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INTRODUCTIE
Dit proefschrift gaat over geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling
van

invasieve

schimmelinfecties

(antifungale

geneesmiddelen).

Invasieve

schimmelinfecties zijn niet de oppervlakkige infecties van de huid, nagels of

slijmvliezen, maar binnendringende infecties op plaatsen dieper in het lichaam,

zoals in de bloedbaan, longen, lever of hersenen. Deze infecties zijn veel zeldzamer.
Mensen met een normale afweer krijgen deze invasieve schimmelinfecties niet; het

overkomt patiënten met een sterk verzwakte afweer, zoals patiënten die behandeld

worden voor bloedkanker, die een transplantatie hebben gehad van een orgaan of van

stamcellen of die op de intensive care zijn opgenomen. Invasieve schimmelinfecties
kunnen levensbedreigend zijn. De meest voorkomende verwekkers van deze
invasieve schimmelinfecties zijn de schimmels Aspergillus en Candida. De diagnostiek
en behandeling van invasieve schimmelinfecties is vaak zeer gecompliceerd.

In de afgelopen decennia zijn er nieuwe antifungale geneesmiddelen bijgekomen.

Toch blijft de ziektelast en sterfte door invasieve schimmelinfecties hoog. Doordat
de behandelingen van de eerder genoemde ziektes, die voor een sterk verminderde
afweer zorgen, steeds beter worden, neemt het aantal patiënten dat risico loopt op
een invasieve schimmelinfectie toe. Hierdoor blijven voordurende inspanningen

nodig om de overlevingskansen van patiënten met invasieve schimmelinfecties te
verbeteren.

Naast de ontwikkeling van nieuwe antifungale geneesmiddelen is er ook ander
onderzoek nodig om de bestaande behandelingen van invasieve schimmelinfecties
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te verbeteren. Het is belangrijk dat de diagnostiek wordt verbeterd zodat zo

snel mogelijk de juiste behandeling kan worden gestart en ook dat de bestaande
behandelingen worden geoptimaliseerd zodat zo snel mogelijk het maximale effect
wordt bereikt. Door onderzoek te doen naar de farmacokinetiek en therapeutic drug

monitoring van antifungale geneesmiddelen kunnen de bestaande behandelingen
worden geoptimaliseerd.

Farmacokinetiek beschrijft wat het lichaam doet met geneesmiddelen: hoe ze worden
opgenomen in het bloed (absorptie); hoe het middel zich verdeelt in het lichaam

(distributie); hoe het wordt afgebroken (metabolisme); en hoe het wordt uitgescheiden
(eliminatie). Van veel geneesmiddelen is die farmacokinetiek bestudeerd bij mensen
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die gezond zijn. Vaak ontbreken gegevens over de farmacokinetiek bij mensen die

ernstig ziek zijn. Dat terwijl kennis over de farmacokinetiek van een geneesmiddel
het vaak makkelijker maakt om meteen met de juiste dosering te starten, wat bij
ernstig zieke patiënten met een invasieve schimmelinfectie enorm belangrijk is.

Therapeutic drug monitoring is het bepalen van de concentratie van een
geneesmiddel in lichaamsmateriaal (in het algemeen bloed) met als doel de
behandeling te optimaliseren. Therapeutic drug monitoring is niet zinvol voor alle
geneesmiddelen. Het is zinvol wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Allereerst moet er natuurlijk een verband zijn tussen de gemeten concentratie en
het effect van het geneesmiddel. De gemeten concentratie moet vervolgens kunnen

leiden tot aanpassing van de dosering van het geneesmiddel. Het aanpassen van de
dosering is niet mogelijk op geleide van het effect van het geneesmiddel alleen. Als

laatste is het is het verschil tussen de minimaal en maximaal gewenste concentratie
van het geneesmiddel niet groot. Voor therapeutic drug monitoring is het dus erg
belangrijk om kennis te hebben over de farmacokinetiek van het geneesmiddel.

DOELSTELLING
Het doel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de farmacokinetiek van
antifungale geneesmiddelen bij ernstig zieke patiënten en in de inzet van therapeutic

drug monitoring, om daarmee uiteindelijk de uitkomst van de behandeling van
invasieve schimmelinfecties te verbeteren.

Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op twee geneesmiddelen, namelijk

anidulafungin en voriconazol. Anidulafungin wordt gebruikt voor invasieve infecties
veroorzaakt door Candida. Voriconazol is de eerste keus behandeling bij patiënten

met een infectie met Aspergillus. Over de farmacokinetiek van anidulafungin is
relatief weinig informatie beschikbaar, terwijl therapeutic drug monitoring al

een belangrijke plaats heeft in de behandeling met voriconazol. Het uitgevoerde
onderzoek is daarom voor anidulafungin meer verkennend en voor voriconazol
meer gericht op de dagelijkse praktijk.
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ANIDULAFUNGIN
Anidulafungin is een geneesmiddel dat wordt gemaakt uit een stof die afkomstig is
van de schimmel Aspergillus nidulans (A. nidulans), vandaar de naam anidulafungin.

