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Summary and general discussion of thesis in 
English and in Dutch 

Including: "Een nieuwe therapie voor malaria' 
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In this thesis several studies are 
discussed that were done with artemether. 
Artemether is a semi-synthetic derivative of 
artemisinin and has a specific and potent 
killing activity against the malaria parasite. 
Artemisinin is isolated from the leaves and 
flowers of a 2 to 3 meters high plant called 
Artemisia annua or sweet wormwood. For 
several reasons there is a growing need for a 
new medicine in the treatment of malaria. 
First, in the last decennia the malaria 
parasite was able to became increasingly 
resistant against most drugs used in the 
treatment of malaria. At this moment there 
are certain areas in South-East Asia, where 
only artemisinin drugs can he utilized in the 
Fight against malaria as the result of parasite 
strains that have become resistant against all 
formerly introduced drugs. Second, side-
effects of currently used drugs, like quinine 
and mefloquine (Lariam), are such that it 
would be more patient-friendly to use a drug 
with less or no side-effects. Third, 
worldwide, the mortality remains high for 
malaria. Still 1 to 2 million people die, 

hiding place of the malaria parasite in the 
red blood cell. The efficacy and safety are 
discussed as well as aspects of the 
pharmacokinetics (what the body does to the 
drug). Their place in the arsenal of 
antimalarial drugs is evaluated. The 
rationale of combination-therapy to prevent 
the development of resistance for 
artemisinin drugs is discussed. Clearly a 
lesson we have learned from the past with 
mainly mono-therapy treatments. This year 
the first registration in Europe of one of 
these compounds (the oral combination 
tablet artemether + lumefantrine, developed 
by Novartis) will take place and therefore 
European doctors and patients will be 
confronted with this new group of drugs for 
the treatment of malaria. 
There seems to be no role for these drugs in 
prophylaxis because we do not know their 
Iongterm effects. Animals who received 
high doses of artemether or arteether 
developed serious brain stam damage. 
Neurotoxicity, however, has never been 
found in humans, although these compounds 
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mostly children between 1-5 years old in 
Africa, as a result of a severe or cerebral 
falciparum malaria. Recently it was said that 
the mortality caused by AIDS in Africa has 
been overtaken by the mortality caused by 
malaria. The World Health Organisation has 
put the combat against malaria, together 
with the combat against smoking, on their 
list of top priorities for the coming century. 
The antigenic variation of the parasite 
during its complex life cycle is one of the 
reasons that the development of a good 
malaria vaccine has been disappointing until 
now. Therefore we are currently still 
dependent on effective pharmacotherapy to 
combat the malaria problem. 

In a review in chapter 2 we discuss 
the different artemisinin derivatives that 
have been developed for oral, intramuscular, 
rectal and intravenous administration. The 
mechanism of action is explained including 
the reason for their specific action at the 

have been given to hundreds of thousands of 
Asian patients. It is not unlikely that these 
drugs will be introduced as 'standby 
treatment' for travellers. It means that the 
traveller will visit a low risk malaria area 
without malaria-prophylaxis and will start 
self-treatment in case of fever (possibly after 
a self-test to diagnose malaria). 

In chapter 3 our method to detect 
artemisinin derivatives and metabolites in 
plasma is evaluated. The paper discusses the 
accuracy and precision of this assay. The 
unique and active part within the chemical 
structure of the group of artemisinin drugs is 
an endoperoxide bridge. This structure is 
reduced at the working electrode and the 
signal of the resulting electric current is used 
for detection. Important for a good detection 
is the rigorous deoxygenation of the plasma 
samples and the device. The assay is 
difficult to set up and execute and can only 
be carried out by a specialised laboratory. 
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The assay is very sensitive up to 5 ng/ml and 
there is no known cross- reaction with other 
chemical compounds. 

Dipsticks detecting drugs or their 
metabolites in urine can be valuable to check 
patient compliance. Furthermore it is an easy 
method to evaluate the use and abuse of a 
drug in a large population. A good example 
of abuse of new drugs are the artemisinin 
drugs which are being sold 'over the 
counter' in many malaria endemic countries. 
In chapter 4 we present the results of a 
method developed in our laboratory to detect 
artemisinin compounds/metabolites in urine. 
With antibodies against artelinic acid, 
produced by immunized mice, it was 
possible to detect compounds of artemisinin 
in urine for about 8 hours after intake (the 
most sensitive results were found after 
intake of artemether). The excretion pattern 
in urine nicely paralelled the concentration 
pattern over time in plasma. 

