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Tubulo-interstitiële nefritis bij inflammatoire
darmziekte
extra-intestinale manifestatie of geneesmiddeltoxiciteit?
Jeroen Heidt, Engelbert C.M. Ooms, Sjoerd D.J. van der Werf en J.H.M. (Marc) Groeneveld

Chronisch inflammatoire darmziekten gaan zelden gepaard met nierfunctiestoornissen, maar als deze optreden
kunnen de gevolgen ernstig zijn. Naast de nadelige effecten van aminosalicylzuurpreparaten zijn er ook aanwijzingen dat tubulo-interstitiële nefritis kan optreden als een extra-intestinale manifestatie van de darmziekte. Bij een
27-jarige vrouw met colitis ulcerosa ontstond een terminale nierinsufficiëntie op basis van een tubulo-interstitiële
nefritis bij langdurig mesalazinegebruik. Zij werd gedurende 2 jaar met hemodialyse behandeld en onderging toen
een niertransplantatie. Een andere patiënt, een 36-jarige man met een crohn-colitis, ontwikkelde een uitgebreide
granulomateuze nefritis met stabiele, matige nierfunctie. Per exclusionem concludeerden we dat hij een extraintestinale manifestatie van de chronische darmziekte had. Officiële richtlijnen voor nierfunctiecontrole bij
patiënten met inflammatoire darmziekten ontbreken, en ook in literatuur is geen consensus. Wij adviseren tijdens
behandeling met aminosalicylzuurpreparaten nierfunctiecontrole na 3 maanden, gevolgd door jaarlijkse controle.
Bij patiënten zonder aminosalicylzuurbehandeling dient jaarlijks nierfunctiecontrole plaats te vinden.

Mesalazine, een veelgebruikt 5-aminosalicylzuurpreparaat, is effectief als onderhoudsbehandeling bij patiënten
met colitis ulcerosa.1,2 Bij patiënten met ziekte van Crohn
is de werking gering en bij hen heeft het middel geen
plaats in de onderhoudsbehandeling.3,4
Bij patiënten met een chronisch inflammatoire darmziekte (IBD) treden zelden nierfunctiestoornissen op,
maar ze kunnen leiden tot chronische nierinsufficiëntie.
Tubulo-interstitiële nefritis kan worden veroorzaakt door
mesalazine, maar er zijn ook aanwijzingen dat ze kan
optreden als extra-intestinale manifestatie van IBD. In
dit artikel beschouwen wij aan de hand van 2 casussen
beide mogelijkheden.
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Patiënt A, een 27-jarige Griekse vrouw met colitis ulcerosa,
werd behandeld met mesalazine. Een mdl-arts verwees
haar 3 jaar later naar de polikliniek Nefrologie omdat zij
inmiddels 1 jaar nierinsufficiëntie had. Lichamelijk onderzoek bracht geen afwijkingen aan het licht. De serumconcentratie creatinine was 115 μmol/l (referentiewaarde:
50-95), de creatinineklaring 44 ml/min en de eiwituitscheiding 0,25 g per dag. Het urinesediment was niet-afwijkend
en echografie toonde niet-afwijkende nieren. Er werd
gedacht aan een door mesalazine geïnduceerde tubulointerstitiële nefritis, maar na staken van de behandeling
verbeterde de nierfunctie niet. De mesalazine werd hervat
vanwege opvlammende colitis. Vier jaar na het begin van
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de behandeling bleek de klaring verder verminderd tot 28
ml/min. Immunologisch en serologisch onderzoek leverde
geen afwijkingen op. Het nierbiopt toonde een uitgebreide
tubulo-interstitiële nefritis met chronische schade en
negatieve immunofluorescentie (figuur 1).
Weer werd de behandeling met mesalazine gestaakt,
waarna behandeling met prednison volgde. De nierfunctie stabiliseerde aanvankelijk, maar ging 4 jaar later verder achteruit. Patiënte werd afhankelijk van hemodialyse
en ontving 2 jaar later een donornier van een familielid.
Patiënt B, een 36-jarige Nederlandse man die sinds mei
2004 werd behandeld met mesalazine vanwege colitis,
staakte 11 maanden later, eind april 2005, de behandeling
omdat hij klachtenvrij was. De nierfunctie was toen
ongestoord. Patiënt werd 2 jaar later verwezen naar de
polikliniek Nefrologie vanwege nierinsufficiëntie. De
anamnese leverde geen bijzonderheden op, behoudens
gebruik van tribulus (een extract van de plant Tribulus
terrestris, toegepast voor bodybuilding en als afrodisiacum). Lichamelijk onderzoek gaf geen afwijkingen te
zien. De serumconcentratie creatinine was 225 μmol/l.
Het urinesediment was niet-afwijkend. De 24-uursurine
bevatte 0,35 g eiwit en de creatinineklaring was gehalveerd naar 59 ml/min. Echografie toonde niet-afwijkende
nieren. Het nierbiopt toonde een actieve, granulomateuze
tubulo-interstitiële nefritis (figuur 2). Immunofluores-

