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SAMENVATTING
Tuberculose (TB) is een infectieziekte die via hoesten overgedragen 
wordt. De oorzaak is in 1882 al ontdekt door Robert Koch; hij toonde 
aan dat een bacterie, de tuberkelbacil of Mycobacterium tuberculosis 
de verwekker is van TB. De eerste geneesmiddelen tegen TB — para- 
amino-salicylzuur (PAS) en streptomycine- werden in 1944 ontdekt, 
maar direct werd ook duidelijk dat tuberkelbacillen snel resistentie 
vertoonden tegen die geneesmiddelen. In 1952 werd voor het eerst 
duidelijk dat TB moest worden behandeld met een combinatie van 
geneesmiddelen om er voor te zorgen dat resistente mutanten direct 
onderdrukt worden. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd geleidelijk 
duidelijk dat een kuur van een half jaar met een vaste combinatie van 
geneesmiddelen — rifampicine, isoniazide, pyrazinamide en etham-
butol gedurende de eerste twee maanden — tot een betere kans op ge-
nezing leidde. Toch bleken tuberkelbacillen ook tegen deze eerste-lijns 
middelen resistent te kunnen worden — vaak door menselijke fouten, 
maar ook doordat nu eenmaal niet alle patiënten dezelfde blootstelling 
aan de middelen krijgen bij de standaard behandeling. 

Als de tuberkelbacil resistent is geworden tegen de twee belangrijkste 
geneesmiddelen die in het schema van eerste keus zitten: rifampicine 
en isoniazide, spreken we van multiresistente tuberculose (MDR-TB). 
Bij MDR-TB moet de behandeling veel langer duren bijna twee jaar, of 
soms iets korter, 9–12 maanden. Daarbij moeten 2e lijns-geneesmid-
delen worden gegeven die meestal veel meer bijwerkingen hebben en 
minder krachtig werken. De behandelresultaten van MDR-TB zijn 
wereldwijd ongunstig; voor bijna de helft van patiënten met MDR-TB 
loopt het verkeerd af, terwijl die patiënten doorgaans nog maar tussen 
de 20 en 50 jaar oud zijn.

Hoe kunnen we die behandelresultaten verbeteren? Dit proefschrift 
probeert aan de kennis over een van de belangrijkste medicamenten 
voor MDR-TB bij te dragen om uiteindelijk die behandelresultaten te 
verbeteren.
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Levofloxacine (Lfx) is een belangrijk geneesmiddel in de behandeling 
van MDR-TB. De huidige aanbevolen dosering (11–14 mg/kg/dag) is 
echter vastgesteld op basis van meningen van experts en op gegevens 
verkregen uit observationeel onderzoek. In dit proefschrift hebben wij 
onderzocht wat de werkzaamheid is van de huidige aanbevolen Lfx 
dosering bij MDR-TB patiënten als onderdeel van een gestandaardi-
seerde behandeling voor MDR-TB. Hierbij is rekening gehouden met 
de farmacokinetiek, farmacodynamiek en behandelresultaten. 

Farmacokinetiek beschrijft wat het lichaam met het geneesmiddel 
doet: het beschrijft wat er gebeurt na innemen van het middel: de op-
name via de darm naar het bloed, de verdeling over de weefsels in het 
lichaam en de uitscheiding, vaak via omzetting in de lever; sommige 
middelen worden na afbraak via de gal uitgescheiden, of via de nieren 
in de urine; andere middelen worden zonder omzetting direct via de 
nier in de urine uitgescheiden. Om bij een individuele patiënt te weten 
te komen of de dosering van geneesmiddelen voor die bepaalde patiënt 
goed is — niet te veel, en zeker ook niet te weinig — wordt wel gebruik 
gemaakt van therapeutic drug monitoring (TDM): via verschillende 
bloedafnames  in de tijd wordt zo goed mogelijk gemeten of de dosering 
goed is, of moet worden aangepast.

Farmacodynamiek beschrijft wat het geneesmiddel in het lichaam doet, 
op de plaats van werking: bij middelen bij infecties beschrijft het hoe het 
middel de groei van de ziekteverwekker remt, of die verwekker doodt. 

Al die effecten samen bepalen het uiteindelijke resultaat voor patiën-
ten met TB: klinische studies bestuderen hoe het uiteindelijk met die 
patiënten gaat die zo’n kuur met geneesmiddelen ondergaan.