Are there differences between the 
several artemisinin drugs with respect to 
their pharmacokinetics (what the body does 

combination tablet containing artemether + 
lumefantrine. The results show that the 
absorption of artemether from the gut is fast 
(1 to 2 h) and it is also rapidly eliminated 
(halflife 1 to 2 h). For artemether in the 
combined formulation the mean absorption 
time lasted half an hour longer. More 
striking was that the peaklevel of artemether 
after the last gift at 48 h was only one third 
of the peak level after the first gift with the 
same dose. This seems not to be related to 
the recovery from malaria because we have 
also observed this decline in plasma levels 
overtime in healthy subjects. The metabolite 
dihydroartemisinin appeared to rise over 
time, which suggests that artemether is 
subject to auto induction, in other words it 
enhances its own breakdown within the 
body. Because the metabolite has also 
parasiticidal activity, it is unclear if this 
phenomenon will have consequences for the 
effectivity. 

The same combination tablet studied 
in chapter 6, artemether + lumefantrine, was 
evaluated in a randomized multicenter trial 
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to the drug) and their pharmacodynamics 
(what the drug does to the body and to the 
'bug') In chapter 5 different compounds are 
compared for these aspects. Concerning 
pharmacodynamics, i.e. killing of parasites 
and the subsequent clearance of the 
parasitized red blood cells from the blood, 
there appeared to be no major differences. 
The parasiticidal activity of the derivatives 
in vitro however is higher than the parent 
compound artemisinin. The tolerability of 
the différents products in general was good. 
All have a short elimination halflife of 1 to 2 
hours except the intramuscular arteether 
with an elimination halflife of 24 hours 
although others have argued that this is 
possibly the result of slow release from the 
depot in the muscle. The bioavailability after 
oral and rectal administration is low. 

In the third part of this thesis studies 
with artemether in patients are described 
while in the fourth part studies with 
artemether are reported in healthy subjects. 
In chapter 6 the results of a study in 
Chinese malaria patients are presented who 
were treated with artemether or a fixed 

in the Academic Medical Center in 
Amsterdam and in 7 hospitals in France in 
chapter 7.The efficacy and tolerability was 
analysed in 51 travellers returning from the 
tropics with uncomplicated malaria and 
compared with 52 travellers with malaria 
who were treated with halofantrine. With the 
artemether containing regimen the parasites 
disappeared from the blood median 16 h 
earlier compared to halofantrine. This was 
however not accompanied with a faster 
defervescence. Both drugs were well 
tolerated . An asymptomatic prolongation of 
the QTC interval on the electrocardiogram 
was found for halofantrine during the 
expected peak concentrations. In this trial 8 
patients had a recrudescence; the malaria 
returned again after treatment. We 
concluded from this study that the treatment 
duration of 2 days was probably to short for 
this group of patients with no immunity for 
malaria. Remarkably, the cure rate with the 
same combination drug in Chinese patients 
in the study reported in chapter 6 who had 
received the similar 2 days regimen was 98 
%. Probably the smaller posture, resulting in 
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higher drug concentrations, and pre-existing 
immunity in the Chinese patients 
contributed to this difference in cure rate. 
Moreover, the moderate absorption of 
lumefantrine on an empty stomach has 
probably played a role as well in this low 
cure rate of 82 % in our study. Intake of 
tablets with food and a three instead of two 
days regimen will probably optimize the 
effectivity. 

'Poor metabolizers' are people with 
certain drug-metabolizing enzymes which 
are less active than normal. Generally there 
is a minority in each population with the 
genetic constitution for these slow acting 
enzymes. The prevalence of this poor 
metabolizing state is different per race. This 
variance in expression of certain DNA-
encoded characteristics, like enzyme 
activity, is also called genetic 
polymorphism. It has been described for two 
enzymes from the cytochrome P-450 family; 
CYP 2D6 and CYP 2C19. In chapter 8 we 
have transformed 7 healthy subjects in to 
'poor metabolizers' for these two enzymes 