Dit geneesmiddel remt de vorming van een van de essentiële celwandbestanddelen
van de schimmel, waardoor de schimmel doodgaat. De absorptie van anidulafungin
is dermate slecht dat het alleen toegediend kan worden als infuus. Het volume in

het lichaam waarover anidulafungin zich verdeelt komt overeen met het volume
van het water dat zich in het lichaam bevindt. Anidulafungin is in het bloed voor
99% aan eiwitten gebonden. In het lichaam wordt anidulafungin vanzelf langzaam
afgebroken. Het restproduct wordt vervolgens met de gal mee uitgescheiden. Het

lijkt hierdoor niet nodig de dosering aan te passen bij patiënten met een slecht nieren/of leverfunctie.

Ondanks dat anidulafungin, met caspofungin en micafungin, deel uitmaakt van

een groep geneesmiddelen (de echinocandines) die de eerste keus behandeling is
bij ernstig zieke patiënten met een invasieve Candida infectie is er maar beperkte
informatie beschikbaar over de farmacokinetiek in deze patiëntengroep. Dit komt
omdat ernstig zieke patiënten worden uitgesloten van de eerste onderzoeken die

er met nieuwe geneesmiddelen worden uitgevoerd. Het is echter wel belangrijk om
informatie over anidulafungin bij ernstig zieke patiënten te hebben omdat zij bij
uitstek risico lopen om een invasieve Candida infectie te krijgen. Bovendien is van

verschillende antibiotica bekend dat de farmacokinetiek in intensive care patiënten
anders is.

9

Voor farmacokinetisch onderzoek is het noodzakelijk dat je de concentraties van

het te onderzoeken geneesmiddel kan meten. De methodes die tot dusverre in de
literatuur waren beschreven om anidulafungin te bepalen hadden echter dusdanige

beperkingen dat er als eerste een andere analysemethode is ontwikkeld. De uitdaging
was om een methode op te zetten die de concentraties van alle drie de echinocandines

tegelijk kan meten. Dit bleek helaas een te grote uitdaging. Het is wel gelukt om een
simpele en accurate methode te ontwikkelen om anidulafungin en caspofungin te
kunnen meten in bloed na een eenvoudige monstervoorbewerking. (Hoofdstuk 2)

Uit eerder onderzoek bestond er de indruk dat de concentraties in het bloed sneller
afnemen bij ernstig zieke patiënten dan bij minder zieke patiënten. Om dit goed
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te kunnen onderzoeken is een studie opgezet om bij 20 intensive care patiënten

met een invasieve schimmelinfectie de blootstelling aan anidulafungin te bepalen.
Vervolgens is onderzocht of de blootstelling aan anidulafungin afhing van hoe ernstig

ziek de patiënt was en wat de concentratie eiwitten in het bloed was. (Hoofdstuk 3)

De blootstelling aan anidulafungin bleek laag te zijn bij intensive care patiënten. Uit
een multiple lineaire regressie analyse bleek dat er een correlatie bestaat tussen de
blootstelling aan anidulafungin met zowel het volume lichaamswater als de bilirubine

concentratie. Er is geen significante correlatie gevonden tussen de anidulafungin

blootstelling en de ziekte-ernst of de concentratie eiwitten in het bloed. Zorgen
over de lage blootstelling aan anidulafungin bleken bij deze patiënten niet nodig
omdat de gevonden Candida stammen goed gevoelig waren voor behandeling met

anidulafungin. Bij intensive care patiënten met minder gevoelige Candida stammen
is het verstandig om de blootstelling aan anidulafungin te bepalen om er zeker van
te zijn dat deze voldoende hoog is.

Voor het bepalen van de blootstelling aan anidulafungin is het nodig om op veel
verschillende tijdstippen op dezelfde dag bloed af te nemen. Dit is echter niet altijd

haalbaar of wenselijk. Met de uitgebreide data die verzameld zijn in het onderzoek
bij intensive care patiënten is onderzocht of het ook mogelijk is om de blootstelling

aan anidulafungin te bepalen bij intensive care patiënten door maar op één of een
paar momenten bloed te prikken. (Hoofdstuk 4)

Op twee verschillende manieren is onderzocht of het mogelijk was om met minder
bloedafname momenten de blootstelling te kunnen schatten, namelijk met behulp

van farmacokinetische software en door middel van lineaire regressie. Hieruit
is gebleken dat het mogelijk is om de anidulafungin blootstelling betrouwbaar
te kunnen schatten door slechts één bloedmonster af te nemen 12 uur nadat het

infuus is gestart. Uit analyse van data afkomstig van eerdere studies met gezonde
vrijwilligers blijkt dit ook mogelijk te zijn bij minder zieke patiënten. Het bepalen

van de blootstelling aan anidulafungin, nodig voor onderzoek en de behandeling

van patiënten met minder gevoelige Candida stammen, wordt makkelijker nu dit
met één bloedmonster mogelijk is.
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VORICONAZOL
Voriconazol is een triazole antifungaal geneesmiddel. Triazolen remmen de aanmaak
van ergosterol, een onderdeel van de celmembraan van de schimmel, waardoor de
celmembraan doorlaatbaar wordt en de groei van de schimmel wordt geremd.

