TUBERCULOSE

Dosisoptimalisering van rifampicine in de
behandeling van tuberculose 
Een update
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Samenvatting

Summary

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd een dagelijkse
dosering van 600 mg rifampicine als basis gekozen
voor de behandeling van tuberculose. De keuze voor
deze dosering was gebaseerd op betaalbaarheid,
verdraagzaamheid en bereikte concentraties in het
bloed. Sindsdien heeft preklinisch onderzoek laten zien
dat het effect van rifampicine tijds- en dosisafhankelijk
is en dat hogere doseringen waarschijnlijk effectiever
zijn. In het begin van de 20e eeuw leidde bij
Indonesische patiënten met longtuberculose een
verhoging van de dosering van 450 mg (~10 mg/kg
lichaamsgewicht) naar 600 mg (~13 mg/kg in deze
populatie) tot meer dan proportioneel hogere
piekspiegels (+49 procent) en totale blootstelling (+65
procent). Bij patiënten met een tuberculeuze
meningitis, waar weinig rifampicine de hersenen
bereikt, resulteerde 600 mg rifampicine intraveneus tot
30 procent afname van sterfte in vergelijking met de
standaard orale dosering (450 mg of omgerekend ~10
mg/kg). Hierop volgend lieten studies in Afrika,
uitgevoerd door het PanACEA consortium, zien dat een
dosis tot wel 40 mg/kg goed werd verdragen en dat 35
mg/kg de tijd tot kweekomslag naar negatief significant
verminderde. Populatie-farmacokinetische modellen
lieten echter zien dat het maximale effect bij 35 mg/kg
nog niet behaald was. Daarom is een vervolgstudie
gepland die gedurende vier maanden de effectiviteit
van 2100 mg rifampicine bestudeert. In onze klinische
setting in Nijmegen worden op basis van blootstelling
hogere doseringen rifampicine regelmatig voorgeschreven en ook goed verdragen.
Samenvattend kan worden beargumenteerd dat een
hogere dosis rifampicine bijdraagt aan een betere en
mogelijk kortere behandeling door het verhogen van
de geneesmiddelblootstelling. Deze bevinding kan een
belangrijke stap zijn in de eliminatie van tuberculose.

Initially in the 1970s a daily dose of 600 mg rifampicin
for tuberculosis was chosen based on affordability,
tolerability and achieved peak concentrations.
However, preclinical studies have indicated that the
effect of rifampicin is time- and dose-dependent and
higher concentrations are likely more effective. Indeed,
in the early 2000s, an increase from standard dose (450
mg or ~10mg/kg body weight) to 600 mg (~13 mg/kg
in this population) of rifampicin in pulmonary
tuberculosis patients in Indonesia led to a more than
proportional increase in peak concentrations (+49 per
cent) and exposure (+65 per cent). Furthermore, in
tuberculosis meningitis patients, where exposure is
limited by the brain-blood barrier, 600 mg intravenous
rifampicin was successful in decreasing morbidity by
30 per cent compared to standard oral dose. Following
these findings, subsequent studies conducted in Africa
through the PanACEA consortium showed that doses
up to 40 mg/kg were well-tolerated and that 35 mg/kg
significantly decreased the time to culture conversion.
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INGEZONDEN

However, population-pharmacokinetic models showed
that at 35 mg/kg the maximum effect is not yet reached.
Currently, a novel phase 2C trial studying the efficacy
of 2100 mg daily rifampicin for 4 months is being
prepared. In our clinical setting in Nijmegen higher
doses of rifampicin are regularly prescribed based on
patients’ individual drug exposures and are found to be
well-tolerated. In conclusion, increasing the dose of
rifampicin may contribute to better and potentially
shorter treatment regimens by increasing drug
exposures in plasma. This finding may prove an
important step in the journey towards global
tuberculosis elimination.

