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Nederlandse Samenvatting

Leishmaniasis	 is	 een	 besmettelijke	 ziekte	 die	wordt	 veroorzaakt	 door	 Leishmania 
parasieten en wordt overgedragen door de beet van minuscule zandvliegen. Deze 
ziekte treft alleen de allerarmsten in tropische gebieden wereldwijd - van het Indiase 
subcontinent tot Oost-Afrika en Latijns-Amerika. Leishmaniasis wordt algemeen 
beschouwd als een verwaarloosde tropische ziekte, vooral omdat de behandelopties 
voor	deze	kwetsbare	patiënten	slechts	marginaal	verbeterd	zijn	sinds	de	ziekte	meer	
dan een eeuw geleden werd ontdekt. Dit proefschrift richt zich op de optimalisatie 
en rationalisatie van chemotherapie gebruikt bij de behandeling van zowel cutane 
leishmaniasis (parasitaire infectie van de huid) als viscerale leishmaniasis (parasitaire 
infectie van de organen), met de nadruk op wiskundige en statistische modellen 
die beschrijven wat er met het geneesmiddel gebeurt in het menselijk lichaam 
(farmacokinetiek)	 en	welke	 effecten	het	 geneesmiddel	 op	het	menselijk	 lichaam	en	
parasieten heeft (farmacodynamiek). Daarnaast wordt de invloed besproken van 
geneesmiddelen van slechte kwaliteit voor de behandeling van verwaarloosde tropische 
ziekten en worden oplossingen voorgesteld om de productie en distributie van 
zogenaamde ‘ondermaatse’ (substandard) geneesmiddelen in ontwikkelingslanden 
te voorkomen.

Miltefosine is het eerste en op dit moment enige orale geneesmiddel dat 
beschikbaar is voor de behandeling van leishmaniasis en het is tevens het primaire 
onderwerp van de meeste klinisch farmacologische onderzoeken die beschreven 
zijn in dit proefschrift. Als inleiding op dit proefschrift wordt in hoofdstuk 1 een 
uitgebreid overzicht gegeven van alle farmacologische aspecten van miltefosine, 
zijn werkingsmechanisme tegen Leishmania parasieten, en zijn werkzaamheid 
en	 veiligheid	 bij	 de	 behandeling	 van	 leishmaniasis	 patiënten.	 Tevens	 wordt	 er	
een perspectief geboden op de huidige en toekomstige rol van miltefosine in de 
behandeling en eliminatie van leishmaniasis.

In hoofdstuk 2 werd een bioanalytische methode ontwikkeld en gevalideerd voor 
miltefosine.	Met	 vloeistofchromatografie	 gekoppeld	 aan	massaspectrometrie	 kon	
miltefosine kwantitatief, sensitief en selectief worden gemeten in bloedplasma. Deze 
methode is cruciaal gebleken om de farmacokinetiek van miltefosine te bepalen in 
leishmaniasis	patiënten,	welke	is	beschreven	in	de	hieropvolgende	hoofdstukken.

Het	 algemene	 onderwerp	 van	 aandacht	 van	 hoofdstuk 3 is de farmacokinetiek 
bij	 leishmaniasis	 patiënten.	 In	 hoofdstuk 3.1 wordt het eerste populatie 
farmacokinetische onderzoek van miltefosine gepresenteerd, uitgevoerd in een 
cohort	 van	 Nederlandse	 militairen	 die	 cutane	 leishmaniasis	 (Leishmania major) 
hebben opgelopen tijdens hun missie in Afghanistan. Deze farmacokinetische 
analyse	onthulde	dat	miltefosine	veel	langzamer	uit	het	lichaam	werd	geëlimineerd	
dan eerder werd gedacht; met een terminale eliminatie halfwaardetijd van 31 dagen. 
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Dit resulteert in detecteerbare bloedplasma concentraties van miltefosine tot ten 
minste	6	maanden	na	afloop	van	de	behandeling.	De	verwachte	gevolgen	van	deze	
bevindingen op het ontstaan   van geneesmiddelresistentie in Leishmania parasieten 
en het verplichte gebruik van anticonceptie bij vrouwen worden verder besproken 
in dit hoofdstuk.

