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Geldt voor: patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD; ziekte van Crohn, colitis ulcerosa), auto-immuun hepatitis. 

Geneesmiddelen: azathioprine (AZ.A, lmuran®), mercaptopurine (6-MP, PuriNethol®), tioguanine (6-TG, Thiosix®, Lanvis®). 

Monstermateriaal: lithium-heparine buis; bepaling in erytrocyten. 

Afnametijdstip: niet kritisch, dalspiegel wordt meestal aangehouden. 

Bewaarcondities: koelkast (2-8'C; niet vriezen indien het monster niet opgewerkt is). De monsters zijn instabiel: binnen 72 uur insturen (niet op 

vrijdag of in weekeinde). 

Interpretatie interpretatie is afhankelijk van de gebruikte analysemethode en geneesmiddel. Zie referentiewaarden. 

Inleiding 

Thiopurines zijn van oudsher cytostatica voor behandeling van (kinder)leukemie en solide orgaantransplantaties, maar hebben ook een vaste plaats 

verworven als immunosuppressivum bij chronische immuun-gemedieerde aandoeningen als onder andere ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, 

autoimmuun hepatitis en pemphigus vulgaris. Gezien het complexe metabolisme van de geneesmiddelen en een delicate balans tussen therapeutisch 

effect en het optreden van (ernstige) bijwerkingen {beenmergsuppressie, leverschade, pancreatitis) is het zinvol om periodiek de 

thiopurinemetabolieten in bloed te meten.[16-18] In de praktijk worden bij IBD alleen azathioprine en mercaptopurine gebruikt; 6-thioguanine wordt 

vooralsnog alleen in studieverband gebruikt vanwege de onduidelijkheden m.b.t. de incidentie van nodulaire regeneratieve hyperplasie van de lever. 

[11 ;19] 

Recent is Thiosix® geregistreerd voor de onderhoudsbehandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa van patiënten die onvoldoende respons 

vertonen, dan wel intolerant zijn voor de conventionele thiopurines AZA en MP. Thiosix® is onderworpen aan aanvullende monitoring, waarbij wordt 

verzocht om alle bijwerkingen te melden om aanvullende veiligheidsinformatie te verwerven. [SPmC ThioSix, juni 2017, CBG-meb] 

Vanwege het iets complexere metabolisme van AZ.A wordt in de literatuur en de praktijk vaak de voorkeur gegeven aan een equivalente dosis 

mercaptopurine in plaats van azathioprine. De behandeling met mercaptopurine is een goed alternatief voor patiënten met azathioprine gerelateerde 

leverschade.[20;21] 

De equivalente dosering kan worden berekend op basis van het molecuulgewicht van beide verbindingen (Mw 6-MP: 152.18 g/mol; Mw AZ.A: 277.27 

g/mol; dosering 6-MP = 0,5 x dosering AZA). 

DoseringsrichUijnen 



Azathioprine bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa: oraal: volwassenen en kinderen aanvankelijk 1-3 mg/kg lich.gewicht per dag in 1 of meer doses, 

bij therapeutisch resultaat en op geleide van de hematologische tolerantie dosering verlagen tot de laagst mogelijke effectieve dosering; een 

behandelingsduur van ten minste 12 maanden moet worden overwogen omdat een klinisch effect niet binnen 3-4 maanden te verwachten is; volgens 

het NKFK kinderen met de ziekte van Crohn 2.5 mg/kg lich.gewicht 1x per dag. 

Mercaptopurine bij ernstige colitis ulcerosa of ziekte van Crohn: oraal (1-water): volwassenen 1.5 mg/kg lich.gewicht 1x per dag; kinderen volgens het 

NKFK 1-1.5 mg/kg lich.gewicht 1x per dag. 

Bij combinatie met allopurinol: de dosering van mercaptopurine verlagen tot een kwart of een derde van de oorspronkelijke dosering. Bij 

leverfunctiestoornis eventueel de dosering verlagen. 

