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TIKI-studie geeft richting 
aan ITP-therapie

Onderzoek

Pieter Lomans

Kinderen met immuun-gemedieerde trombo-
cytopenische purpura (ITP) hoeven niet 
standaard behandeld te worden met intra-
veneus immuunglobuline (IVIg), zo blijkt 
uit de TIKI-studie. Op basis van voorlopige 
gegevens lijkt het geneesmiddel de 
chronische vorm van ITP namelijk niet terug 
te dringen. Voor een kleine minderheid van 
patiënten met een sterk verhoogde kans op 
ernstige, soms levensbedreigende bloedingen 
kan IVIg in de acute fase echter wel een 
belangrijk middel zijn. 

“Ouders schrikken enorm als hun kind van 
de ene op de andere dag vol zit met kleine 
bloeduitstortingen en blauwe plekjes”, zegt 
Marrie Bruin, kinderhematoloog in het 
UMC Utrecht. “Meestal denken ze namelijk 
instinctief aan kanker, aan leukemie. Maar 
het kan ook een acute vorm zijn van immuun-
gemedieerde trombocytopenie, kortweg ITP. 
Dan heeft het kind een probleem met de 
bloedplaatjes, die door het eigen immuun-
systeem worden aangevallen. Hoewel het in 
een enkel geval levensbedreigend kan zijn, 
gaat ITP in de meeste gevallen na enige tijd 
vanzelf weer over.”

Behandelneiging
Samen met Masja de Haas, clustermanager 
Immunohematologische Diagnostiek bij 
Sanquin en sinds kort ook hoogleraar Trans-
lationele Immunohematologie in Leiden, 
deed Bruin rond de eeuwwisseling onderzoek 
naar deze groep tamelijk zeldzame patiënten. 
In Nederland gaat het jaarlijks om ongeveer 
100 tot 120 patiënten, vrijwel allemaal (jonge) 
kinderen. De Haas: “Voornaamste doel van 
die studie was om te onderzoeken of we 
klinische en genetische factoren of biomarkers 
zouden kunnen vinden die het beloop van 
de ziekte ITP kunnen voorspellen. We waren 
vooral geïnteresseerd in de rol van poly-
morfismen van IgG-Fc receptoren, omdat deze 
betrokken zijn bij de immuun-gemedieerde 
afbraak van de bloedplaatjes bij ITP. Het idee 
was, dat patiënten met een IgG-Fc receptor-
profiel dat samengaat met actieve binding 
aan de autoantistoffen misschien meer kans 
hebben op de ziekte. In een vervolgonderzoek 
van Breunis en Kuijpers is aangetoond dat 

een van de type IgG-Fc receptoren, namelijk 
type FcRIIc, inderdaad vaker voorkomt bij 
patiëntjes met ITP. ”

Minder chronische patiënten?
Bij verdere analyse van de gegevens viel nog 
iets anders op. Normaal gesproken gaat ITP 
bij ongeveer 75 procent van de kinderen 
binnen een jaar vanzelf over. De resterende 
25 procent krijgt een chronische vorm, hoe-
wel een deel van deze kinderen in de jaren 
daarna alsnog beter wordt. Uit het onderzoek 
van Bruin en De Haas kwam echter naar 
voren dat bij gebruik van IVIg veel minder 
kinderen een chronische vorm ontwikkelden. 
Niet veel meer dan tien procent, tegen normaal 
gesproken 25 procent.
“Het was bijvangst, we hadden hier niet naar 
gezocht”, zegt Bruin. “Maar het was belangrijk 
genoeg om dit onverwachte resultaat nog eens 
goed te onderzoeken in een gerandomiseerde 
studie. Zeker toen in een grotere registratie-
studie een vergelijkbaar effect werd gevonden.” 
Vanaf 2004 werkten Bruin en De Haas aan 
de opzet van dit onderzoek, dat na enige tijd 
werd uitgevoerd door Katja Heitink, kinder-
hematoloog in het UMC Utrecht. Eind dit jaar 
promoveert ze op wat het TIKI-onderzoek is 
gaan heten: ‘Treatment with or without IVIg 
in Kids with acute ITP’.
De organisatie bleek een enorm karwei. Omdat 
de ziekte weinig voorkomt, lag samenwerking 
met buitenlandse instellingen voor de hand. 
Dat lukte niet, waarna Heitink met het nodige 
doorzettingsvermogen zestig Nederlandse 
ziekenhuizen in een onderzoeksnetwerk 
samenbracht. Met als basis een gemakkelijk 
toegankelijke website waar de betrokken 
kinderartsen hun patiënten konden aanmelden 
en randomiseren en waar ze tevens alle 
benodigde formulieren konden downloaden 
en gegevens over hun patiënten konden 
invoeren. De laatste van de tweehonderd 
patiënten werd ruim een jaar geleden 
geïncludeerd, zodat nu de analyse van alle 
gegevens kan plaatsvinden.