centieonderzoek op zware ketens van IgA, IgG, IgM, op
lichte ketens van kappa en lambda en op complement
factoren C1q en C3 had een negatieve uitslag.
De uitslag van antineutrofielencytoplasma-antistoffen
(ANCA’s) in het serum was negatief, de waarde van angiotensineconverterend enzym (ACE) was niet-afwijkend.
Serologisch onderzoek op borreliosis en syfilis had negatieve uitslagen. Een thoraxröntgenfoto toonde geen aanwijzingen voor sarcoïdose of tuberculose. Aanvankelijk
werd een allergische reactie op het tribulus-extract verondersteld. Vier maanden na staken daarvan was de
nierfunctie echter niet verbeterd. Inmiddels had patiënt
frequente diarree en toonde colonoscopie een pancolitis.
De darmbiopten toonden actieve ontsteking met granuloomvorming en er werd geen tuberculose in aangetroffen. De colitis genas onder prednison en azathioprine,
maar zonder verbetering van nierfunctie. Patiënt hield
een stabiele, matige nierfunctie, maar werd vooralsnog
niet afhankelijk van dialyse.

Beschouwing
Kliniek en diagnose

Nierfunctiestoornissen komen weinig voor bij patiënten
met IBD. Prevalentie en incidentie zijn onbekend. De differentiaaldiagnose is weergegeven in tabel 1, de bijbehorende diagnostiek in tabel 2. Het nierbiopt toonde in

interstitieel gemengdcellig ontstekingsinfiltraat

glomeruli met wisselende ernst van sclerose

FIGUUR 1 Nierbiopt van patiënt A, met uitgebreide interstitiële nefritis passend bij een geneesmiddelnefritis. Het infiltraat is gemengdcellig van karakter met een
verhoogd aantal eosinofiele granulocyten. Tevens focale segmentale glomerulosclerose (HE-kleuring, circa 100 maal vergroot).
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granuloom

interstitieel ontstekingsinfiltraat

FIGUUR 2 Nierbiopt van patiënt B, met uitgebreide, gedeeltelijk granulomateuze, actieve interstitiële nefritis (zilverkleuring, circa 100 maal vergroot).

beide gevallen een tubulo-interstitiële nefritis, zij het met
verschillende oorzaak.
Patiënt A werd langdurig behandeld met mesalazine.
Gezien de duur van expositie, het effect van re-expositie
en het histopathologisch beeld concludeerden we dat
mesalazine het uitlokkende agens was geweest. Ten
onrechte werd verondersteld dat staken van mesalazine
zonder herstel van de nierfunctie tegen deze diagnose
pleitte, waarop de mesalazine werd hervat.
Patiënt B ontwikkelde nierinsufficiëntie met het histopathologische beeld van een actieve granulomateuze
tubulo-interstitiële nefritis. Aangezien de behandeling
met mesalazine 2 jaar eerder was gestaakt bij ongestoorde
nierfunctie, leek een mesalazine-geïnduceerde tubulointerstitiële nefritis onwaarschijnlijk. Late interstitiële
nefritis (‘late onset interstital nephritis’) is beschreven,
maar daarbij ging het om nierfunctieverlies aansluitend
op behandeling met mesalazine,5 en niet na een behandelingsvrije periode.
Aanvankelijk vermoedden wij bij patiënt B dus een relatie
met tribulus, een extract van de plant T. terrestris met
vermeende spierversterkende en potentieverhogende
effecten, maar literatuuronderzoek en raadplegen van
het bijwerkingencentrum Lareb leverden niets op. Bovendien werd het histopathologische beeld van een ‘Chinese
kruiden nefropathie’, namelijk een pauci-cellulaire
tubulo-interstitiële nefritis, niet gezien in het nierbiopt
en had het staken van tribulus geen effect.

