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SAMENVATTING G 
Flucytosinee (5-FC) is een antimycoticum, een geneesmiddel dat wordt toegepast bij de 

behandelingg van ernstige systemische schimmel- en gistinfecties. Hoofdstuk I 

beschrijftt de achtergronden van 5-FC. Hierbij wordt stilgestaan bij de farmacologie, 

klinischee toepassingen, farmacokinetiek, bijwerkingen en geneesmiddelinteracties van 

ditt geneesmiddel. 

Flucytosinee is een synthetisch antimycoticum dat niet direct werkzaam is tegen 

infectiess met schimmels of gisten. Alvorens 5-FC actief kan worden, dient het te 

wordenn opgenomen door schimmel- of gistcellen om vervolgens te worden omgezet 

tott 5-fluorouracil (5-FU). Verdere omzetting van 5-FU resulteert in de vorming van 

metabolietenn die de RNA en DNA synthese van de schimmel- of gistcel remmen. 

Inn combinatie met het antimycoticum amfotericine B wordt 5-FC toegepast bij de 

behandelingg van ernstige systemische schimmel- of gistinfecties, zoals cryptococcose, 

candidiasis,, chromoblastomycose en aspergillose. Een tweetal nieuwe toepassingen 

vann 5-FC worden steeds intensiever onderzocht en worden in toenemende mate 

belangrijk.. In de eerste plaats betreft het hierbij het combineren van 5-FC met de 

nieuwee azol-type antimycotica zoals fluconazol en itraconazol voor de behandeling 

vann systemische schimmel- en gistinfecties. Ten tweede speelt 5-FC een belangrijke rol 

inn de ontwikkeling van een nieuwe behandelingsmethode van sommige vormen van 

kanker,, waaronder kanker van de dikke darm. 

Levertoxiciteitt en beenmergdepressie zijn de twee ernstigste bijwerkingen van 5-FC. In 

hett merendeel van de patiënten zijn deze twee bijwerkingen concentratieafhankelijk. 

Wellichtt zijn deze bijwerkingen te voorkomen door het geven van doseringsadviezen 

gebaseerdd op gemeten 5-FC concentraties in het bloed van de individuele patiënt. 

Verderr kunnen de bijwerkingen ook teniet worden gedaan door het verminderen van 

dee dosering of het staken van de therapie. 

5-FCC wordt voornamelijk uitgescheiden door de nieren. Glomerulaire filtratie speelt 

eenn cruciale rol in de eliminatie van 5-FC en als gevolg hiervan zullen geneesmiddelen 

diee de werking van dit mechanisme verminderen, de uitscheiding van 5-FC remmen en 

zodoendee de halfwaardetijd ervan vergroten. Doseringsaanpassingen zijn noodzakelijk 

voorr patiënten met een verminderde nierfunctie. 

Inn de Hoofdstukken II tot en met IX zijn verschillende aspecten van de 

farmacokinetiekk en toxiciteit van 5-FC bestudeerd. De resultaten van het onderzoek 

zijnn in dit proefschrift beschreven. 
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Hett cytostaticum 5-FU speelt een belangrijke rol in de activiteit van 5-FC Waarschijnlijk 

staatt 5-FU echter ook aan de basis van de bijwerkingen die optreden bij het gebruik 

vann 5-FC. Voor het gezamenlijk meten van de concentraties 5-FC en 5-FU is in 

Hoofdstukk II een gevoelige en gevalideerde vloeistofchromatografische 

bepalingsmethodee ontwikkeld. Bij deze bepalingsmethode worden een tweetal 

verbindingen,, 5-methylcytosine (5-MC) en 5-chlorouracil (5-CU), als interne 

standaardenn gebruikt voor de bepaling van respectievelijk 5-FC en 5-FU. 

Plasmamonsterss worden onteiwit met trichloorazijnzuur, gescheiden op een octylsilica 

kolomm en de concentraties van 5-FC en 5-FU worden bepaald met behulp van 

ultraviolett detectie. 5-FC, 5-FU, 5-MC en 5-CU hebben retentietijden van respectievelijk 

4.8,, 5.8, 7.7 en 10.0 minuten. De laagste te meten concentratie met behulp van deze 

bepalingsmethodee is voor 5-FC 0,3 mg/l en voor 5-FU 0,05 mg/l. 

