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DUTCH SUMMARY

Introductie

Auto-immuun hepatitis (AIH) werd in 1950 voor het eerst beschreven door Jan 
Gösta Waldenström. Hij ontdekte een ernstige leveraandoening die vaker bij vrouwen 
voorkwam en gekenmerkt werd door de aanwezigheid van verhoogde serum-gamma-
globulines.1 AIH is een zeldzame auto-immuunaandoening van de lever, waarvan de 
oorzaak vooralsnog onbekend is.2, 3 Het komt ongeveer bij 17 op de 100.000 mensen 
voor.4, 5 De term auto-immuun hepatitis werd voor het eerst gebruikt door Mackay et 
al. in 1965, maar voordat deze algemeen geaccepteerd werd door een expertpanel 
in 1993 had de ziekte diverse namen, waaronder chronische actieve hepatitis.6, 7 De 
ziekte kenmerkt zich door een chronische ontsteking van het leverparenchym, waarbij 
er tevens sprake is van verhoogde serum-immunoglobuline G (IgG)-waarden en van 
autoantilichamen.2 Er worden twee typen AIH onderscheiden op basis van de aanwezig-
heid van verschillende antilichamen. AIH type 1 kenmerkt zich door de aanwezigheid 
van antinucleaire antilichamen (ANA), antilichamen tegen glad spierweefsel (SMA) en 
soluble liver antigen/liver pancreas antilichamen (SLA/LP), en komt voornamelijk voor 
bij volwassen vrouwen.2 Het zeldzamere AIH type 2 komt vooral voor bij kinderen en 
wordt gekenmerkt door liver kidney microsomal-1 antilichamen (LKM-1) en anti-liver 
cytosol type 1 antilichamen (anti-LC-1).2 De presentatie van AIH is niet eenduidig en ook 
de behandeluitkomsten verschillen sterk tussen patiënten en patiëntgroepen. Veel van 
de aspecten van deze ziekte zijn tot op heden nog niet opgehelderd. Hoofdstuk 2 is 
een review van de gepubliceerde literatuur over de etiologie, epidemiologie, klinische 
achtergronden en behandeling van AIH.8 Het doel van deze thesis is het verhelderen 
van een aantal sleutelvragen met betrekking tot genetische risicofactoren, diagnose en 
behandeling van AIH. 

Etiologie

De oorzaak van AIH is tot op heden onbekend. Wel is bekend dat de ontsteking in het 
leverparenchym wordt gekenmerkt door infiltratie van zowel T- en B-lymfocyten.3 Er 
wordt verondersteld dat een immuunrespons die wordt geïnitieerd door een exogeen 
antigeen dat moleculair sterk lijkt op een endogeen antigeen door deze overeenkomst 
kan ontaarden in een auto-immuunreactie. Een dergelijk mechanisme draagt mogelijk 
bij aan het ontstaan van AIH.3 Daarnaast lijkt ook een afname van immuun tolerantie door 
een verminderde functie en afname van aantallen regulator-T-cellen en veranderingen 
in Th17-lymfocyten een rol te spelen.3 Enkele studies in de jaren negentig toonden aan 
dat bepaalde genotypes van het human leukocyte antigen (HLA)-complex geassocieerd 
zijn met AIH, wat wijst op een mogelijke genetische component in het ontstaan van de 
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ziekte.9, 10 Daarnaast heeft 10 tot 15% van de AIH-patiënten een klinische overlap met 
primaire biliaire cholangitis (PBC) of primaire scleroserende cholangitis (PSC).11 