Inleiding
In het Radboudumc bestaat al meer dan 15 jaar
interesse naar de farmacokinetiek en het gebruik van
hogere doseringen rifampicine voor de behandeling
van tuberculose. In dit artikel geven we een overzicht
van het hoe en waarom, een bloemlezing van het
Nijmeegs onderzoek, en de praktijkervaring met hoge
dosis rifampicine.
Bij de introductie van rifampicine in de jaren 70 werd
vanaf het begin gekozen voor een dosis van 600 mg
(10 mg per kg lichaamsgewicht), die nu nog steeds
wordt gebruikt. Deze keuze berustte op drie factoren:
ten eerste werden rifampicinebloedspiegels met deze
dosering voldoende hoog geacht aangezien ze boven
de ‘minimal inhibitory concentrations’ (MIC) van
Mycobacterium tuberculosis lagen. Er was daarom
geen noodzaak om hogere doseringen te geven.
Bovendien werd gevreesd voor bijwerkingen met het
gebruik van hogere doseringen. En ten slotte speelde
de prijs een rol, rifampicine was in die tijd nog erg
kostbaar [1]. In de jaren 90 kwam echter het inzicht dat
het effect van rifampicine concentratieafhankelijk was,
en dat sommige patiënten een hele lage blootstelling
(lage bloedspiegels) hadden. Dit leidde tot 13 studies
in de periode tot 1985 [2], die ons leerden dat er bij
hogere doseringen weinig bijwerkingen waren, maar
dat er bij een lager doseerinterval (intermitterend
doseren) vaak allergische reacties optraden en
griepachtige verschijnselen.

Waarom hogere doses van rifampicine?
Rifampicine is een semisynthetisch antibioticum dat
wordt verkregen door chemische modificatie van
rifamycine B, geproduceerd door Amycolatopsis

rifamycinica [3]. Het heeft een bactericide werking,
doordat het RNA-polymerase en daarmee de
bacteriële transcriptie remt [4]. In vitro heeft rifampicine
voor gevoelige M. tuberculosis-stammen doorgaans
een MIC tussen de 0,06 en 0,5 µg / ml [5]. In vitro timekill-kinetiek laat zien dat het effect van rifampicine op
M. tuberculosis dosis- en tijdsafhankelijk is en dus
correleert met de blootstelling (Area Under the Curve
[AUC]) en de behaalde piekconcentratie (Cmax) [6].
Daarbij is het effect van rifampicine afhankelijk van de
metabole activiteit van M. tuberculosis en is in de
stationaire fase een hogere concentratie rifampicine
nodig om een vergelijkbare effect te verkrijgen [7].
Mogelijk heeft een hogere dosis rifampicine niet alleen
een positieve werking op het initiële bactericide effect,
maar ook op persisterende bacteriën met een lage
metabole activiteit.
Door de korte halfwaardetijd van ongeveer drie uur bij
herhaald doseren heeft de dosering en frequentie van
de rifampicinetoediening grote invloed op de bacteriële
blootstelling [8]. Door het gebruik van een preklinisch,
intracellulair, hollow-fiber, farmacokinetisch-farmacodynamisch infectiemodel, kan het effect van de
dosering op bacteriële killing gemodelleerd worden [9].
Eerder werd in dit model het concentratieafhankelijke
effect van rifampicine bevestigd. Daarnaast werd
aangetoond dat hogere concentraties effectief waren
in het voorkomen van resistentie [10]. In een recente
studie met hetzelfde model werd echter geen hogere
antibacteriële activiteit gezien bij het verhogen van de
dosering van rifampicine [11].
Dit is niet alleen in tegenspraak met het eerdere hollowfibermodel, maar ook met de data van muismodellen.
Bij muizen is gedemonstreerd dat 10 mg/kg rifampicine, overeenkomend met de huidige dosering van
eenmaal 600 mg bij mensen, minder effectief is dan
hogere concentraties waarbij meer en snellere killing
plaatsvindt [7,12,13].
Bij BALB/c-muizen resulteerde een verhoging van
rifampicine van 10 naar 80 mg/kg al na negen weken
in succesvolle behandeling zonder terugval en werden
concentraties tot 160 mg/kg gebruikt zonder toename
van toxiciteit [13].
Ook in het Cornell-muismodel (ontwikkeld ook voor de
bestudering van latente tuberculose) zorgde een dosis
van 50 mg/kg bij muizen voor een kortere
behandelduur, een vermindering van behandeling
recidief en minder antibioticumresistentie [7].
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Klinisch onderzoek algemeen
Vanaf 2007 werden er verschillende studies uitgevoerd
om het concept van de hogere doses rifampicine te
onderzoeken. Een overzicht van de diverse studies
vindt u in tabel 1a en 1b, op pagina 129 en 130.

