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Samenvatting
Het huidige arsenaal dat als profylaxe of behandeling
van invasieve schimmelinfecties kan worden ingezet,
bestaat uit de triazolen, polyenen, echinocandinen en
flucytosine. Resistentie tegen triazolen maar ook tegen
andere middelen zoals echinocandinen is een blijvend
probleem voor dit huidige arsenaal. Daarnaast is er een
kleine groep pathogenen die intrinsiek ongevoelig is
voor de huidige middelen. Ook is er evident behoefte
aan orale therapieën anders dan die van de klasse van
triazolen dan wel aan nieuwe routes van toediening
van deze producten. Dit benadrukt de noodzaak voor
het ontwikkelen van antifungale middelen met nieuwe
aangrijpingspunten.
Een aantal nieuwe geneesmiddelen is in een
vergevorderd stadium van ontwikkeling. Het nieuwe
echinocandine rezafungine dat middels een éénwekelijkse toediening wordt gegeven bij candidainfecties of als profylaxe bij Aspergillus alsmede
Pneumocystis jirovecii is een interessant product voor
poliklinische toepassing. Ibrexafungerp is een oraal
alternatief voor de echinocandinen die alleen in
intraveneuze vorm beschikbaar zijn. Fosmanogepix is
eveneens interessant, gezien de orale behandelingsmogelijkheid en een breed spectrum van activiteit.
Olorofim biedt perspectief in de behandeling van
multiresistente pathogenen als Aspergillus species,
Scedosporium spp., Coccidioides spp. en L.
prolificans, waar patiënten eerder geen behandelopties meer hadden. Tot slot wordt opelconazol als
inhalatievorm onderzocht. Deze lokale therapie zal
mogelijk kunnen zorgen voor hoge blootstelling in de
longen zonder systemische toxiciteit ter profylaxe van
invasieve pulmonale aspergillose.
Kortom, er is veel ontwikkeling op het gebied van
nieuwe antifungale therapieën. Een beknopt overzicht
van deze middelen wordt in dit artikel gepresenteerd.

Abstract
The currently available antifungal drugs to prevent and
treat invasive fungal infections consists of the following
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drug classes: triazoles, polyenes, echinocandins and
flucytosine. Both environmental, in-host acquired, and
intrinsic resistance against these antifungal drugs is an
existing and growing problem. This underlines the need
for developing antifungal drugs with new targets.
Additionally, availability of antifungal drugs that can be
administered orally remain highly warranted.
A number of novel antifungal drugs are in an advanced
stage of development. The new echinocandin
rezafungin, which is given once a week for treatment
of Candida infections or as prophylaxis for Aspergillus
and Pneumocystis jirovecii infections is an interesting
product for outpatient use. Ibrexafungerp is a potential
oral alternative to echinocandins, which are only
available intravenously. Fosmanogepix is equally
interesting, given the oral treatment option and a broad
spectrum of activity. Olorofim offers perspective in the
treatment of multidrug resistant pathogens such as
Aspergillus spp., Scedosporium spp., Coccidioides
spp., and L. prolificans¸ in patients that previously did
not have treatment options. Finally, opelconazole is
investigated as a triazole formulated for inhalation,
where it has the potential of resulting in high local
exposure without systemic exposure.
Summarizing, the field of antifungal drugs is rapidly
developing. A brief overview of these novel antifungal
therapies is presented in this article.

Introductie
Invasieve schimmelinfecties hebben een enorme
impact op de morbiditeit en mortaliteit van individuen.
Candida, Aspergillus, Pneumocystis en Cryptococcus
spp. zijn in Nederland de voornaamste verwekkers van
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TRANSMISSIEROUTE

deze infecties die kunnen leiden tot een mortaliteit van
meer dan 50 procent [1]. Bovendien blijft resistentie
van Aspergillus en Candida spp. tegen respectievelijk
triazolen en echinocandinen een bestaande uitdaging.
Het huidige arsenaal dat kan worden ingezet ter
profylaxe of behandeling van invasieve schimmelinfecties bestaat uit de triazolen, polyenen, flucytosine
en echinocandinen.

