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SAMENVAT TING
Ruim vijftig jaar geleden werden door George Hitchings en Gertrude Elion medicijnen genaamd 
thiopurines ontdekt welke de behandeling van leukemie op de kinderleeftijd een enorme stap 
vooruit bracht. Deze ontdekking (en andere) leverde hen later de Nobel prijs op. Verbaasd 
zouden ze zijn te weten dat hun ontdekking nu wijd wordt ingezet voor de behandeling van 
meerdere auto-immuun en ontstekingsziekten waaronder de chronische darmziekten ziekte van 
Crohn en colitis ulcerosa (IBD). Ook al betreft het oude middelen, de interesse voor het gebruik 
is eerder toegenomen dan afgenomen. Dit komt enerzijds doordat we steeds beter begrijpen hoe 
ze werken, of de kans aannemelijk is dat een individu goed zal reageren, welke dosis de juiste is 
en of er een grote kans op bijwerkingen is. Dit wordt (mede) bepaald door genetische aanleg. 
Anderzijds is het (goede) gebruik van deze middelen aantrekkelijk vanuit kostenperspectief. In 
vergelijking met nieuwere medicijnen zijn ze erg goedkoop. 
Het onderzoek in het eerste deel van dit proefschrift is indirect gericht op de genetische 
aanleg (genotype) aangezien we in meerdere studies de activiteit van enzymen betrokken bij 
het verwerken van deze medicatie, het zogenaamde fenotype, bepaald hebben. Het is bekend 
dat het fenotype grotendeels afhankelijk is van het genotype. Minder goed beschreven is het 
effect van de therapie zelf op het fenotype. In dit proefschrift komt dat aan de orde.
Leverschade is een frequent voorkomende bijwerking van het gebruik van thiopurines. Het 
tweede deel van dit proefschrift betreft onderzoek verricht naar het mechanisme achter 
deze vorm van schade én bevat studies met specifieke aandacht voor een bepaalde vorm 
van deze schade, genaamd nodulaire regeneratieve hyperplasie (NRH). Deze vorm van 
leverschade is voornamelijk gerapporteerd bij gebruik van tioguanine, één van de drie 
gebruikte thiopurines. In dit proefschrift is aandacht voor de reproduceerbaarheid van 
de diagnose NRH, zoals door de patholoog gesteld. In andere studies hebben we nadruk 
gelegd op het vóórkomen van NRH en de impact op de gezondheid van patiënten die met 
tioguanine werden behandeld voor hun chronische darmziekte. 

DEEL I:  MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN HET THIOPURINE METABOLISME  
EN MONITOREN VAN THERAPIE
Hoofdstuk 2 bevat een diepgaand literatuuroverzicht van het veronderstelde 
werkingsmechanisme van thiopurines, hoe ze in het lichaam verwerkt worden (metabolisme) 
en welke rol genetica en omgevingsfactoren hierop hebben. Bovendien wordt het monitoren 
van deze therapie door middel van het meten van afbraakproducten besproken. Als 
gevolg van een complex metabolisme, waarbij verschillende enzymen betrokken zijn en 
verscheidene gewenste en ongewenste afbraakproducten gevormd worden, en het frequent 
vóórkomen van bijwerkingen, hebben thiopurines een zogenaamd smalle therapeutische 
breedte. Zo is het falen van thiopurine therapie gerelateerd aan de productie van methyl 
mercaptopurine (MMP) die gevormd wordt ten koste van de therapeutische tioguanine 
nucleotiden (TGN)1. Het gebruik van allopurinol, een remmer van het enzym xanthine 
oxidase, leidt in combinatie met een lage dosis azathioprine of mercaptopurine tot een 
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indrukwekkende afname van de productie van MMP en een toename van TGN in patiënten 
met een voorkeur voor het vormen van MMP. Naast een farmacologische verbetering leidt 
dit tot een betere tolerantie en effectiviteit van de thiopurines2-4. Alhoewel het enzym 
TPMT verantwoordelijk is voor de directe vorming van MMP, is de correlatie tussen 
TPMT activiteit en MMP productie matig5. Dit doet vermoeden dat andere enzymen een 
rol spelen. Dit is overeenkomstig de resultaten van onze studie in hoofdstuk 3 waarin we 
beschrijven dat het gebruik van allopurinol naast azathioprine of mercaptopurine leidt tot 
een verminderde activiteit van xanthine oxidase maar niet leidt tot een veranderde TPMT 
activiteit. Bovendien toonden we voor het eerst aan dat de activiteit van een ander enzym, 
HGPRT, toenam. Dit kan de toename van TGN mede verklaren. Tegenover deze bevinding 
staan de resultaten van het onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk 4. Bij gebruik van 
tioguanine monotherapie observeerde we juist een afname van HGPRT activiteit.
