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Introductie 

De toenemende ongevoeligheid voor geneesmiddelen (resistentie) van de 

Plasmodium falciparum parasiet vormt een wereldwijde bedreiging. 

Plasmodium falciparum is de parasiet verantwoordelijk voor de dodelijke vorm van 

malaria (malaria tropica). Naar schatting overlijden jaarlijks meer dan twee miljoen 

mensen aan malaria. De resistentie van Plasmodium falciparum verspreidt zich snel. 

Het resistentie probleem is het grootst in Zuidoost-Azië, waar P.falciparum resistent 

is tegen alle gangbare anti-malariamiddelen. Het aantal beschikbare, effectieve en 

betaalbare anti-malariamiddelen is zeer beperkt indien resistentie is opgetreden 

tegen het gebruikelijke middel chloroquine. 

De gevolgen van resistentie zijn: een toename van het aantal zieken en doden a.g.v. 

malaria, een onvolledig herstel van de patiënt en een toename in de kosten voor 

individu en gemeenschap. 

Een nieuwe strategie, toegepast wereldwijd, is dringend nodig voor de controle van 

malaria. Bovendien zijn nieuwe, effectieve anti-malariamiddelen nodig. 

Combinatietherapie wordt toegepast ter voorkoming van resistentie in de 

behandeling van andere ziekten zoals tuberculose, lepra en AIDS. En is ook 

gebruikelijk bij kankerbehandeling. In de behandeling van malaria is dit nog niet 

het geval maar de verspreiding van de resistentie van de falciparum parasiet zou 

aanzienlijk vertraagd of zelfs voorkomen kunnen worden indien patiënten 

behandeld zouden worden met een combinatie van anti-malariamiddelen.. 

Geneesmiddelen die in combinatie gebruikt worden, moeten elkaar aanvullen 

m.b.t. hun pharmacokinetische (wat gebeurt er met het geneesmiddel in het 

lichaam) en pharmacodynamische (wat doet het geneesmiddel in het lichaam) 

eigenschappen om zodoende effectiever te zijn. Bovendien krijgt de parasiet bij 
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blootstelling aan twee niet-verwante medicijnen veel minder snel de gelegenheid 

zich door random genetische mutaties aan te passen aan een van beide middelen. 

Combinatietherapie kan de nieuwe strategie zijn om de snel toenemende resistentie 

een halt toe te roepen. 

In met name Zuidoost Azië wordt een nieuwe groep anti-malariamiddelen 

gebruikt; de afgeleiden van het Chinese kruid qinghaosu, artemisinine, afkomstig 

uit de plant Artemisia annua L.. Qinghaosu werd al jaren gebruikt in China ter 

behandeling van koorts. In 1972, karakteriseerden Chinese wetenschappers de 

biochemische structuur van artemisinine en zijn derivaten. Deze derivaten, 

artesunaat, artemether en arteether, zijn momenteel de meest potente, beschikbare 

anti-malariamiddelen. Zij veroorzaken een sterke reductie van het aantal parasieten. 

Bovendien hebben zij invloed op de groei van de verschillende stadia van de 

parasiet waardoor onder andere de sexuele vorm (gametocyt), die verantwoordelijk 

is voor de verspreiding van malaria, niet tot ontwikkeling kan komen. De 

artemisinine derivaten zijn effectief ter behandeling van malaria tropica indien ze 

minstens zeven dagen gebruikt worden. Een driedaagse kuur blijkt voldoende 

indien de derivaten gebruikt worden in combinatie met mefloquine. 

O p de grens van Thailand en Birma, het centrum van malaria door multi-resistente 

Plasmodium falciparum , blijkt een combinatie van mefloquine en artesunaat zeer 

effectief in de behandeling van deze multi-resistente malaria. Het gebruik van de 

combinatie was noodzakelijk geworden omdat 'P.falciparum nadat resistentie was 

ontstaan tegen chloroquine en de combinatie sulfadoxine-pyrimethamine 

(Fansidar®) ook resistent was geworden voor een hoge dosering mefloquine 

(Lariam®, 25 mg/kg) , het enige overgebleven gangbare anti-malariamiddel. In 

Thailand is de combinatie mefloquine-artesunaat nu de standaard behandeling voor 

multi-resistente malaria ten gevolge van P. falciparum. Maar aangezien Pfalciparum al 

gedeeltelijk resistent is voor mefloquine, bestaat de kans dat er ook resistentie 
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optreedt voor deze combinatie. Bovendien is de combinatie mefloquine-artesunaat 

kostbaar en geeft het gebruik van mefloquine de bekende bijwerkingen. 

Alternatieve combinaties zijn daarom noodzakelijk. 

Een nieuwe anti-malaria-combinatie, artemether-lumefantrine is momenteel 

beschikbaar. Artemether-lumefantrine (Riamet®) is ontwikkeld door een 

samenwerkingsverband tussen de Chinese Militaire Academie van Medische 

Wetenschappen en Novartis, Basel, Zwitserland. Dit proefschrift beschrijft de 

effectiviteit en de veiligheid van artemether-lumefantrine voor de behandeling van 

ongecompliceerde P. falciparum-infectie. 'Ongecompliceerd' betekent dat de 

patiënten geen tekenen van 'ernstige malaria' vertonen en poliklinisch worden 

behandeld. 

