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Artemisininederivaten: geen bijwerkingen, geen resistentie 

Een nieuwe therapie 
voor malaria 

In de strijd tegen malaria is de aandacht gericht op artemisinine en zijn derivaten. 

Opvallend is de snelle werking van artemisinine, zowel wat betreft de vlotte 

klinische verbetering als wat betreft het verdwijnen van de parasieten uit het bloed. 

Het heeft opvallend weinig bijwerkingen, in tegenstelling tot de meeste andere 

middelen tegen malaria. Artemisinederivaten zijn ook effectief bij de behandeling 

van multiresistente malaria in Zuidoost-Azië. Binnenkort zullen uit deze groep 

artemether en arteether in Nederland worden geregisteerd. 



In april iyo~ stond op de voorpagina van Nature een 
elektronenmicroscopisch vergrote Anopheles-mug 
(vermoedelijk een \ rouw tjesmug, want zij is de 

vector voor de malariaparasiet) met hieronder de 
dreigende titel: "Malaria, is de ramp te voorkomen?" 
[i]. Elke 12 seconden sterft er iemand aan malaria, 
meestal een kind in A l'ri ka onderde vijfjaar. Er is 
sprake van een stijgende chloroquine- en nu ook 
Fansidar '! -resistentie m Afrika. Ook de resistentie 
tegen recent ontw ikkelde middelen als mefloquine, 
halofantrine en zelfs 'good old' kinine neemttoein de 
grensgebieden van Thailand. 

Zoals ook in vele kranten het afgelopen jaar was ie 
lezen, is de wereldwijd w eer stijgende incidentie van 

198 malaria alarmerend, zeker nu tic hoop op een vaccin 
\ erdwenen lijkt na de teleurstellende resultaten van de 
studies met het Spl'66-\ aeein [2]. Studies met-
geïmpregneerde klamboes om malaria te voorkomen 
laten een gunstig effect zien. maai'men is ongerust over 
tie achterblijvende ontw ikkeling\ an immuniteit bij 
kinderen die vanaf de geboorte ondereen klamboe 
slapen [3]. 

In Dakar (Senegal) hebben hei afgelopen jaar 
onderzoekers onder auspiciën van de National 
Institutes of I leallh in tic Verenigde Staten en het 
Pasteurinstituut in Frankrijk gesproken overeen 
internationaal gecoördineerde strategie voor malaria-
onderzoek. I )e Wereldbank en de \\ ereldgezondheids-
organisatie (Wl l( )) zijn betrokken bij het opzetten van 
een 30 jaar durend controleprogramma genaamd 'the 

Mich iel A. 
van Agtmael 

Figuur 1 

De Artemisia annuo (niet in bloei) gefotografeerd 

in een kruidentuin in Bergen. 



African Malaria Initiative'. Zij proberen de 
farmaceutische industrieervan te overtuigen zich nie) 
steeds \ cider terug te trekken uit de ont« ikkeling \ an 
\ accins en malariamiddelen. 

Een van de unieke Symbiosen \ an de u esterse 
farmaceutische industrie niet de traditionele ( !hinese 
geneeskunde is ontstaan nadat in de jaren zeventig 
( 'hinese onderzoekers in Beijing ontdekten dat het 
kruid. Irtemisiaannuahzi zeer w erkzame 
malariamiddel qinghaosu ofartemisininebevat [4]. 
. Irtemisiaatmua [synoniem qinghao (= groen kruid) 
1 if'sw eet wormwood' of eenjarige alsem | gebruiken de 
( 'hinezen al meer dan 2.000 jaar als kruidenthee bij 
koorts (figuur r). 

Me 

Me— t " 

Derivaten 
Artemisinine is een sesquiterpeenlacton en be\ at 

een interne peroxidebrug die essentieel is voor de 
activiteit (figuur 2). Destofwordi verwerkt in capsules 
en zetpillen. Door de slechte oplosbaarheid in w aterof 
olie is artemisinine niet geschikt \ oor parenterale 
toediening. Daarom zijn er inmidddels drie derh alen 
van artemisinine ontwikkeld met verbeterde \\ sische 
eigenschappen. Zo zijn artemether en arteether 
gesynthetiseerd die in olie oplosbaar zijn en hierdoor 
geschikt zijn voor intramusculaire toediening. 1 lel 
derde derivaat, artesunaat, is wateroplosbaar en kan 
behalve oraal en rectaal ook intraveneus worden 
toegediend. Bovengenoemde derivaten zijn in feite 
prodrugs voor dihydroartemisinine. Dit is een 

= 0 

OH 

OCH3 

OC2H5 

OCO-(CH2)2C02H 

Artemisinine 

Dihydroartemisinine 

Artemether 

Arteether 

Artesunaat 

Figuur 2 

De structuurformule van artemisinine en derivaten. 