Afleidingg en validatie van populatie farmacokinetische parameters van 5-FC met 

behulpp van 3 verschillende methoden van populatiekinetiek en 2 vergelijkbare 

groepenn intensive care (IC) patiënten die met 5-FC werden behandeld staat 

beschrevenn in de Hoofdstukken II I en IV. 

Inn Hoofdstuk II I zijn de gegevens van 53 met 5-FC behandelde IC patiënten 

gebruiktt om de parameters van 3 verschillende farmacokinetische modellen af te 

leidenn met behulp van zowel parametrische (Standard-Two-Stage (STS) en Nonlinear 

MixedMixed Effects Model (NONMEM)) als ook non-parametrische {NonParametric 

ExpectationExpectation Maximization; NPEM) methoden. Met behulp van NPEM en NONMEM 

kondenn de 5-FC spiegels het beste worden voorspeld aan de hand van een twee-

compartimentenn model met renale eliminatie. De analyse met de STS methode toonde 

aann dat 5-FC spiegels het beste kunnen worden voorspeld aan de hand van een één-

compartimentt model met renale eliminatie. 

Inn Hoofdstuk IV is het onderzoek beschreven naar de praktische toepasbaarheid van 

dee in Hoofdstuk III afgeleide farmacokinetische modellen. In deze studie werd met 

behulpp van een groep van 35 vergelijkbare IC patiënten gevonden dat de beste 

resultatenn worden verkregen met een twee-compartimenten model met renale eliminatie 

afgeleidd door NONMEM dan wel met een twee-compartimenten co-variabele model 

voorspeltt door NONMEM. Tevens bleek in onze populatie van met 5-FC behandelde IC 

patiëntenn NONMEM de meest geschikte methode voor het onderzoeken van de 5-FC 

populatiekinetiekk aangezien de modellen voorspeld door dit programma meer 
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betrouwbaree voorspellingen opleverden dan de modellen die werden voorspeld door 

NPEMM en de STS methode. 

Inn Hoofdstuk V is het bestaan van mogelijke verbanden tussen de farmacokinetische 

parameterss en de toxiciteit van 5-FC onderzocht met behulp van een groep van 53 

mett 5-FC behandelde IC patiënten. De resultaten tonen aan dat het optreden van 

trombopeniee geassocieerd is met een afgenomen 5-FC klaring en dat de laagste 

waardee van het aantal trombocyten gedurende de behandeling met 5-FC (nadir) 

lineairr gerelateerd is aan de mate van de 5-FC klaring. Voorts is uit de resultaten van 

ditt onderzoek af te leiden dat er een verband bestaat tussen de trombocyten nadir en 

dee gemiddelde kreatinine klaring. 

Dee effectiviteit en de praktische toepasbaarheid van dit verband voor het voorspellen 

vann aan 5-FC gerelateerde trombopenie staat beschreven in Hoofdstuk VI . Hierin 

wordtt vermeld dat er een statistisch significant verband bestaat tussen de 

waargenomenn en de voorspelde waarden van de trombocyten nadir zoals die kunnen 

wordenn afgeleid met de in Hoofdstuk V gevonden formule. Dit afgeleide verband 

maaktt het mogelijk om na te gaan welk risico patiënten hebben op het ontwikkelen 

vann trombopenie indien ze met 5-FC worden behandeld. De inclusiecriteria die zijn 

toegepastt bij dit onderzoek zijn echter zodanig dat het niet mogelijk is om de 

afgeleidee formule toe te passen bij met 5-FC behandelde patiënten die voorafgaand 

aann deze therapie een trombopenie of trombocytose hebben. 

Hoofdstukk VI I beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de houdbaarheid van 

5-FCC in infuusvloeistof. De aanwezigheid van 5-FU in de infusievloeistof kan het 

gevolgg zijn van onzuiverheden in het ruwe materiaal en van vorming uit 5-FC 

gedurendee sterilisatie en bewaring. Met de resultaten van dit onderzoek is het mogelijk 

omm snel de passieve omzetting van 5-FC naar 5-FU kwantitatief vast te stellen. Uit dit 

stabiliteitonderzoekk kan worden geconcludeerd dat 5-FC infusievloeistof bijzonder 

stabiell is indien het wordt bewaard onder normale bewaaromstandigheden. 