Bovendien wordt in dit proefschrift het direkte gebruik van pharmacokinetische-

en pharmacodynamische analvses in relatie tot de effectiviteit van artemether-

lumefantrine beschreven. 

Doelstel l ing 

D e doelstellingen van dit proefschrift zijn: 

A. Het onderzoeken van de effectiviteit en de veiligheid van artemether-

lumefantrine, een nieuwe combinatie van twee anti-malariamiddelen voor de 

behandeling van multi-resistente 'ongecompliceerde' P. fû/dpan/m-'mfectïe. 

B. Het definiëren van de pharmacokinetische en pharmacodynamische 

eigenschappen van artemether-lumefantrine 
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Studie populatie. Het onderzoek vond plaats in MaeLa, een vluchtelingenkamp 

gelegen op de Thai-Birmese grens, 60 km ten noorden van het stadje MaeSot, 

Thailand. De vluchtelingen (30.000) zijn van verschillende ethnische groeperingen; 

de Karen vormen de grootste groep. 

Het gebied is bergachtig en het klimaat is tropisch. In dit gebied is niet zozeer het 

aantal malaria-patiënten het probleem, maar meer het feit dat de Plasmodium 

falciparum parasiet resistent is voor de meeste beschikbare anti-malariamiddelen. 

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de Shoklo Malaria Research Unit (SMRU). De 

resultaten van de onderzoeken worden direkt toegepast op de behandeling van 

malaria in de locale bevolking. 

Globaal overzicht van de hoofdstukken 

Effectiviteit. Aan de Thai-Birmese grens, heeft Plasmodium falciparum resistentie 

ontwikkeld tegen alle gangbare middelen. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de 

verschillende beschikbare anti-malariamiddelen voor de behandeling van 

chloroquine-resistente malaria. Het probleem van de ontwikkeling van de 

geneesmiddelenresistentie wordt tevens benadrukt. 

De effectiviteit en veiligheid van de nieuwe anti-malaria combinatietherapie: 

artemether-lumefantrine werd vergeleken in een gerandomiseerd onderzoek met 

artesunaat-mefloquine, de standaard behandeling voor multi-resistente 

'ongecompliceerde' P. falciparum-mkctie in Thailand. De effectiviteit van beide 

combinaties was goed, maar de effectiviteit van artesunaat-mefloquine bleek 

significant beter te zijn dan die van artemether-lumefantrine (97% versus 82%). 

Meer bijwerkingen werden evenwel gerapporteerd door de patiënten die behandeld 

waren met artesunaat-mefloquine. Wij concludeerden dat de nieuwe artemether-

lumefantrine combinatie effectief was maar minder effectief dan artesunaat-

mefloquine, daarentegen wel beter werd verdragen (hoofdstuk 3). Dit verschil in 
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effectiviteit zou verklaard kunnen worden doordat lumefantrine sneller uit het 

bloed is dan mefloquine. Artesunaat en artemether worden verondersteld 

vergelijkbaar te zijn m.b.t. hun anti-malaria activiteit (hoofdstuk 2). Vervolgens 

werd een onderzoek uitgevoerd naar de optimale dosis en duur van de behandeling 

De basis voor deze studie werd gevormd door direkt gebruik te maken 'in het veld' 

van de resultaten van de pharmacokinetische en pharmacodynamische analyses 

(volgende paragraaf). Het bleek namelijk dat de lumefantrine bloedspiegels 

bepalend waren voor de therapeutische respons (hoofdstuk 6). Om te onderzoeken 

of dit bevestigd kon worden 'in het veld', werden de effectiviteit, veiligheid en 

pharmacokinetiek van de standaardbehandeling met artemether-lumefantrine van 4 

doses gegeven in 48 uur vergeleken met die van 6 doses gegeven in 60 of 96 uur. 

De twee behandelingsschema's met 6 doses bleken significant effectiever te zijn 

dan de standaard dosis. Alle drie de behandelingen werden goed verdragen; door 

de hogere bloedspiegels ontstond geen toename van bijwerkingen (hoofdstuk 5). 

De goede effectiviteit van de zes doses artemether-lumefantrine, gegeven 

gedurende drie dagen, was vergelijkbaar met de effectiviteit van de combinatie 

artesunaat-mefloquine (hoofdstuk 8). 

Toxiciteit/ Veiligheid 

Neurologische bijwerkingen. Hoewel de afgeleiden van qinghaosu (artesunaat, 

artemether, arteether) nu weidverspreid gebruikt worden in gebieden met multi

resistente malaria, is er nog relatief weinig bekend over de veiligheid van deze 

middelen. In de klinische praktijk zijn nog geen belangrijke bijwerkingen gebleken. 

