metabolieten 6-thioguaninenucleotides (6-TGN). Hele hoge 

concentraties van 6-TGN (>450 pmol/8x108 rode bloedcellen (RBC)) zijn geassocieerd met 

het ontwikkelen van beenmergdepressie (myelotoxiciteit). Lage concentraties 6-TGN met 

therapiefalen. De metaboliet 6-methylmercaptopurine (6-MMPR) is weer geassocieerd met 

het ontwikkelen van levertest afwijkingen (hepatotoxiciteit). Een mogelijk optie bij IBD 

patiënten die klassieke thiopurine derivaten niet kunnen verdragen is het gebruik van de 

derde thiopurine 6-TG. Deze thiopurine wordt in slechts één metabole stap omgezet in de 

actieve eindmetaboliet 6-TGN. Hierbij worden geen 6-MMPR gevormd. Wel is het gebruik 

van 6-TG in (relatief) hoge doseringen geassocieerd met histologische lever veranderingen 

(nodulaire regeneratieve hyperplasie (NRH)), mogelijk leidend tot portale hypertensie. 

Hoofdstuk 1
Een overzicht van de huidige literatuur over thiopurine therapie (farmacologie en toxiciteit)  

bij IBD patienten wordt gegeven in hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 2
Het ontwikkelen van beenmergdepressie is een ernstige bijwerking van klassieke 

thiopurines. Hoge 6-TGN spiegels zijn geassocieerd met het ontwikkelen van deze 

bijwerking tijdens AZA en 6-MP therapie. Tijdens 6-TG therapie met 40 tot 80 mg per dag 

worden doorgaans 6-TGN spiegels gevonden die vele malen hoger zijn dan tijdens AZA en 

6-MP therapie. In hoofdstuk 2 tonen we aan dat een (relatief) hoge 6-TGN spiegel (>450 

pmol/8x108 RBC) tijdens 6-TG therapie (ongeveer 20 mg per dag) geen risicofactor is 

voor het ontwikkelen van beenmergdepressie. Hoge spiegels bleken ook geen invloed te 

hebben op het hemoglobine-, bloedplaatjes- en witte bloedcellen gehalte in het bloed.
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Hoofdstuk 3
De totale groep van 6-TGN bestaat uit 3 verschillende metabolieten (6-thioguanine-

monofosfaat, 6-thioguanine-difosfaat en 6-thioguanine-trifosfaat (6-TGTP)). Recent werd 

aangetoond dat de specifieke thiopurine eindmetaboliet 6-TGTP zorgt voor een deel van 

de immunosuppressieve werking (apoptosis inductie) van AZA en 6-MP. Deze gegevens 

waren niet bekend voor 6-TG therapie. In hoofdstuk 3 beschrijven we deze metabole 

aspecten tijdens 6-TG therapie ter behandeling van CD. Grote verschillen tussen patiënten 

onderling in de concentraties van 6-TGMP, 6-TGDP en 6-TGTP werden geobserveerd. Een 

goede verklaring voor deze verschillen werd niet gevonden. De totale pool van 6-TGN 

correleerde significant met de concentratie van 6-TGTP. De routine 6-TGN meting tijdens 

6-TG therapie is dus een goede afspiegeling van het 6-TGTP gehalte. Voor de klinische 

praktijk is de bepaling van de totale 6-TGN pool afdoende. 

Hoofdstuk 4
De eerste medicamenteuze stap in de behandeling van CU bestaat uit het gebruik 

van 5-aminosalicylaten (5-ASA). In de literatuur zijn aanwijzingen dat de groep van 

5-ASA preparaten invloed heeft op het metabolisme van AZA en 6-MP. In hoofdstuk 4 

hebben we onderzocht wat de invloed van 5-ASA (Pentasa® Granulaat Sachets) is op 

de twee belangrijkste thiopurine metabolieten 6-TGN en 6-MMP. We observeerden een 

dosisafhankelijke stijging van de 6-TGN concentratie tijdens twee verschillende 5-ASA 

doseringen (40% stijging bij 2 gram 5-ASA per dag en 70% stijging bij 4 gram 5-ASA per 

dag). Het gehalte 6-MMP veranderde niet tijdens deze twee 5-ASA regimes. De activiteit 

van het belangrijke thiopurine enzym thiopurine S-methyltranferase, dat zorgt voor de 

6-MMP aanmaak, wordt dus niet beïnvloed door 5-ASA preparaten omdat de concentratie 

6-MMP niet verandert. Deze studie laat zien dat thiopurine metabolisme (AZA en 6-MP) op 

een dosis-afhankelijke manier wordt beïnvloed door 5-ASA preparaten. Patiënten met IBD, 

bij wie thiopurine therapie faalt door ineffectiviteit, hebben mogelijk baat bij het gebruik 

van 5-ASA naast klassieke thiopurines omdat het gehalte van de farmacologisch actieve 

metaboliet 6-TGN stijgt. 