artemether plasma levels are rather low after 
oral intake and even decline after multiple 
dosing (chapter 6), we evaluated the effect 
of een glass of grapefruit juice on artemether 
levels in 6 healthy male Caucasian subjects 
in chapter 9. A two fold rise of the peak 
level and the AUC (a measure of total drug 
exposure) was observed. It suggests that the 
enzyme 3A4 plays a role in the first pass 
metabolism of artemether. We could not 
detect artemether and its metabolite in 
saliva, probably related to the low dose of 
100 mg and the high protein binding of >90 
%. No influence of artemether on the 
electrocardiogram could be detected despite 
extensive monitoring. 
In a study inVietnam a similar trend was 
found after intake of artemether with local, 
fresh squeezed grapefruit juice in healthy 
Vietnamese subjects (n=8). In Vietnamese 
patients (n=8) however, a double dose 
resulted in 4- fold higher plasmalevels but 
now no effect of grapefruit juice was found. 
Two explanations come to mind. Either 
malaria increases artemether levels by 
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by a pharmacological intervention. This can 
be achieved with drugs that can selectively 
block these enzymes temporarily. We 
evaluated if the pharmacokinetics of 
artemether or its metabolite would be altered 
by inhibiting CYP 2D6 or CYP2C19. There 
were no major changes detected. It seems 
therefore that these two enzymes do not play 
a major role in the breakdown of artemether 
in the body. We concluded from this study 
that it is unlikely that 'poor metabolizers' 
will have prolonged or higher artemether 
plasma levels during a treatment for malaria. 
We also stated that interethnic differences in 
metabolism of artemether are probably not 
explained by genetic polymorphism of the 
two studied enzymes. 

Grapefruit juice has the unique 
property to increase certain drug 
concentrations considerably when the drug 
is taken together with the juice. A not yet 
clearly identified substance in grapefruit 
juice inhibits the activity of the enzyme 
CYP 3A4 in the gut wall. This enzyme plays 
an important role in the first-pass 
metabolism of many drugs. Because 

reducing the volume of distribution or 
increasing the protein binding. Or 
artemether's first-pass metabolism is subject 
to saturation kinetics. 

Finally we investigated in chapter 
10 the decline in bioavailability of 
artemether during a 5-days multiple dose 
regimen in healthy subjects. We found that 
the peak concentration and AUC on day 5 
was only one third compared to day 1. 
Grapefruit juice increased the AUC more 
then 2-fold on both days but did not prevent 
the time-dependent reduction in 
bioavailability. It suggests that CYP 3A4 is 
one of the artemether metabolizing enzymes 
but that this enzyme seems not involved in 
the autoinduction process. 

General discussion 
Two important pharmacokinetic 

phenomena found in our studies with 
artemether are decribed in this thesis and 
were not published previously. First, there is 
a significant decline in artemether plasma 
levels during a treatment regimen. After a 
few days of therapy artemether 
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concentrations in plasma are only one third 
compared to the first day of therapy. After 5 
days there is even a further decline to hardly 
detectable levels. The cause of this decline is 
not yet elucidated and warrrants further 
studies. It is thought but not proven that 
autoinduction of liver enzymes metabolizing 
artemether is the mechanism for this 
phenomenon. This is supported by the 
increase in the metabolite concentrations 
over time. Other options, not yet studied, 
are a drug- induced change in intestinal 
metabolism, P-glycoprotein activation or 
time-dependent change in drug-
distribution. What does this decline in drug 
levels mean for the treatment ? Although 
recently combination therapy is regarded as 
the treatment option of choice, artemether 
monotherapy will still be administered in 
many malaria endemic areas. With the active 
metabolite dihydroartemisinin not 
decreasing over time, it is unclear if this 
phenomenon will have consequences for the 
cure rate. If we regard both artemether and 
dihydroartemisinin essential for cure this 

wall plays a role in the first pass elimination 
of artemether. However, this interaction 
could not be demonstrated in Vietnamese 
malaria patients treated with 200 mg. The 
hypothesis that artemether is subject to a 
dose-dependent first pass metabolism 
warrants further study. We know that 
artemether monotherapy for 5 days will 
result in 15 % recrudescence and this 
increases with less days treatment. We know 
that food and grapefruit juice both double 
plasma artemether levels. It should be 
evaluated in a clinical study if these 
interactions influence the recrudesence rate. 
If it does, an extract of grapefruit juice or the 
identified active component in grapefruit 
could be added to the artemether tablet. 
There is a need to identify the chemical 
substance in grapefruit responsable for this 
strong pharmacokinetic phenomenon in 
CYP3A4-drugs. 