Huidig arsenaal antifungale geneesmiddelen
De meest gebruikte groep van antifungale geneesmiddelen is die van de triazolen bestaande uit
fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol en
isavuconazol. Deze antifungale middelen blokkeren de
synthese van ergosterol door inhibitie van het enzym
lanosterol 14α-demethylase. Hoewel ze er zijn in zowel
een orale als intraveneuze toedingsvorm hebben de
triazolen diverse tekortkomingen. Ten eerste bestaan
er verschillende klinisch relevante interacties met
andere geneesmiddelen via remming of inductie van
cytochroom P450 (CYP)-enzymen, voornamelijk
CYP3A4, CYP2C9 en CYP2C19 [2,3]. Ten tweede
hebben de triazolen een divers en onderling verschillend toxiciteitsprofiel bestaande uit hepatobiliaire
bijwerkingen, QTc-verlenging, hallucinaties en bij
langdurig gebruik het ontstaan van neuropathie,
cardiotoxiciteit, plaveisel-celcarcinoom en fluoridegeassocieerde periostitis. Daarbij is in Nederland een
hoge incidentie van triazool-resistente Aspergillus
fumigatus waargenomen [4-7].
Het polyeen amfotericine B heeft een fungicide
activiteit met een breed spectrum. Het werkingsmechanisme van amfotericine B berust op binding aan
ergosterol, het belangrijkste sterol van het fungale
celmembraan. Deze binding leidt tot desintegratie van
het membraan met celdood als gevolg [5]. Het op de
markt komen van amfotericine B-lipidencomplex en
liposomaal amfotericine B leidde tot de beschikbaarheid van formuleringen met een gunstiger
toxiciteitsprofiel. Al is nefrotoxiciteit met elektrolytenstoornissen als gevolg nog niet volledig geëlimineerd
uit het toxiciteitsprofiel van amfotericine B [4,6,8,9].
Flucytosine interfereert met de nucleïnezuursynthese
in de fungale cel en kan beenmergsuppressie
veroorzaken. Het middel wordt alleen toegepast in
combinatietherapie met amfotericine B vanwege de
snelle resistentieontwikkeling [4].
De echinocandinen caspofungine, anidulafungine en

micafungine inhiberen het enzym 1,3-β-D-glucaan
synthetase. Door deze inhibitie wordt de synthese van
de essentiële celwandcomponent 1,3-β-D-glucaan
geremd. Hierdoor ontstaat er een onhoudbare
osmotische druk met lysis tot gevolg. De
echinocandinen hebben een gunstig toxiciteitsprofiel
en weinig klinisch relevante interacties met andere
geneesmiddelen [4,6]. Het nadeel is echter dat de
geneesmiddelgroep enkel als intraveneuze toediening
beschikbaar is. Daarnaast worden de echinocandinen
niet of beperkt systemisch ingezet wanneer de infectie
zich manifesteert in gebieden met geen tot matige
geneesmiddelpenetratie zoals het brein, de ogen en in
de blaas.
Om verschillende redenen is er een grote behoefte aan
nieuwe producten. Zo is het huidige arsenaal aan
antifungale middelen vaak onvoldoende om infecties
met (intrinsiek) resistente stammen te behandelen. Dit
benadrukt de noodzaak voor het ontwikkelen van
antifungale middelen met nieuwe aangrijpingspunten.
Ook is er vraag naar meer orale alternatieven om
patiëntvriendelijkheid en -veiligheid te kunnen
verbeteren. Als laatste worden nieuwe toedieningsroutes met lokaal heel hoge concentraties geneesmiddel onderzocht.
Op dit moment is een aantal nieuwe antifungale
middelen in ontwikkeling die de potentie hebben een
volwaardig alternatief voor de huidige therapieën te
worden. Deze nieuwste ontwikkelingen zullen hierna
worden geïntroduceerd.

In ontwikkeling
Rezafungine
Binnen de huidige klasse van echinocandinen is
rezafungine de meest recente aanvulling. Rezafungine
heeft hetzelfde werkingsmechanisme als de reeds
bestaande echinocandinen met een vergelijkbare
gevoeligheid voor Candida en Aspergillus spp. [10,11].
Daarnaast blijkt uit een muismodel dat Pneumocystis
jirovecii gevoelig is voor rezafungine [12]. Rezafungine
wordt intraveneus toegediend met een eenmalige
oplaaddosering van 400 mg, gevolgd door een gift van
200 mg eenmaal per week [13]. Op dit moment lopen
er twee fase III-studies naar rezafungine. In de
ReSTORE-studie (NCT03667690, toegankelijk via
https://clinicaltrials.gov/) wordt rezafungine onderzocht als behandeling voor patiënten met invasieve
candidiasis. In de ReSPECT-studie (NCT04368559,
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toegankelijk via https://clinicaltrials.gov/) wordt
rezafungine onderzocht als middel ter profylaxe van
invasieve schimmelinfecties bij patiënten met een
allogene bloed- of beenmergtransplantatie [11]. Het
middel wordt goed verdragen. Uit de fase II-STRIVEstudie kwamen noch ernstige bijwerkingen noch
relevante interacties met CYP-enzymen en comedicatie naar voren, net als bij de overige
echinocandinen [11,14,15].
Concluderend is rezafungine vernieuwend in twee
opzichten: de voorziene inzet als profylaxe van
Pneumocystis jirovecii en de langere halfwaardetijd,
wat éénwekelijkse toediening mogelijk maakt [12,16].
Dit opent deuren voor een meer patiëntvriendelijke,
poliklinische behandeling met een echinocandine.