Vanuit farmacologisch oogpunt is het gebruik van tioguanine in plaats van mercaptopurine 
en azathioprine erg logisch. Tioguanine heeft maar één enzymatische omzetting nodig tot 
de vorming van TGN terwijl mercaptopurine en azathioprine er respectievelijk drie en vier 
nodig hebben met de bijkomstige productie van meerdere afbraakproducten waarvan de 
functie onduidelijk is en die, ten minste deels, met bijwerkingen zijn geassocieerd. Toch is 
tioguanine niet de eerste keus bij de behandeling van IBD. In de jaren 60 werd tioguanine 
geïntroduceerd als medicamenteuze optie voor de behandeling van IBD. Vanwege ernstige 
neurologische bijwerkingen werd het verdere gebruik vervolgens ontraden6. Pas in 2001 werd 
er vervolgens weer succesvol over gerapporteerd7. Door het merendeel van de IBD patiënten 
die intolerant bleek voor azathioprine of mercaptopurine, werd tioguanine goed getolereerd 
en bleek het effectief. Dit cohort uit 2001 bevatte, net als enkele cohorten die korte tijd later 
werden gepubliceerd, voornamelijk patiënten met de ziekte van Crohn en niet of nauwelijks 
patiënten met colitis ulcerosa. Derhalve verrichtten wij een retrospectief cohort onderzoek 
naar de verdraagbaarheid, veiligheid en effectiviteit van tioguanine in de behandeling van 
colitis ulcerosa bij patiënten die intolerant zijn gebleken voor azathioprine of mercaptopurine 
(hoofdstuk 5). We vonden dat 80% van de patiënten na 2 jaar nog steeds hun behandeling 
met tioguanine met succes voortzetten, hetgeen de goede verdraagbaarheid onderstreept. 
Twee patiënten stopte behandeling omdat zij levertestafwijkingen in combinatie met een 
laag aantal bloedplaatjes ontwikkelden, dat NRH van de lever kon weerspiegelen. Geen van 
de patiënten ontwikkelde symptomen van voortgeschreden leverschade.
De bruikbaarheid van het monitoren van thiopurine therapie door middel van het bepalen van 
concentraties van de afbraakproducten MMP en TGN wordt vaak ter discussie gesteld. Er zijn 
meerdere verklaringen mogelijk voor een lage sensitiviteit, specificiteit, negatief voorspellende 
en positief voorspellende waarde van deze test. In reactie op een Spaanse studie welke toont 
dat het standaard gebruik van het bepalen van deze afbraakproducten niet bijdraagt aan het 
verbeteren van de behandeling, brengen we in hoofdstuk 6 argumenten naar voren waarom 
we denken dat deze studie het beoogde resultaat niet toont8. Zo is de stabiliteit van TGN 
beperkt, dat prompte verwerking en analyse noodzakelijk maakt voor een betrouwbare 
uitslag. Daarnaast is het spontane beloop van IBD wisselvallig, hetgeen ten grondslag ligt 
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aan een hoog placebo effect in studies maar ook beperking geeft in de betrouwbaarheid van 
klinische testen, waaronder het bepalen van thiopurine afbraakproducten. Het bepalen van 
deze afbraakproducten lijkt vooralsnog vooral zinvol in geval van bijwerkingen, bij verdenking 
op therapieontrouw of bij het uitblijven van een respons.
In hoofdstuk 7 beschrijven we een casus betreffende een patiënte die sinds enkele jaren 
azathioprine gebruikte voor de behandeling van haar IBD en een tekort aan witte bloedcellen 
ontwikkelde. Een te laag aantal witte bloedcellen is een bekende en gevaarlijke bijwerking van 
thiopurines en geassocieerd met een lage activiteit van het enzym TPMT. Er zijn echter ook 
andere oorzaken voor een verlaagd aantal witte bloedcellen waaronder een virale infectie, 
zoals in deze casus het geval blijkt te zijn. De casus onderstreept dan ook dat niet reflexmatig 
de thiopurine als oorzaak voor een verlaagd aantal witte bloedcellen gezien moet worden. Dit 
voorkomt het onnodig staken van een belangrijke therapie. 

PART II:  LEVERTOXICITEIT ONDER DE LOEP
Ongeveer 15% van de IBD patiënten die thiopurines gebruikt, ontwikkelt levertoxiciteit9.10. 
Dit kan een allergische uiting zijn maar vaak betreft het een zogenaamde idiosyncratische, 
meestal dosisafhankelijke, reactie. Leverschade op de langere termijn lijkt zich op het 
niveau van de bloedvaten af te spelen. De eerder genoemde NRH is daar een uiting van en is 
beschreven bij gebruik van verschillende soorten medicijnen waaronder thiopurines. Hoe 
thiopurines precies deze schade bewerkstelligen is grotendeels onduidelijk. Een mogelijke 
verklaring achter de korte-termijns-levertoxiciteit is een verhoogde staat van oxidatieve 
stress als gevolg van een tekort aan het beschermende glutathion. N-acetylcysteïne is 
een voorloper van cysteïne en glutathion. Bij leverschade als gevolg van paracetamol is 
gebruik van N-acetylcysteïne beschermend. Wij verrichtten daarom een studie waarbij 
het effect van N-acetylcysteïne bij patiënten met levertoxiciteit als gevolg van thiopurines 
werd onderzocht (hoofdstuk 8). In deze studie werd geen effect gezien op de levertesten. 