Een sesquiterpeen bestaat uit 15 C-atomen (sesqui = anderhalf; 

een terpeen te l t 10 C-atomen). De peroxidebrug is de actieve 

component van de structuur 



metaboliet met een grotere activiteit dan artemisinine. 
Dihydroartemisinine is inmiddels ook verwerkt in 
tabletvorm, net als artemether en artesunaat. 

Een zetpil met artesunaat is een veelbelovende 
toedieningsvorm omdat een moeder in een malaria-
endemisch gebied die zelf aan haar zieke, koortsige 
kind kan geven. 'Patients' delay', die vaak veroorzaakt 
wordt door de grote afstand naar het ziekenhuis en de 
onmogelijkheid een tablet toe te dienen aan het versufte 
ofbrakende kind, kan door deze toedieningsvorm gere
duceerd worden en hiermee mogelijk de mortaliteit [5]. 

Productie 
Artemisinine bevindt zich vooral in de bladeren 

200 en de bloemen van de plant. I Iet heeft de hoogste 
opbrengst net voordat de s4. amtua'va. bloei staat. Deze 
opbrengst \ arieert van 0,01% tot 0,8% drooggewicht 
(g/g) en is afhankelijk van het gebied, het seizoen en 
variëteit\ an de plant [6]. De plant groeit niet alleen op 
grote velden in China en Vietnam maar ook in Europa 
(waaronder Nederland) en de Verenigde Staten. 
Onderzoekers van het Walter Reed Army Institute 
of Research in Washington DC (Verenigde Staten), 
geïnteresseerd in het Chinese kruid, ontdekten dat 
het gewoon in de buurt van het instituut groeide [7]! 

Aan het gedroogde plantenmateriaal wordt een 
apolair oplosmiddel zoals petroleumethcr toegevoegd 
en her wordt bij kamertemperatuur geëxtraheerd. 
Na filtratie en herhaald indampen, kristalliseert 
artemisinine uit [81. Een hectare met. / annuageeft 

Van Agtmael MA, Eggelte TA. Een nieuwe therapie voor malaria. Artemisininederivaten 
hoopgevende aanwinst voor de tweede lijn. Pharm Weekbl 1998,133(2):68-75 

Trefwoorden 
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Bijwerkingen 
Farmacokinetiek 
Farmacotherapie, combinatie 
Malaria 
Metabolisme 
Toedieningsvormen 
Werkingsmechanisme 

Samenvatting 
Op korte termijn kan registratie verwacht worden van een nieuwe groep van 
geneesmiddelen voor de behandeling van malaria, de artemisininedenvaten. 
Er wordt een overzicht gegeven over de oorsprong, de werking, de effectiviteit 
en veiligheid bij patiënten, de farmacokinetiek en de plaatsbepaling van de/e 
middelen naast de bestaande malariamiddelen. Artemisinine is afkomstig tut 
Artemisia annua, dat in China al eeuwen als kruidenthee wordt gebruikt bij 
koorts. Er zijn actievere derivaten ontwikkeld - artemether, arteether en 
artesunaat - die worden gebruikt voor orale, intramusculaire, rectale en 
intraveneuze toediening. Opvallend is de snelle werking van artemisinine, 
zowel wat betreft de vlotte klinische \ erbetering als wat betreft het 
verdwijnen van de parasieten uit het bloed. Het heelt op\ allend \\ einig 
bijwerkingen. Nturotcxiciteit, die 1 ; be:;chrc\ en bij dieren, 15 6105) nooit bij 
mensen aangetoond. Er is geen resistentie in vivo beschreven. 1 )eze middelen 
zijn daarom ook effectief bij behandeling van multiresistente malaria. Een 
nadeel van artemisinine is het voorkomen van récrudescenties, samenhangend 
met de korte halfwaardetijd. Daarom is combinatie met een langer werkend 
malariamiddel meestal noodzakelijk. Artemisininederivaten moeten worden 
gereserveerd voor het geval dat gebruikelijke malariamiddelen niet kunnen 
worden toegediend. 

Aanvaard november 1997. 

Correspondentie kan worden gericht aan M.A. van Agtmael, internist, Academisch 
Medisch Centrum, Afdeling Klinische Farmacologie ft Farmacotherapie, KOI-64, 
Meibergdreef 15, 1105 AZAmsterdam, e-mailm.a.vanagtmael@amc.uva.nl 

mailto:e-mailm.a.vanagtmael@amc.uva.nl
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ongeveer 5.000 kg gedroogd plantenmateriaal. 
Mer ccn opbrengst \ an 0,5% geeft dit 
25 kg artemisinine of 2,5 g/m2 . Vooreen kuur met 
artemisinine (bijvoorbeeld 6 dagen eenmaal daags 
500 mg ™ 3 g totaal) is tins iets meer dan i m— land 
begroeid met . / annua nodig. I )oordatde plant bijna 
overal groeit, vormt dit geen beperkende factor voor 
de productie van artemisinine. De productiekosten 
bedragen minder dan 500 dollar per kg. I >n is hoog 
vergeleken met chloroquine maar laag vergeleken 
mei halofantrine of mefloquine. 