Tioguanine bij lnflammatoire darmziekten: oraal (als 0.5-water): op grond van beperkte gegevens volwassenen 0.3 mg/kg lich.gewicht per dag, max. 25 

mg per dag. Bij leverfunctiestoornis dosering zo nodig verlagen. 

Referentiewaarden 

Bij ziekte van Crohn en colitis ulcerosa 

Analysemethode 

Lennard [1] Dervieux [2] eenheid Referentie 

Azathioprine/mercaptopurine: 

6-TGN 230-450 300-600 pmol/8*108 RBC [3-8] 

therapeutisch 

6-MMP/6-TGN ratio < 25 < 20 

6-TGN

toxisch 

6-MMP

Tioguanine 

therapeutisch 6-TGN 

toxisch 6-TGN 

> 450 > 600 pmol/8*108 RBC [9] 

> 5700 > 5700 pmol/8*108 RBC [5;9;10] 

230-1000 300-1250 pmol/8*108 RBC [11;12] 

> 2000 > 2600 pmol/8*108 RBC [11-14] 

De therapeutische ranges van 6-TGN en 6-MMP metabolieten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op studies die gebruik maakten van de analysemethode 

van Lennard & Singleton. [1,5,6, 18] Een andere veelgebruikte methode is de minder bewerkelijke analysemethode van Dervieux & Boulieu. [2] 

De gebruikte analysemethode heeft grote invloed op het referentiegebied, waardoor de opbrengst aan 6-TG afkomstig van de 6-TGN metabolieten bij 

de Dervieux-methode 1,4 x zo hoog is als die van Lennard-methode.[15] De oorzaak hiervan ligt onder andere bij de mate van hydrolyse van de 

fosfaatgroepen dat per analysemethode verschilt. [15] 

Er lijkt geen of een minder groot verschil te zijn in 6-MMP-waarden tussen beide methoden. In Nederland wordt voornamelijk de methode van 

Dervieux & Boulieu toegepast. 

Uit recent onderzoek van 8 Nederlandse laboratoria blijkt dat de omrekeningsfactor voor de referentiewaarden van Lennard naar Dervieux-Boulieu ligt 

tussen 1,2-1,4 (data nog niet gepubliceerd). De resultaten liggen daarmee in lijn met eerder gepubliceerde data van Shipkova et al. [15] 

In bovenstaande tabel zijn de referentiewaarden voor de Lennard - en Dervieux- methode weergegeven, waarbij is gerekend met een gemiddelde 

factor van 1,3. 

* NB: Van belang is op te merken dat de omrekeningsfactor voor de Dervieux-methode per laboratorium kan verschillen. Om deze reden dient het

referentiegebied voor 6-TGN en 6-MMP door ieder laboratorium afzonderlijk te worden vastgesteld.

Spiegelafname 

Bij chronische gebruikers is het moment van afname niet kritisch. Patiënten zijn na 4 weken over het algemeen op steady-state: eerdere bepaling is 

niet echt zinvol behalve voor vaststellen van de therapietrouw. Afname in lithium-heparine buis. Aangezien de gemeten spiegel gecorreleerd wordt aan 

het aantal erytrocyten, mag het bloedmonster niet gestold of gehemolyseerd zijn. Verkeerde bewaaromstandigheden kan de uitslag van de analyse 

sterk beïnvloeden. De afname van de 6-TGN concentratie na 7 dagen bewaren bij kamertemperatuur is 50%, bij 7 dagen bewaren in de koelkast (2-

80C) is dat 10%.[21] Bloedmonsters moeten na afname koel worden bewaard en bij voorkeur gekoeld worden verstuurd naar externe laboratoria.

Metabolieten, vooral 6-TGN, zijn stabieler bij invriezen. Vanwege rapportage per aantal erytrocyten is bij laatstgenoemde bewaarconditie voorafgaande 

opwerking van het monster en bepaling van het aantal cellen per volume noodzakelijk. 