Ibrexafungerp
Ibrexafungerp vormt een nieuwe geneesmiddelgroep,
genaamd de triterpenoïden. Het geneesmiddel
inhibeert, evenals de echinocandinen, het celwandenzymcomplex 1,3-β-D-glucaan synthetase, maar
kent een andere chemische structuur dan de
echinocandinen [17]. Het middel heeft een breed
spectrum van activiteit. Zo blijken de meeste
echinocandinen resistente FKS-mutanten in Candida
spp. gevoelig te zijn voor ibrexafungerp. Daarnaast is
er een duidelijke activiteit van ibrexafungerp tegen
andere (inclusief azool-resistente) Candida spp.
aangetoond [18]. De Aspergillus spp., waaronder de
triazool-resistente stammen, blijken in vitro ook
gevoelig te zijn voor dit triterpenoïde [19]. Uit een studie
van Petraitis et al. blijkt de combinatie van ibrexafungerp met isavuconazol een in vitro synergistische
interactie te vertonen bij invasieve pulmonale
aspergillose [20]. De biologische beschikbaarheid is
circa 36 procent en inname met voedsel verhoogt de
blootstelling met circa 40 procent.
Ibrexafungerp is alleen als orale therapie beschikbaar.
Ibrexafungerp wordt oraal toegediend in een oplaaddosering van tweemaal daags 750 mg gedurende twee
dagen, gevolgd door eenmaal daags 750 mg. In
combinatie met triazolen wordt een lagere dosering
voorgeschreven, namelijk tweemaal daags 500 mg
voor twee dagen als oplaaddosering en vervolgens
eenmaal daags 500 mg [11].
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA)
heeft ibrexafungerp in juni 2021 reeds goedgekeurd
voor de behandeling van vulvovaginale candidiasis
(VVC) [21]. Op dit moment wordt oraal ibrexafungerp
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ook onderzocht voor de behandeling van invasieve
schimmelinfecties in één fase II- en twee fase IIIstudies. Allereerst wordt in de FURI-studie
(NCT03059992,
toegankelijk
via
https://
clinicaltrials.gov/) ibrexa-fungerp toegediend aan
patiënten met invasieve schimmelinfecties die
intolerant of ongevoelig zijn voor de standaardbehandeling. Ten tweede wordt in de CARES-studie
(NCT03363841,
toegankelijk
via
https://
clinicaltrials.gov/) ibrexafungerp toegepast voor de
behandeling van candidiasis door C. auris. Tot slot
wordt ibrexafungerp in de SCYNERGIA-studie
(NCT03672292,
toegankelijk
via
https://
clinicaltrials.gov/) in combinatietherapie met voriconazol onderzocht voor de behandeling van invasieve
pulmonale aspergillose [11].
Uit de eerste onderzoeken lijken de triterpenoïden een
redelijk gunstig veiligheidsprofiel te hebben en zijn
geen ernstige bijwerkingen gemeld, enkel gastrointestinale bijwerkingen als diarree, misselijkheid en
braken [11]. Ibrexafungerp is een CYP3A4-substraat
en remmer van CYP2C8 en CYP3A4. In tegenstelling
tot de azolen blijkt er geen klinisch relevante interactie
met tacrolimus te zijn [22]. Daarentegen is
dosisaanpassing van ibrexafungerp in combinatie met
CYP3A-inductoren en -remmers wel nodig om een te
lage respectievelijk hoge blootstelling te voorkomen
[11].
Ibrexafungerp heeft de potentie om als alternatief of
als ‘stepdowntherapie’ te dienen voor de
echinocandinen. De orale toedieningsvorm is hierbij
een pluspunt, daar waar echinocandinen alleen in
intraveneuze vorm beschikbaar zijn. Bovendien kan
ibrexafungerp mogelijk een uitkomst bieden in de
behandeling van resistente invasieve pulmonale
aspergillose bij optredende azool-resistentie.