Het bleek dat de rol van TDM cruciaal was om de dosering van TB 
middelen zoals b.v. rifampicine voor een individu optimaal te maken, 
gezien de grote variatie in concentraties die gemeten werd bij ver-
schillende patiënten. Bloedafnames zijn ingewikkeld, belastend voor 
patiënten en duur omdat de bloedmonsters moeten worden bewerkt 
en bewaard bij lage temperatuur voordat de bepaling met speciale 
dure apparatuur kan worden uitgevoerd. Dat lijkt niet haalbaar in lage 
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lonen-landen in de tropen, waar juist TB zoveel voorkomt. Wij hebben 
daarom nieuwe methoden, hulpmiddelen en strategieën ontwikkeld,  
bestudeerd en geëvalueerd om TDM een haalbare strategie  te maken 
in ontwikkelingslanden zoals Nepal, juist om de lage succespercentages 
van de behandeling van MDR-TB te verbeteren.

In hoofdstuk 2 bespreken we de beschikbare literatuur met betrekking 
tot de farmacokinetiek en farmacodynamiek van een belangrijk 2e-lijns 
middel, levofloxacine (Lfx) bij MDR-TB patiënten. De doelstellingen 
waren het evalueren van de rol van Lfx dosis optimalisatie op basis 
van farmacokinetiek/farmacodynamiek (PK/PD) en het onderzoeken 
van de rol van TDM voor het behalen van de gewenste doelconcen-
tratie. De resultaten van de gevonden studies lieten zien dat 80% van 
de volwassen MDR-TB patiënten met een hoge minimaal remmende 
concentratie (MIC, maat voor de gevoeligheid van de bacterie, 1 mg/L) 
de doelconcentratie — een verhoudingsgetal van de blootstelling van 
het middel en de gevoeligheid van de tuberkelbacil voor dat middel: 
fAUC/MIC >100 niet behaalde met de huidige aanbevolen doseringen 
(750–1000 mg). Als echter de tuberkelbacil heel gevoelig was — en de 
remmende concentratie ofwel de MIC van de Mtb stam 0,5 mg/L of 
lager was behaalden alle patiënten wel de doelconcentratie. Ook zagen 
we dat we bij kinderen (pediatrische patiënten) die 15 mg/kg Lfx kre-
gen het PK/PD doel niet behaalden omdat bij die kinderen het middel 
sneller uit het bloed verdween: er zijn kennelijk leeftijd-gerelateerde 
verschillen in Lfx klaring.

De resultaten suggereerden dat de Lfx dosering op basis van de huidige 
richtlijnen verbeterd kan en moet worden, zowel bij volwassen als bij 
kinderen met MDR-TB. Een combinatie van TDM en bepalen van 
de gevoeligheid van de tuberkelbacil van iedere afzonderlijke patiënt 
zijn essentieel om patiënten met te lage serum/plasma waarden in 
verhouding tot de MIC te identificeren, en om te voorkomen dat zij 
falen op de behandeling. 

In hoofdstuk 3 hebben we hulpmiddelen en strategieën voorgesteld 
voor het invoeren van TDM in aanvulling op de lijst die de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO) heeft gemaakt met betrekking tot 
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essentiële laboratorium diagnostiek. De WHO maakt daarbij onder-
scheid tussen de verschillende niveaus van de zorginstellingen. Op 
lokaal en provinciaal/district niveau kan gebruikt worden gemaakt 
van eenvoudige monster methodes met twee tot drie verschillende 
momenten voor bloedafname, of alternatieve monster methodes die 
gebruik maken van de vingerprik of speeksel. Het voordeel hiervan is 
dat deze methodes ongemakken voorkomen die ervaren worden bij 
standaard bloedafnames door een prik in de ader in de elleboog voor 
het meten van geneesmiddelconcentraties in het bloed. Hier tegenover 
staan nationale laboratoria op een meer centraal niveau die meestal 
uitgerust zijn met geavanceerdere chromatografische apparatuur zoals 
HPLC-UV/FD of LC-MS/MS (hoofdstuk 5). Deze laboratoria kunnen 
helpen de monsters, die verzameld zijn in lokale en provinciale/district 
gebieden te analyseren door gebruik te maken van de bestaande in-
frastructuur voor bepaling van geneesmiddelgevoeligheid  en kweken 
van TB bacteriën.