Interpretatie resultaten 



Azathioprine/mercaptopurine 

Alle hieronder genoemde waarden zijn bepaald met de Lennard methode. De klinische effectiviteit van thiopurines bij IBD is gerelateerd aan de 

vorming van actieve thiopurine metabolieten. Hogere intra-erythrocyt 6-TGN concentraties zijn gecorreleerd aan betere response op thiopurine 

therapie.[3] In een studie bij pediatrische IBD patiënten gaven 6-TGN concentraties hoger dan 235 pmol/8 x 108 erythrocyten (RBC) een significant 

betere therapeutische respons (p<0,001 )[5]. Sindsdien zijn er verschillende prospectieve studies uitgevoerd en de 6-TGN drempelwaarde is 

waarschijnlijk 235-250 pmol/8 x 108 RBC[3-8]. In een andere studie is een 6-TGN concentratie van 292 pmol/8 x 108 RBC geassocieerd met een 

positieve voorspellende waarde van 85,7% voor klinische respons[36]. Uit een meta-analyse wordt geconcludeerd dat patiënten met 6-TGN 

concentraties boven 230-260 pmol/8 x 108 RBC meer waarschijnlijk in remissie zijn (62%) dan degene met concentraties onder deze 

drempelwaarde(36%).[9] 

De klinische respons in de grootste prospectieve multicenter met 207 IBD patiënten was echter significant beter bij 6-TGN concentraties groter dan 

100 pmol/8 x 108 RBC (74% tegen 46%, p=0,0017).[35] Ook Lowry et al. in een retrospectieve studie en Gonzáles-Lama et al. in een prospectieve 

studie, konden een correlatie tussen 6-TGN concentraties en klinische effectiviteit niet bevestigen, waarschijnlijk door een andere bepalingsmethode, 

inclusie bias of methodologische tekortkomingen.[42-44] 

Een hypothese om deze tegenstrijdige resultaten te verklaren is dat één nucleotide in het bijzonder, 6-TGTP, is gerelateerd aan thiopurine activiteit en 

klinische uitkomst.[45] De bepaling van 6-TGTP zou meer relevant zijn voor de monitoring van thiopurine therapie. De overheersende aanwezigheid 

van 6-TGTP, geassocieerd met een 6-TGDP aandeel van minder dan 15% van het totale 6-TGN, is een voorspellende factor voor een goede 

therapeutische respons op thiopurines. [45] 

Levertoxiciteit lijkt gerelateerd te zijn aan de aanwezigheid van hoge concentraties gemethyleerde metabolieten, in het bijzonder 6-MMP.[3;5;6;16;46-

48] Omdat TPMT activiteit in de lever vergelijkbaar is met de activiteit in de erythrocyten, suggereert dit dat een hoge TPMT activiteit een mogelijk

bepalende factor is voor thiopurine geïnduceerde levertoxiciteit. [49;50] In een prospectieve studie met pediatrische IBD patiënten is een

drempelwaarde van 5700 pmol/8 x 108 RBC vastgesteld, waarboven er een verhoogd risico is op levertoxiciteit.[5] Ook andere studies laten een

positieve correlatie (p < 0,001) zien tussen hogere 6-MMP(R) concentraties en hogere transaminases.[48;51] Echter, in een prospectieve studie met 74 

IBD patiënten, van wie 12,2% 6-MMP concentraties hoger dan 5700 pmol/8 x 108 RBC had, ontwikkelde geen enkele patiënt levertoxiciteit.[52] En ook 

in een studie van Reinshagen et al., waar bij 28% van de patiënten (n=71) 6-MMP(R) concentraties hoger dan 10.000 pmol/8 x 108 RBC werd

gemeten, is geen levertoxiciteit gerapporteerd.[53] De duur van de blootstelling aan hoge 6-MMP concentraties zou een belangrijke parameter kunnen

zijn, alsmede nog niet geïdentificeerde factoren.[5]