Selectief gebruik
Heitink: “We zien dat IVIg bij de meeste 
patiënten zorgt voor een toename van het 
aantal bloedplaatjes in het bloed. In de 
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acute fase is het voor een beperkt aantal 
patiënten met een verhoogd risico op ernstige 
bloedingen een goede behandeloptie. Dat 
heeft soms ook te maken met de leeftijd en 
leefstijl van de kinderen. Op de vraag of het 
toedienen van IVIg op termijn leidt tot minder 
patiënten met chronische ITP – de aanleiding 
voor dit TIKI-onderzoek – kunnen we nog geen 
definitief antwoord geven, maar de eerste 
gegevens lijken erop te wijzen dat het niet zo 
is. Als dat in de definitieve analyse zo blijft, 
vervalt de reden om IVIg toe te dienen om 
de chronische variant te voorkomen. Wat 
blijft staan is het nut van toedienen van IVIg 
voor een beperkt aantal patiënten met moge-
lijk ernstige, levensbedreigende bloedingen.”
In het TIKI-onderzoek werden ondertussen 
veel meer zaken bekeken en gemeten. De data- 
en biobank van tweehonderd patiënten is een 
rijke bron voor verdere analyses. Een daar-
van is de vraag naar de kwaliteit van leven. 
“We hebben ook uitgezocht of patiënten en/
of ouders zich beter voelen als er IVIg wordt 
toegediend”, zegt Heitink. “Opmerkelijk 
genoeg maakt dat helemaal geen verschil. 
Na toediening van IVIg kijken de patiënten 
niet anders tegen hun aandoening aan en 
zijn ouders niet minder ongerust. Je ziet pas 
een duidelijke verbetering van de kwaliteit 
van leven als de ziekte over is, niet eerder.”

Alert afwachten
Bruin noemt die resultaten niet alleen voor 
Nederland, maar ook voor veel andere 
landen interessant: “Voorlopig wijst TIKI uit 
dat onze relatief afwachtende houding van 
‘wait and see’ voor het overgrote deel van de 
patiënten veilig en dus gerechtvaardigd is. 
Voor veel landen die niet over IVIg beschikken 
kan dat een geruststelling zijn. Daar bestaat 
vaak het idee dat ze te weinig zorg leveren, 
eenvoudigweg omdat ze het geneesmiddel 
niet hebben. Ons onderzoek wijst uit dat – 
zelfs al zouden ze de geneesmiddelen hebben 
– niets doen in verreweg de meeste gevallen
de beste behandeling is. Gecombineerd met 
extra aandacht voor de kleine groep met 
een duidelijk verhoogd risico.”
De TIKI studie heeft al een schat aan informatie 
opgeleverd. Niet alleen is duidelijker geworden 
hoe vaak de ziekte voorkomt, maar ook hoeveel 

patiënten binnen een jaar genezen en wie 
daarna nog steeds last heeft van de ziekte 
(de chronische ITP patiënten). Ook in deze 
groep chronische patiënten treedt nog met 
enige regelmaat genezing op. Tegelijkertijd 
biedt de opgezette biobank voldoende aan-
knopingspunten voor verder onderzoek.

Twee aandoeningen?
De Haas: “Van alle patiënten wordt bloed 
afgenomen, zodat we daarin naar nieuwe, 
interessante aanknopingspunten kunnen 
zoeken. Een van de zaken die opvalt: de 
patiënten die sneller herstellen lijken een wat 
ander immunologische profiel te hebben dan 
de patiënten bij wie het herstel stukken minder 
voorspoedig verloopt. Op basis daarvan 
hebben we de hypothese ontwikkeld dat er 
risicofactoren vast te stellen zouden kunnen 
zijn die het individuele beloop van ITP bij 
de patiënten kunnen voorspellen. Zowel een 
infectie als vaccinatie kan de ITP uitlokken. 
Maar bij de snelle genezers lijkt er slechts een 
tijdelijke kruisreactiviteit aanwezig te zijn, 
waarbij het afweersysteem naast de bestrijding 
van de infectie ook de afbraak van de eigen 
bloedplaatjes in gang zet. Waarna de disbalans 
in het afweersysteem weer snel wordt recht-
getrokken. Bij de patiënten die slechter her-
stellen, lijkt het immuunsysteem meer moeite 
te hebben om de afweerreactie tegen de eigen 
eiwitstructuren van de bloedplaatjes weer uit 
te schakelen, en persisteert de ITP over een 
veel langere periode. De uitingsvorm is van 
beide aandoeningen hetzelfde, maar de onder-
liggende factoren verschillen en daarmee 
verschilt mogelijk ook de respons op therapie. 
Voorlopig is dit een werkhypothese, waar we 
met een vervolgbeurs van de Landsteiner 
Stichting voor Bloedtransfusie Research (LSBR) 
verder onderzoek naar doen, maar het geeft 
aan hoe we door het TIKI-onderzoek steeds 
beter zicht krijgen op de aandoening.”

Personalized medicine
“Enerzijds levert de TIKI-studie materiaal 
op waarmee we ingesleten overtuigingen 
over de ziekte op een evidence based manier 
kunnen ontzenuwen, zegt Bruin. “De vaak 
genoemde seizoensinvloed? Wij zien het niet 
terug. Anderzijds krijgen we nu ook meer 

zicht op de verschillende vormen die ITP 
kan aannemen. Hebben patiënten nog goed 
functionerende bloedplaatjes of niet? Zitten 
ze in de hoge risicogroep of niet? We gaan 
steeds meer tailormade, en personalized te 
werk. De komende jaren proberen we dat met 
verdergaand onderzoek alleen maar scherper 
te krijgen.”
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