Door reductie van artemisinine met natriumboor-
hj dride ontstaat een mengsel van et- en ß-dihydro-
artemisinine. Door methylering van dihydro-
artemisinine ontstaat dan artemether (60% opbrengst 
uit artemisinine) en door ethylering arteether. 
Artesunaatis het hemisùccinaat van dihydro-
artemisinine. 

•&">¥--

Werkingsmechanisme 
I Iet werkingsmechanisme van artemisinine berust 

op twee siappen. Bij de eerste stap wordt de 
endopero\idebrug opengebroken, waardoor vrije 
radicalen omslaan. Dit vindt plaats in de geparasiteerde 
erytrocyt onder invloed van vrij ijzer en heem. In de 
t\\ eetle stap alkj leren deze vrije radicalen parasitaire 
eiw ii ten, waardoor de parasiet te gronde gaat [9]. 

I )e activatie van artemisinine door ijzer en heem 
verklaart de selectieve toxiciteit voor de malariaparasiet 
want deze leeft in een zee van ijzer/heem. 
V rijeradicalem angers zoals ascorbinezuur, tocoferol of 
acetylcysteine, ântagoneren de antimalaria-activiteit 
\ an artemisinine in vitro en in vivo. Ook is aangetoond 
dat ijzerchelatoren, die vrij ijzer binden, artemisinine 
antagoneren. 

Artemisia annua groeit niet alleen op grote 

velden in China en Vietnam, 

maar ook in Europa en de Verenigde Staten 

In vitro wordt 50% \ an een Plasmodiumfafciparum-
populatie in de groei geremd door artemisinine-
coneentraties van 0,2 tot5,] ng/ml [10]. Plasmapiek-
spiegels bij patiënten liggen 10 tot 60 maal zo hoog. 
Artemether en arteether zijn tweemaal zo actief terwijl 
artesunaat en dihydroartemisinine in vitro vier- tot 

De auteur [1] 
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Amsterdam. Daarnaast 
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onderzoek betreffende 

de klinische en 

farmacologische 

aspecten van 

artemether. 



vijfmaal zo actief zijn als artemisinine. Tn vivo is nog 
geen resistentie aangetoond. In vitro zijn er al wel 
artemisinineresistentc of verminderd gevoelige 
parasieten gemaakt [n]. 

De meeste malariamiddelen doden de malaria
parasiet in het oudere trofozoïet-stadium van haar 
levenscyclus (het veel gebruikte begrip schizonticide is 
dus eigenlijk onjuist). De artemisinineproducten 
hebben een breder spectrum en doden ook jongere 
trofozoïeten. Dit verklaart waarom bij malariapatiënten 
de jonge trofozoïeten sneller verdwijnen onder therapie 
met artemisinine dan met andere malariamiddelen [12]. 
Er lijkt ook sprake te zijn van gametocide activiteit. 
Omdat gametocy ten door de malariamug worden 
opgezogen om zich in de mug voort te planten, zal 
hiermee een reductie van transmissie plaatsvinden. 
Sinds het uitgebreide gebruik van deze middelen in 
China en Vietnam, is daar een duidelijke afname van de 
incidentie van malaria waarneembaar [13]. 

Artemisininederivaten zijn ook \\ erkzaam tegen 
P. r/r/zr-infecties maar niet tegen de hypnozoïeten in 
de lever, waarvoor altijd een aanvullende behandeling 
met primaquine noodzakelijk is. 

Act iv i te i t tegen andere pathogenen 
In vitro is antiprotozoaire activiteit aangetoond 

tegen Toxoplasma gondii zn Pneumocystis carinii. In 
dierstudies konden deze effecten echter niet worden 
bevestigd. Wel is er enig gunstig effect op cutané 
leishmaniasis en ook op schistosomiasis bij muizen 

aangetoond. Z>VAw/-species, die net als de 
malariaparasiet intra-erytroeytair leven, blijken 
ongevoelig voor artesunaat. 

Verder is cytotoxiciteit voor bepaalde tumorcellen 
gerapporteerd. Daarnaast zouden extracten van de 
plant ook immuunmodulerende eigenschappen 
bezitten, die worden toegeschreven aan andere 
verbindingen in de plant dan artemisinine [6]. 