Het vóórkomen van karakteristieken van deze aandoeningen in AIH suggereert dat 
AIH onderdeel is van een spectrum van auto-immuun leverziekten met een gedeeld 
genetisch risico.12 Er zijn verschillende studies naar kandidaatgenen in AIH gedaan, 
waarbij het doel was vast te stellen of een specifiek genetisch locus of single nucleotide 
polymorphism (SNP) geassocieerd is met deze ziekte. SNP’s zijn geregeld voorkomende 
genetische variaties, in 1 tot 50% van de algemene populatie, die niet een risicofactor 
hoeven te zijn voor een ziekte of aandoening. Een SNP kan echter wel een risicofactor 
of marker zijn voor een coderend of regulerend gen dat werkzaam is binnen cruciale 
biologische cascades of betrokken is bij het ontstaan van een ziekte. Tot op heden zijn 
geen duidelijke, reproduceerbare resultaten buiten de major histocompatibility complex 
(MHC) regio gevonden. Een van de onderzochte SNPs, gelegen op positie +49 van het 
cytotoxic T lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) gen, is beschreven als een risicofactor in 
auto-immuunziekten zoals multipele sclerose, diabetes mellitus type 1 en auto-immuun 
thyreoïditis.13 Deze SNP resulteert in de vervanging van het aminozuur theorine door 
alanine op positie 17 in het CTLA-4-eiwit, wat de expressie en functie van het eiwit in 
geactiveerde T-cellen en regulator-T-cellen beïnvloedt14-16 en is ook beschreven als een 
genetische risicofactor in kleine cohorten van Kaukasische en Chinese AIH-patiënten.17, 18 
Hoofdstuk 3 beschrijft de eerste grote genetische studie van de Nederlandse AIH-groep 
in 667 Nederlandse AIH-patiënten en 498 controles, met als doel de associatie van 
deze SNP te repliceren. In deze studie kon het eerder gevonden verband niet worden 
aangetoond, waarbij we concluderen dat de CTLA-4 +49A/G-SNP in deze Kaukasische 
populatie geen genetische risicofactor voor het krijgen van AIH is.19 In het laatste 
decennium zijn de zogenaamde genome-wide association studies (GWAS) beschikbaar 
gekomen als succesvolle methode om nieuwe genetische risicofactoren aan te tonen 
in auto-immuunziekten.20 In deze studies worden patiënten en een controlepopulatie 
gescreend op het voorkomen van verschillen in een groot aantal (100.000-1.000.000) 
SNP’s. Sinds het breed beschikbaar komen van deze techniek zijn er meer dan 15.000 
SNP’s geassocieerd met meer dan 1.000 aandoeningen in meer dan 2.000 studies.21 Deze 
variaties zijn meestal verantwoordelijk voor slechts een kleine toename van het risico 
op het ontwikkelen van de ziekte (odds ratio’s tussen 1.2 en 1.6). Om deze te kunnen 
aantonen zijn er dan ook grote aantallen patiënten en controles nodig. De identificatie 
van de risico-loci leidt daardoor meestal niet tot de ontwikkeling van een goede test 
op het bestaan van de ziekte, maar kan wel helpen het ontstaan van een ziekte beter te 
begrijpen.20 

Recente GWAS-studies in PBC en PSC hebben verschillende genetische risicofactoren 
voor deze aandoeningen geïdentificeerd.22, 23 Deze methode lijkt een veelbelovende 
techniek om in AIH nieuwe genetische risico factoren te vinden. In hoofdstuk 4 beschri-
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jven we de resultaten van de eerste GWAS en replicatiestudie in een groot cohort van 