Fosmanogepix
Fosmanogepix is de eerste in haar klasse. Het is de Nphosphonooxymethyleen prodrug van manogepix [23].
Manogepix
inhibeert
het
fungale
glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored wall transfer 1
(GWT1)-enzym dat nodig is bij de biosynthese van
GPI-eiwitten. Door de verminderde biosynthese van
GPI-eiwitten wordt de regeneratie van de fungale
celwand en de adhesie aan hostcellen geremd [23,24].
Fosmanogepix is een breedspectrum antifungaal
geneesmiddel met aangetoonde activiteit tegen
Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Coccidioides,

Fusarium, Scedosporium spp. en L. prolificans [23,24].
Fosmanogepix is zowel oraal als intraveneus
beschikbaar. Het toedieningsregime van fosmanogepix bestaat uit een oplaaddosis van tweemaal daags
1000 mg intraveneus gedurende dag 1, waarna
gedurende twee dagen eenmaal daags 600 mg wordt
gegeven. Vervolgens wordt doorbehandeld met óf
eenmaal daags 600 mg intraveneus óf eenmaal daags
700 mg oraal [11]. Het product heeft een hoge
biologische beschikbaarheid van meer dan 90 procent,
die niet wordt beïnvloed door voedsel.
In september 2019 heeft de FDA de status van
versnelde beoordeling van fosmanogepix aangekondigd, om zo de ontwikkeling te vergemakkelijken. Dit
heeft betrekking op de behandeling van invasieve
candidiasis, aspergillose, scedosporiose, fusariose,
mucormycose, cryptococcose en coccidioidomycose
[25].
Recent is de fase II-studie APEX (NCT04148287,

toegankelijk via https://clinicaltrials.gov/) voltooid,
waarin patiënten met invasieve candidiasis door C.
auris met fosmanogepix werden behandeld.
Daarnaast wordt in de fase II-studie AEGIS
(NCT04240886,
toegankelijk
via
https://
clinicaltrials.gov/) fosmanogepix onderzocht bij
patiënten met invasieve schimmelinfecties door
Aspergillus, Scedosporium, Fusarium spp. en
Mucorales. Tot op heden wordt het nieuwe
geneesmiddel goed verdragen en zijn er geen ernstige
bijwerkingen gemeld, zoals eerder naar voren is
gekomen in studies bij gezonde vrijwilligers en
patiënten [11].
Gezien de vele gevoelige pathogenen is de
ontwikkeling van fosmanogepix een welkome
aanvulling op het huidige arsenaal. Daarnaast is
overstap van intraveneuze naar orale therapie na drie
dagen mogelijk een optie. De beschikbaarheid van een
orale en een intraveneuze formulering biedt een

Tabel 1. Overzicht nieuwe antifungale therapieën. DHODH = dihydroorotaat dehydrogenase;
GWT1 = GPI-anchored wall transfer protein 1; a = profylaxe; b = behandeling.
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voordeel, vergeleken met de echinocandinen, waarvan
enkel intraveneuze therapie beschikbaar is. Met de
grote fase III-studies met fosmanogepix moet nog
worden begonnen. Uit deze studies moet blijken of
deze positieve trend doorzet.