Bijwerkingen 
1 londerdduizenden patiënten in China en Vietnam 

zijn behandeld met artemisininederivaten en tot nog toe 
zijn geen ernstige bijwerkingen gerapporteerd, anders 
dan bij de meeste andere malariamiddelen [14]. Bij apen 
werd in hoge doseringen remming van de hematopoëse 
gezien en toxische effecten op hart, lever en nieren. 
Neurotoxiciteit, met name bestaande uit laesies in pons 
en medulla in de hersenen, is waargenomen bij ratten en 
honden die gedurende 6-8 dagen vijf tot zesmaal de 
gebruikelijke dosering aan artemether of arteether 
kregen [15 16]. Tot nog toe zijn er nooit neurologische 
afwijkingen bij patiënten geconstateerd. 
Voorzichtigheid blijft echter geboden. Ernstige 
neurotoxiciteit werd ook in het verleden aangetoond bij 
het gebruik van absinthe, de populaire likeur die werd 
bereid uit A'rtemisic1 absinthium. Begin deze eeuw werd 
deze drank dan ook van de markt gehaald [17]. Vanwege 
deze mogelijke neurotoxiciteit is er geen plaats voor 
artemisininederivaten bij de profylaxe van malaria. 
Bovendien kan niet worden uitgesloten dat een 
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metaboliet met een lange halfwaardetijd wordt gevormd 
die leidt tot cumulatieve toxiciteit. Bij dierstudies werd 
tevens een verlenging van het QTc-interval op het 
elektrocardiogram waargenomen, overigens zonder 
aritmieën. Deze QTc-verlenging is ook waargenomen 
bij mensen, zonder dat dit klinische consequenties had. 
I n een recent onderzoek in het Academisch Medisch 
Centrum w erd aan reizigers die met malaria uit de tropen 
terugkwamen, co-artemether (een oraal combinatie-
preparaat van artemether en benflumetol) of halofantrine 
gegeven. In deze studie werd meer, overigens asympto
matische, QTc-verlenging gezien in de halofantrinegroep 
dan in de co-artcmethergroep [18]. 

De concentratie artemisinine in de geparasiteerde 

erytrocyt is waarschijnlijk hoger dan die in serum 

Farmacokinetiek 
Serummonsters moeten direct na afname in de 

vriezer (bij -20 of liefst -jo°C) worden bewaard, 
omdat dihydroartemisinine vrij snel degradeert bij 
kamertemperatuur [19]. Van de verschillende 
detectietechnieken om artemisinine, derivaten en 
metabolieten aan te tonen in bloed, lijkt 'high pressure 
liquid chromatography' met elektrochemische detectie 
(HPLC-ED) de specifiekste en gevoeligste methode. 
De voor deze groep geneesmiddelen zo specifieke 
endoperoxidebrug wordt onder strikt anaërobe 
condities gereduceerd door een elektrode. Tot 
concentraties van 5 ng/ml kan dan een elektrische 
stroom worden gemeten. De techniek vereist 
geavanceerde apparatuur en getraind personeel. 
De bepaling is daarom niet uitvoerbaar in 'het veld' 
in eenvoudige laboratoria. Eerdere farmacokinetische 
studies met andere technieken, zoals HPLC met 
UV-detectie en radioimmunoassay, worden als 
inferieur beschouwd. Resultaten uit deze studies 
zijn dan ook niet extrapoleerbaar naar recente 
farmacokinetische studies [20]. 

Het is bij de interpretatie van serumconcentraties 
van belang te beseffen dat de geneesmiddelconcentratie 
in de geparasiteerde erytrocyt waarschijnlijk hoger is 
dan in serum. Tn een studie met gelabeld dihydro
artemisinine bleek, weliswaar in vitro, de opname in 
een erytrocyt die was geïnfecteerd metP/asmodium 
falciparum, 300 keer zo hoog als in serum of in een niet-
geparasiteerde erytrocyt [21]. Daarnaast kan binding 
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van artemisinine aan bet a-i-zure glycoproteïne, een 
acutefase-eiwit waarvan de concentratie bij malaria is 
verhoogd, verschillen geven in serumconcentraties bij 
patiënten vergeleken met vrijwilligers. 

De activatie van artemisinine 

door ijzer en heem verklaart de selectieve 

toxiciteit voor de malariaparasiet 

Oraal artemisinine wordt snel maar incompleet 
geabsorbeerd met grote inter en intra-individuele 
variabiliteit. Voor artemether geldt dat de rclatiex e 
biologische beschikbaarheid, oraal vergeleken met 
intramusculaire toediening, 43% is [22]. De absolute 
biologische beschikbaarheid van dihydroartemisinine 
was 82% in een studie waarbij oraal met intraveneus 
artesunaat werd vergeleken [23]. (let is niet bekend 
waar in het maagdarmkanaal artemisinine wordt 
opgenomen en ook niet hoe: door passieve diffusie of 
enz] m-gemedieerd. Mogelijk is er reeds in tie 
darmmucosacel sprake van een omzetting door 
enzymen van de cytochroom-P45o-familie, hetgeen 
zou kunnen leiden tot een presystemische intestinale 
eliminatie. In ons laboratorium wordt nu gekeken of 
grapcfruitsap, als remmer van het CYP3A4 in de 
darmwand, de serumconcentratie van artemether of 
dihydroartemisinine beïnvloedt. 