Met de door ons voorgestelde nieuwe hulpmiddelen en procedures kan 
TDM daadwerkelijk ingevoerd worden als een integraal onderdeel van 
nationale TB programma’s, ook in ontwikkelingslanden zoals Nepal.

In hoofdstuk 4 zijn de medische en persoons- gegevens van patiën-
ten met MDR-TB achteraf (retrospectief) anonym onderzocht. We 
beschrijven de behandelresultaten van MDR-TB kuren met Lfx bij 
patiënten die ambulant (poliklinisch) werden behandeld. In deze ‘sin-
gle-center’ studie hebben wij de invloed van verschillende variabelen op 
de behandelresultaten van MDR-TB patiënten bestudeerd.  Daarnaast 
hebben we de mogelijkheden onderzocht of bij patiënten met base-
line resistentie meer dan één eerstelijnsmiddel gegeven kan worden 
tijdens de kortere 9 maanden kuur. We zagen een opwaartse trend in 
verbeterde gewichtstoename bij patiënten die binnen 100 dagen van 
de behandeling de kweek van hun sputummonster geen groei meer 
liet zien van tuberkelbacteriën, vergeleken met patiënten bij wie nog 
steeds tuberbacillen groeiden na twee maanden behandeling. Daarnaast 
was de leeftijd lager in de groep die kweek-negatief werd. Echter, van-
wege het kleine aantal patiënten konden we geen statisch significante 
verschillen vinden in de behandelresultaten tussen patiënten met en 
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zonder deze risico factoren. Toch denken we dat deze studie nuttig is 
vanwege de praktische en gedetailleerde beschrijving van MDR-TB 
patiënten in Nepal die poliklinisch behandeld werden. De gegevens 
die beschikbaar waren van Nepalese patiënten kunnen meegenomen 
worden in een toekomstige  meta-analyse, wat weer van nut kan zijn 
voor beleidsontwikkeling. 

In hoofdstuk 5a hebben we een heel gevoelige analysemethode ont-
wikkeld en gevalideerd die Lfx concentraties en het afbraakproduct 
van Lfx in de bloedbaan kan meten in bloed-serum. De vloeistof-
chromatografie-tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS) methode is 
eenvoudig, snel, accuraat en precies en werd gebruikt om Lfx spiegels 
te bepalen bij patiënten met MDR-TB. Onze methode had een door-
looptijd van 2,5 minuten en een retentietijd van 1,6 minuten voor 
Lfx. Monsterbereiding werd uitgevoerd middels een eenvoudige eiwit 
precipitatie techniek. De ondergrens voor concentratiebepaling van 
Lfx was 0,10 mg/L. Deze methode kan wereldwijd worden toegepast 
in klinische laboratoria voor routine TDM procedures.

Om Lfx spiegels in speeksel te bepalen hebben we in hoofdstuk 5b 
een experiment uitgevoerd waarbij we de LC-MS/MS methode, die 
oorspronkelijk was ontwikkeld voor het kwantificeren van Lfx spiegels 
in serum hebben vergeleken met bepalingen van speekselconcentraties 
met datzelfe apparaat, op vergelijkbare tijdstippen afgenomen als de 
bloedmonsters. Hierbij werd rekening gehouden met verliezen als ge-
volg van adsorptie aan de katoenen watten rolletjes die gebruikt waren 
om het speeksel te verzamelen. 

Resultaten uit de kruisvalidatie studie waren binnen acceptabele gren-
zen voor systematische en toevallige fout (bias en precisie). De katoenen 
watten rolletjes die gebruikt waren voor monsterafname hadden een 
Lfx opbrengst van circa 70%.