Tioguanine 

Een verband tussen intra-erythrocyt 6-TGN concentraties en response op tioguanine therapie is niet aangetoond.[14;54] De referentiewaarden zijn 

daarom afgeleid van de concentraties die worden gemeten bij de in Nederland gebruikelijke dosis van 20 mg tioguanine. Een mediane concentratie 

van 1388 pmol/8X108 RBC (bereik: 275--2073) werden gemeten na 16 weken 20-100 mg tioguanine.[12] Ook de Boer et al. vinden een grote spreiding 

in de 6-TGN concentraties na een mediane dosis van 20 mg tioguanine: gemiddeld 621 ± 349 pmol/8x108 RBC, bereik: 34-1653 pmol/8x108 RBC 

(Dervieux methode). [55] Derijks et al. vinden met de Lennard methode hogere 6-TGN concentraties bij 1 dd 20 mg, gemiddeld 937 ± 325 pmol/8x108 

RBC.[11] De European 6-TG Werking Party doet ook geen aanbeveling over de na de streven 6-TGN concentraties, maar adviseert een standaard 

tioguanine dosis van maximaal 25 mg/dag.[54] Een relatie tussen 6-TGN concentraties en toxiciteit is niet aangetoond.[11-14] De European 6-TG 

Werking party adviseert monitoring van de parameters: bloedbeeld; ALAT; ASAT; Alkalische fosfatase; GGT, bilirubine en C-reactief proteine bij start 

therapie en 1, 2, 4, 8, 12 weken en daarna iedere 3 maanden. 

Therapeutische hulpstoffen 

Allopurinol 

Het toevoegen van de XO remmer allopurinol is een optimalisatie strategie bij patiënten met een preferentieel 6-MMP metabolisme ("scheve 

metaboliseerders" of "skewing") die bijwerkingen ontwikkelen ten gevolge van te hoge 6-MMP concentraties (inclusief levertoxiciteit). Een hoge TPMT 

activiteit kan resulteren in een ongunstige metaboliet ratio 6-MMP/6-TGN, leidend tot suboptimale 6-TGN concentraties en daarmee onvoldoende 

respons. De interactie thiopurine-allopurinol verschuift het 6-MP metabolisme richting 6-TGN metabolieten. De combinatie allopurinol met azathioprine 

leidt tot verlaagde 6-MMP(R) concentraties en kan levertoxiciteit en andere bijwerkingen voorkomen.[56-59] 

Mesalazine 

Een andere benadering om 6-TGN concentraties te verhogen is de toevoeging van mesalazine (5-aminosalicylzuur, 5-ASA)). Deze combinatie wordt 

frequent toegepast bij met name colitis ulcerosa patienten, voornamelijk vanwege het additionele lokaal anti-inflammatoire effect van 5-ASA.[64] Het 

thiopurine metabolisme verschuift onder invloed van 5-ASA, met verhoogde 6-TGN concentraties tot gevolg.[65;66] De toevoeging van mesalazine 

gedurende 4 weken verhoogde de 6-TGN concentratie van 243 pmol/8 x 108 RBC tot 326 pmol/8 x 108 RBC (2 gram 5-ASA, p = 0.001) and to 396 

pmol/8 x 108 RBC (4 gram 5-ASA, p = 0.011 ), met constante 6-MMP(R) concentratie.[67] Door de combinatie zal waarschijnlijk zowel de klinische 

effectiviteit als beenmergtoxiciteit toenemen. De verhoging van de 6-TGN concentratie wordt vooral veroorzaakt door verhoogde concentratie 6-TGDP 

and 6-TGTP, waarbij de laatste metaboliet het farmacologisch effect van thiopurines controleert.[68] Hoewel een in vitro inhibitie van TPMT door 5-ASA 

is beschreven[65;69], zijn de in vivo effecten van 5-ASA co-medicatie op 6-MMP(R) concentraties tegenstrijdig.[35;67;70;71] Het onderliggende 

mechanisme is nog niet opgehelderd. Er is geen klinisch bewijs dat het toevoegen van 5-ASA leidt tot betere ziekte controle.[72]] 