Voedsel verhoogt de piekspicgel ( C m a x ) en de 
totale hoeveelheid in het plasma (AUC; 'area under the 
curve') van het lipofiele artemether, maar niet van 
artemisinine. 

Artemether oraal toegediend bereikt in 1 tot 2 uur de 
piekspiegel en heefteen eliminatiehalfwaardetijdvan 
1 tot 2 uur. De metaboliet dihydroartemisinine volgt 
hetzelfde profiel. De eliminatiehalfwaardetijd van het 
intramusculaire arteether is veel langer, maar het is niet 
uitgesloten dat deze trage eliminatie wordt veroorzaakt 
door een zeer trage absorptie (het zogenaamde 
'flip-flop'-fenomeen). 

flit experimenten in \ itro en met ratten blijkt dat 
artemisinine met name in de lever gemctaboliseerd 
wordt [24]. Welke enzymsystemen hiervoor 
verantwoordelijk zijn, is nog niet bekend. De enzymen 
CYP2D6 en CYP2C19 lijken geen rol te spelen in het 
metabolisme van artemether. Specifieke remming van 
deze enzymen met kinidine respectievelijk Omeprazol 
bleken geen invloed te hebben op artemether- of 
dihydroartemisinineconcentraties bij gezonde 
proefpersonen. Levercirrose heeft geen invloed op 
plasmaspiegels van artemisinine. 

Piekspiegels van artemisinine worden bij herhaalde 
doseringen in de tijd steeds lager. Dit is nog niet geheel 
begrepen. Mogelijk speelt inductie van enzymen in de 
darm of in de lever hierbij een rol, zoals ook bij 
rifampicine wordt gezien [25]. Het fenomeen wordt 
ook bij vrijwilligers waargenomen. Het is dus niet 
w aarschijnlijk dat dit het gevolg is van een verbeterende 
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leverfunctie door het herstel van malaria [26]. 
Artemether wordt in de lever snel omgezet in onder 

andere dihydroartemisinine, dat voor een deel door de 
nier wordt uitgescheiden. Mogelijk wordt een deel van 
de artemether reeds in de maag door zure hydrolyse 
omgezet in dihydroartemisinine. 

Absorptie van artemisinine vanuit zetpillen verloopt 
trager en geeft lagere en latere piekspiegels. Daarom moet 
er in geval van rectale toediening hoger gedoseerd worden. 

In ons laboratorium wordt momenceel een 'dipstick' 
ontwikkeld om artcmisininemctabolieten in urine aan 
te tonen voor 'sürvey'-doeleinden en onderzoek naar 
therapietrouw. 

Dosering 
I )oseringen voor volwassenen staan weergegeven 

in tabel 1. 

Malar iapat iënt l igt 

wegens plaats

gebrek op de gang. 

Hilario Sanchez 

Hospital, 

Masaya/Nicaragua 



Tabel 1 
DOSERINGEN VAN ARTEMISININE EN DERIVATEN BIJ VOLWASSENEN 

Geneesmiddel Oraal Parenteraal In combinatie 

Artemisinine dag 1 ; 25 mg/kg 
dag 2 t/m 7: 12,5 mg/kg 

dag 1: 25 mg/kg 
dag 2 + 3: 12,5 mg/kg 
dag 2: mefloquine 15 mg/kg 
dag 3: mefloquine 10 mg/kg 

Artemether dag 1: 300 mg in één dosis dag 1: 300 mg (3ml) 
(6 tabletten à 50 mg) intramusculair 
dag 2 t/m 5: dagelijks 100 mg dag 2 t/m 5: 100 mg 

intramusculair 

co-artemether (artemether+ 
benflumetol) 80-480 mg 
(4 tabletten à 20-120 mg) 
2 maal daags, 3 dagen. 
(2 dagen indien semi-immuun) 

Arteether dag 1: 3,2 mg/kg 
dag 2 t/m 5: 1,6 mg/kg 

Artesunaat dag 1: 4 mg/kg 
dag 2 + 3:2 mg/kg 
dag 4 t/m 7: 1 mg/kg 

dag 1: 2,4 mg/kg intraveneus dag 1 t/m 3: 4 mg/kg 
12, 24 uur: 1,2 mg/kg 
intraveneus 
dag 2 t/m 7: 1,2 mg/kg 
intraveneus 

dag 2: mefloquine 15 mg/kg 
dag 3: mefloquine 10 mg/kg 

Dihydroartemisinine dag 1: 120 mg 
dag 2 t/m 7: 60 mg 



Studies bij ongecompliceerde malaria 
In China, Vietnam en Thailand zijn vele studies 