We have described a clinical trial in 
chapter 7 with an unacceptable high failure 
rate. Many studies with artemisinin drugs 
have been done in the past for dose finding 
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time-dependent reduction in drug exposure 
could have consequences for the cure rate. 
The strong presumed inductive capacities of 
artemether will have to be evaluated in 
combination therapies with other 
antimalarial drugs but also with other 
medicines to see if it reduces concentrations 
of the concomitantly administered drug. In 
vitro studies with human liver microsomes 
(and intestinal epithelium) will have to be 
done to find the enzyme which is induced by 
artemether. A multiple dose 
pharmacokinetic study with intramuscular 
artemether could possibly answer the 
question if intestinal enzymes are involved 
in this induction or not. 

Second, we found that grapefruit 
juice increased plasmalevels of artemether 
and dihydroartemisinin at least two fold. It 
teaches us that CYP 3A4 in the intestinal 

by trial and error without accurate 
pharmacokinetic-pharmacodynamic 
knowledge of these new compounds. We are 
currently working on a model linking the 
individual pharmacokinetics of the drug to 
the individual parasite clearance curve. We 
hope that this mathematical 2 compartment 
model will give insight in the true dosing 
regimen without toxicity or recrudescence. 

Novartis AG is at this moment in the 
middle of the registration procedure for their 
combination tablet artemether+lumefantrine. 
They plan to introduce it in non-endemic 
countries as Riamet® in the 6 dose regimen 
and in malaria-endemic countries (with 
premune patients) as Coartem® in the 4 dose 
regimen for about one fifth of the regular 
price. Post-marketing research will be 
necessary to evaluate the true efficacy and 
safety of this new drug. 
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Dit proefschrift bespreekt een aantal 
studies die gedaan zijn met artemether. 
Artemether is een semi-synthetisch derivaat 
van artemisinine en heeft een specifieke, sterk 
dodende werking gericht op de malaria 
parasiet. Artemisinine wordt geïsoleerd uit de 
bloemetjes en blaadjes van de 2 à 3 meter hoge 
plant Artemisia annua, of éénjarige alsem. 
Om een aantal redenen is er behoefte aan een 
nieuw middel tegen malaria. Allereerst is de 
malaria parasiet in staat gebleken de afgelopen 
decennia in toenemende mate resistent te 
worden tegen allerlei middelen die worden 
ingezet voor de bestrijding van malaria. Zo zijn 
er nu een aantal gebieden in Zuid-Oost Azië 
waar alleen nog maar artemisinine producten 
kunnen worden ingezet vanwege de 
voorkomende resistentie tegen alle andere 
middelen. Bovendien zijn de bijwerkingen van 
een aantal middelen dat nu wordt gebruikt, 
zoals kinine en mefloquine (Lariam), zodanig 
dat het patient-vriendelijker zou zijn om een 
middel in te zetten met minder bijwerkingen. 
Daarnaast blijft de mortaliteit door malaria 
hoog. Nog steeds sterven er zo'n 1 à 2 miljoen 
mensen, meestal kinderen tussen 1 en 5 jaar in 

plaats in het arsenaal van anti-malaria 
middelen wordt besproken. Nadruk wordt 
gelegd op het nut van combinatie-therapie ter 
voorkoming van het ontstaan van resistentie 
tegen artemisinine. Een les die we uit een 
verleden van vooral mono-therapiëen hebben 
geleerd. Met de eerste registratie dit jaar van 
één van deze middelen in Europa (namelijk het 
orale combinatie preparaat artemether + 
lumefantrine, op de markt gebracht door 
Novartis) zullen we ook in Nederland in 
toenemende mate te maken krijgen met deze 
nieuwe middelen voor de behandeling van 
malaria. In de profylaxe spelen deze middelen 
geen rol aangezien we onvoldoende op de 
hoogte zijn van de lange termijneffecten. 
Dieren die een hoge dosis artemether of 
arteether toegediend kregen, ontwikkelden 
ernstige hersenstam schade. Mogelijk zullen 
deze middelen wel een rol spelen bij de stand
by medicatie voor de reiziger. Dit betekent dat 
men zonder malaria-profylaxe op reis gaat naar 
gebieden waar de kans niet groot is om malaria 
op te lopen, om vervolgens zelf behandeling te 
starten bij koorts (eventueel na het uitvoeren 
van een diagnostische zelf-test voor het 