Toxiciteit 

De belangrijkste bijwerkingen zijn: beenmergdepressie: leukopenie, trombocytopenie, anemieen, pancreatitis, hepatotoxiciteit. [23-25] Er is een relatie 

met de concentraties 6-TGN en 6-MMP (zie interpretatie resultaten) 



Achtergrondinformatie 

Interacties 

TDM adviezen 

Groep 1 - patiënten met onvoldoende therapietrouw 

Niet aantoonbare of zeer lage concentraties 6-TGN en 6-MMP worden waarschijnlijk veroorzaakt door therapieontrouw. Bespreken van therapietrouw 

en therapie educatie is noodzakelijk. 

Groep 2 - patiënten met thiopurine onderdosering 

Deze patiënten hebben subtherapeutische concentraties van zowel 6-TGN en 6-MMP. Escalatie van thiopurine dosis kan de kans op remissie 

vergroten. 

Groep 3 - patiënten die farmacologisch resistent zijn tegen thiopurines 

Lage 6-TGN concentraties en slechte of geen respons op standaard thiopurine doses zijn soms geassocieerd met een hoge TPMT activiteit. De 

patiënten kunnen een hoge 6-MMP/6-TGN ratio vertonen. Verhoging van de thiopurine dosis kan de patiënten blootstellen aan hoge 6-MMP(R) 

concentraties en hepatotoxiciteit. Voordat wordt een geneesmiddel uit een andere farmacotherapeutische klasse wordt geprobeerd, kan de 

behandeling worden geoptimaliseerd door 100 mg allopurinol toe te voegen en gelijktijdig de thiopurine dosis te verlagen tot 25-50% van de 

oorspronkelijke dosis. Intensieve monitoring op bloedbeeld en leverfuncties zijn dan noodzakelijk. Herhaal de meting van 6-TGN en 6-MMP 4 weken 

nadat allopurinol is toegevoegd. 

Groep 4- patiënten met deficiënte TPMT activiteit 

Hoge 6-TGN concentraties geven een groot risico op beenmergtoxiciteit. De lage 6-MMP/6-TGN ratio is geassocieerd met intermediate (heterozygote) 

of lage/afwezige (homozygote) TPMT activiteit. Bij deze patiënten moet de thiopurine tijdelijk worden gestaakt en de dosis bij hervatten worden 

verlaagd. Herhaal de meting van 6-TGN en 6-MMP 4 weken na dosisverlaging. 

Groep 5 - Patiënten met thiopurine overdosis of refractaire ziekte. 

Hoge 6-TGN en 6-MMP(R) concentraties kunnen een thiopurine overdosering aan het licht brengen. Dit kan leiden tot beenmerg en/of levertoxiciteit. 

Als de patiënt ondanks hoge 6-TGN concentraties gedurende 3-6 maanden behandeling nog actieve IBD heeft, moet de behandeling met een 

geneesmiddel uit een andere farmacotherapeutische klasse worden overwogen. 

Groep 6 - Patienten met bijwerkingen 

Als dit gepaard gaat met een hoge 6-MMP/6-TGN ratio ("skewing"), kan allopurinol worden toegevoegd. Ook kan de dosis worden verdeeld over de 

dag.[73] 

PK parameters 

Azathioprine wordt na orale toediening snel geabsorbeerd en in hoge mate tijdens de eerste passage door de lever gemetaboliseerd tot 

mercaptopurine en nitromethylimidazool. 

