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Samenvatting

Tuberculose (TB) is een infectieziekte die een steeds groter probleem vormt voor de 
volksgezondheid. TB was de oorzaak van 1.8 miljoen doden in 2015 en wordt veroorzaakt door 
Mycobacterium tuberculosis, een pathogene bacterie uit de Mycobacteriaceae familie. De 
effectieve behandeling voor TB vereist een specifieke combinatie van orale, eerstelijns middelen: 
isoniazide (H), rifampicine (R), pyrazinamide (Z) en ethambutol (E). Deze combinatie van 
antibiotica moet de eerste twee maanden van de behandeling worden geslikt (2HRZE). Hierna 
kan worden volstaan met vier maanden isoniazide en rifampicine (4HR), waardoor de totale 
behandeling gemiddeld zes maanden duurt.

Resistentie voor isoniazide en rifampicine, gedefinieerd als multidrug resistente 
tuberculose (MDR-TB) is een steeds groter wordend probleem in de behandeling van TB. 
MDR-TB vereist intensieve behandeling met minstens vier tot zes antibiotica: pyrazinamide en 
ethambutol indien daarvoor geen resistentie is, een orale fluorochinolon en een aminoglycoside 
(amikacine of kanamycine) of glycopeptide (capreomycine). De aminoglycosiden amikacine 
en kanamycine veroorzaken echter veel bijwerkingen, zoals nierschade en irreversibele 
gehoorschade in de frequentie van het spraakgebied. Deze bijwerkingen treden in 20-40% van 
de gevallen op en veroorzaken therapieontrouw, hetgeen kan resulteren in resistentie tegen deze 
aminoglycosiden. Er wordt verondersteld dat het optreden van gehoorschade is gerelateerd aan 
de serumconcentratie van aminoglycosiden, hetgeen betekent dat de oppervlakte onder de 
serumconcentratiecurve correleert met het optreden van bijwerkingen.

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of een lagere individuele dosis 
aminoglycosiden, gebaseerd op de concentratie in het bloed, een kleinere kans geeft op 
bijwerkingen zonder dat de effectiviteit van de behandeling afneemt. Hiervoor hebben we 
verschillende onderzoeken uitgevoerd, welke samen kunnen helpen in het vaststellen van 
de individuele dosering amikacine of kanamycine. Daarnaast hebben we in een cohortstudie 
onderzocht of het doseren op basis van concentratie in het bloed minder bijwerkingen 
veroorzaakt, maar wel effectief is. 

In hoofdstuk 2 is al het bewijs voor de effectiviteit en toxiciteit van amikacine en 
kanamycine bij de behandeling van tuberculose samengevat. Uit deze literatuurstudie blijkt 
dat het doen van gehoortesten bij patiënten de gerapporteerde prevalentie van gehoorschade 
verhoogt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de prevalentie van gehoorschade in veel studies 
zonder regelmatige gehoortesten wordt onderschat. Daarnaast blijkt uit deze literatuurstudie 
dat de farmacokinetiek van amikacine en kanamycine zeer variabel is, hetgeen het doen van 
therapeutic drug monitoring (TDM) rechtvaardigt.

In hoofdstuk 3 zijn de verschillen tussen de in vitro gevoeligheid van M. tuberculosis 
voor amikacine en kanamycine bestudeerd. Ondanks dat amikacine en kanamycine in 
dezelfde dosering worden toegepast, en de farmacokinetiek identiek is, hebben deze middelen 
verschillende EUCAST breekpunten. Dit suggereert dat de minimale remmende concentratie 
(minimum inhibitory concentration, MIC) van beide middelen verschillend is. Het doel van dit 
artikel was het bestuderen van de verschillen in MIC tussen beide aminoglycosiden. Met behulp 
van de directe concentratie methode werd de activiteit een oplopende concentratiereeks van 
amikacine, kanamycine of capreomycine getest tegen 57 klinische M. tuberculosis isolaten. 
De resultaten van deze studie laten zien dat amikacine actiever is tegen M. tuberculosis dan 
kanamycine en capreomycine met gebruikmaking van de directe concentratie methode. De 
impact van dit verschil op klinische uitkomsten vereist echter een prospectieve studie, waarin 
zowel farmacokinetische als farmacodynamische parameters moeten worden meegenomen.