Het onderzoek in Nijmegen
Onderzoek naar hogere dosis rifampicine in
Indonesië
Rond 2000 begon het onderzoek naar de
farmacokinetiek van rifampicine in Indonesië. In een
eerste studie in Jakarta in 2002 bleek dat 70 procent
van de patiënten met longtuberculose twee uur na
medicatie-inname onder ‘directly observed
therapy’ (DOT) extreem lage piekspiegels (lager dan 4
mg/l) had [26]. Vanwege wisselende behandelresultaten werd in 2005 een hogere dosis rifampicine
onderzocht in een kleine gerandomiseerde studie. De
dosisverhoging (van 450 naar 600 mg/dag, corresponderend met ongeveer 9,5 versus 13 mg/kg) was
bescheiden, maar leverde al veel discussie op met de
lokale ethische commissie. De hogere dosis werd goed
verdragen en leidde tot een gemiddeld 49 procent
hogere piekspiegel (Cmax) en een 65 procent hogere
AUC [14].

Tuberculeuze meningitis
Doordat rifampicine beperkt het centraal zenuwstelsel
penetreert, zou een hogere dosering rifampicine wel
eens extra belangrijk kunnen zijn bij patiënten met
tuberculeuze meningitis. Zo ontstond het idee van een
klinische studie met een hogere dosis rifampicine met
intraveneuze toediening (om voldoende ‘blootstelling’
te garanderen), gecombineerd met moxifloxacine, als
een potent middel met goede cerebrale penetratie. In
een jaar tijd werden 60 meningitis-patiënten gerandomiseerd tussen standaard 450 mg rifampicine oraal
(~10 mg/kg) of 600 mg intraveneus (corresponderend
met ongeveer 13 mg/kg) gedurende de eerste twee
weken van de behandeling, die verder uit standaard
eerstelijnsmedicatie bestond [22].
Met de 10 mg/kg orale toediening werd maar weinig
rifampicine in hersenvocht gevonden; met intraveneuze van 13 mg/kg behandeling was de blootstelling in bloed en hersenvocht twee- tot driemaal
hoger, zonder dat de toxiciteit toenam. Bovendien – al
was dit geen primair eindpunt – was de sterfte na zes
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maanden 35 procent met hoge dosis intraveneus
toegediende rifampicine versus 65 procent met 10 mg/
kg orale rifampicine. Omdat intraveneuze toediening
van rifampicine nauwelijks beschikbaar is in
tuberculose-endemische landen, onderzocht de groep
uit Nijmegen en Bandung in de jaren hierna met succes
de blootstelling en toxiciteit van opklimmende
doseringen rifampicine oraal, tot 30 mg/kg.