190 

Afrika, aan de gevolgen van een ernstige 
infectie veroorzaakt door de malaria parasiet. 
De mortaliteit veroorzaakt door AIDS in 
Afrika zou recent zelfs zijn ingehaald door de 
sterfte als gevolg van malaria. De World 
Health Organization heeft de bestrijding van 
malaria, naast de bestrijding van roken, dan 
ook in haar top drie van aandachtspunten 
gezet. De antigene variatie die de parasiet 
doormaakt tijdens haar complexe levenscyclus 
is één van de redenen dat het tot nog toe helaas 
niet gelukt is om een goed vaccin te 
ontwikkelen. Daarom zal farmacotherapie 
voorlopig noodzakelijk blijven in de strijd 
tegen malaria. 

In een review in hoofdstuk 2 wordt 
een overzicht gegeven over de verschillende 
artemisinine derivaten die zijn ontwikkeld voor 
orale, intramusculaire, rectale en intraveneuze 
toediening . Het werkingsmechanisme wordt 
uitgelegd met een verklaring voor hun 
specifieke werking ter plaatse van de malaria 
parasiet. De effectiviteit en veiligheid van deze 
middelen in patiënten worden besproken en 
ook aspecten van de farmacokinetiek (wat het 
lichaam doet met het geneesmiddel). Hun 

aantonen van malaria). 
In hoofdstuk 3 wordt de methode 

besproken voor het aantonen van artemisinine 
derivaten en metabolieten in het plasma. Het 
artikel bespreekt de specificiteit en de 
gevoeligheid van deze methode. Het unieke en 
ook werkzame deel binnen de structuurformule 
van artemisinine verbindingen is een 
endoperoxide brug. Door middel van een 
electrode wordt deze brug gereduceerd. De 
electrische stroom die hierbij ontstaat dient als 
signaal voor de detectie. Belangrijk hierbij is 
dat het systeem vrij is van zuurstof. De 
methode is lastig op te zetten en uit te voeren 
en kan alleen worden gedaan in een 
gespecialiseerd lab. De methode is zeer 
gevoelig tot 5 ng/ml en er is geen kruisreactie 
met andere chemische verbindingen. 

Dipsticks die geneesmiddelen of hun 
afbraakproducten kunnen detecteren in urine 
kunnen van belang zijn om op een eenvoudige 
wijze te controleren of de patiënt zijn 
geneesmiddelen slikt. Ook kan men op deze 
manier het gebruik c.q. misbruik van een 'over 
the counter' geneesmiddel evalueren in een 
grote populatie. In hoofdstuk 4 laten we de 
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resultaten zien van een in ons lab ontwikkelde 
methode om artemisinine c.q. artemisinine 
afbraakproducten aan te tonen in urine. 
Antistoffen tegen artelinezuur werden 
opgewekt in een muis. Met deze antistoffen 
bleek het mogelijk om verbindingen van 
artemisinine in urine aan te tonen na inname 
van verschillende geneesmiddelen uit deze 
groep (vooral na inname van artemether). Tot 
acht uur na inname kwam het 
uitscheidingspatroon in de urine overeen met 
het concentratiebeloop in het plasma. 

Zijn er verschillen tussen de 
uiteenlopende artemisinine derivaten in hun 
werkzaamheid en farmacokinetiek ? In 
hoofdstuk 5 worden de verschillende 
middelen met elkaar vergeleken. Wat betreft 
de werkzaamheid, het doden van parasieten en 
vervolgens het klaren van geparasiteerde rode 
bloedcellen uit het bloed, lijken er geen grote 
verschillen te bestaan. Wel is de anti-
parasitaire activiteit van de derivaten in vitro 
hoger dan die van de moederstof artemisinine. 
De verschillende producten worden over het 
algemeen ook goed verdragen. Alle hebben 
een korte eliminatie halfwaarde tijd van là 2 
uur behalve het intramusculaire arteether met 
een halfwaarde tijd van 24 uur, maar er is wel 
gesuggereerd dat deze mogelijk het gevolg zou 

iets te stijgen . Het suggereert dat er sprake is 
van autoinductie; het geneesmiddel stimuleert 
zijn eigen afbraak door het lichaam. Omdat het 
afbraakproduct ook malaria parasieten doodt 
zal dit fenomeen waarschijnlijk geen 
consequenties heb voor de effectiviteit. 