Olorofim
Ook olorofim is de eerste van een nieuwe klasse binnen
de antifungale geneesmiddelen, namelijk de
orotomiden. Het geneesmiddel inhibeert het fungale
enzym dihydroorotaat dehydrogenase (DHODH) in de
pyrimidinesynthese, zonder significante kruisreactiviteit met humaan DHODH. Door deze selectieve
aangrijping blijft de toxiciteit beperkt [26]. Olorofim is
een antifungaal middel met activiteit tegen Aspergillus
spp. (onder andere azool-resistente A. fumigatus),
Scedosporium spp., Coccidioides spp. en L. prolificans [26].
Olorofim is enkel als orale formulering beschikbaar.
Olorofim wordt oraal toegediend met een eenmalige
oplaaddosering van tweemaal daags 150 mg, gevolgd
door tweemaal daags 90-150 mg [11]. De biologische
beschikbaarheid ligt rond de 68 procent.
In oktober 2020 heeft de FDA de status van
doorbraaktherapie afgekondigd voor olorofim voor de
behandeling van coccidioidomycose. In 2019 verkreeg
olorofim deze status al voor de behandeling van
invasieve schimmelinfecties bij patiënten met gelimiteerde tot geen behandelopties [27].
De FORMULA-OLS-studie (NCT03583164, toegankelijk via https://clinicaltrials.gov/) is een fase IIb-studie
waarbij olorofim onderzocht wordt bij patiënten met
invasieve schimmelinfecties zonder alternatieve
behandelopties. Hierbij is veelal sprake van infecties
met de eerdergenoemde resistente pathogenen.
Daarnaast is eind november 2021 het OASISonderzoek (NCT05101187, toegankelijk via https://
clinicaltrials.gov/) gestart. In deze fase III-studie zal
olorofim worden vergeleken met L-amfotericine B
(Ambisome®) therapie bij patiënten met invasieve
aspergillose.
Bij gezonde vrijwilligers en de eerste 100 patiënten in
het FORMULA-OLS onderzoek zijn geen ernstige
bijwerkingen ontdekt [28]. Olorofim is een zwakke
remmer van CYP3A4 en wordt ook voornamelijk door
CYP3A4 gemetaboliseerd. De klinische relevantie van
interacties met en door olorofim zijn vergelijkbaar met
fluconazol [11,26,29]. Olorofim biedt perspectief in de
behandeling van multiresistente pathogenen als
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Coccidioides spp., Aspergillus spp., Scedosporium
spp. en L. prolificans, daar waar patiënten eerder geen
behandelopties meer hadden.

Opelconazol
Opelconazol behoort tot de groep van de triazolen en
heeft dan ook hetzelfde werkingsmechanisme [30]. Het
spectrum van opelconazol bestaat uit Candida,
Aspergillus en Cryptococcus spp. en Rhizopus
arrhizus/oryzae [30]. Uniek aan opelconazol is dat het
als inhalatietherapie is ontwikkeld in de vorm van een
waterige suspensie, waarvan viermaal daags 5 mg
wordt verneveld [11,31].
Uit een fase I-studie komen enkel bijwerkingen van
voorbijgaande aard als hoesten en een opgezette keel
naar voren, die passen bij inhalatietherapieën [32]. De
verwachting is dat er minder systemische bijwerkingen
worden ontdekt dan bij de huidige triazolen, aangezien
opelconazol als lokale therapie niet tot hoge
systemische blootstelling leidt. In een recent
opgestarte fase II-studie (NCT05037851, toegankelijk
via https://clinicaltrials.gov/) wordt opelconazol als
profylaxe onderzocht ter voorkoming van een
pulmonale aspergillose bij longtransplantatiepatiënten.
Zowel als therapie als in de profylaxe van invasieve
pulmonale aspergillose ligt een rol weggelegd voor
opelconazol. Opelconazol kan in combinatie met
systemische azooltherapie bij invasieve pulmonale
aspergillose worden toegepast om een hoge blootstelling in de longen te verkrijgen en de systemische
toxiciteit te beperken. Daarnaast kan opelconazol
mogelijk worden toegepast bij chronische pulmonale
aspergillose (CPA), waarbij patiënten langdurig
pulmonaal behandeld dienen te worden.
Een kort overzicht van de beschreven geneesmiddelen
in ontwikkeling is weergeven in tabel 1 (pagina 57).
Een overzicht van het spectrum van activiteit is
weergegeven in figuur 1. Voor alle geneesmiddelen
geldt dat er nog meer onderzoek nodig is voordat de
geneesmiddelen veilig in de dagelijkse klinische
praktijk voorgeschreven kunnen worden. Zo zullen de
resultaten van fase II- en III-studies uitwijzen of de
geneesmiddelen voldoende effectiviteit en geringe
toxiciteit hebben. Daarnaast is meer langdurig
onderzoek nodig om de langetermijneffecten in kaart
te brengen, ook na de mogelijke registratie van de
antifungale middelen.

Concluderend hebben de antifungale middelen die in
dit artikel zijn besproken potentie om naast het huidige
arsenaal aan beschikbare middelen een belangrijke

plaats in te nemen in de profylaxe en behandeling van
invasieve schimmelinfecties.

Figuur 1.
Spectrum van
activiteit.
Overgenomen
van Hoenigl et
al. Drugs 81,
1703-29 (2021).
The Antifungal
Pipeline:
osmanogepix,
Ibrexafungerp,
Olorofim,
Opelconazole,
and Rezafungin
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