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Dihydropyrimidine Dehydrogenase
Updates sinds publicatie

Oktober 2019 update
In de huidige KNMP richtlijnen zijn de fenotypes en bijbehorende aanbevelingen aangepast op basis
van een artikel van Henricks et al. in Lancet Oncology (23). Een belangrijk verschil is dat er nu bij alle
dragers van één van de vier bekende DPYD varianten als startdosis een dosisverlaging van 50%
wordt geadviseerd voor de eerste kuur. Daarnaast is toegevoegd wat de gemiddelde dosis na titratie
was bij DPYD variant dragers. Verder is toegevoegd aan deze monografie dat de kosteneffectiviteit
van DPYD genotypering bewezen is in zowel een prospectieve studie als in diverse retrospectieve
studies,
Synoniemen
DPD, DPYD
Indicatiegebied:
Monstermateriaal:
Afnametijdstip:
Bewaarcondities:

volwassenen
borst- en darmkanker (voornamelijk)
EDTA-buis
Niet van belang
4 ºC, versturen bij kamertemperatuur

Inleiding
Fluoropyrimidines worden veelvuldig als standaardbehandeling gebruikt bij verschillende soorten
kanker, zoals borst- en darmkanker. Jaarlijks gebruiken wereldwijd miljoenen patiënten deze
middelen (1-3). Ondanks jarenlange ervaring met deze middelen, ervaart tot een derde van de
behandelde patiënten ernstige toxiciteit (volgens de Common Terminology Criteria voor Adverse
Events (CTC-AE) grade ≥3). Bijwerkingen bestaan onder andere uit diarree, hand-voet syndroom of
slijmvliesontsteking (4, 5). Fluoropyrimidines bestaan uit 5-fluorouracil (5-FU) en de orale pro-drugs
capecitabine en tegafur die in het lichaam worden omgezet naar 5-FU. Meer dan 80% van 5-FU wordt
gemetaboliseerd tot inactieve metabolieten door dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) en 10%
van 5-FU wordt onveranderd uitgescheiden via de urine (6, 7). De resterende 5-FU vervolgt diverse
stappen tot de actieve metabolieten fluorouridine triphosphate (FUTP) en fluorodeoxyuridine
triphosphate (FdUTP), welke worden ingebouwd in RNA en DNA en tot celdood leiden. Ook leidt
fluorodeoxyuridine monophosphate (FdUMP) tot inhibitie van het enzym thymidylate synthase (TS),
dat de omzetting van deoxyuridine monophosphate (dUMP) naar deoxythymidine monophosphate
(dTMP) catalyseert, zie figuur 1. Met remming van TS ontstaat een disbalans van deoxynucleotiden en
verhoogde waarden van dUMP. Beide veroorzaken DNA-schade. Patiënten met een verminderde of
afwezige activiteit van DPD, zijn DPD deficiënt en hebben een sterk verhoogd risico op bijwerkingen
door een hogere concentratie actieve metabolieten.

Figuur 1: fluoropyrimidine mechanism (aangepaste versie, Meulendijks et al. (8)). 5-FU=5-fluorouracil,
DPD=dihydropyrimidine dehydrogenase, DHFU=5,6-dihydrofluorouracil, FUPA=fluoro-ß-ureidopropionate, f-ßAL=fluoro-ß-alanine,
FUMP=fluorouridine
monophosphate,
FUDP=fluorouridine
diphosphate,
FUTP=fluorouridine triphosphate, FUDR=fluorodeoxyuridine, FdUMP=fluorodeoxyuridine monophosphate,
FdUDP=fluorodeoxyuridine diphosphate, FdUTP=fluorodeoxyuridine triphosphate, TS=thymidylate synthase,
dUMP=deoxyuridine monophosphate, dTMP=deoxythymidine monophosphate.

