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SAMENVATTING G 

Geneesmiddelresistentiee is een van de grote problemen bij de beheersing en terugdringing 

("controle")) van malaria. De geschiedenis van de geneesmiddelresistentie toont dat de 

controlee van malaria werd bemoeilijkt door de toename en verspreiding van malariaparasieten 

resistentt tegen meerdere geneesmiddelen. Na de introductie van artemisinine-middelen en 

combinatietherapieènn in de negentiger jaren van de vorige eeuw zijn evenwel bemoedigende 

resultatenn bereikt. Andere initiatieven zoals de Global Malaria Control Strategy, die in 1992 

werdd gelanceerd, dragen bij aan de beheersing van malaria door middel van andere 

interventiess zoals bednetten. Dit proefschrift is gebaseerd op onderzoek betreffende 

ongecompliceerdee malaria in zuidelijk Vietnam. 

Inn het inleidende hoofdstuk (hoofdstuk 1) wordt de problematiek van malaria in het 

algemeenn en van malaria in Vietnam in het bijzonder uiteengezet. De ontwikkeling van 

geneesmiddell  resistentie en de negatieve invloed hiervan op de controle van malaria worden 

kortt besproken evenals de initiatieven ter beteugeling van malaria. De Global Malaria Control 

Strategyy is gebaseerd op de volgende vier principes: 

a.. vroege diagnose en behandeling; 

b.. preventieve maatregelen inclusief bednetten en selectief gebruik van insecticiden; 

c.. voorspellen, beheersen en voorkomen van epidemieën; 

d.. training en opbouw van lokaal kader. 

Dezee strategie wordt in praktijk gebracht onder leiding van het Roll Back Malaria Programme 

vann de Wereldgezondheidsorganisatie. 

Eénn van de basisprincipes van dit programma is "vroege diagnose en behandeling". Voor 

dee behandeling van malaria vormen artemisinine en hiervan afgeleide middelen een 

belangrijkee aanwinst. Artemisinine wordt gewonnen uit de plant Artemisia annua, welke plant 

inn China al lang voor onze jaartelling werd gebruikt tegen koortsende ziekten, in de vorige 

eeuww vooral tegen malaria. In 1971 isoleerden Chinese onderzoekers het actieve bestanddeel 

artemisinine,, hetgeen een belangrijk middel tegen malaria werd in China. Sinds de 90'er jaren 

werdenn artemisinine en hiervan afgeleide middelen als artesunaat en dihydroartemisinine in 

toenemendee mate gebruikt in Zuidoost Azië. In 1992 lanceerde de Vietnamese regering een 

Nationaall  Malaria Control Programma gebaseerd op bovengenoemde principes van Roll Back 

Malaria.. Artemisinine nam een belangrijke plaats in in dit programma: lokale productie werd 

ondernomenn en het middel werd de eerstelijns behandeling voor infecties door Plasmodium 
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Samenvatting g 

falciparumfalciparum en moest als zodanig overal beschikbaar zijn. Verschillende aspecten van de 

behandelingg met artemisininepreparaten dienden evenwel nog bestudeerd te worden, met 

namee in de gegeven situatie in zuidelijk Vietnam. Zo was aanvankelijk onduidelijk hoelang 

eenn behandeling met artemisinine moest duren. De resultaten van een vergelijkend onderzoek 

vann behandeling met artemisinine gedurende 5, danwei 7 dagen worden beschreven in 

hoofdstukk 2. Er bleek geen verschil te zijn; de 7-daagse behandeling was niet beter dan de 5-

daagse. . 

Terr voorkoming van ontwikkeling van resistentie tegen geneesmiddelen wordt bij de 

behandelingg van tuberculose, lepra, kanker en HIV-infectie/AIDS combinatietherapie 

toegepast:: verschillende middelen met verschillend aangrijpingspunt worden ingezet. Ook 

voorr de behandeling van malaria wordt deze strategie aanbevolen. 

Chinesee en Vietnamese onderzoekers ontwikkelden de combinatie van dihydroartemisinine, 

piperaquinee (een in China ontwikkeld en gebruikt middel), trimethoprim en primaquine. Dit 

middell  werd in Vietnam geproduceerd onder de naam CV8* en door de overheid toegevoegd 

aann de middelen voor de eerstelijns behandeling van malaria. Formeel, vergelijkend 

onderzoekk van dit middel met andere middelen ontbrak. Wij vergeleken CV8* met de 

combinatiee atovaquone-proguanil (Malarone11), een middel dat nog niet in Vietnam was 

gebruikt,, maar dat elders in de wereld, onder andere in Thailand zeer effectief was gebleken. 