In hoofdstuk 6a, hebben we doormiddel van een prospectieve studie 
geëvalueerd wat de waarschijnlijkheid is dat het doel voor blootstelling 
van het geneesmiddel Lfx bereikt wordt. Dit doel, de streefwaarde, is 
ontleend aan experimenten die de situatie nabootsen bij de mens. De 
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bacteriën worden dan blootgesteld aan geneesmiddelconcentraties die 
wisselen in de tijd, precies zoals dat bij mensen gebeurt na de inname 
van een tablet van dat geneesmiddel; de concentratie stijgt geleidelijk 
naar de hoogste waarden en daalt dan geleidelijk weer; dit soort expe-
rimenten wordt uitgevoerd in het hollow fiber model. We hebben die 
resultaten vergeleken met de behandelresultaten bij MDR-TB patiënten 
(n=23). De bevindingen lieten zien dat slechts 70% van de patiënten de 
optimale geneesmiddelblootstelling bereikte die nodig is voor goede 
werkzaamheid. Wanneer patiënten gegroepeerd werden op basis van 
de gevoeligheid van de bacterie voor het middel — de remmingscon-
centratie of MIC, bleek dat slechts 50% van de patiënten met een MIC 
van 1 mg/L een AUC0–24/MIC hoger dan 146 bereikte (een waarde 
die uit het hollow fiber model was gekomen als minimaal vereist). Op 
basis van deze bevindingen stellen wij voor dat patiënten hogere Lfx 
doseringen zouden moeten ontvangen (17-20 mg/kg, overeenkomend 
met 1250–1500 mg per dag afhankelijk van gewichtsgroepen).

In hoofdstuk 6b, hebben we een prospectieve farmacokinetische studie 
uitgevoerd waarin 23 MDR-TB patiënten zijn opgenomen die ieder Lfx 
gebruikten (750-100 mg eenmaal daags) als onderdeel van een gestan-
daardiseerde behandeling in Nepal. We evalueerden de overeenkomsten 
tussen Lfx spiegels in plasma en speeksel van MDR-TB patiënten, en 
onderzochten verder de mogelijkheden om speeksel te gebruiken als 
alternatief monster in plaats van plasma of serum voor TDM van Lfx 
in TB-endemische gebieden. Gepaarde bloed- en speekselmonsters 
werden verzameld tijdens de steady state in twee verschillende maan-
den gedurende de behandeling. Lfx concentraties werden gemeten met 
behulp van de LC-MS/MS methode zoals beschreven in hoofdstuk 5. 
Farmacokinetische parameters werden berekend met niet-comparti-
mentele farmacokinetiek. De mediane (IQR) oppervlakte onder de 
concentratie-tijd curve (AUC0-24) was 67,09 (53,93–98,37) mg*uur/L 
in speeksel en 99,91 (76,80–129,70) mg*uur/L in plasma, en de speek-
sel/plasma-concentratieverhouding (S/P-ratio) was 0,69 (0,53–0,99) 
tijdens de eerste maand van de behandelperiode. Vergelijkbaar waren 
de waarden in de tweede maand van de behandelperiode: de medi-
aan (IQR) AUC0–24 was 75,63 (61,45–125,5) mg*uur/L in speeksel 
en 102,7 (84,46–131,9) mg*uur/L in plasma met een S/P-ratio van 



171

0,73 (0,66–1,18). Hoewel Lfx goed doordringt in speeksel zal het ge-
bruik van speeksel als vervanging van plasma beperkt worden door de 
variabiliteit in individuele S/P-ratio’s.

Hoofdstuk 7 betreft de algemene discussie en toekomstperspectieven. 
Met behulp van onze bevindingen hebben we kunnen laten zien dat de 
huidige gebruikte Lfx doseringen bij MDR-TB patiënten onvoldoende 
zijn, en dat te lage geneesmiddelspiegels in combinatie met hoge MICs 
gerelateerd zijn aan lagere kans op het bereiken van de doelconcentra-
tie — en dus op therapiefalen. TDM is daarom belangrijk in de behan-
deling van MDR-TB patiënten, zelfs als we de standaard-doseringen 
verhogen, vanwege de grote interindividuele variabiliteit. Kennis met 
betrekking tot individuele farmacokinetiek en MICs in combinatie met 
klinische eigenschappen van de patiënt kunnen helpen in de aanpas-
sing van individuele doseringen. Het is tijd geworden voor precisie- 
geneeskunde; we moeten in de roos schieten om individuele patiënten 
een grotere kan op genezing te bieden. De resultaten van een lopende 
gerandomiseerde fase 2 studie met variërende doseringen (Opti Q 
trial) in Peru en Zuid Afrika, waarin Lfx doseringen van 11, 14, 17 en 
20 mg/kg (overeenkomend met doseringen van 750, 1000, 1250 en 
1500 mg) bij MDR-TB patiënten worden vergeleken, zullen in de nabije 
toekomst gedegen wetenschappelijke grond bieden voor aanbevelingen 
voor effectievere Lfx doseringen in MDR-TB patiënten. 
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