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Thiopurine metabolieten bepaling 
Synoniem: Azathioprine bepaling, (6-)Mercaptopurine bepaling, Thioguanine bepaling 

 

 

 

Afname 
  

Afname voorkeur: Li-heparine buis zonder gel (groen) 

 

Afname volume: 7 ml 

Afname condities: Bloed afnemen voor volgende inname (dalspiegel). 
Buis na afname koelen op ijs . 

Opslag condities: Gekoeld op slaan voor korte tijd. Niet invriezen. 

Verzend condities: Zelfde dag gekoeld versturen. 

Buizenpoststation: 502 

Terugmeldtijd: Binnen 2 weken  

Frequentie: 1x per week  

 

Wanneer vraagt u deze test aan? 
U vraagt deze test aan wanneer een patiënt wordt behandeld met azathioprine (Imuran) of 6-
Mercaptopurine (Puri-Nethol, Xaluprine) of Thioguanine. Het monitoren van de metaboliet spiegels 
van azathioprine wordt zinvol geacht omdat er tussen patiënten grote verschillen in bloedspiegels 
bestaan. Kennis over de bloedspiegels kan helpen bij het bepalen van een optimale dosering, het 
identificeren van patiënten die niet reageren en bij het voorkomen van ernstige bijwerkingen 
(leverschade). 

Wat wordt getest? 
Azathioprine of 6-Mercaptopurine zijn prodrugs. De stoffen zijn zelf niet werkzaam maar worden in 
het lichaam gemetaboliseerd tot actieve thioguanine nucleotiden (6TGN) en toxische 6-
methylmercaptopurine ribonucleotiden (6MMP). Het exacte farmaceutische mechanisme is tot op 
heden maar ten delen opgehelderd en wordt over het algemeen toegeschreven aan de gelijkenis van 
6TGN met de purinebase guanine. Incorporatie in het DNA van 6TGN heeft cytotoxische gevolgen voor 
met name leukocyten en leidt tot remming van het immuunsysteem.  
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Hoe vraagt u deze test aan? 
Interne aanvragers kunnen de bepaling aanvragen  in HiX. Externe aanvragers vragen de bepaling aan 
via het ‘externe aanvraag formulier’ en sturen het monster en aanvraagformulier naar: 

Erasmus MC 
Wytemaweg 80 
3015 CN Rotterdam 
Laboratorium MDL 
kamer Nc-1022  

Hoe worden de azathioprine metabolieten bepaald? 
Het bloed wordt bij binnenkomst ‘gewassen’ en het aantal RBC wordt geteld. Bij het wassen worden 
de witte bloedcellen uit het bloed verwijderd. Met behulp van perchloorzuur worden de metabolieten 
gehydrolyseerd tot hun nucleotiden. Deze worden vervolgens op een HPLC gekwantificeerd.  

Op welke manier krijgt u de uitslag van de test? 
Bij interne aanvragen van het Erasmus MC wordt de uitslag in Labtrain en HiX genoteerd. Bij externe 
aanvragen sturen wij u zo snel mogelijk de uitslag schriftelijk toe. 

Bij deze bepaling wordt de concentratie 6TGN en 6MMP bepaald in een bekende hoeveelheid rode 
bloed cellen (RBC). De uitslag wordt omgerekend naar picomol per 8x108 RBC. Voor beide 
metabolieten zijn referentiewaarden vastgesteld. Deze waarden zijn afhankelijk van de gebruikte 
methode. Wij maken gebruik van de bepaling zoals beschreven door Dervieux1. 

Referentiewaarden 
De referentie waarden zijn gebaseerd op de Dervieux methode. De referentie waarden bij behandeling 
met thioguanine wijken af van die bij azathioprine of mercaptopurine. 6-TGN kent een therapeutische 
range maar ook een toxische waarde. Voor 6-MMP geldt alleen een toxische waarde. De referentie 
waarden zijn overgenomen uit de literatuur. Deze klinische intervallen zijn bepaald aan de hand van 
een andere methode beschreven door Lennard et al2. De resultaten verkregen met de Lennard 
methode zijn lager (2,6x) dan die verkregen met de Dervieux methode. Aan de hand van een 
vergelijking tussen de twee methodes is een omreken factor vast gesteld15. 

    Method of analysis     
    Lennard2 Dervieux1 unit Referentie 
Azathioprine/6-Mercaptopurine:    
therapeutic 6-TGN 230-450 300-600 pmol/8*108 RBC [3-8] 

toxic 6-TGN > 450 > 600 pmol/8*108 RBC [9] 
6-MMP > 5700 > 5700 pmol/8*108 RBC [5;9;10] 

Thioguanine    
therapeutic 6-TGN 230-1000 300-1250 pmol/8*108 RBC [11;12] 
toxic 6-TGN > 2000 >2600 pmol/8*108 RBC [11-14] 
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