Ditt middel bleek ook goed werkzaam tegen parasieten die resistent waren voor verschillende 

middelen.. De 165 bestudeerde patiënten bleken beide middelen goed te verdragen; er traden 

geenn belangrijke bijwerkingen op. Alle patiënten herstelden snel. 35 uur na het begin van de 

behandelingg met CV8* waren geen parasieten meer aantoonbaar, bij Malarone* was dit na 34 

uurr het geval. De genezingspercentages waren ook gelijk: 94 en 95%. (Hoofdstuk 3) 

Dihydroartemisininee en piperaquine zijn goedkope geneesmiddelen en zouden een belangrijke 

aanwinstt kunnen zijn in de strijd tegen malaria. Onderzoek op grote schaal lijk t aangewezen. 

Malarone""  bleek ook effectief bij de behandeling van patiënten die na behandeling met 

artesunaatt en mefloquine toch weer parasieten hadden gekregen (recrudescentie). 39 patiënten 

werdenn met Malarone"' behandeld, van wie 37 tot en met 4 weken na de behandeling werden 

gevolgd.. 31 patiënten genazen, 5 kregen opnieuw parasieten (recrudescentie). Het middel 

werdd goed verdragen. De conclusie luidde dat Malarone* een veilig en veelbelovend middel 

iss voor Plasmodium fa/ciparum-mfectks in Zuioost-Azie, maar dat recrudescenties 

voorkomen.. (Hoofdstuk 4) 

Behoudenss P. falciparum komt ook P. vivax voor in Vietnam. Chloroquine resistente 

P.vivaxP.vivax is gemeld uit delen van Azië en Zuid-Amerika, maar niet uit Vietnam. Wij vergeleken 
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chloroquinee en artemisinine in de behandeling van 240 patiënten met een P. vivax-infectie. De 

parasietenklaringstijdd bedroeg bij beide middelen 24 uur. Na artemisinine behandeling (3 

dagenn monotherapie) kwamen bij 23% van de patiënten de parasieten terug; na chloroquine 

behandelingg bij 16%. Chloroquine resistente P. vivax komt dus voor in Vietnam en 

behandelingg met alleen artemisinine gedurende drie dagen is niet effectief. (Hoofdstuk 5) 

Eenn belangrijke component van de Malaria Control Strategy is 'Vroege diagnose en 

behandeling".. Wat "vroeg" betekent, is niet gedefinieerd. Vertraging in diagnostiek en 

behandelingg kan onder andere liggen aan de patiënt, maar ook aan het 

gezondheidszorgsysteem.. De afgelopen 10 jaar hebben wij bij onze onderzoeken in 

verschillendee ziekenhuizen en op verschillende health posts, verspreid over de provincie Binh 

Thuann in zuidelijk Vietnam vragenlijsten uitgedeeld aan patiënten die zich wegens koorts 

meldden.. Op grond van de antwoorden konden wij analyseren of vertraging optrad door de 

patiëntt zelf of door het zorgsysteem en waren wij in staat de term "vroeg" nader te preciseren: 

ditt bleek binnen 24 uur na het begin van de klachten te zijn. (Hoofdstuk 6) 

Inn hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van combinatietherapieën en van onderzoek 

naarr farmacokinetische interacties. De rol van het cytochroom P450 (CYP) enzym complex 

wordtt bediscussieerd. Twee zaken kwamen naar voren. Ten eerste dat er betrekkelijk weinig 

bekendd is bij de mens over farmacokinetische interacties tussen malariageneesmiddelen. Het 

grotee wereldwijde malariaprobleem rechtvaardigt zeker meer onderzoek betreffende 

geneesmiddell  interacties, niet alleen tussen malaria geneesmiddelen maar ook tussen 

verschillendee andere groepen van middelen en met name de middelen die voorkomen op de 

lijstt van essentiële geneesmiddelen. Ten tweede dat de weinige informatie die er is suggereert 

datt interacties tussen malariamiddelen zeldzaam zijn. Deze ervaring is heel anders dan die 

mett antiretrovirale middelen; de farmacotherapie van patiënten met HIV-infectie is een 

labyrintt van interacties geworden. De korte behandelingsduur van malaria is een belangrijk 

gegevenn en blijkbaar kunnen vele middelen gecombineerd worden zonder verlies aan 

effectiviteitt en zonder toegenomen toxiciteit. 
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