Genotypering
Het coderende gen van DPD is DPYD, welke 23 exonen bevat en gelokaliseerd is op chromosoom 1
(1p22) (9). Er bestaan meer dan 140 genetische varianten in DPYD, sommigen hiervan kunnen leiden
tot een gedeeltelijk of volledig inactief enzym, wat leidt tot zogenoemde DPD deficiëntie. DPD
deficiëntie komt voor bij 3-5% van de Kaukasische populatie (10). In de Afrikaans-Amerikaanse
populatie komt DPD deficiëntie tot 8% voor. Zowel DPD deficiëntie als genetische variatie in DPYD zijn
geassocieerd met het ontstaan van toxiciteit (11, 12). Zo’n 40-80% van de fluoropyrimidinegeïnduceerde ernstige toxiciteit kan worden verklaard door genetische varianten in DPYD (4, 13, 14).
DPYD varianten die reeds beschreven zijn in de literatuur zijn (onder andere) DPYD*2A, *3, *4, *5, *6,
*7, *8, *9A, *9B, *10, *11, *12, *13, c.2846A>T, c.1236G>A/c.1129-5923C>G (HapB3), c.496A>G,
c.1896C>T, c.1156G>T, c.1651G>A, c.1845G>T, c.300G>A, c.1024G>A, c.1025A>G, c.1475C>T,
c.1774C>T, IVS10-15T>C. Bovenstaande varianten zijn in meer of mindere mate geassocieerd met
toxiciteit. Van vier varianten wordt geacht dat er op dit moment voldoende bewijs is dat de relatie tot
het ontstaan van ernstige toxiciteit verantwoord (4, 5, 15).

Genotype – Fenotype
Op basis van het genotype wordt de populatie ingedeeld in fenotypes volgens onderstaande tabel:

Genotype

Geen genvariant (*1/*1)
heterozygoot voor een verminderd
functionele genvariant (*1/2486T of
*1/1236A)
heterozygoot voor een volledig
disfunctionele genvariant (*1/*2A of
*1/*13)
homozygoot voor een verminderd
functionele genvariant (2486T/2486T of
1236A/1236A)
Homozygoot voor een volledig
disfunctionele genvariant (*2A/*2A of
*13/*13)
Heterozygoot voor twee verschillende
varianten

Genotype (weergegeven als
functionaliteit van beide
allelen)
volledig functioneel / volledig
functioneel
volledig functioneel /
verminderd functioneel

voorspeld fenotype

volledig functioneel / inactief

Genactiviteitsscore 1

verminderd functioneel /
verminderd functioneel

Genactiviteitsscore
Feno

Genactiviteitsscore 2
Genactiviteitsscore 1,5

inactief / inactief

Naast genotypering is het ook mogelijk om te fenotyperen om DPD deficiëntie te achterhalen. Dit
wordt aanbevolen bij homozygoot dragers van een variant of bij combinaties van 2 verschillende
varianten (Genactiviteitsscore Feno). Bij fenotyperen wordt de activiteit van het DPD enzym gemeten.
Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar. De gouden standaard is het meten van de DPD
enzymactiviteit in perifere mononucleaire bloedcellen. De gemiddelde Kaukasische DPDenzymactiviteit is 9,9 ± 0,95 nmol/uur per mg eiwit (16). Daarnaast is het ook mogelijk om uracil
concentraties in plasma of urine te meten (17). Ook bestaat een 2-13C-uracilademtest, waarbij de
vorming van 13CO2 wordt gemeten, die ontstaat bij de afbraak van oraal toegediende 2-13C-uracil (18).
De omzetting van het endogene substraat uracil kan worden gemeten in plasma, en hieruit wordt een
uracil/dihydrouracilratio berekend (19, 20). Deze ratio kan ook worden berekend na een eenmalige
toediening van uracil (21). De hierboven beschreven fenotyperingsmethoden hebben nadelen op het
gebied van sensitiviteit en specificiteit, of op het gebied van uitvoerbaarheid in de klinische praktijk
(kosten en benodigde tijd). Tevens is tot op heden nog geen concreet dosisadvies onderzocht of
beschreven op basis van de fenotypisch bepaalde DPD enzymactiviteit. Een pragmatische insteek zou
kunnen zijn in patienten met verminderde DPD enzymactiviteit een procentuele startdosering te
kiezen welke overeenkomt met de gevonden DPD enzymactiviteit waarbij de gemiddelde populatiewaarde als 100% wordt genomen. NB In patienten met een hogere enzymactiviteit wordt primair geen
hogere startdosering geadviseerd.