De absorptie van mercaptopurine na orale toediening is onvolledig en variabel; gewoonlijk wordt ong. 50% van de dosis geabsorbeerd. De biologische 

beschikbaarheid is zeer variabel, ong. 16% (spreiding 5-37%). De Cmax wordt na ong. 2 uur bereikt (spreiding 0.5-4 uur). 

Zowel azathioprine als mercaptopurine worden voor ong. 30% aan serumeiwitten gebonden. 

De plasma halfwaardetijden van AZA en MP zijn erg kort, ongeveer twee uur, mede door de snelle intracellulaire opname in o.a. erytrocyten en 

omzetting in de actieve 6-TGN metabolieten. Deze metabolieten hebben een veel langere halfwaardetijd van ongeveer 5 dagen vanwege de 

intracellulaire opname ('trapping'). De eliminatie hiervan is onder meer afhankelijk van de levensduur en regeneratie van de erytrocyt (ongeveer 30 

dagen). 

Metabolisme 

Het metabolisme van de thiopurines is weergegeven in figuur 1. 



6-MllTP 6-MTGTP

0\ 

î DPK 

� 

DPK 

6-MTGDP

MPK î MPK 

6-MTGMP 6-MTG

lPMT lPMT 
lPMT 

HPRT 

6-TlMP -- 6-lXMP
IMIP 

xo xo 
l1Pas MPK 

6-TUA
� 

6-TUAni tromethy limidazo ol 
DPK 

� 
DPK 

Figuur 1. AZA: azathioprine; 6-MP: mercaptopurine; 6-MMP: 6-methylmercaptopurine;6-TUA: 6-thiourinezuur;6-MTIMP+6-MTIDP+6-MTITP: 6-

methylmercaptopurineribonucleotiden; 6-TIMP: 6-thioïnosinemonofosfaat; 6-TIDP, 6-thioinosine difosfaat; 6-TITP, 6-thioinosine trifosfaat;6-TXMP: 6-

thioxanthosinemonofosfaat; 6-TGMP:+6-TGDP+6-TGTP: 6-thioguaninenucleotiden (6-TGN); 6-MTGMP+6-MTGDP+6-MTGTP: 6-

methylguaninenucleotiden; 5-TUA: ;XO: xanthine oxidase; TPMT: thiopurinemethyltransferase; HPRT: hypoxanthinefosforibosyltransferase; IMPD: 

iosinemonofosfaatdehydrogenase; GMPS: guanosinemonofosfaatsynthetase; MPK: monofosfaatkinase; DPK: difosfaatkinase; ITPase 

Na absorptie wordt azathioprine grotendeels (90%) omgezet in mercaptopurine (6-MP), waarschijnlijk door glutathione S-transferase (GST).[26;27] 

Door drie parallelle enzymatische processen wordt 6-MP omgezet in 6-thiourinezuur door xanthine oxidase (XO), 6-thiosine 5'-monofosfaat (6-TIMP) of 

tot 6-methyl-mercaptopurine (6-MMP) en 6-methyl-mercaptopurine ribonucleotide via thiopurine methyltransferase (TPMT).[28-30] 6-Thioinosine

monofosfaat (6-TIMP) , kan verder worden omgezet in 6-thioxanthosine-monofosfaat (6-TXMP) door inosine monofosfaat dehydrogenase (IMPD). Via 

het enzym guanosine monofosfaat synthetase (GMPS) wordt uiteindelijk 6-thioguanine-monofosfaat (6-TGMP) gevormd dat door kinases verder wordt 

gefosforyleerd tot 6-thioguanine-difosfaat (6-TGDP) en 6-thioguanine-trifosfaat (6-TGTP). De metabolieten 6-TGMP, 6-TGDP en 6-TGTP samen 

vormen de 6-thioguaninenucleotides (6-TGN), waarvan de grootste bijdragen geleverd worden door 6-TGTP (+/-80%) en 6-TGDP (+/-16%). Ook de 

afzonderlijke 6-TGN metabolieten kunnen weer door TPMT gemethyleerd worden. 