TABEL 1 Differentiaaldiagnose van chronische nierinsufficiëntie bij
een inflammatoire darmziekte (IBD)
tubulo-interstitiële nefritis
medicamenteuze
mesalazine; analgetica
extra-intestinale manifestatie van IBD
glomerulonefritis
IgA-nefropathie
vasculitis
SLE
ziekte van Wegener
amyloïdose
metabole verstoring
hyperoxalurie (bij malabsorptie)
hypokaliëmie
hyperuricemie
hypercalciëmie (nefrocalcinosis)
andere oorzaak
infectie
obstructieve of mechanische afwijking
idiopathisch
SLE = lupus erythematodes disseminatus.
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TABEL 2 Diagnostiek bij chronische nierinsufficiëntie

diagnostiek

specificatie

standaard-bloedonderzoek

volledig bloedbeeld en BSE
elektrolieten
nierfunctie
leukocyturie
erytrocyturie (dysmorfie, cylinders)
proteïnurie
kristallen
creatinineklaring; proteïnurie
grootte en aspect van nieren
hydronefrose
nierstenen
ANF
ANCA’s/anti-GBM
ACE
paraproteïne; vrije lichte ketens
SAA
hepatitis B en C; hiv; syfilis
lymfadenopathie

urinesediment

24-uurs-urine
echografie van de nieren
aanvullend bloedonderzoek

serologisch onderzoek
thoraxröntgenfoto
pathologisch onderzoek van een nierbiopt

ziektebeeld

TIN
glomerulonefritis

echorijk bij TIN
obstructieve en mechanische afwijkingen
SLE
vasculitis
sarcoïdose
multipel myeloom ; AL-amyloïdose
secundaire amyloïdose
HIVAN
tuberculose, sarcoïdose

TIN = tubulo-interstitiële nefritis; ANF = antinucleaire factor; SLE = lupus erythematodes disseminatus; ANCA’s = antineutrofielencytoplasma-antistoffen;
GBM = glomerulaire basaalmembraan; ACE = angiotensineconverterend enzym; SAA = serumamyloïd A; HIVAN = hiv-geassocieerde nefropathie.

Opmerkelijk was de aanwezigheid van granulomen. Een
granulomateuze tubulo-interstitiële nefritis komt voor
bij bepaalde medicijnen (zoals amoxicilline, co-trimoxazol en ibuprofen), sarcoïdose, mycobacteriële infecties,
de ziekte van Wegener en de ziekte van Crohn.6 Bij patiënt
B kon alleen de relatie met de ziekte van Crohn worden
gelegd.
Er zijn zowel volwassen als kinderen beschreven met
recent ontdekte IBD en tubulo-interstitiële nefritis, zonder behandeling met mesalazine, zodat een extra-intestinale manifestatie van IBD wordt verondersteld.7-9 Eén
van de kinderen had ook een granulomateuze tubulointerstitiële nefritis. Net zoals bij patiënt B kunnen extraintestinale manifestaties voorafgaan aan gastro-intestinale symptomen.
Gesteund door genoemde literatuur en het ontbreken
van een alternatieve verklaring stelden wij per exclusionem de zeldzame diagnose ‘granulomateuze tubulointerstitiële nefritis als extra-intestinale manifestatie van
de ziekte van Crohn’.