Het zelfde combinatiepreparaat uit 
hoofdstuk 6, artemether + lumefantrine, is in 
hoofdstuk 7 onderzocht in een 
gerandomiseerde multicenter trial in het 
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam 
en in 7 ziekenhuizen in Frankrijk. De 
effectiviteit en tolerantie van dit nieuwe middel 
zijn geanalyseerd bij 51 patiënten en 
vergeleken met 52 patiënten die werden 
behandeld met halofantrine. Het betrof allen 
reizigers die terugkwamen uit de tropen met 
ongecompliceerde malaria. De parasieten 
waren mediaan 16 uur eerder verdwenen uit 
het bloed met het combinatiepreparaat zonder 
dat de koorts significant sneller daalde in 
vergelijking met halofantrine. De beide 
middelen werden goed verdragen. Wel werd er 
bij halofantrine een asymptomatische 
verlenging van de geleidingstijd in het hart 
(QTc-interval) op het electrocardiogram 
geconstateerd. Echter 8 patiënten uit de 
artemether + lumefantrine groep kregen een 
recrudescentie; de malaria kwam na 
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kunnen zijn van een traag vrijkomen uit het 
depot in de spier. De biologische 
beschikbaarheid na orale of rectale toediening 
is laag. 

In het derde deel van het proefschrift 
zijn studies beschreven met artemether bij 
patiënten en in het vierde deel bij gezonde 
proefpersonen. In de eerste studie in 
hoofdstuk 6 worden de resultaten 
gepresenteerd van een onderzoek bij Chinese 
malaria patiënten die werden behandeld met 
tabletten artemether of met het combinatie 
preparaat artemether + lumefantrine. De studie 
laat zien dat artemether snel wordt opgenomen 
uit de darm (1 à 2 uur) en ook weer snel wordt 
geëlimineerd (halfwaarde tijd 1 à 2 uur). Voor 
het combinatie preparaat duurt die opname 
gemiddeld een halfuur langer. Veel 
opvallender was dat de piek spiegel van 
artemether na de laatste gift op 48 uur nog 
maar een derde was van de piek spiegel na de 
eerste gift bij dezelfde dosis. Dit lijkt niet te 
worden veroorzaakt door (het herstel van) de 
malaria aangezien we dit ook hebben 
waargenomen bij gezonde vrijwilligers. De 
metaboliet dihydroartemisinine, bleek in de tijd 

behandeling weer terug. We hebben 
geconcludeerd dat de behandelingsduur van 2 
dagen waarschijnlijk te kort was voor deze 
groep van patiënten zonder immuniteit voor 
malaria. Bij de Chinese patiënten uit hoofdstuk 
6 was met hetzelfde regime het 
genezingspercentage 98 %. Mogelijk dat 
hogere geneesmiddelconcentraties, 
samenhangend met hun kleinere postuur, en 
premuniteit (latent aanwezige immuniteit door 
eerder contact met malaria parasieten) hierbij 
een rol hebben gespeeld. Daarnaast zal de 
matige absorptie van lumefantrine op de 
nuchtere maag ook hebben mee gespeeld bij 
dit lage genezingspercentage van 82 % in onze 
studie. Inname van de tabletten met voedsel en 
een 3 in plaats van 2 daagse kuur zal 
waarschijnlijk de effectiviteit optimaliseren. 

Enzymen die geneesmiddelen afbreken 
in het lichaam zijn niet bij iedereen even actief, 
de Er kan een genetische aanleg bestaan om 
een trage stofwisseling voor een bepaald 
geneesmiddel te hebben. Meestal is dit maar 
bij een kleine minderheid binnen een populatie 
het geval. We noemen deze mensen dan 'poor 
metabolizer'. Er zijn ook duidelijke interraciale 
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verschillen gevonden in the prevalentie van 
'poor metabolizers'. Dit fenomeen wordt ook 
wel genetisch polymorfisme genoemd. Het is 
beschreven o.a. voor de twee enzymen uit de 
cytochrome P 450 familie CYP 2D6 en CYP 
2C19. In hoofdstuk 8 hebben we 7 gezonde 
proefpersonen farmacologisch 'poor 
metabolizers' gemaakt voor deze twee 
enzymen en geëvalueerd of de farmacokinetiek 
van artemether hierdoor zou veranderen. Dit 
bleek niet het geval. Deze twee enzymen 
spelen dus geen belangrijke rol in de afbraak 
van artemether. Het valt daarom niet te 
verwachten dat 'poor metabolizers' 
langduriger en/of hogere artemether spiegels 
zullen hebben bij een behandeling voor 
malaria. 

