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Tuberculose (TB of TBC) is een ernstige infectieziekte veroorzaakt door de bacterie
Mycobacterium tuberculosis. Wereldwijd ontwikkelen jaarlijks 9 miljoen mensen
TB en overlijden er 1,5 miljoen mensen aan deze ziekte. Een derde van de wereldbe-
volking heeft een latente TB infectie: de mensen zijn geïnfecteerd met de bacterie
zonder dat ze symptomen van de ziekte hebben.

De belangrijkste klachten en verschijnselen van TB zijn hoesten, gewichtsverlies,
nachtzweten en vermoeidheid. Omdat ze niet erg specifiek zijn, is het vooral van
belang dat artsen denken aan de mogelijkheid van TB. Als TB niet wordt behan-
deld, is de mortaliteit hoog. De behandeling is medicamenteus en bestaat uit een
combinatie van antibiotica: isoniazide, rifampicine, pyrazinamide en ethambutol
gedurende twee maanden waarna nog vier maanden moet worden doorbehandeld
met isoniazide en rifampicine. Behandeling met deze zogenoemde eerstelijns ge-
neesmiddelen is in het algemeen succesvol, maar resistentie tegen deze middelen
en bijwerkingen worden regelmatig gezien. Door de lange behandelduur is ook
therapietrouw een belangrijk probleem.

De medicamenteuze behandeling wordt gedoseerd op basis van lichaamsgewicht
van de patiënt, maar is gemaximeerd voor isoniazide en rifampicine. Er komen
steeds meer signalen dat, met name voor deze twee middelen, de doseringen
wellicht aan de lage kant zijn. De hypothese in dit proefschrift is de ‘one size
fits all’ of ‘confectiekleding’ strategie van doseren los te laten en te gaan voor
maatwerk (geïndividualiseerde therapie). We onderzochten diverse methodes
waarin geneesmiddeltherapie geïndividualiseerd is.

In hoofdstuk 1 is het doel van en de werkwijze in dit proefschrift toegelicht. Farma-
cokinetiek beschrijft het gedrag van het geneesmiddel in het lichaam, daaronder
zijn begrepen de processen van opname (absorptie), verdeling (distributie), om-
zetting (metabolisme) en uitscheiding (excretie). Farmacodynamie beschrijft het
biochemische of farmacologische effect van het geneesmiddel op de plaats van
werking in het lichaam. Bij infectieziekten is dit farmacologisch effect gericht te-
gen een micro-organisme, bijvoorbeeld het doden van een bacterie of schimmel
door de celwand aan te tasten. De effectiviteit van het geneesmiddel is niet alleen
afhankelijk van de gevoeligheid van het micro-organisme voor het geneesmiddel,
de minimale remmende (inhibitoire) concentratie of MIC, maar ook de mate van
de blootstelling aan het geneesmiddel in de patiënt. De blootstelling wordt vaak
gemeten in de vorm van de oppervlakte onder de concentratie-tijd curve, AUC.
In vitro en in vivo modellen hebben aangetoond dat AUC/MIC ratio de effectieve
farmacokinetische-farmacodynamische parameter is voor de eerstelijns anti-TB
middelen. Dit is onlangs bevestigd in TB patiënten omdat gebleken is dat een
slechte uitkomst van de behandeling werd voorafgegaan door lage blootstelling van
pyrazinamide, rifampicine en isoniazide. In hetzelfde onderzoek werd ook gezien
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dat lage maximum concentraties (piekspiegels) van pyrazinamide, rifampicine en
isoniazide leidden tot resistentie-ontwikkeling van de bacterie. Therapeutic drug
monitoring (TDM) is een techniek waarbij, op basis van gemeten geneesmiddel-
concentraties in het bloed van de patiënt, de dosering van het geneesmiddel wordt
aangepast. TDM wordt toegepast als het beoogde effect van een geneesmiddel niet
makkelijker of snel genoeg op een andere manier is te meten.

Hoofdstuk 2 is een overzichtsartikel waarin beschreven wordt welke rol de analyse-
techniek LC-MS/MS (vloeistofchromatografie met massaspectrometrie) speelt bij
TDM van geneesmiddelen die gegeven worden bij infectieziekten. Farmacokineti-
sche en farmacodynamische parameters van deze middelen worden besproken en
de mogelijkheden en beperkingen van de LC-MS/MS komen aan bod.

Hoofdstuk 3 beschrijft een gevoelige en snelle LC-MS/MS-methode voor de ana-
lyse van isoniazide, pyrazinamide en ethambutol in serum. In hoofdstuk 4 wordt
ingegaan op een recent ontwikkeld internationaal kwaliteitscontrole-programma
voor de bepaling van de vier eerstelijns anti-TB middelen en moxifloxacine en
linezolide. Het merendeel van de ingezonden resultaten voldeed aan de gestelde
eisen, maar het programma heeft wel een aantal laboratoria kunnen wijzen op
mogelijke structurele fouten in hun analysemethodes.