Hoofdstuk 5
Het gebruik van AZA en 6-MP tijdens de zwangerschap wordt beschouwd als (relatief) 

veilig voor zowel moeder en kind. Het mogelijke teratogene risico weegt niet op tegen 

de eventuele risico’s mocht de ziekte actief worden na het staken van de AZA of 6-MP 

therapie. Ondanks dit pragmatische gebruik van deze klassieke thiopurine derivaten in de 

dagelijkse praktijk, is het onduidelijk in welke mate het kind in utero wordt blootgesteld aan 

het maternale gebruik van AZA of 6-MP. In hoofdstuk 5 beschrijven we drie vrouwen met 

IBD die AZA hebben gebruikt tijdens hun gehele zwangerschap. Thiopurine metabolieten 

6-TGN en 6-MMP werden gemeten in rode bloedcellen van moeder en kind (navelstreng 

bloed), direct na de geboorte. De concentratie 6-TGN was iets lager in het bloed van 
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het kind in vergelijking met de moeder. De metaboliet 6-MMP werd niet gevonden in de 

rode bloedcellen van het kind. De placenta vormt dus een (relatieve) barrière tegen het 

maternale gebruik van AZA. Aan de hand van deze resultaten adviseren we om tijdens de 

behandeling met AZA of 6-MP tijdens een zwangerschap eenmalig het gehalte 6-TGN te 

meten, dit om het ongeboren kind te beschermen tegen extreem hoge (toxische) 6-TGN 

spiegels. 

Hoofdstuk 6
Het gebruik van 6-TG bij IBD patiënten, die AZA of 6-MP niet konden verdragen omwille 

van bijwerkingen, liet op de korte termijn weinig bijwerkingen zien. In hoofdstuk 6 laten 

we zien dat 6-TG therapie in eenzelfde soort groep van 95 patiënten ook op de lange 

termijn goed wordt verdragen. Gekozen werd voor een 6-TG dosering die een 6-TGN 

spiegel zou genereren die ongeveer gelijk was als tijdens standaard AZA of 6-MP therapie 

(ongeveer 20 mg 6-TG per dag met een gemiddelde 6-TGN spiegel van 540 pmol/8x108 

RBC). De meerderheid van de patiënten (79%) gebruikt na een periode van 1 jaar nog 

steeds 6-TG. De patiënten die 6-TG (21%) niet konden verdragen staakten de therapie 

omwille van onder andere: maag-darm bezwaren (31%), algehele malaise (15%) en 

levertestafwijkingen (15%). Een echografisch onderzoek van de lever werd verricht bij 

een groep van 51 patiënten om te screenen op mogelijke hepatotoxische bijwerkingen van 

6-TG therapie. Bij slechts 1 patiënt werden tekenen gezien van portale hypertensie zijnde 

een vergrootte milt. 

Hoofdstuk 7
Nodulaire regeneratieve hyperplasie van de lever is geassocieerd met het gebruik van 

thiopurine derivaten ter behandeling van patiënten met IBD. Het is evenwel onduidelijk of 

de ziekte IBD zelf ook een mogelijk risicofactor is op het ontwikkelen van NRH. Om dit te 

onderzoeken hebben we 85 leverbiopten van IBD patiënten die waren verkregen tijdens 

een chirurgische ingreep, histopathologisch onderzocht. Deze patiënten mochten in het 

verleden geen thiopurines hebben gebruikt. In hoofdstuk 7 beschrijven we de uitkomsten 

van deze evaluatie. In 6% van de leverbiopten werd NRH gevonden. Een hogere leeftijd 

bleek geassocieerd met het voorkomen van NRH. Deze uitkomsten geven aan dat de 

ziekte IBD ook moet worden beschouwd als een risicofactor voor het ontwikkelen van 

NRH. De gerapporteerde associatie tussen thiopurines (in het bijzonder 6-TG) en NRH 

is waarschijnlijk zwakker dan beschreven als gecorrigeerd wordt voor de relatief hoge 

achtergrondprevalentie van 6%. 
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Hoofdstuk 8
Het gebruik van 6-TG (40 tot 80 mg per dag) is in de literatuur in verband gebracht met de 

ontwikkeling van NRH. In hoofdstuk 8 beschrijven we voor het eerst de pathohistologische 

uitkomsten van leverbiopten verkregen uit een unieke serie IBD patiënten na langdurig 

relatief laag maar adequaat gedoseerd 6-TG gebruik als onderhoudsmedicament (20 mg 

6-TG per dag met een gemiddelde 6-TGN spiegel van 442 pmol/8x108 RBC voor een 

gemiddelde periode van 23 maanden). In geen enkel leverbiopt werden tekenen van NRH 

gevonden. We poneren de stelling dat de ontwikkeling van NRH tijdens 6-TG therapie een 

dosis- of 6-TGN spiegel afhankelijke bijwerking is.