Grapefruitsap heeft de unieke 
eigenschap bij gelijktijdige inname met 
bepaalde geneesmiddelen de plasma 
concentraties van die middelen flink te 
verhogen. Een nog niet definitief 
geïndentificeerde stof in grapefruit sap blijkt 
het enzym CYP 3 A4 in de darmwand uit te 
schakelen. Dit enzym speelt een belangrijke rol 
bij het first-pass metabolisme van veel 
geneesmiddelen. Omdat artemether na orale 
inname vrij lage spiegels geeft en deze in de 
tijd zelfs dalen (zie hoofdstuk 6) werd het 

Onderzocht werd of artemether c.q. haar 
metaboliet in speeksel kon worden gemeten 
maar dat bleek niet het geval (mogelijk door de 
te lage dosis). Ook werden in deze studie geen 
aanwijzingen gevonden voor een invloed van 
artemether op het electrocardiogram. 

Tot slot werd in hoofdstuk 10 de 
daling van de biologische beschikbaarheid van 
artemether tijdens een 5 daagse 'kuur' in 
gezonde proefpersonen onderzocht. 
Vastgesteld werd dat op dag 5 de hoeveelheid 
artemether in het bloed slechts een derde was 
ten opzichte van dag 1 .In deze studie werd ook 
gemeten in welke mate dit fenomeen kon 
worden geantagoneerd door de medicatie in te 
nemen met een glas grapefruit sap. Hierbij is 
de veronderstelling dat de gepostuleerde 
enzym inductie ook plaatsvindt via het enzym 
CYP 3A4 in de darmwand. Met grapefruitsap 
zag je weliswaar een verdubbeling van spiegels 
op beide dagen, maar ook nu was er een daling 
in de tijd waarneembaar. Dit suggereert dat het 
enzym CYP 3 A4 niet betrokken is bij het auto-
inductieproces. 

Beschouwing 
We hebben in deze dissertatie twee 

belangrijke farmacokinetische fenomenen van 
artemether beschreven die nog niet eerder zijn 
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effect van een glas grapefruit sap op 
artemether spiegels bij 6 gezonde 
proefpersonen geëvalueerd in hoofdstuk 9. 
Een verdubbeling van de piekspiegel en van de 
AUC (Area Under the Concentration-time 
curve, een maat voor de in totaal opgenomen 
hoeveelheid geneesmiddel) werd 
waargenomen. Het suggereert dat het enzyme 
3A4 een rol speelt bij het zg. 'first pass' 
metabolisme van artemether. 
Bij een studie in Vietnam bij 8 gezonde 
Vietnamese proefpersonen werd een zelfde 
trend tot verhoging van spiegels na inname van 
100 mg artemether waargenomen met het 
locale vers geperste grapefruitsap. Vietnamese 
patiënten, bleken na 200 mg oraal een 4-
voudig hogere spiegel te hebben dan 
vrijwilligers, echter zonder effect van 
grapefruitsap. Twee zaken kunnen hierbij een 
rol spelen. Malaria zou artemether spiegels 
kunnen verhogen door een afgenomen 
verdelingsvolume of een toegenomen 
eiwitbinding. Daarnaast zou er ook sprake 
kunnen zijn van een verzadiging van het 'first 
pass' metabolisme bij hogere doses artemether. 