In hoofdstuk 5a wordt een populatie farmacokinetisch model van rifampicine
beschreven. Concentratie-tijd curves van 55 patiënten zijn gebruikt om het één-
compartimentsmodel te ontwikkelen. Op basis van dit model is een optimale
bemonsteringsmethode, optimal sampling strategy, ontwikkeld. Dit is een methode
waarbij, met een beperkt aantal monsters genomen op specifieke tijdstippen, een
goede inschatting kan worden gemaakt van de totale blootstelling (AUC) aan een
geneesmiddel. De optimale tijdstippen voor TDM zijn 1, 3 en 8 uur na inname
van rifampicine. In dit hoofdstuk hebben we aangetoond dat een gebruikelijke
methode van TDM, het nemen van een monster 2 uur na inname van rifampicine
(piekspiegel), onvoldoende is om een betrouwbare inschatting te maken van de
blootstelling.

In hoofdstuk 5b, een letter to the editor, bediscussiëren we de noodzaak van het
uitvoeren van goed opgezet onderzoek. Alleen op deze manier wordt betrouwbare
resultaten geproduceerd waaruit valide conclusies kunnen worden getrokken. De
enige twee mogelijkheden voor het accuraat voorspellen van de blootstelling van
isoniazide zijn het afnemen van een volledige AUC door middel van afname van
vele monsters gedurende het doseerinterval of het gebruik van een gevalideerde
optimal sampling strategy.

In hoofdstuk 6 is een retrospectief onderzoek beschreven waarin gekeken is naar de
beïnvloeding van een aantal parameters op de blootstelling (AUC) van isoniazide
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en rifampicine. Univariate regressieanalyse gaf geen relatie te zien tussen dosis
isoniazide per lichaamsgewicht en blootstelling van isoniazide. Een kleine maar
significante relatie werd gevonden tussen dosis rifampicine per lichaamsgewicht en
blootstelling. Multiple lineaire regressie geeft een kleine positieve correlatie tussen
isoniazide blootstelling en dosis per lichaamsgewicht, de body mass index (BMI),
en verhoogde ontstekingswaarden in het bloed (C-reactief proteïne of CRP) te zien.
Een significante, positieve associatie is gevonden tussen rifampicine blootstelling
en dosis per lichaamsgewicht, geslacht, BMI en CRP. Vergeleken met patiënten met
een BMI ≥ 16 kg/m2, ontvingen patiënten met een BMI < 16 kg/m2 een hogere
dosis per lichaamsgewicht, maar dit leidde niet tot een hogere blootstelling.

Tijdens de eerste weken van de TB behandeling zijn patiënten vaak erg ziek. Ze
hebben maag-darmklachten zoals buikpijn, misselijkheid en braken. Om deze
problemen te verminderen is voorgesteld om de medicatie tegelijkertijd met eten
in te nemen. Bij gezonde vrijwilligers vermindert voedsel echter de absorptie van de
medicatie. In onbehandelde patiënten waren tot nu toe geen gegevens beschikbaar
over de invloed van voedsel op de opname van de eerstelijns anti-TB geneesmid-
delen in het bloed. In hoofdstuk 7 beschrijven we daarom de ‘Fast-food trial’ die
in Indonesië is uitgevoerd. Dit was een prospectief gerandomiseerd cross-over
farmacokinetisch onderzoek waarin we de invloed van voedsel op de blootstelling
van alle vier eerstelijns anti-TB geneesmiddelen hebben gekwantificeerd. Gedu-
rende de eerste drie dagen van de behandeling kregen 20 patiënten de medicatie
intraveneus toegediend en daarna één dag medicatie oraal, nuchter en één dag
medicatie oraal, maar nadat ze een koolhydraatrijk ontbijt hadden genuttigd. De
invloed van dit ontbijt op de blootstelling is op deze manier gekwantificeerd. Het
koolhydraatrijke voedsel verlaagde de blootstelling van isoniazide en rifampicine
met 15%. De maximale concentratie werd verlaagd met 42%, 22% en 10% voor res-
pectievelijk isoniazide, rifampicine en pyrazinamide. Deze resultaten laten zien dat
vooral in patiënten, die al een risico hebben op een lage blootstelling, het risico op
een slechte uitkomst verder wordt verhoogd. De farmacokinetiek van ethambutol
werd niet beïnvloed door gelijktijdige inname van voedsel.

In hoofdstuk 8 worden de onderzoeksresultaten van dit proefschrift bediscussieerd
en er wordt een blik in de toekomst geworpen. Het hoofdstuk is gebaseerd op
een letter to the editor waarin we opnieuw het belang van goed opgezet onder-
zoek benadrukken. Alleen op deze manier kunnen we de invloed van TDM op
uitkomst van ziektebehandeling inschatten. We stellen voor om een onderzoek
uit te voeren waarin blootstelling gecombineerd met gevoeligheidsbepalingen van
Mycobacterium tuberculosis wordt getest op lange termijn uitkomsten. Voorheen
werd TDM vooral gebruikt wanneer bijwerkingen werden gezien of als de patiënt
onvoldoende of onvoldoende snel reageerde op de behandeling. Wij stellen voor
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om TDM laagdrempelig in te zetten om zo in een vroeg stadium de behandeling,
indien nodig, bij te kunnen stellen en op deze manier resistentieontwikkeling en
ongewenste uitkomsten te minimaliseren.