Wel leidde N-acetylcysteïne tot een afname van plasma myeloperoxidase concentratie. Re-
introductie van thiopurines leidde er bovendien toe dat een verhoogde concentratie F2-
isoprostanes in de urine kon worden aangetoond. Al met al bevindingen die de hypothese 
ondersteunen dat oxidatieve stress optreedt bij gebruik van thiopurines. 
In hoofdstuk 9 toonden we dat gebruik van tioguanine bij IBD patiënten die levertestafwijkingen 
ontwikkelden geassocieerd met hoge concentraties MMP bij gebruik van azathioprine of 
mercaptopurine, niet opnieuw voor levertestafwijkingen zorgde op de korte termijn. Deze 
resultaten steunen de optie om tioguanine te gebruiken als alternatief voor allopurinol co-
therapie.
Het daarop volgende hoofdstuk (hoofdstuk 10) betreft een overzichtsartikel waarin de 
associatie tussen het gebruik van tioguanine en het optreden van leverschade verder wordt 
beschreven. Er zijn aanwijzingen dat de schade aan de bloedvaten in de lever samengaat met 
een toename van ontsteking en het resultaat is van schade aan de cellen die de vaten bekleden 
hetgeen uiteindelijk leidt tot een veranderd aspect van de lever11-13. Met behulp van een muis-
model wordt een dosis effect relatie tussen tioguanine en leverschade aannemelijk gemaakt.
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Niet lang nadat tioguanine opnieuw was geïntroduceerd als behandelingsmogelijk voor 
IBD werd het gebruik er van met leverschade geassocieerd. Met name de schade aan 
de bloedvaten zoals NRH bleek gevreesd gezien de kans op een verhoogde druk in het 
bloedvatsysteem van de lever en de daarbij passende complicaties14,15. In enkele studies werd, 
selectief, een leverbiopten genomen bij die patiënten met een verdenking op leverschade. 
In een substantieel aantal gevallen werd de diagnose NRH gesteld15-17. Mogelijk was dit 
het gevolg van een te hoge dosis. De weefseldiagnose NRH werd echter ook gevonden 
in een post-mortem serie en bij gezonde personen die potentieel leverdonor zouden 
zijn18,19. De klinische relevantie van zo’n weefseldiagnose op zichzelf is wellicht beperkt. 
De vraag rees of pathologen op een uniforme wijze de weefseldiagnose NRH stellen. 
In hoofdstuk 11 beschrijven we de resultaten van een studie naar de overeenstemming 
tussen en binnen pathologen met betrekking tot het stellen van de weefseldiagnose NRH. 
Zowel de overeenstemming tussen als binnen pathologen bleek matig tot slecht. Ondanks 
herdefiniëren van de diagnose NRH werd de overeenstemming in een controle onderzoek 
niet veel beter. De conclusie is dat de weefseldiagnose NRH op zichzelf niet veel betekent en 
dat de diagnose idealiter op zowel kliniek als weefsel gesteld dient te worden.
Alhoewel het verdere gebruik van tioguanine in de behandeling van IBD na de associatie met 
NRH sterk afnam, bleven sommige artsen uit Europa en Australië tioguanine voorschrijven 
als alternatieve therapie, al was het in lagere dosis. In 2005 gaf een Europese werkgroep het 
advies om een leverbiopsie te verrichten als onderdeel van het monitoren van de veiligheid 
van tioguanine20. In dit kader beschrijven we in hoofdstuk 12 de resultaten van ons cohort met 
115 leverbiopten. In 7 van de 115 biopten werd NRH aangetoond. Een opvallende bevinding 
was dat slechts de helft van deze patiënten enig teken van leverschade had. Naast nodulariteit, 
waarvan NRH de meest ernstige vorm is, werd de aanwezigheid van phelosclerose gerelateerd 
met levertestafwijkingen. Bij geen van de patiënten werden tekenen van ernstige portale 
hypertensie waargenomen. In het hierop volgende hoofdstuk (hoofdstuk 13) beschrijven we 
de resultaten van patiënten die met tioguanine werden behandeld en meer dan één leverbiopt 
over de tijd ondergingen. De belangrijkste conclusie van deze studie was dat de microscopische 
bevindingen over de tijd heen tijdens gebruik van tioguanine niet veranderen.
Thiopurines, inclusief tioguanine, blijven een belangrijke positie vervullen in de behandeling 
van IBD. Door onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift, kunnen we het gebruik van 
medicatie waaronder thiopurines optimaliseren met als resultaat dat de patiënt de beste en 
meest veilige behandeling krijgt welke ook nog eens betaalbaar is. 
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