Monstername
Bepaling van het genotype dient plaats te vinden voorafgaand aan de behandeling met
fluoropyrimidines, om de juiste startdosering te kunnen vaststellen (zie achtergrondinformatie

‘evidence’). Een EDTA-buis of speekselbuis wordt gebruikt voor afname. Analyse vindt plaats met
behulp van op PCR-gebaseerde analysemethoden.

Doseringsrichtlijnen
Doseringsrichtlijnen 5-fluorouracil, capecitabine
Het voorspelde fenotype wordt gekoppeld aan een doseringsadvies volgens onderstaande tabel:
Voorspeld fenotype
Genactiviteitsscore 2
Genactiviteitsscore 1,5

Genactiviteitsscore 1

Genactiviteitsscore FENO

Advies startdosering
100%
start met 50% van de normale dosering of
vermijd fluorouracil en capecitabine. Na start
van de behandeling dient de dosering te
worden aangepast op basis van toxiciteit en
effectiviteit. In een studie met 17 patiënten
met genotype *1/2846T bedroeg de
gemiddelde dosis na titratie 64% van de
normale dosis. Voor 51 patiënten met genotype
*1/1236A bedroeg de gemiddelde dosis na
titratie 74% van de normale dosis. Tegafur is
geen alternatief, aangezien dit ook wordt
gemetaboliseerd door DPD.
start met 50% van de normale dosering of
vermijd fluorouracil en capecitabine. De
vervolgdosis kan worden aangepast op basis
van toxiciteit en effectiviteit. In een studie met
17 patiënten met genactiviteit 1 bedroeg de
gemiddelde dosis na titratie echter 57% van de
normale dosering. Tegafur is geen alternatief,
aangezien dit ook wordt gemetaboliseerd door
DPD
Bij deze patiënt is het niet mogelijk om een
dosisaanpassing te adviseren op basis van het
genotype alleen. Bepaal de residuele DPDactiviteit in mononucleaire cellen uit perifeer
bloed en pas de startdosering aan op basis van
fenotype en genotype of vermijd fluorouracil
en capecitabine. Tegafur is geen alternatief,
aangezien dit ook wordt gemetaboliseerd door
DPD.

Wanneer een DPYD drager gestart is met een gereduceerde dosis en toxiciteit is uitgebleven kan de
dosis daarna worden opgehoogd. Dit dient echter met voorzichtigheid te worden uitgevoerd omdat
fluoropyrimidine toxiciteit soms vertraagd optreedt. Wanneer men de dosis wil ophogen, dient dit in
kleine stappen te gebeuren. Een patiënt met een DPYD variant start op 50% en kan bijvoorbeeld bij
het uitblijven van toxiciteit vanaf kuur 3 omhoog gaan in dosering in stappen van 10-20% met per
cyclus opnieuw beoordeling van tolerantie
Genactiviteitsscore FENO
Het fenotype FENO wordt gegeven aan patiënten die dubbel heterozygoot zijn of homozygoot mutant.
Dubbel heterozygoten zijn patiënten die meer dan één variant dragen. Zo kan uit de genotypering
blijken dat een patiënt drager is van bijvoorbeeld DPYD*2A én c.1236G>A. De vertaling naar een
genactiviteitsscore is in dit geval nog niet goed mogelijk. De varianten kunnen zich namelijk op
hetzelfde of op 2 verschillende allelen bevinden met een verschillende genactiviteitsscore tot gevolg.
Met de gebruikelijke technieken om het genotype te bepalen kan hierin geen onderscheid worden
gemaakt. Voor deze patiënten is de genactiviteitsscore dus alleen te bepalen met verder onderzoek.
In de praktijk geldt dat het bepalen van het fenotype de meest logische vervolgstap is om een
startdosering te bepalen. Dubbel heterozygoten komen weinig voor. In een artikel van Lunenburg et
al. is op basis van allelfrequenties berekend hoe vaak dubbel heterozygoten voorkomen. Zie hiervoor
onderstaande tabel(23):
Combinatie van DPYD varianten
Berekende frequentie
DPYD*2A + DPYD*13
0.0002%
DPYD*2A + c.1236G>A
0.008%
DPYD*2A + c.2846A>T
0.001%
DPYD*13 + c.1236G>A
0.0005%
DPYD*13 + c.2846A>T
0.0001%
c.1236G>A + c.2846A>T
0.004%
Homozygoot mutanten zijn patiënten die op beide allelen dezelfde variant hebben. Bij deze
risicopatiënten kan sprake zijn van een zeer lage tot afwezige DPD activiteit. Bij deze patiënten geldt
ook dat het bepalen van het fenotype de meest logische vervolgstap is om een startdosering te
bepalen(22).
Achtergrondinformatie
Evidence DPYD-genotypering
PRO
Voor vier varianten wordt op dit moment voldoende bewijs geacht voor de associatie met ernstige
fluoropyrimidine-geïnduceerde toxiciteit. Het gaat om de varianten: DPYD*2A (rs3918290,
c.1905+1G>A, IVS14+1G>A), DPYD*13 (rs55886062, c.1679T>G, I560S), c.2846A>T (rs67376798,
D949V) en c.1236G>A (rs56038477, E412E, in haplotype B3).
De associatie tussen deze varianten en het ontstaan van fluoropyrimidine-geïnduceerde toxiciteit is
aangetoond middels verschillende studies, waaronder drie meta-analyses (4, 5, 15). In een klinische
studie is aangetoond dat het prospectief genotyperen op deze varianten, en het toepassen van een