Kinderen	maken	meer	dan	50%	uit	van	de	gehele	patiëntenpopulatie	die	lijdt	
aan cutane en viscerale leishmaniasis, maar er wordt meestal maar weinig tot geen 
aandacht aan hen besteed tijdens de klinische fases van geneesmiddelontwikkeling. 
In hoofdstuk 3.2 werden de schaars beschikbare farmacokinetische gegevens van 
miltefosine	in	Indiase	pediatrische	patiënten	gebruikt	om	aan	te	tonen	dat	kinderen	
inderdaad minder worden blootgesteld aan miltefosine dan volwassenen wanneer 
ze eenzelfde dagelijkse mg/kg lichaamsgewicht dosering ontvangen. Populatie-
modellering en -simulatie, ook wel farmacometrie genoemd, werd toegepast 
om optimaal gebruik te maken van de schaarse farmacokinetische gegevens die 
beschikbaar waren. Een nieuw en beter doseringsalgoritme voor miltefosine wordt 
voorgesteld in dit hoofdstuk, gebaseerd op een allometrische schalingsmethode, 
welke de verschillen tussen kinderen en volwassenen in blootstelling aan het 
geneesmiddel opheft en de klinische uitkomst van pediatrische leishmaniasis 
patiënten	zou	moeten	verbeteren.

Het	 belangrijkste	 veiligheidsrisico	 voor	 miltefosine	 is	 de	 mogelijke	
voortplantingstoxiciteit (of teratogeniciteit) voor foetus en embryo, hetgeen 
belangrijke repercussies heeft voor het gebruik van dit middel bij vrouwen. 
Zoals	 in	 hoofdstuk 3.1 en 3.2 al is aangetoond, heeft miltefosine een uiterst 
lange verblijftijd in het lichaam. Er is echter maar weinig bekend over de duur 
van	 anticonceptiemaatregelen	 die	 getroffen	 moeten	 worden	 bij	 vrouwen	 in	 de	
vruchtbare leeftijd na behandeling met miltefosine. In hoofdstuk 3.3 wordt een 
nieuwe translationele methode besproken om te beoordelen hoe lang anticonceptie 
moet worden verstrekt om voortplantingstoxiciteit te voorkomen na verschillende 
behandelingsduren	met	miltefosine.	Naar	aanleiding	van	onze	aanbevelingen,	moet	
de duur van anticonceptiemaatregelen worden uitgebreid van het huidige advies 
van 2 maanden naar 4 maanden na een standaard 28-daagse miltefosine behandeling. 
Deze bevinding heeft niet alleen belangrijke implicaties voor de implementatie van 
miltefosine in arme gebieden, maar benadrukt ook, nogmaals, de noodzaak voor het 
ontwikkelen van kortere combinatiebehandelingen.

Het	 algemene	 thema	 van	 hoofdstuk 4 is de farmacodynamiek bij leishmaniasis 
patiënten.	 In	hoofdstuk 4.1 wordt een techniek beschreven om de dynamiek en 
klaring	van	parasieten	in	laesies	van	cutane	leishmaniasis	patiënten	te	volgen.	De	
biomassa van de Leishmania parasiet werd kwantitatief over de tijd gevolgd met 
herhaalde	biopten	van	huidlaesies	in	twee	Europese	cutane	leishmaniasis	patiënten,	
gebruikmakend	 van	 een	 specifieke	 kwantitatieve	 polymerasekettingreactie	
(qPCR)	 methode.	 Dit	 onderzoek	 leverde	 niet	 alleen	 individuele	 schattingen	 van	
de klaringssnelheid van de parasiet op tijdens behandeling, maar er werd tevens 
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aangetoond	dat	parasieten	lang	na	afloop	van	de	behandeling	aanwezig	blijven	in	de	
huidlaesies,  overeenkomstig met een langzame klinische respons.

In hoofdstuk 4.2 wordt een gerandomiseerd klinisch onderzoek gerapporteerd 
waarbij verschillende enkelvoudige doses van AmBisome® werden vergeleken met 
een meervoudig doseringsschema van AmBisome® voor de behandeling van viscerale 
leishmaniasis	in	Oost-Afrika	(Soedan	en	Ethiopië).	In	deze	studie	werd	de	klaring	
van	 parasieten	 bepaald	 met	 behulp	 van	 herhaalde	 bloedmonsters	 van	 patiënten	
tijdens	hun	behandeling.	Ondanks	het	kleine	aantal	patiënten	kon	een	significant	
verschil in klaringssnelheid van parasiet biomassa (Leishmania rRNA gemeten door 
qPCR)	worden	waargenomen	tussen		een	enkelvoudige	en	meervoudige	doseringen	
van AmBisome® - al tijdens de eerste paar dagen van behandeling. Deze verschillen 
in klaring van de parasiet waren voorspellend voor de waargenomen verschillen in 
klinische	genezingspercentages,	die	hadden	geleid	tot	vroege	beëindiging	van	het	
onderzoek. Deze farmacodynamische resultaten vormen de aanleiding voor verdere 
implementatie	van	deze	qPCR	methodologie	in	verschillende	klinische	onderzoeken	
naar de behandeling van viscerale leishmaniasis in Oost-Afrika die op dit moment 
worden uitgevoerd.