gedaan met verschillende preparaten. In het algemeen 
werd een snelle klinische verbetering gezien met het 
vlot verdwijnen van de parasieten uit het bloed binnen 
48 uur. 1 loc langer de therapie, des te kleiner bleek de 
kans op een recrudescentie. Bij de regimes waarbij 
gedurende 5-7 dagen therapie werd gegeven, was het 
genezingspercentage meestal ^95 [27]. De patiënt die 
zich na 2 dagen beter voelt, zal echter niet een week 
pillen slikken, zeker niet in een arm, malaria-endemisch 
land. Daarom worden artemisininepreparaten nu 
gecombineerd met langwerkende middelen zoals 
mefloquine, doxycycline, Fansidar® ofbenflumetol. 
Benflumetol is een nieuw langwerkend malariamiddel 
dat in de jaren tachtig in China werd gesynthetiseerd. 
1 Iet orale combinatieproduct artemether/bentlumetol, 
onder de naam co-artemether, combineert de korte 
snelle werking van artemether met de langdurige 
werking van benflumetol, om hiermee recrudescenties 
te voorkomen. Met een regime van 4 doses over 48 uur 
werd een genezingspercentage van 95 gezien in China, 
88 bij reizigers in Europa en 81 in Thailand, stijgend 
naar 96 bij 6 doses over 60 uur. Co-artemether werkt 
snel en heeft opvallend weinig bijwerkingen [18 28]. 

Combinatietherapie 

COMBINATIETHERAPIE IN VERBAND MET RESISTENTIE 

Net als bij aids en tuberculose, lijkt het combineren 
van geneesmiddelen ook wenselijk in de malaria
therapie. Tot nog toe is voor elk individueel middel dat 
werd geïntroduceerd voor de behandeling van malaria, 
resistentie ontstaan (uitgezonderd - tot nog toe! - de 
artemisininederivaten). Zoals we zagen bij chloroquine 
voor malaria, isoniazide voor de tuberkelbacil en 
zidovudine voor het 11IV, zal resistentie sneller 
ontstaan bij monotherapie dan in combinatie met nog 
een of twee middelen. Stel dat de kans op een resistente 
parasiet tegen middel A 1:1000 is en de kans op een 
resistente parasiet tegen middel B (niet verwant aan 
middel A) is ook 1:1.000, dan zal de kans op falen van de 
combinatietherapie A/B 1:1.000.000 zijn. Anders 
gezegd: genezing is dan zeer waarschijnlijk bij minder 
dan een miljoen parasieten in de patiënt. Recent werd 
het middel Malarone® door Glaxo Wellcome 
geïntroduceerd dat het nieuwe atovaquon combineert 
met het oudere proguanil. Atovaquon als monotherapie 
gaf vrij snel resistentie. Dit wordt nu door combinatie 
met proguanil voorkomen. 

Vanwege mogelijke neurotoxieiteit 

is er geen plaats voor artemisininederivaten 

bij de profylaxe van malaria 

De drijfveer 
De auteurs zijn geïnte

resseerd in 

de farmacokinetiek en -

dynamiek van 

artemisininederivaten 

en in 

het ontwikkelen van 

nieuwe methodieken 

voor de analyse van 

deze middelen. Met de 

huidige problemen 

inzake bijwerkingen en 

toenemende resistentie 

voor de gebruikelijke 

middelen terbehandeling 

van malaria, 

verwachten de auteurs 

dat artemisinine

derivaten in de 

toekomst een steeds 

belangrijker plaats 

zullen innemen in de 

malariatherapie 

in binnen- maar vooral 

buitenland. 



Het binnenkort te registreren product co-artemether 
van Novartis is een combinatie van artemether en 
benflumetol en heeft onder andere als voordeel dat 
beide middelen nieuw zijn en er voor beide nog geen 
resistentie is beschrex en. Een probleem bij 
malariamiddelen met een lange halfwaardetijd is het 
langdurig bestaan van subtherapeutische concentraties. 
Als een patiënt na behandeling opnieuw geïnfecteerd 
raakt, kan de parasiet resistentie ontw ikkelen tegen het 
nog aanwezige geneesmiddel. 

COMBINATIETHERAPIE 
IN VERBAND MET RECRUDESCENTIE 
Naast preventie van resistentie willen wc met een 

combinatietherapie ook recrudescentie voorkomen. 
Met artemisininederivaten, die snel, krachtig maar kort 
werken, wordt veel van tic totale hoeveelheid parasieten 
geëlimineerd in het begin van de therapie. Om alle 
parasieten te elimineren, moet men langdurig 
behandelen. Dit is in de praktijk vaak niet haalbaar. Door 
combinatie met een middel met een langere werking 
hoopt men het restant aan parasieten te doden. I let meest 
onderzocht is de combinatie artesunaat met mefloquine, 
dat een zeer effectief regime is voor de multiresistente 
malaria in Thailand en ook voor de ernstige malaria, 
waarbij artesunaat intraveneus wordt gegeven. 