Bij onderzoek naar toxiciteit zijn bij ratten, honden en apen na toediening van hoge 

doses intra-musculaire artemether en arteether ongebruikelijke neurologische 

bijwerkingen beschreven. 

In het algemeen worden artemisinine derivaten in lagere doseringen gebruikt voor 

mensen, echter, gezien de resultaten van de dierproeven, bestaan er twijfels over 
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neurologische bijwerkingen. Wij hebben patiënten die meer dan twee keer 

behandeld waren met een qinghaosu afgeleide in de afgelopen drie jaar 

neurologisch onderzocht (klinische neurologische evaluatie, audiometne en 'early 

latency evoked responses'). Zij werden vergeleken met controles, vergelijkbaar in 

leeftijd en sex. Wij vonden geen significant verschil in neurologische verschijnselen 

tussen beide groepen. Het resultaat van deze studie is bemoedigend, maar sluit 

neurologische schade met met 100% zekerheid uit aangezien het verlies van slechts 

een aantal neuronen moeilijk te ontdekken is. 

Cardiale bijwerkingen. Enkele anti-malariamiddelen, zoals bijvoorbeeld 

halofantrme, geven cardiale (gerelateerd aan het hart) bijwerkingen die vooral 

bleken op te treden bij toediening van hogere doseringen. Hoofdstuk 10 evalueert 

cardiale reacties in relatie tot de hogere dosis artemether-lumefantrine. Er werd 

geen correlatie gevonden tussen hogere lumefantrine bloedspiegels en 

veranderingen op het elektrocardiogram (ECG). Artemether heeft geen cardiale 

bijwerkingen. 

Pharmacokinetische- en pharmacodynamische e igenschappen. Het bepalen 

van de pharmacokinetische en pharmacodynamische eigenschappen van 

artemether-lumefantrine (hoofdstuk 4) vormden de basis voor de studie naar de 

optimale behandelingsduur of het aantal te geven doses. Artemether is zeer 

effectief en het werkt snel met als gevolg dat het aantal parasieten snel daalt 

waardoor het aantal malaria-symptomen snel afneemt. Lumefantrine werkt 

langzamer en opname neemt toe met gelijktijdige inname van voedsel. De 

hoeveelheid lumefantrine in het bloed is bepalend voor de therapeutische respons. 

De goede effectivitiet van de hogere doses artemether-lumefantrine i n het veld' 

werd bevestigd door pharmacokinetische analyses (hoofdstuk 6). De langere 

behandelingsschema's gaven langduriger en hogere lumefantrine bloedspiegels, 
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waardoor het lumefanttine gehalte in het bloed hoog genoeg was om de 

overgebleven parasieten te kunnen doden. 

Er bleek een significante relatie te bestaan tussen veneuse- en capillaire 

bloedspiegels van lumefanttine. Voor de bepaling van lumefanttine bloedspiegels is 

het dus mogelijk capillair bloed te verzamelen waardoor therapeutische en 

pharmacokmetsiche studies bij patiënten van alle leeftijden kunnen worden 

uitgevoerd (hoofdstuk 7). 
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Conclusie 

De nieuwe anti-malaria combinatietherapie, artemether-lumefantrine (Riamet®) 

geeft veelbelovende resultaten. In een gebied met multiresistente P. falciparum-

infectie, zoals op de grens van Thailand en Birma, is een behandeliong met 

minstens zes doses gedurende drie of vijf dagen nodig voor een volledige genezing. 

De driedaagse kuur is te verkiezen boven de vijfdaagse aangezien de meeste 

patiënten slechts hun tabletten innemen als ze zich ziek voelen en na 3 dagen 

effectieve behandeling zijn bij de meeste patiënten de klachten verdwenen. D e 

combinatie blijkt zeer goed verdragen te worden, geen neurologische- en cardiale 

bijwerkingen werden aangetoond. Bovendien kan het ontstaan van multi-resistente 

parasieten vertraagd of zelfs voorkomen worden bij gebruik van deze combinatie. 

In gebieden met lage malaria transmissie kan verdere transmissie en verspreiding 

van resistente parasieten worden onderbroken aangezien artemether ook invloed 

heeft op de ontwikkeling van gametocyten, die verantwoordelijk zijn voor de 

verspreiding van malaria. 

O o k met het oog op de nieuwe strategie, gebruik van combinatietherapie in de 

behandeling van malaria ten gevolge van P. falciparum, vormt artemether-

lumefantrine een goed alternatief. Artemether-lumefantrine zou met name 

beschikbaar en betaalbaar moeten zijn voor diegenen die continu leven onder de 

bedreiging van multiresistente malaria. 

De therapeutische werking van artemether-lumefantrine moet gevolgd worden, 

zowel klinisch als in het laboratorium door de gevoeligheid van de parasiet ten 

aanzien van artemether-lumefantrine te volgen. Artemether-lumefantrine kan een 

belangrijke rol spelen in de strijd tegen malaria, maar bestrijding van malaria vereist 

een aantal op elkaar afgestemde maatregelen die aangepast moeten worden aan de 

locale epidemiologische en economische situatie. 
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