vaten en fenacetine wordt een vergelijkbaar nefrotoxisch
effect verondersteld.11
Klinisch relevante tubulo-interstitiële nefritis in samenhang met aminosalicylzuurpreparaten is zeldzaam, en
treedt op bij minder dan 1 op de 500 patiënten.11,12 Op
basis van die zeldzaamheid en het vóórkomen van tubulointerstitiële nefritis bij IBD-patiënten die geen amino
salicylzuurpreparaten hebben gebruikt, beweren meerdere auteurs dat deze nefritis een extra-intestinale
manifestatie is van IBD.7-9,17-19 De prevalentie van extraintestinale manifestaties bij IBD (huidafwijkingen,
oculaire symptomen, artropathie en hepatobiliaire aandoeningen) varieert van 6% tot 47%;19 tubulo-interstitiële
nefritis valt daar vooralsnog buiten. Aangezien extraintestinale manifestaties gelijktijdig kunnen voorkomen,
wordt een gemeenschappelijke pathogenese vermoed,
zoals een auto-immuunreactie tegen tropomyosinegerelateerd peptide,20,21 een genetische achtergrond,22 en
een systemische immuunrespons.23

Etiologie en pathogenese

De ernst en prognose van mesalazine-geïnduceerde
tubulo-interstitiële nefritis lijken afhankelijk van de
behandelingsduur. Staken binnen 10 maanden na aanvang leidt bij 85% van de patiënten tot verbetering van de
nierfunctie, maar na 18 maanden behandeling is de
schade vaak irreversibel.12 Zelfs na het staken kan de

Er zijn voldoende aanwijzingen dat mesalazine nierfunctiestoornissen kan veroorzaken met chronische nefropathie tot gevolg.10-13 Het exacte mechanisme is niet
bekend,13-16 maar aangezien aminosalicylzuurpreparaten
structurele overeenkomsten hebben met salicylaatderi4

Prognose en therapie
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nierfunctie verder verslechteren. Corticosteroïden zijn
niet bewezen effectief, maar worden wel toegepast.10-13
Over de prognose van tubulo-interstitiële nefritis als extraintestinale manifestatie van IBD is weinig bekend. Van de
beschreven patiënten met chronische nierinsufficiëntie
kreeg 30% een eindstadium van nierfalen binnen 3 jaar.9
Corticosteroïden en immuunsuppressiva lijken niet of
slechts tijdelijk effectief.7-9 Anti-tumornecrosisfactor(TNF)α-antilichamen lijken een gunstig effect te hebben op overige extra-intestinale manifestaties.23 Voor een effect op
tubulo-interstitiële nefritis zijn weinig aanwijzingen,9
reden om toediening daarvan aan patiënt B achterwege te
laten.

Conclusie
Bij een tubulo-interstitiële nefritis bij patiënten met IBD
kan het zowel gaan om een gevolg van mesalazinegebruik
als om een extra-intestinale manifestatie van de IBD.
Chronische nierinsufficiëntie kan het gevolg zijn. Officiële richtlijnen voor nierfunctiecontrole bij patiënten met
IBD ontbreken, en ook in literatuur is geen consensus.5,12,13,17,19 Aangezien mesalazine-geïnduceerde tubulointerstitiële nefritis zowel in een vroege als een late fase
van de behandeling kan ontstaan,5 adviseren wij nierfunctiecontrole na 3 maanden en vervolgens jaarlijks.
Tubulo-interstitiële nefritis als extra-intestinale mani-
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• Tubulo-interstitiële nefritis kan bij patiënten met een chronisch
inflammatoire darmziekte zowel ontstaan door geneesmiddeltoxiciteit als in de vorm van een extra-intestinale manifestatie
van de darmziekte.
• Het verdient aanbeveling om bij patiënten met een inflammatoire
darmziekte frequent de nierfunctie te controleren door de serumcreatininewaarde te bepalen en de urine op proteïnurie te onderzoeken: tijdens behandeling met aminosalicylzuurp reparaten na
de eerste 3 maanden, gevolgd door jaarlijkse controle, en bij
patiënten die geen medicamenten gebruiken jaarlijks.

festatie is gerelateerd aan IBD-ziekteactiviteit, maar het
moment van ontstaan is onvoorspelbaar. Bij IBD-patiënten zonder behandeling met aminosalicylzuurpreparaten
lijkt ons jaarlijkse nierfunctiecontrole afdoende.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 mei 2010
Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1647
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