Studies bij ernstige malaria 
Door de snelle en effectieve werking van 

artemisininepreparaten, waren de \ erw achtingen 

hoog gespannen voor de behandeling van de ernstige, 
gecompliceerde malaria. Helaas kwamen deze 
verwachtingen tot nog toe niet uit. Ondanks vele 
interventies heeft de gecompliceerde of cerebrale 
malaria nog steeds een mortaliteit van 15-25%. 

In een studie bij 576 Gambiaanse kinderen met 
cerebrale malaria werkte intramuseulair artemether 
net zo goed als intramuseulair kinine. De mortaliteit 
in beide groepen was 21%. Van de kinderen had 
3 respectievelijk 5% na herstel neurologische 
restverschijnselen. Wel verdwenen de parasieten 
wat sneller uit het bloed met artemether (in 2 dagen) 
en gaf de injectie minder lokale bijwerkingen [29]. 

Bij 560 volwassenen met ernstige malaria in 
Vietnam was de mortaliteit in de intramusculaire 
artemethergroep 13% en in de intramuseulair 
kininegroep 17%. Ook hier verdwenen de parasieten 
sneller uit het bloed met artemether. De koorts hield 
« el v at langer aan (5,3 dagen), het herstel uit coma 
duurde langer (bijna 3 dagen) en de opnameduur was 
langer (12 dagen) dan in de kininegroep [30]. 

In het editorial in de New England Journal of 
Medicine van 11 juli 1996, waarin bovenstaande studies 
gepubliceerd werden, wordt genoemd dat de mortaliteit 
\ an ernstige malaria nog steeds te hoog is [31]. Helaas 
heeft ook artemether dit niet kunnen reduceren. 
Wellicht is artesunaat, dat intraveneus toegediend nog 
sneller werkt, superieur aan artemether en kan het de 
mortaliteit van ernstige malaria wel reduceren. Een 
recente, nog niet gepubliceerde studie uit Vietnam gal' 
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een mortaliteit van 8% voor artesunaat vergeleken met 
20% in de kinine groep. 

Zwangerschap 
Er zijn slechts anekdotische berichten over het 

gebruik van artemisininederivaten in de zwangerschap. 
Tn één studie werden geen afwijkingen gevonden bij 
6 kinderen van moeders die in het tweede of derde 
trimester van de zwangerschap met artemisinine of 
artemether waren behandeld. Ook in een bericht over 
i- kinderen van wie de moeders tijdens 16-38 weken 
zwangerschap waren behandeld met artemisinine, 
werden geen afwijkingen gemeld bij de kinderen in een 
follow-up tot 10 jaar. 

I n het algemeen lijkt het verstandig in het eerste 
trimester geen artemisininederivaten voor te schrijven, 
omdat het effect op de foetale ontwikkeling bij mensen 
nog onvoldoende bekend is. Embryotoxiciteit, maar geen 
teratogeniteit, werd beschreven bij muizen, ratten en 
konijnen die hoge doseringen artemether kregen. 
Gezien het ernstige beloop van malaria in de zwanger
schap moeten artemisininederivaten worden overwogen 
bij kinineresistentie of-overgevoeligheid [30]. 

Exceptionally high cure rate 
Rapid reduction of fever 
Rapid clearance of parasites 
High patient acceptability 



Regis t ra t ie 

BUITEN EUROPA 

Artemisinine is geregistreerd in China en Vietnam. 
Artesunaat tabletten en ampullen zijn geregistreerd in 
Brazilië, China, Ghana, Myanmar, Thailand en 
Vietnam. Artemether capsules zijn geregistreerd in 
China. Artemether ampullen voor ggf̂  ___ 
intramusculaire toediening (Paluther R') hb'['! •'«•"«si 
is ontwikkeld door Rhône-Poulenc 
Rorer uit Frankrijk in samenwerking 
met Kunming Pharmaceutical 
Factory in China. Paluther*' is reeds 
geregistreerd in 23 landen in Afrika, 
8 landen in zuidoost-Azië en 6 
landen in Latijns Amerika. Arenco 
Pharmaceutica uit België distribueert het orale 
product Artenam® (artemether) in Afrika. 

1 let is in veel van deze landen onduidelijk in 
welke mate de registratie-eisen overeen komen 
met WHO-richtlijnen en standaarden voor 
good manufacturing practice (GMP). Het feit 
dat deze middelen vrij 'over the counter' of op de zwarte 
markt verkrijgbaar zijn, zal ongetwijfeld in de toekomst 
gevolgen hebben voorde resistentieontwikkeling. In 
de Verenigde Staten zijn nog geen artemisinine-
derivaten geregistreerd. 

