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Jaarlijks sterven er ruim 40.000 mensen aan de 

ziekte kanker, ondanks de vele ontwikkelingen 

op het gebied van oncologie [1]. Er zijn veel 

verschillende soorten kanker en hierbij ook veel 

verschillende behandelingen. Eén van deze 

behandelingen is met 5-Fluoruracil (FU). De 

werkzame stof fluoruracil wordt bij 

borstkanker, kanker van de (slok)darm, maag, 

alvleesklier, lever, baarmoeder, eierstokken, 

vagina, blaas en huid toegediend als een infuus 

[2]. Bij huidkanker of huidaandoeningen die 

later over kunnen gaan in kanker wordt er een 

crème gebruikt met FU erin.  

Werking 5-FU 
5-FU is een antimetaboliet van het natuurlijk 
voorkomend pyrimidine-uracil. Na indiening 
dringt het snel de cellen binnen via hetzelfde 
transportmechanisme als uracil [3]. In Figuur 1 
is de metabole pathway van 5-Fu te zien. Er is 
aangetoond dat door het enzym 
dehydropyrimidine dehydrogenase (DPD) 80 
tot 85% van 5-FU gekataboliseerd wordt naar 
inactieve metabolieten [4], [5]. DPD is een 
enzym dat aanwezig is in de lever, 
darmslijmvlies en nog andere soorten weefsel. 
Het enzym kataboliseert 5-FU tot dihydro-5-
fluoruracil (DHFU) wat vervolgens leidt tot de 
vorming van α-fluor-β-ureido-propionzuur en 
α-fluor-β-alanine (FBAL), inactieve 
metabolieten. Door het anabolisme van 5-FU 
wordt maar 1 tot 3% van de originele dosis van 
5-FU omgezet in actieve metabolieten die 
cytotoxische effecten hebben op de 
tumorcellen en normaal weefsel. 
Fluoruridinetrifosfaat (FUTP) veroorzaakt 
veranderingen in de verwerking en functie van 
RNA. Fluordodeoxyuridinetrifosfaat (FdUTP) en 
fluordodeoxyuridinemonofosfaat (FdUMP) 
veroorzaken schade in het DNA. Beide 
processen resulteren in celdood.  

 
DYPD-deficiëntie 
Het grootste deel van de toegediende dosis 5- 
FU wordt binnen 24 uur terug gevonden in de 
urine als FBAL [4]. De meeste patiënten kunnen 
de behandeling met 5-FU redelijk goed 
verdragen. De patiënten met een mutatie in 
het DPD-gen (DPYD) blijken een verhoogd 
risico te lopen op ernstige toxiciteit zoals, 
diarree, mucositis en neurotoxiciteit. Soms zijn 
de gevolgen zo erg dat patiënten overlijden na 
een standaard dosis van 5-FU. Ongeveer 9% 
van alle Europese patiënten draagt een DPYD 
variant die de activiteit van het enzym DPD 
verlaagd [6]. DPD-deficiëntie is een zeldzame 
ziekte die op autosomaal recessieve wijze 
overgeërfd wordt. De symptomen kunnen 
variëren van geen tot ernstige neurologische 
symptomen met motorische en mentale 
ontwikkeling achterstand. Er zijn veel 
verschillende varianten van DPYD, de vier 
meest voorkomende zijn [6], [7]: 
 

• DPYD*2A (c.1905 + 1G>A; IVS14 + 1G>A; 
rs3918290) 

• DPYD*13 (c.1679T>G; rs55886062) 

• c.2846A>T polymorphism (rs67376798) 

• B3 haplotype (c.1236G>A; c.1129-
5923C>G) 

 
Advies EMA 
Het screening van DPD-deficiëntie bij patiënt 
voorafgaand aan een geplande 5-FU 
chemotherapie was geen 
standaardbehandeling. Sinds 30 april 2020 is 
daar verandering in gekomen, het European 
Medicines Agency (EMA) raad aan dat 
patiënten getest moeten worden op DPD-
deficiëntie voordat een behandeling met 5-FU, 
capecitabine, tegafur en flucytosine 
(fluorpyrimidines) gestart wordt [7], [8]. Terwijl 
heterozygote patiënten een lagere doses 5-FU 
moeten krijgen en dienen homozygote 
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patiënten een alternatieve chemo-
therapeutische behandeling te krijgen. Advies 
is om  te testen op de vier meest voorkomende 
varianten, deze zijn bekend om het 
veroorzaken van (bijna) volledige afwezigheid 
van de activiteit van het enzym DPD [7].  
 
Detectie van de 4 varianten DYPD 
Het detecteren van DPD-deficiëntie kan op veel 
verschillende manier worden gedaan. Bij 
baby’s met vroege neurologische symptomen 
zoals (epileptische) aanvallen en mensen 
waarbij verwacht wordt dat ze een DPYP-
mutatie hebben, worden specifieke 
laboratoriumtest gedaan waarbij gekeken 
wordt naar het niveau van uracil en/of thymine 
in plasma of urine [9]. Ook kunnen genetische 
testen gedaan worden om een mutatie in het 
DYPD gen te detecteren. Hierbij kunnen 
monster zoals, urine, plasma en bloed gebruikt 
worden.  
 
 

PGX-5FU XL StripAssay 
Een voorbeeld van een genetische test is de 
StripAssay van Viennalab, deze testen zijn 
gebaseerd reverse hybridisatie techniek.  De 
PGX-5FU XL StripAssay maakt gebruik van 
bloedmonsters waaruit het DNA geïsoleerd 
wordt. Vervolgens wordt er een PCR 
uitgevoerd zodat het DNA zich verveelvoudigd. 
De StripAssay bevat de mutant en wild type van 
alle vier de varianten van DPYP op één strip. De 
specifieke probes per bandje op de strip zorgen 
ervoor dat de vier varianten gedetecteerd 
kunnen worden. 
 
Het EMA raadt aan om op voorhand van een 5-
FU behandeling een screening te doen op DPD-
deficiëntie bij de patiënten. Een verandering in 
het DPD-gen zorgt voor deze deficiëntie. Advies 
is om een screening te doen op de vier meest 
voorkomede varianten. Goffin Molecular 
Technologies biedt een StripAssay die het 
mogelijk maakt om in één test alle vier de 
varianten te kunnen testen.  

 
 

 
Figuur 1: De metabole pathway van 5-FU. In de kankercel is de anabole pathway te zien, de actieve metabolieten zorgen 
ervoor dat het DNA en RNA beschadigt worden. Aan de rechterkant is de katabole pathway te zien, dit is 80% van de afbraak 
van 5-FU. 5-FU wordt door het enzym DPD omgezet in inactieve metabolieten [10].  

Alle auteurs hebben de laatste versie gecontroleerd en hebben toegestemd dat dit artikel op deze 
manier gepubliceerd wordt.  
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