6-TIMP wordt gefosforyleerd via monofosfaat kinase tot 6-thioinosine-difosfaat (6-TIDP) en via difosfaat kinase vervolgens tot 6-thioinosine-trifosfaat

(6-TITP) en uiteindelijk via hydrolyse terug naar 6-TIMP via inosine trifosfaat pyrofosphatase (ITPase).[31]

Het metabolisme van tioguanine (6-TG) verschilt van de azathioprine en mercaptopurine (figuur 1 ). 6-TG wordt omgezet tot de therapeutisch actieve

metaboliet 6-TG nucleotides (6-TGN), zonder snelheidsbeperkende intermediaire metabole stappen en de resulterende metabolieten.[32]

Tioguanine is een slecht substraat voor TPMT, waardoor er weinig gemethyleerde metabolieten (6-methyl mercaptopurine ribonucleotides [6-MMPR])

worden gevormd. Deze metabolieten zijn gecorreleerd met 6-MP/AZA levertoxiciteit[5]. In de IBD literatuur wordt verondersteld dat 6-TG een

alternatieve thiopurine is bij patiënten die bijwerkingen hebben op 6-MP/AZA of bij therapieresistentie.[32-34]

F armacogenetica 



TPMT 

De TPMT activiteit is een belangrijke determinant voor de klinische response. Ansari et al. lieten zien dat een TPMT activiteit onder 35 pmol/uur/mg 

hemoglobine geassocieerd was met een grotere kans op klinische respons (81 % vs. 43%; P < 0.001 )[35]. Ook Cuffari et al. vonden in een 

prospectieve studie bij 43 patiënten dat TPMT activiteit onder 15,3 U/ml RBC is geassocieerd met een zesvoudig hogere respons op AZA.[36] 

Omgekeerd is er een hoog risico op resistentie tegen azathioprine en mercaptopurine bij patiënten met een hoge TPMT activiteit[24]. De conventionele 

AZA dosis (2,0 - 2,5 mg/kg/dag) is bij deze patiënten waarschijnlijk te laag om therapeutische 6-TGN concentraties te bereiken 

In de Kaukasische populatie is de TPMT-activiteit bij ongeveer 90% normaal; bij 10% matig werkend en 0,3% heeft een vrijwel geen functionerend 

TPMT-enzymsysteem. Voor mensen van (Afro-)Amerikaanse afkomst geldt globaal dezelfde verdeling, zij het dat de TPMT-activiteit ongeveer 17% 

lager is. In de Aziatische populatie geldt een bi-modale verdeling met voornamelijk normale en ultra-trage metaboliseerders. Laatstgenoemde groep 

heeft zeer hoge 6-TGN spiegels en heeft grote kans op ernstige bijwerkingen als leukopenie. A priori bepaling van genotypen alsmede wekelijkse 

bloedbeeldbepalingen bij aanvang van de therapie wordt toegepast om de risico's te verminderen.[37-39] 

Voor meer achtergrondinformatie over TPMT en genotypering wordt verwezen naar http://tdm-monografie.org/fgmonografie/thiopurine-s-methyl

transferase 

ITPase 

ITPase hydrolyseert 6-thioinosine trifosfaat (6-TITP) tot 6-thioinosine monofosfaat (6-TIMP)[10]. Een ITPase deficiëntie leidt tot accumulatie van 6-

TITP[25]. Een genetische mutatie, 94C>A (Pro32 tot Thr) is geassocieerd met volledig deficiënte enzym activiteit. Het optreden van volledige 

deficiëntie komt in de Aziatische populatie (19%) vaker voor dan in de (Afro-)Amerikaanse en Kaukasische bevolking (6-7%).[40] ITPase deficiëntie is 

mogelijk geassocieerd met griepachtige klachten, roodheid/rash en pancreatitis.[25;35;41] 
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