Het	 is	 onbekend	 in	 hoeverre	 leishmaniasispatiënten	 moeten	 worden	
blootgesteld aan miltefosine om tot een genezing te leiden. In hoofdstuk 4.3 wordt 
een eerste poging gedaan om deze relatie tussen blootstelling aan het geneesmiddel 
en	zijn	effect	vast	te	leggen	door	de	associatie	te	onderzoeken	tussen	blootstelling	en	
falen	van	de	behandeling	in	viscerale	leishmaniasis	patiënten	in	Nepal.	We	toonden	
aan	dat	de	periode	dat	patiënten	blootgesteld	waren	aan	een	miltefosine	concentratie	
boven een bepaalde drempelwaarde geassocieerd was met een verhoogde kans op 
falen	van	de	behandeling.	Deze	 studie	bevestigde	dat	Nepalese	kinderen	minder	
bloot werden gesteld aan miltefosine dan volwassenen en dat ze een hoger risico 
liepen op een terugval van de ziekte, terwijl ze dezelfde mg/kg lichaamsgewicht 
dosering kregen. Deze bevindingen vormen een belangrijke stimulans om het 
optimale miltefosine doseringsschema dat werd voorgesteld in hoofdstuk 3.2 te 
introduceren.

Bij	 leishmaniasis	 kan	 definitieve	 genezing	 pas	 enkele	 maanden	 na	 afloop	
van de therapie worden vastgesteld door na te gaan of de parasiet biomassa, en 
dus klinische symptomen, zijn teruggekeerd of permanent zijn verdwenen. Dit 
klinische algoritme is verre van ideaal in de afgelegen gebieden waar leishmaniasis 
endemisch is. Biomarkers die een klinische uitkomst al in een vroeg stadium tijdens 
de behandeling kunnen voorspellen en in staat zijn om de werkzaamheid van de 
behandeling	te	volgen	zijn	dringend	nodig.	Niet	alleen	om	nieuwe	behandelingen	
en behandelcombinaties te evalueren en vergelijken, maar ook om individuele 
therapeutische respons te volgen. In hoofdstuk 4.4 wordt een systematische 
inventarisatie	gegeven	van	potentiële	en	plausibele	farmacodynamische	biomarkers	
voor cutane en viscerale leishmaniasis om de therapeutische respons te volgen. 
In	 dit	 hoofdstuk	 worden	 ook	 criteria	 voor	 specificaties	 van	 farmacodynamische	
biomarkers gegeven, die de prioriteiten voor toekomstig onderzoek in deze richting 
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moeten aangeven.