Hoofdstuk 4 beschrijft het ontwerpen en valideren van een bioanalytische methode om 
zowel amikacine en kanamycine te bepalen in serum. Een nieuwe bioanalytische methode is 
nodig, omdat er geen commercieel beschikbare immunoassay methode is om kanamycine  te 
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kwantificeren. Daarnaast is de detectielimiet van deze immunoassay relatief hoog, waardoor 
dalspiegels niet bepaald kunnen worden. Een nieuwe LC-MS/MS methode is ontwikkeld, met 
apramycine als interne standaard. Deze nieuwe methode is gevalideerd in overeenstemming 
met de FDA richtlijnen. De kwantificatielimiet van deze methode is laag in verhouding tot de 
immunoassay (0.25 mg/L vs. 1.5 mg/L). Er werd geen statistisch significant verschil gevonden 
tussen de analytische resultaten van de immunoassay en de nieuwe LC-MS/MS analyse. Deze 
nieuwe methode is daardoor geschikt om zowel amikacine en kanamycine te analyseren.

In hoofdstuk 5 is een nieuwe bioanalytische immunoassay beschreven om kanamycine 
te bepalen in bloed. Deze methode is getest in een concentratiebereik van 0.3 – 80.0 mg/L met 
betrekking tot accuraatheid en precisie. Daarnaast zijn de resultaten van deze assay vergeleken 
met een LC-MS/MS analysemethode met Passing en Bablok regressie. Er werd geen significante 
cross-reactiviteit met andere antibiotica en antivirale middelen gevonden. Deze nieuwe 
immunoassay methode maakt het voor laboratoria mogelijk om TDM van kanamycine uit te 
voeren zonder beschikking te hebben over complexe en dure LC-MS/MS apparatuur.

Hoofdstuk 6 beschrijft een gecombineerd populatiefarmacokinetiekmodel van amikacine 
en kanamycine. Dit model is ontwikkeld en vervolgens gevalideerd door middel van n-1 
crossvalidatie. Daarnaast is op basis van dit model een limited sampling model ontwikkeld: een 
methode die met behulp van een minimaal aantal bloedmonsters een goede voorspelling kan 
doen van farmacokinetische parameters. Het bleek dat het afnemen van bloed 1 en 4 uur na 
toediening resulteerde in een goede voorspelling van de oppervlakte onder de concentratie tijd 
grafiek (AUC) met een R2 van >0.99 en een respectievelijke bias en Root Mean Square Error 
(RSME) van -0.04% en 2.5%. Dit farmacokinetische model kan, samen met het limited sampling 
model, worden gebruikt in de dagelijkse praktijk om een adequate individuele dosis te berekenen, 
maar ook om de AUC0-24h te bepalen in latere fase 3 studies.

In hoofdstuk 7 wordt het gebruik van TDM in TB patiënten behandeld in de periode 
2000 – 2012 beschreven. In totaal zijn er tachtig patiënten geïncludeerd in deze retrospectieve 
studie. De aminoglycoside dosering werd individueel bepaald zodat de maximale concentratie 
(Cmax) gedeeld door de gevoeligheid van de bacterie (MIC) groter was dan 10 - 20 (Cmax/MIC). 
De mate van gehoorschade was beperkt en correleerde met de cumulatieve dosering van het 
aminoglycoside gedurende de dagelijkse toedieningen. Na follow-up had 35 (67.3%) van alle 
patiënten een zogenaamde ‘successful outcome’; hetgeen betekent dat er geen terugkeer van 
de ziekte is waargenomen. Deze resultaten moeten echter nog wel worden bevestigd in een 
gerandomiseerde klinische studie, om zo definitief uitsluitsel te geven over de drempelwaarde 
voor de  Cmax/MIC die nodig is om aminoglycosiden effectief, maar ook met zo weinig mogelijk 
bijwerkingen toe te passen voor de behandeling van MDR tuberculose.

Het ontstaan van resistentie voor eerstelijns en tweedelijns middelen geeft de noodzaak 
aan voor het ontwikkelen van nieuwe antibiotica tegen TB. Helaas is de ontwikkeling van 
nieuwe antibiotica kostbaar en tijdintensief. Er is hernieuwde interesse in co-trimoxazol doordat 
sulfamethoxazol, een van twee componenten van co-trimoxazol, in vitro activiteit vertoont 
tegen M. tuberculosis. Om deze reden hebben wij een prospectieve studie uitgevoerd om de 
populatiefarmacokinetiek van sulfamethoxazol in patienten met M. tuberculosis te bestuderen, 
om zo data te vergaren dat kan worden gebruikt bij verdere studies om de meest optimale 
dosering vast te stellen.

In hoofdstuk 8 wordt een nieuwe LC-MS/MS methode beschreven om de componenten 
van co-trimoxazol, sulfamethoxazol en trimethoprim, en de metaboliet sulfamethoxazol-N-acetyl 
te kwantificeren in serum. Deze nieuwe methode is geschikt voor de klinische praktijk door een 
beperkte monstervoorbewerking en relatieve korte analysetijd van 3 minuten. De methode 
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voldeed aan de FDA eisen met betrekking tot lineariteit, selectiviteit, precisie, nauwkeurigheid, 
matrix effecten, recovery en stabiliteit. Deze methode is geschikt voor routine analyse en voor 
volgende prospectieve studies om de farmacokinetiek van co-trimoxazol vast te stellen.