gepubliceerd. Ten eerste is er een significante 
daling in artemether plasma spiegels tijdens 
een behandeling. Na een paar dagen therapie 
zijn artemether concentraties in plasma slechts 
een derde vergeleken met de eerste dag. Na 5 
dagen therapie is er zelfs een verdere daling 
naar soms nauwelijks detecteerbare waarden. 
De oorzaak van deze daling in de tijd is nog 
niet opgehelderd, hiernaar is meer onderzoek 
nodig. Er wordt gedacht, maar dit is niet 
bewezen, dat autoinductie van leverenzymen 
het mechanisme is dat dit fenomeen verklaart. 
Dit wordt ondersteund door stijging van de 
metaboliet concentraties in de tijd. Andere nog 
niet bestudeerde opties zijn een geneesmiddel 
geinduceerde verandering in de afbraak van 
medicijnen in de darmwand, een activatie van 
het P-glycoproteine of een tijds-afhankelijke 
verandering in distributie of eiwitbinding van 
artemether. Wat betekent deze daling van 
artemether concentraties tijdens een 
behandeling voor de effectivitieit ? Alhoewel 
sinds kort combinatie therapie beschouwd 
wordt als de behandeling van keuze, zal 
artemether monotherapie nog in veel malaria 
endemische landen worden toegepast. Omdat 
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de actieve metaboliet dihydroartemisinine niet 
daalt in de tijd is het onduidelijk of dit 
fenomeen consequenties zal hebben voor het 
genezingspercentage. Als we zowel artemether 
als dihydroartemisinine essentieel achten voor 
genezing zal deze afname van biologische 
beschikbaarheid wel degelijk gevolgen hebben 
voor de effectiviteit. 

De veronderstelde sterke inductieve 
eigenschappen van artemether zullen moeten 
worden geëvalueerd in therapieën met andere 
antimalariamiddelen maar ook met andere 
medicatie om te onderzoeken of deze 
geneesmiddel concentraties worden verlaagd 
door interactie met artemether. In vitro studies 
met menselijke lever microsomen (en ook 
darm epitheel) zijn nodig om het enzym te 
vinden dat wordt geïnduceerd door artemether. 
In een farmacokinetische studie met 
intramusculair artemether zal mogelijk de 
vraag beantwoord kunnen worden of 
intestinale enzymen betrokken zijn bij de 
inductie of niet. 

Ten tweede hebben we aangetoond dat 
grapefruit sap de plasmaspiegels van 
artemether en dihydroartemisinine minstens 
tweevoudig kan verhogen. Door het zeer 
specifieke effect van grapefruit sap leert dit 
ons dat CYP 3A4 in de darmwand een rol 

artemether spiegels verdubbelen. Het zou in 
een klinische studie onderzocht moeten 
worden of deze interacties het 
genezingspercentage gunstig beïnvloeden. Als 
dit zo is, zou een extract van grapefruitsap, of 
de geïdentificeerde actieve component in 
grapefruit, toegevoegd kunnen worden aan en 
artemether tablet. Het lijkt dan ook nodig om 
deze chemische stof in grapefruit te 
identificeren die verantwoordelijk is voor dit 
sterke farmacokinetische fenomeen in CYP 
3A4-geneesmiddelen. 

We hebben een klinische trial 
beschreven in hoofdstuk 7 met een te laag 
genezingspercentage als gevolg van 
onderdosering. Veel studies met artemisinine 
middelen zijn in het verleden gedaan voor het 
vinden van het juiste doserings regime zonder 
optimale kennis van de farmacokinetische-
farmacodynamische relatie van deze middelen. 
Op dit ogenblik werken we aan een model dat 
de individuele farmacokinetiek verbindt aan de 
individuele parasieten klarings curve. We 
hopen dat dit wiskundige 2 compartimenten 
model ons inzicht zal geven in het juiste 
doserings regime zonder toxiciteit of 
recrudescentie. 

Novartis AG staat op het punt om 
registratie-toekenning te krijgen voor hun 



speelt bij het 'first pass' metabolisme. Echter 
deze interactie kon niet worden aangetoond in 
Vietnamese malaria patiënten die werden 
behandeld met 200 mg. De hypothese dat 
artemether onderhevig is aan een dosis-
afhankelijke verzadiging van het 'first pass' 
metabolisme zal moeten worden onderzocht. 
We weten dat artemether monotherapie leidt 
tot 15 % recrudescentie en deze stijgt met 
minder dagen behandeling. We weten ook dat 
zowel voedsel als grapefruit sap beiden 

nieuwe combinatie tablet artemether+ 
lumefantrine. Zij plannen het om dit middel te 
introduceren in non-endemische malaria 
landen als Riamet® in een behandeling 
bestaande uit 6 giften in 3 dagen en als 
Coartem® in malaria endemische landen (met 
premune patiënten) in een 4 giften over 2 
dagen regime voor ongeveer een vijfde van de 
normale prijs. Post-marketing research zal 
nodig zijn om de ware effectiviteit en 
veiligheid van dit nieuwe middel te evalueren. 
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