Geneesmiddelen van slechte kwaliteit komen voornamelijk veel voor in 
ontwikkelingslanden. In hoofdstuk 5	 worden	 de	 effecten	 van	 de	 kwaliteit	 van	
geneesmiddelen voor verwaarloosde tropische ziekten verder besproken en worden 
wereldwijde oplossingen aangedragen. Een miltefosine farmaceutisch product 
zonder	actief	 farmaceutisch	 ingrediënt	werd	ontdekt	 in	Bangladesh	voor	gebruik	
in het nationale eliminatieprogramma voor viscerale leishmaniasis. In hoofdstuk 
5.1 wordt een complementair platform van forensisch analytische chemische 
technieken gepresenteerd om miltefosine producten van slechte kwaliteit mee te 
karakteriseren. Een eenvoudige colorimetrische test wordt hier gepresenteerd die 
kan worden gebruikt in veldomstandigheden om de aanwezigheid van miltefosine 
in een farmaceutisch product semi-kwantitatief aan te tonen. De ontdekking en 
de	 nasleep	 van	 het	 Bengaalse	 miltefosine	 product	 dat	 geen	 miltefosine	 bevatte	
wordt verder beschreven in hoofdstuk 5.2, samen met een kritische bespreking 
van de momenteel gebruikte terminologie voor geneesmiddelen van slechte 
kwaliteit en de daarmee samenhangende prioriteitenstelling bij het oplossen 
van dit mondiale probleem. De nadruk op intellectuele eigendomsrechten heeft 
ertoe geleid dat de internationale gemeenschap de voorrang geeft aan de strijd 
tegen namaakgeneesmiddelen (bijvoorbeeld geproduceerd door criminelen met 
frauduleuze intenties), dit ten gunste van de strijd tegen zogenaamde ‘ondermaatse’ 
(substandard) medicijnen (bijvoorbeeld geproduceerd door reguliere bedrijven 
die structureel  kwaliteitsnormen verwaarlozen). Wij zijn van mening dat dit een 
misvatting	is,	aangezien	deze	laatste	categorie	een	even	groot	gevaar	is	voor	patiënten	
als de categorie van namaakgeneesmiddelen, en  ook van even groot belang zou 
moeten zijn. In hoofdstuk 5.3 en 5.4 bespreken we deze kwesties en stellen dat 
verwaarloosde tropische ziekten in het bijzonder kwetsbaar zijn voor ‘ondermaatse’ 
geneesmiddelen als gevolg van openbare aanbestedingen die typerend zijn voor 
dit soort geneesmiddelen. In plaats van detectie a posteriori, moeten juist a priori 
oplossingen om geneesmiddelen van slechte kwaliteit te voorkomen worden 
geprioriteerd.	Preventieve	maatregelen	moeten	worden	getroffen,	met	de	nadruk	
op: de versterking van regelgevend toezicht op het gebied van medicijnen in 
ontwikkelingslanden,	de	zogenaamde	 ‘pre-kwalificatie’	van	geneesmiddelen	voor	
verwaarloosde tropische ziekten en een betere publieke toegang tot technische 
expertise op het gebied van kwaliteitsnormen voor geneesmiddelen.

Fabrikanten van geneesmiddelen voor verwaarloosde tropische ziekten 
stoppen of onderbreken vaak de productie, of de producten die gebruikt moeten 
worden zijn gelabeld voor andere klinische indicaties. Dit leidt tot verwarring in 
richtlijnen en doseringsaanbevelingen. In hoofdstuk 5.5 wordt een dergelijk geval 
geïllustreerd met betrekking tot de dosering van pentamidine. Als gevolg van de 
historische beschikbaarheid van twee verschillende pentamidine zouten, trad er 
langzaam verwarring op de afgelopen vijf decennia over de juiste dosering van 
pentamidine en deze bevinding  wordt geïllustreerd aan de hand van gerapporteerde 
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klinische onderzoeken en (historische) richtlijnen voor de behandeling van 
leishmaniasis en humane Afrikaanse trypanosomiasis.

Concluderend kan gesteld worden dat dit proefschrift verschillende innovatieve 
toepassingen van klinische farmacokinetiek en farmacodynamiek bij de behandeling 
van leishmaniasis presenteert, waardoor diverse klinisch relevante problemen zijn 
opgehelderd, voornamelijk met betrekking tot de werkzaamheid en veiligheid van 
miltefosine. In dit proefschrift is de toegevoegde waarde van populatie-modellering 
en -simulatie in de klinische farmacologie uitvoerig geïllustreerd, bijvoorbeeld door 
optimaal gebruik te maken van schaars beschikbare farmacokinetische gegevens, 
het translationeel extrapoleren van preklinische data naar de klinische realiteit 
op het gebied van geneesmiddelblootstelling en -toxiciteit, en het ontwerp en in 
silico	 evaluatie	 van	 optimale	 doseringsschema’s	 specifiek	 gericht	 op	 pediatrische	
populaties. Daarnaast is er onderzoek gepresenteerd naar de problematiek van 
geneesmiddelen van slechte kwaliteit voor de behandeling van verwaarloosde 
tropische ziekten en worden globale oplossingen tegen dit dreigende gevaar in 
ontwikkelingslanden verder besproken. Dit proefschrift heeft gepoogd een stap 
voorwaarts	 te	 zetten	 in	 de	 verbetering	 van	 de	 behandeling	 van	 patiënten	 die		
lijden aan de verwaarloosde tropische ziekte leishmaniasis door de beschikbare 
behandelopties verder te optimaliseren en veiliger te maken.