Voriconazol is beschikbaar als infuus en als tablet of suspensie voor orale toediening.
Na orale inname is de absorptie zeer goed (96%), maar de absorptie wordt verminderd

als voriconazol wordt ingenomen met een vetrijke maaltijd. Voriconazol wordt

uitgebreid gedistribueerd over weefsel en is voor 58% gebonden aan eiwitten in het
bloed. Voriconazol wordt in de lever door cytochroom P450-enzymen afgebroken tot
niet-actieve stoffen (metabolieten). Geneesmiddelen die een effect hebben op deze
enzymen beïnvloeden hierdoor de concentratie van voriconazol in het bloed. Slechts

een klein deel (<2%) wordt onveranderd door de nieren uitgescheiden. Er is een grote
variatie in voriconazol bloedconcentraties, zowel tussen patiënten als bij individuele
patiënten. Het effect van de behandeling is beter bij voriconazol concentraties boven
de 1,5 mg/L en boven de 5,0 mg/L neemt de kans op bijwerkingen sterk toe.

Dat therapeutic drug monitoring van voriconazol toegevoegde waarde heeft is
inmiddels algemeen bekend. Gegevens over hoe dit wordt ingezet in de dagelijkse

praktijk ontbreken echter. Daarom is de inzet van therapeutic drug monitoring van
voriconazol in de dagelijkse praktijk van de intensive care onderzocht. (Hoofdstuk 5)

Bij 84 patiënten die op één van de intensive cares in het UMCG zijn gestart met
voriconazol en die het middel minimaal drie dagen hebben gebruikt, is onderzocht

9

of er voriconazol concentraties in bloed zijn bepaald en zo ja, wat er met de uitslag
is gebeurd. Voriconazol concentraties zijn gemeten in 64 van de 84 patiënten (76%).

Patiënten waarvan voriconazol concentraties wél waren bepaald werden langer

behandeld met voriconazol en waren langer op de intensive care waren opgenomen
dan patiënten waarvan geen voriconazol concentraties werden bepaald. Ondanks
het feit dat bij de meeste patiënten voriconazol concentraties zijn bepaald, was

de conclusie dat er toch nog veel verbeterpunten waren. De momenten van
bloedafnames volgden vaak te snel op elkaar, er was soms onvoldoende informatie
beschikbaar om tot een goed advies te komen en het advies dat werd gegeven naar
aanleiding van de uitslag werd niet altijd opgevolgd.
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Op dit moment is het nog niet mogelijk om alle variatie te verklaren, die gezien

wordt bij de therapeutic drug monitoring van voriconazol. De werking van de
lever, de hoeveelheid cytochroom-enzymen en medicatie die de activiteit van

deze cytochroom-enzymen beïnvloeden, kunnen de concentratie van voriconazol
veranderen. Maar dit verklaart nog niet alles. Er is onderzocht of ontstekingen de
voriconazol concentraties ook kunnen beïnvloeden. Tijdens ontstekingen komen

namelijk eiwitten (cytokines) vrij die de werking van de cytochroom-enzymen
kunnen afremmen. Cytochroom-enzymen zorgen voor de afbraak van voriconazol.

Als deze enzymen worden afgeremd, wordt er minder voriconazol afgebroken en

zal de voriconazol concentratie in het bloed toenemen. Als maat voor ontsteking zijn

C-reactive protein (CRP) concentraties gebruikt. CRP is een eiwit dat door de lever
wordt geproduceerd als reactie op een ontsteking en vervolgens wordt afgegeven
aan de bloedbaan. (Hoofdstuk 6)

In het onderzoek zijn 128 patiënten geïncludeerd die voriconazol hebben gebruikt

en van wie op dezelfde dag een voriconazol-, en CRP concentratie was bepaald.
Lineaire regressie analyses, zowel onaangepast als aangepast voor de variabelen
geslacht, leeftijd, dosering, route van toediening, leverenzymwaarden en

beïnvloedende co-medicatie, lieten in beide gevallen een verband zien tussen de
voriconazol en de CRP concentratie. Verder onderzoek is nodig om te kijken of het

zinvol is om bij voriconazol therapeutic drug monitoring rekening te houden met de
CRP concentratie.

Samenvattend heeft het uitgevoerde onderzoek bijgedragen aan het vergroten
van het inzicht in de farmacokinetiek van antifungale geneesmiddelen bij ernstig

zieke patiënten en in de inzet van therapeutic drug monitoring, maar verder
onderzoek zal nodig blijven. Voor het verbeteren van diagnose en behandeling van

invasieve schimmelinfectie is het belangrijk dat door de verschillende betrokken

afdelingen goed wordt samengewerkt. Dat geldt zowel voor verder onderzoek als
in de dagelijkse praktijk. Samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen en andere

instellingen die bereid zijn om data te delen zijn van cruciaal belang voor voldoende
snelheid en daadkracht om de kennis te verbeteren en daarmee de behandeling van
deze ernstige zieke kwetsbare patiënten te verbeteren.
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