AIH type 1-patiënten en een controle populatie.24 In een studie in een gecombineerd 
Nederlands en Duits cohort van in totaal 1.100 AIH-patiënten en 17.539 controles vonden 
we een sterke associatie tussen AIH en genen die coderen voor HLA-DRB1*03:01 en 
HLA-DRB1*04:01. Daarnaast vonden we dat ook variaties in de genen SH2B3 en CARD10 
waarschijnlijk een rol spelen in het ontstaan van AIH. Het AIH-risicoallel rs3184504*A in 
de SH2B3-regio leidt tot vervanging van het basaal gepolariseerde arginine door het 
non-polaire tryptofaan op positie 262 (R262W). Uit een expression quantitative trait locus 
analyse in gezonde individuen is gebleken dat dit AIH-risicoallel geassocieerd is met ho-
gere expressiewaarden van genen die betrokken zijn bij de productie van interferon-γ.25 
Dit risicoallel komt overeen met eerdere studies, waarin het beschreven werd als 
risicoallel voor PSC, PBC, diabetes mellitus type 1, hypothyreoïdie, reumatoïde artritis 
en coeliakie.26-30 Dit wijst op een complexe immunogenetische basis voor AIH met een 
overlap met andere auto-immuunaandoeningen, zoals PSC en PBC. De implicaties van 
genetische variaties in complexe genetische aandoeningen moet echter niet worden 
overschat, aangezien dit slechts ongeveer 20% van het geschatte risico op het ontstaan 
van de ziekte verklaart.12 Blootstelling aan tot op heden onbekende omgevingsfactoren, 
zoals virale infecties, medicatie en microbiota, zijn waarschijnlijk factoren die een groot 
aandeel hebben in het ontstaan van AIH.3 Evenwel kunnen verder onderzoek in grotere 
cohorten van AIH-patiënten en krachtigere technieken bijdragen aan de identificatie 
van meer genetische risicofactoren voor AIH, alsmede immunomodulerende markers.12 
Mogelijk leidt dit op termijn tot de ontwikkeling van vroege markers van ziekteprogres-
sie, waarbij op individuele basis het beleid kan worden aangepast. In hoofdstuk 5 
beschrijven we de gevolgen van de met AIH geassocieerde HLA-DRB1*03:01- en HLA-
DRB1*04:01-genotypes in de MHC-regio op de klinische karakteristieken en uitkomsten 
van AIH-patiënten.31 Driekwart van de AIH type 1-patiënten waren positief voor HLA-
DRB1*03:01 en/of HLA-DRB1*04:01. Er was een duidelijke, onafhankelijke associatie 
tussen deze genotypes en de IAIHG-score. Aangezien beide genotypes het aminozuur 
lysine op positie 71 hebben (71K) in de sequentie 67 tot 72 (LLEQKR) van de binding-
groeve van de HLA-DR-bètaketen, ondersteunt deze bevinding de hypothese dat een 
(onbekend) exogeen antigen een immuunrespons kan luxeren gericht tegen een ander, 
maar endogeen antigen. Ondanks dit gedeelde motief, zijn er ook verschillen tussen 
deze genotypes in klinische karakteristieken. HLA-DRB1*03:01 was onafhankelijk geas-
socieerd met hogere IgG-waarden, de blootstelling aan immunosuppressiva en lever-
transplantatie, waar HLA-DRB1*04:01 onafhankelijk geassocieerd was met presentatie 
op hogere leeftijd en het vrouwelijk geslacht. Deze bevindingen onderstrepen dat ernst 
van de ziekte en uitkomsten van behandeling bij AIH type 1 een genetische basis hebben 
en dat het wellicht mogelijk is om genetische indicatoren voor prognose te definiëren. 
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Diagnose