BINNEN EUROPA 

Paluther* is in Frankrijk en Denemarken 
geregistreerd voor gebruik in het ziekenhuis. Ook het 
intramusculaire arteether (Artecef®) zal naar 
verwachting binnenkort worden geregistreerd (ACF 
Maarssen) en er wordt gewerkt aan een orale vorm van 
dihydroartemisinine. Bij Mepha (Zwitserland) is 
artesunaat als tablet en als rectale capsule nog in een 
pre-registratiefase. Novartis zal in 1999 in Europa 
registratie aanvragen voor het orale combinatieproduct 
artemether/benflumetol (co-artemether). 

Het zou aantrekkelijk zijn als een nieuw malaria
middel op de markt zou komen met een 

« h o g e r e prijs 
in de ontwikkelde landen, zodat het voor 

1 een veel lagere prijs in de 
ontwikkelingslanden kan worden 
gedistribueerd. 

»Wil malaria 

Toekomst 
Na artemisinine (ie generatie) en zijn 

I derivaten 
(2c generatie) wordt er nu gewerkt aan 3e 

generatie artemisininepreparaten, die geheel 
synthetisch worden gemaakt. Er zijn synthetische 
trioxanen in ontwikkeling met een in-vitro-activitcit 
duizenden malen groter dan die van artemisinine [32]. 
Zo lijkt de toekomst voor de malariatherapie minder 
somber dan in de inleiding werd geschetst. De 
artemisininederivaten worden door sommigen 
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beschreven als de nieuwe hoop in de behandeling van 
malaria. Maar het dreigende gevaar is dat 'het kruid te 
snel wordt verschoten' wanneer dit veelbelovende 
middel in de eerste lijn wordt ingezet voor de 
behandeling van malaria. Daarom heeft de WHO ook 
strenge richtlijnen opgesteld aangaande de distributie 
van artemisinine en derivaten. Deze standpunten van de 
WHO zijn als volgt. 

• Artemisininederivaten zouden alleen moeten worden 
voorgeschreven in landen met'multidrug resistant 
malaria', dus bijvoorbeeld nog niet in Afrika. (Het is 
daar overigens al in meer dan 12 landen op de markt!) 

• Het zou alleen op recept verkrijgbaar moeten zijn en 
niet 'over the counter'. (Dit is helaas wel het geval in 
zuidoost-Azië en Afrika.) 

• Het moet een kwaliteitscontrole ondergaan. 
(In Europa vinden preregistratieprocedures voor 
artemether en arteether plaats volgens richtlijnen 
voor good clinical practice en good manufacturing 
practice. In veel malaria-endemische landen is het 
echter onduidelijk welke richtlijnen voor deze 
registratie worden gehanteerd.) 

• Combinatie met een ander effectief malariamiddel 
is noodzakelijk. (Meestal wordt het gegeven met 
mefloquine.) 

• Artemisininederivaten moeten niet worden 
voorgeschreven als chcmoprofylaxe. (Neurotoxiciteit 
bij langdurige inname is niet geheel uitgesloten en 
chemoprofylaxe verhoogt het risico op resistentie
ontwikkeling door de continue selectiedruk.) 

• Promotie van het middel die leidt tot misbruik door de 
consument, moet worden voorkomen. (Nu al 
verschijnen er berichten in de media dat artemisinine 
de 'magic bullet' is voor het malariaprobleem.) 

• Deze nieuwe groep van geneesmiddelen moet 
'post-marketing surveillance' ondergaan. 
('Post-marketing surveillance' onder leiding van 
de W H O vindt alleen plaats in Thailand voor 
artesunaat en artemether. De overheid van 
Myanmar wil dit ook gaan opzetten [33]. 

Helaas lijkt het onafwendbaar dat dumping 
van deze aantrekkelijke groep van geneesmiddelen 
op de verschillende markten in ontwikkelingslanden 
toch zal continueren, ondanks de adviezen van 
de W H O . 



Conclusie 
Hoewel vrijwel nog nergens in de Westerse landen 

geregistreerd, hebben de artemisininederivaten hun 
effectiviteit bewezen voor de behandeling van malaria, 
inclusief de ernstige en cerebrale malaria en de multi
resistente malaria. Hun effectiviteit, het ontbreken van 
ernstige bijwerkingen en de betrekkelijk lage productie-
en verkoopkosten, geven de artemisininederivaten een 
belangrijke plaats bij de behandeling van malaria. 

Vanwege de hoge frequentie aan recrudescenties is 
langdurige behandeling in monotherapie (5 tot 7 dagen) 
of combinatie met een ander, langer werkend middel 
zoals mefloquine ofbenflumetol, noodzakelijk. 

Idealiter zouden de artemisininederivaten 
gereserveerd moeten worden voor die situaties waarbij 
de gebruikelijke malariamiddelen niet kunnen worden 
gege\ en. Dit zal «'aarschijnlijk voor de Afrikaanse 
praktijk een illusie zijn. 
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