In hoofdstuk 9 hebben we de sulfamethoxazol farmacokinetiek in patiënten met TB 
beschreven. Sulfamethoxazol toont in vitro activiteit tegen M. tuberculosis, maar er is nog geen 
farmacokinetische data beschikbaar over sulfamethoxazol om een dose finding studie uit 
te voeren. Het doel van deze studie was om de farmacokinetische parameters en de in vitro 
farmacodynamische parameters van sulfamethoxazol te evalueren.

In deze prospectieve studie werd aan patiënten met normaal gevoelige tuberculose 960 
mg co-trimoxazol toegediend. De oppervlakte onder de concentratie tijd grafiek van de vrije, 
ongebonden concentratie van het geneesmiddel (fAUC/MIC) ratio en de periode waarin de 
vrije concentratie de MIC oversteeg werden berekend. De mediane MIC was 9.5 mg/L, met een 
mediane fAUC/MIC ratio van 14.3 mg/L. Het percentage van de fT>MIC varieerde tussen 43 en 
100% van het doseerinterval. 

In hoofdstuk 10 wordt een dried blood spot methode beschreven om de sulfamethoxazol 
en sulfamethoxazol-N-acetyl concentratie te meten. Dried blood spots (DBS) zijn een betrouwbaar 
alternatief van veneus bloed afnemen en hebben het voordeel dat een bloedmonster eenvoudig 
kan worden afgenomen. Daarnaast zijn DBS zeer stabiel en kunnen deze, eenmaal gedroogd, 
ook worden verstuurd. We hebben een LC-MS/MS methode ontwikkeld om sulfamethoxazol en 
de toxische metaboliet sulfamethoxazol-N-acetyl te meten door middel van DBS. Deze methode 
is gevalideerd volgens FDA en EMA richtlijnen en is daarnaast ook klinisch gevalideerd. Het 
mediane verschil in AUC berekend op basis van de DBS concentraties in vergelijking met veneus 
bloed was -5.8%. Deze methode is daardoor aantoonbaar betrouwbaar en robuust. Daarnaast 
bleek dat de stabiliteit van beide stoffen voldoende was om de DBS kaarten te versturen vanuit 
ontwikkelingslanden naar een geavanceerd laboratorium om de analyse uit te voeren.

In hoofdstuk 11 worden verschillende limited sampling strategieën beschreven voor 
sulfamethoxazol. Met behulp van deze strategieën kan de farmacokinetiek van sulfamethoxazol 
met slechts een beperkt aantal bloedmonsters worden vastgesteld, waardoor de belasting voor 
patiënten afneemt. Door middel van Monte Carlo simulaties en met behulp van lineaire regressie 
is de AUC geschat gebaseerd op de prospectieve studie zoals beschreven in hoofdstuk 9. Monte 
Carlo simulaties resulteerden in een goede voorspellende waarde van de bloedconcentratie voor 
de AUC op twee en drie uur na de gift (R2 = 0.61, bias = 0.16%, RMSE = 1.5%). Op basis van lineaire 
regressie zou de AUC ook kunnen worden geschat gebaseerd op slechts één bloedafname 6 
uur na de gift (RMSE = 3.5%). Met behulp van deze limited sampling strategieën kan de AUC 
eenvoudig worden geschat gebaseerd met behulp van de voorgestelde regressieformule of met 
behulp van specifieke farmacokinetieksoftware gebaseerd op Bayesiaanse statistiek. 

In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 12, wordt de klinische relevantie van dit 
proefschrift besproken. Daarnaast worden er vervolgstappen voorgesteld in individualiseren 
van de aminoglycoside dosering bij de behandeling van TB. Gebaseerd op de individuele 
farmacokinetiek en de MIC van de betreffende M. tuberculosis stam, zou een individuele dosering 
moet worden vastgesteld. Deze aanpak zou de kans op bijwerkingen kunnen verlagen, terwijl de 
effectiviteit gewaarborgd blijft. Daarnaast worden de mogelijkheden van sulfamethoxazol in de 
behandeling van TB besproken. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op het vaststellen 
van farmacokinetische/farmacodynamische targets, die kunnen worden gecombineerd met data 
uit onze prospectieve studie om zo een optimale dosering vast te stellen. Daarnaast zou er een 
prospectieve studie moeten worden uitgevoerd om de effectiviteit van sulfamethoxazol in de 
behandeling van TB vast te stellen, voordat dit kan worden geïmplementeerd in de behandeling 
van resistente vormen van TB.
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