initiële dosisreductie in dragers van deze varianten, leidt tot een reductie van ernstige toxiciteit bij
dragers van deze varianten (24).
Implementatie in de klinische praktijk voor deze vier DPYD varianten is haalbaar en gerechtvaardigd.
In toenemende mate wordt DPYD genotypering ook toegepast binnen de Nederlandse ziekenhuizen
voorafgaand aan behandeling met fluoropyrimidines (25). Het advies tot prospectief genotyperen van
DPYD is per mei 2017 opgenomen in de richtlijnen colorectaal carcinoom van de Medische Oncologie
(https://www.nvmo.org/ update richtlijn 17/05/2017). Ook de EMA is momenteel aan het
onderzoeken of patiënten voor de start van behandeling met fluoropyrimidines gegenotypeerd
moeten worden voor DPYD. [website EMA] Nationale (KNMP-DPWG) en internationale (CPIC)
doseringsrichtlijnen zijn beschikbaar voor de bovengenoemde vier DPYD varianten (26, 27). Deze
doseringsrichtlijnen zijn gebaseerd op de verwachte resterende DPD enzymactiviteit en worden
afgeleid van de aanwezigheid van een DPYD variant. Naast deze vier varianten zijn andere varianten
genoemd in literatuur, maar hiervan is nog onvoldoende bewijs verzameld om de relatie tot toxiciteit
aan te tonen (28).
De kosteneffectiviteit van prospectief genotyperen voor de 4 varianten is aangetoond in een kostminimisatie analyse uitgevoerd als onderdeel van een prospectieve klinische studie. De totale
gemiddelde fluoropyrimidine-gerelateerde behandelkosten voor patiënten die gegenotypeerd
werden waren €2599 euro per patiënt vergeleken met €2650 voor niet-gegenotypeerde patiënten.
Prospectief genotyperen zorgt dus een netto kostenbesparing van €51 per patiënt (29). Ook een aantal
retro- en prospectieve studies laat zien dat DPD genotypering kosteneffectief is (30-33).
CON
Niet alle toxiciteit kan worden verklaard en voorkomen door DPYD genotypering. Etnische
verschillen bestaan, waardoor sommige DPYD varianten een andere rol spelen in niet-Kaukasiërs
(34). Hierdoor kunnen de genotyperingspanels verschillen. Maar ook niet alle varianten zijn reeds
geïdentificeerd, of gecorreleerd aan fluoropyrimidine-geïnduceerde toxiciteit. Daarnaast spelen
andere enzymen ook een rol in de omzetting van fluoropyrimidines, en kunnen dus ook andere
varianten in coderende genen een rol spelen bij het ontstaan van toxiciteit.

Toxiciteit
De standaard bijwerkingen van fluoropyrimidines kunnen ook optreden bij niet-DPD-deficiente
patienten, echter juist DPD deficiënte patiënten lopen hierop een ernstig verhoogd risico, waarbij met
name de ernst van de toxiciteit en de duur van toxiciteit toenemen bij DPD-deficientie. De
voornaamste bijwerkingen zijn diarree, hand-voet syndroom, slijmvliesontsteking, myelosuppressie
(leukopenie, neutropenie, trombocytopenie) en coronair spasmen. Deze bijwerkingen kunnen in zeer
ernstige mate optreden, en kunnen ook zeer snel na start van therapie ontstaan, vaak in de eerste of
tweede kuur.