Dee actieve omzetting van 5-FC naar 5-FU onder invloed van het enzym cytosine 

deaminasee (CD) wordt behandeld in de Hoofdstukken VI I I en IX. 

Inn Hoofdstuk VI I I worden de resultaten beschreven van in vitro experimenten met 

behulpp van Escherichia co// alsmede met faecesmonsters van hematologische 
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patiëntenn bij wie selectieve darm decontaminatie (SDD) werd toegepast. De 

experimentenn laten zien dat omzetting van 5-FC naar 5-FU in substantiële mate 

plaatsvindtt onder invloed van bacteriën die aanwezig zijn in de menselijke 

maagdarmkanaall microflora. Als gevolg hiervan kunnen in het bloed van met 5-FC 

behandeldee patiënten hoge 5-FU concentraties voorkomen waardoor het risico voor 

hett krijgen van aan 5-FC geassocieerde bijwerkingen wordt verhoogd. 

Inn Hoofdstuk IX tenslotte wordt uitgebreid stilgestaan bij de omzetting van 5-FC 

naarr 5-FU bij IC patiënten die werden behandeld met intraveneus 5-FC. Met behulp 

vann deze patiënten werd onderzocht of er een verband bestaat tussen het al dan niet 

optredenn van aan 5-FC gerelateerde toxiciteit en de concentratie van 5-FU in het 

bloed.. In de serummonsters van alle patiënten werd 5-FC gemeten, terwijl geen 5-FU 

werdd gemeten (<0,05 mg/l). In de monsters van een aantal patiënten werd in geringe 

matee a-fluoro-/?-alanine (FBAL), één van de belangrijkste 5-FU metabolieten, 

aangetoond.. Dit is een aanwijzing dat in deze patiënten toch (een kleine hoeveelheid) 

5-FUU is gevormd. Onze bevindingen maken het onwaarschijnlijk dat de met 5-FC 

geassocieerdee trombopenie het gevolg is van blootstelling van patiënten aan 5-FU. 

Wellichtt is dit een gevolg van het feit dat alle patiënten intraveneus 5-FC kregen 

toegediend.. In tegenstelling tot orale 5-FC therapie vindt er bij intraveneuze 

toedieningg geen actieve omzetting van 5-FC naar 5-FU plaats onder invloed van de in 

hett maagdarmkanaal aanwezige micro-organismen. 

Inn de General Discussion (Hoofdstuk X) worden de belangrijkste conclusies 

besprokenn van het in de voorgaande hoofdstukken beschreven onderzoek. 

Inn onze populatie van IC patiënten kunnen farmacokinetische analyses van 5-FC het 

bestee worden verricht met behulp van een parametrische analyse met een twee-

compartimentenn model. Het is echter niet ondenkbaar dat in het geval van andere 

dann de door ons aangewende IC patiënten een andere aanpak met afwijkende 

farmacokinetischee modellen vereist is. 

Ondankss het meten van de concentraties 5-FC in het bloed van patiënten en het 

verstrekkenn van onderbouwde doseringsadviezen komen beenmergdepressie en 

levertoxiciteitt nog steeds voor bij de met 5-FC behandelde patiënten. Het meten van 

dezee 5-FC concentraties blijft dan ook een noodzaak om het mogelijk te maken het 

concentratieverloopp te kunnen voorspellen zodat de dosering kan worden aangepast. 

Dee omzetting van 5-FC naar 5-FU, die zowel passief als actief kan plaatsvinden, speelt 

eenn belangrijke rol in de toxiciteit die vaak gepaard gaat met het gebruik van dit 
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antimycoticum.. De passieve omzetting verloopt bijzonder traag maar dient niet te 

wordenn onderschat. De actieve omzetting van 5-FC naar 5-FU daarentegen leidt in 

hett geval van orale 5-FC therapie tot aanzienlijke 5-FU concentraties als gevolg van 

dee omzetting van 5-FC naar het toxische 5-FU onder invloed van het enzym CD van 

bacteriënn die aanwezig zijn in de menselijke maagdarmkanaal microflora. Deze 

omzettingg zal niet plaatsvinden indien 5-FC intraveneus wordt gegeven waardoor de 

5-FCC omzetting tot 5-FU beperkt blijft. Intraveneuze 5-FC toediening verdient wellicht 

omm die reden de voorkeur boven orale toediening. 