Hoofdstuk 9
Teneinde onze stelling dat de ontwikkeling van NRH tijdens 6-TG therapie dosis of 6- TGN 

spiegel afhankelijk is verder te onderbouwen, onderzochten we 28 leverbiopten van 

AZA of 6-MP intolerante IBD patiënten die minimaal 30 maanden adequaat gedoseerd 

6-TG hadden gebruikt. In hoofdstuk 9 bevestigen we deze stelling omdat in 93% van de 

patiënten geen tekenen van NRH werden gevonden. Laboratoriumonderzoek liet tevens 

geen aanwijzingen voor leverschade danwel beenmerg depressie zien. De gemiddelde 

6- TG dosis was 20 mg met een corresponderende 6-TGN spiegel van 564 pmol/8x108 RBC. 

Wij concluderen daarom dat het gebruik van laag-gedoseerd 6-TG zeer waarschijnlijk niet 

leidt tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van NRH. 

Hoofdstuk 10
In hoofdstuk 10 beschrijven we een patiënt met CD die tijdens AZA therapie tegelijkertijd 

zowel een beenmergdepressie als een (incomplete) septale levercirrose ontwikkelde. De 

6-TGN spiegel bleek sterk te zijn verhoogd (738 picomoles/8x108 RBC). We beschrijven 

de rol van 6-TGN in de ontwikkeling van bijwerkingen tijdens behandeling met klassieke 

thiopurines. We benadrukken de noodzaak tot frequente poliklinische controle van IBD 

patiënten tijdens thiopurine therapie. 

Hoofdstuk 11
Het gebruik van 6-TG als alternatief na falen van AZA of 6-MP therapie is afgeraden na 

verschillende berichten in de literatuur over de ontwikkeling van leverschade met in het 

bijzonder NRH. Na uitgebreide evaluatie van de beschikbare data over de veiligheid van 

6-TG therapie heeft een Europese werkgroep in 2004 richtlijnen opgesteld voor gebruik 

van 6-TG. In hoofdstuk 11 beschrijven we deze richtlijnen. De indicatie voor 6-TG therapie 

bestaat voor IBD patiënten bij wie therapie met 5-ASA preparaten (CU patiënten),  

AZA/6- MP, methotrexaat (CD patiënten) en/of infliximab heeft gefaald. De dosering van 

6-TG mag niet hoger zijn dan 25 mg per dag. Routine laboratoriumonderzoek is nodig. 

Ook is een histologische evaluatie van een leverbiopt verkregen na 6-12 maanden 6-TG 

gebruik, gevolgd door een biopt na 24 maanden en dan elke 3 jaar, noodzakelijk.  
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Conclusie
Concluderend beschrijft dit proefschrift nieuwe farmacologische inzichten van therapie 

met thiopurines in IBD patiënten en het gebruik van 6-TG als een relatief veilig alternatief 

na falen van AZA en/of 6-MP therapie. Monotherapie AZA of 6-MP kan worden versterkt 

door daarnaast ook 5-ASA preparaten te gebruiken omdat de 6-TGN spiegels daardoor 

zullen stijgen. De prevalentie van NRH in non-thiopurine gebruikende IBD patiënten is 

6%. De ontwikkeling van NRH tijdens 6-TG therapie lijkt een dosis (danwel 6-TGN spiegel) 

afhankelijk fenomeen. Hoge 6-TGN spiegels tijdens 6-TG therapie zijn niet geassocieerd 

met de ontwikkeling van beenmergdepressie. Tijdens de zwangerschap vormt de placenta 

een relatieve barrière tegen maternaal AZA gebruik omdat bleek dat de 6-TGN spiegels in 

moeder en kind ongeveer gelijk waren maar geen 6-MMP metabolieten in het kind werden 

gemeten. Door eenmalig een 6-TGN spiegel te bepalen tijdens de zwangerschap kunnen 

extreem hoge 6-TGN spiegels in het ongeboren kind worden vermeden. 
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