Interacties

Interacties volgens KNMP Kennisbank:
-

-

Toename 5-fluorouracil: metronidazol kan de toxiciteit versterken door afname van de
klaring. Bij combinatie moet het bloedbeeld extra worden gecontroleerd.
De werking en toxiciteit van 5-fluorouracil en capecitabine nemen toe door foliumzuur; dit is
gemeld bij een foliumzuurdosering van 5-15 mg per dag. De combinatie wordt ontraden.
Folinezuur kan de cytotoxische werking versterken; de combinatie wordt bewust toegepast.
De instelling op fenytoïne kan tijdelijk worden beïnvloed tijdens de chemokuur, met als
mogelijk gevolg een te hoge fenytoïneconcentratie.
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor een interactie van fluorouracil met
allopurinol, dipyridamol, tamoxifen of thiaziden.
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie van capecitabine met
allopurinol, antacida of secretieremmers.
In de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor een interactie van cutaan toegepast
fluorouracil met methotrexaat.
De plasmaconcentratie kan stijgen door cimetidine. Deze interactie wordt door de KNMP
Kennisbank als niet relevant beschouwd.
De klaring kan afnemen door interferon alfa (2a of 2b). Deze interactie wordt door de KNMP
Kennisbank als niet relevant beschouwd.

Interacties volgens Roche:
-

-

Toename 5-fluorouracil: sorivudine kan de toxiciteit versterken als gevolg van de remming
van DPD door sorivudine en de afname van de klaring. Deze interactie is potentieel fataal.
Daarom mag capecitabine niet samen met sorivudine of chemische verwante analoga, zoals
brivudine, toegediend worden.
Patiënten die capecitabine samen met coumarinederivaten-anticoagulantia gebruiken
dienen regelmatig gecontroleerd te worden op veranderingen in de stollingsparameters (PT
of INR) en de dosis van het anticoagulans dient dienovereenkomstig te worden aangepast.

Interacties volgens Micromedex:
-

Gelijktijdig gebruik van chemotherapie en levende vaccins en het rotavirus vaccin kan
resulteren in een verhoogd risico op infectie door het levende vaccin.
Gelijktijdig gebruik van tegafur en brivudine kan leiden tot verhoogde blootstelling aan 5fluorouracil.
Gelijktijdig gebruik van 5-fluourouracil en cumarine-derivaten kan leiden tot een verhoogd
risico op bloedingen.
Gelijktijdig gebruik van 5-fluourouracil en tamoxifen kan resulteren in een verhoogd risico op
trombo-embolie.
Gelijktijdig gebruik van 5-fluourouracil en cimetidine kan leiden tot een verhoogd risico op
toxiciteit van 5-fluorouracil.
Gelijktijdig gebruik van 5-fluourouracil prodrugs en nitroimidazolen kan leiden tot een
verhoogde blootstelling van 5-fluorouracil.

-

Gelijktijdig gebruik van capecitabine en allopurinol kan leiden tot een verminderde
effectiviteit van capecitabine.
Gelijktijdig gebruik van tegafur en methotrexaat kan leiden tot verhoogde toxiciteit van 5fluorouracil.
Gelijktijdig gebruik van capecitabine en protonpompremmers kan leiden tot een verhoogde
blootstelling aan 5-fluorouracil.

Plaatsbepaling
Gezien de ernst van het effect, en het reeds bestaande advies in de richtlijn Medische Oncologie,
adviseert de werkgroep TDM, toxicologie en farmacogenetica DPYD genotypering (*2A, *13,
c.2846T>A, c.1236G>A) vóór aanvang van behandeling met een fluoropyrimidines, waarop vervolgens
een individueel dosisadvies volgt. Dit vermindert het risico op ernstige bijwerkingen waarbij
effectiviteit blijft gewaarborgd. Het dosisadvies in deze monografie is conform dosisadvies van de
KNMP richtlijn.
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