De diagnose AIH wordt niet gesteld door middel van één test, maar berust op een 
combinatie van de eerder genoemde klinische karakteristieken in de afwezigheid van 
andere leveraandoeningen.2 In een poging de diagnostische benadering te standaardis-
eren heeft de International Autoimmune Hepatitis Group (IAIHG) twee scoringsystemen 
ontwikkeld.6, 32, 33 In beide scoringsystemen is histologisch bewijs van (interfase)hepatitis 
nodig om met zekerheid de diagnose AIH te kunnen stellen, maar zijn er ook verschillen 
met betrekking tot emperipolesis, rosetten en plasmacellen. Deze inconsistenties, en 
het ontbreken van een beschreven methode om deze histologische karakteristieken 
vast te stellen, kunnen ertoe leiden dat de juiste diagnose met vertraging of helemaal 
niet wordt gesteld.4 In hoofdstuk 6 hebben we een praktische, beschrijvende methode 
ontwikkeld voor het vaststellen van de aanwezigheid van emperipolesis en rozetten. In 
een cohort van patiënten met chronische hepatitis bleken deze kenmerken, in vergelijk-
ing met interfasehepatitis en plasmacellen, superieure markers van AIH te zijn.34  

Drug-induced liver injury

Drug-induced liver injury (DILI) lijkt qua presentatie op andere leverziekten, zoals AIH, 
en komt bij ongeveer 19 per 100.000 personen per jaar voor.35, 36 De leverschade kan 
worden veroorzaakt door directe toxiciteit, maar lijkt vaker voort te komen uit een idio-
syncratische reactie door metabole of immunologische factoren. Er wordt verondersteld 
dat schade aan de levercellen een immuunrespons gericht tegen nucleaire en actine 
autoantigenen kan luxeren, waardoor er een activatie van door B-cellen gemedieerde 
autoantilichamen en cytotoxische T-cellen optreedt die lijkt op AIH. Uit anekdotisch 
bewijs en de klinische praktijk blijkt dat patiënten met DILI geregeld positieve testen 
voor ANA, SMA en IgG hebben.32, 33, 37, 38 Er is gesuggereerd dat DILI AIH kan induceren 
of een onderliggend AIH-beeld kan onthullen, wat kan worden onderscheiden van im-
muun gemedieerd DILI dat opklaart na het staken van het veroorzakende medicijn.39, 40 
In hoofdstuk 7 hebben we de klinische karakteristieken en de aanwezigheid van auto-
immuunkenmerken bestudeerd bij patiënten met DILI als gevolg van nitrofurantoïne, 
minocycline, methyldopa of hydralazine.41 Een auto-immuunfenotype kwam tot 
expressie in bijna alle patiënten met nitrofurantoïne en door minocycline geïnduceerde 
leverschade en in ten minste de helft van de patiënten met door methyldopa en hy-
dralazine geïnduceerde leverschade. Het auto-immuunfenotype was niet geassocieerd 
met een slechtere of betere uitkomst en nam af na het staken van het veroorzakende 
medicament. Daarnaast vonden we dat in deze populatie het auto-immuunfenotype 
niet geassocieerd is met de HLA-DRB1*03:01- en HLA-DRB1*04:01-genotypes die geas-
socieerd zijn met het ontstaan van idiopathische AIH.31 Het is dus mogelijk dat DILI met 
auto-immuunkenmerken een humaan model van AIH is met een bekende maar andere 
trigger dan idiopathische AIH, dat opklaart na het wegnemen van deze luxerende factor. 
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In de laatste decennia zijn mensen steeds meer kruiden en dieetsupplementen  (herb-
als and dietary supplements; HDS) gaan gebruiken.42 Hoofdstuk 8 is een review van de 
literatuur gericht op de huidige inzichten over deze toename en de daarmee geassoci-
eerde levertoxiciteit.43 Deze ontwikkeling heeft geleid tot een toename van met HDS ge-
associeerde levertoxiciteit, die ook gepaard kan gaan met auto-immuunkenmerken.44, 45 
De presentatie van met DILI en HDS geassocieerde levertoxiciteit is zeer divers en de 
uitkomsten variëren van voorbijgaande levertestafwijkingen tot fulminant leverfalen 
met overlijden of levertransplantatie tot gevolg.42 

Management

Wanneer AIH niet wordt behandeld, is er 6 maanden na het stellen van de diagnose een 
mortaliteit tot 50%. Klinische trials in de jaren zeventig hebben laten zien dat er een 
duidelijke overlevingswinst wordt behaald wanneer patiënten behandeld worden met 
steroïden met of zonder onderhoudsbehandeling met azathioprine.46-48 Deze patiënten 
hebben chronisch, vaak levenslang, immunosuppressiva nodig, aangezien tot 90% van 
de patiënten in remissie een opvlamming van de ziekte krijgt na het staken van de 
medicatie.49 Tot 10% van de AIH-patiënten ondergaat een levertransplantatie wegens 
acuut leverfalen bij presentatie of door progressie naar cirrose bij het onvermogen om 
gedurende langere tijd tot een stabiele remissie te komen.50 

Hoofdstuk 9 beschrijft de resultaten van een online vragenlijst, afgenomen onder een 
expertpanel van internationale hepatologen, over de behandeling van AIH-patiënten in 
de dagelijkse praktijk.52 Hieruit blijkt dat er een grote variatie is in behandelstrategieën, 
maar dat er tevens uitgebreide, maar ongepubliceerde ervaring is met tweedelijns 
behandelingen. Door de lage prevalentie van de ziekte zijn er weinig vergelijkende 
klinische trials gedaan. Dit betekent dat er geen goed bewijs is voor de beste steroïd 
inductiedosering, dosering van azathioprine en de tweedelijns behandelingen bij de 
10 tot 20% van de patiënten die niet in remissie komen door non-respons of ernstige 
bijwerkingen.2, 51 De recent gepubliceerde internationale richtlijnen over de behande-
ling van AIH zijn dan ook voornamelijk expert-based en niet zozeer evidence-based.51 Er 
is dan ook behoefte aan nieuwe, vergelijkende studies naar betere behandelstrategieën 
bij AIH. 

Een mogelijke strategie om de behandeluitkomsten te verbeteren is het optimaliseren 
van thiopurine-doseringen, wat lastig kan zijn door dosisafhankelijke bijwerkingen.53 In 
hoofdstuk 10 beschrijven we de resultaten van thiopurine-optimalisatie door de to-
evoeging van allopurinol in een case-serie van AIH-patiënten met ernstige bijwerkingen 
of onvoldoende effect van azathioprinetherapie door een preferent 6-MMP gericht me-
tabolisme.54, 55 Dit regime bleek een effectief en goed getolereerd alternatieve strategie 
te zijn, waarbij een afname van steroïdendosering kon worden bereikt in de meeste 
patiënten.
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