Hoge dosis rifampicine in PanACEA
Inmiddels was ook onderzoek naar een hoge dosis
rifampicine gestart in Afrika via PanACEA
www.panacea-tb.net). Het PanACEA-consortium is
een Europees/Afrikaanse samenwerking met 11
Afrikaanse sites en zes Europese partners, gecoördineerd door het Radboudumc. Eerst werd een
‘maximaal getolereerde dosis’-studie gedaan met
steeds hogere doses rifampicine, eerst tot 35 mg/kg
rifampicine bij kleine groepen patiënten [17]. Een fase
II-onderzoek bij 150 patiënten dat 600, 900 en 1200
mg vergeleek, liet zien dat alle doseringen goed
werden getolereerd maar toonde geen verschil in
bacteriologisch effect [16]. In 2013-2014 werd een
klinische studie uitgevoerd bij 365 patiënten met
longtuberculose in Zuid-Afrika en Tanzania. Een
dosering van 35 mg/kg gedurende de eerste 12 weken
werd goed verdragen en leidde tot significant snellere
omslag van sputumkweek [27]. Is het mogelijk nog
hoger te gaan? Een dosering van 40 mg/kg werd goed
verdragen en pas bij 50 mg/kg namen bijwerkingen
sterk toe [21].

Op naar nog hogere doseringen op basis van
farmacokinetische modellen?
Van rifampicine-spiegels en behandelresultaten bij
individuele patiënten kan nog veel meer worden
geleerd. Met zogeheten populatie-farmacokinetische
modellen werd voor 336 Afrikaanse patiënten met
longtuberculose de relatie tussen blootstelling en
sputumkweekomslag bepaald. Het is gebleken dat met
de dosering van 35 mg/kg nog niet het maximale effect
wordt bereikt [28]. Nog hogere doseringen zouden
wellicht tot nog snellere sputumkweekomslag en dus
mogelijk verkorting van behandeling kunnen leiden.
Binnenkort start een studie met 90 patiënten binnen
PanACEA waarbij de veiligheid en effectiviteit van een
vaste dosis van 2100 mg rifampicine (dus niet gewichtgerelateerd) in een standaardregime gedurende vier
maanden wordt onderzocht, met als doel de totale

Tabel 1a. Overzicht van klinische studies met hogere doses rifampicine bij tuberculosepatiënten
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Tabel 1b. Overzicht van klinische studies met hogere doses rifampicine bij tuberculosepatiënten

behandeling te verkorten [29].

Ervaring in Nijmegen
Naast het werk in Indonesië en Afrika heeft de
Nijmeegse groep ook altijd interesse gehad in de
farmacokinetiek en het intensiveren van de
tuberculosebehandeling in Nederland. Net als in het
andere tertiaire centrum voor tuberculose, Beatrixoord
(UMCG; Haren, Groningen), worden laagdrempelig
bloedspiegels bepaald van tuberculostatica bij
patiënten die verwezen zijn naar Dekkerswald (en
vanaf mei 2022 naar de Tuberculose en Longinfectie
Unit in het Radboudumc), zeker bij patiënten met
tuberculeuze meningitis of andere ernstige vormen van
tuberculose, maar ook bij patiënten met een recidief of
met risicofactoren voor lage blootstelling zoals
diabetes of hiv-infectie. Inmiddels is er een standaardmethode om met drie meetmomenten een goede
schatting te maken van de totale blootstelling van
tuberculostatica gedurende 24 uur. Op basis van deze
bepalingen worden regelmatig hogere doseringen
rifampicine voorgeschreven. Ook in deze praktische
toepassing worden de hogeredoses goed verdragen
[30].
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Discussie
Hoger gedoseerde rifampicine in combinatie met de
standaardmedicamenten isoniazide, pyrazinamide en
ethambutol in de behandeling van tuberculose heeft
de potentie om de behandelduur te verkorten, het
genezingspercentage te verbeteren en hypothetisch
resistentievorming tegen rifampicine te verminderen.
De maximaal verdraagzame dosis ligt waarschijnlijk bij
40 mg/kg of bij een dosis van 2100 mg, onafhankelijk
van het gewicht [21]. Naast alle benoemde onderzoeken in tabel 1 wordt het concept van de hoge dosis
rifampicine, of liever optimalisering van de dosis verder
onderzocht in een fase IIC-studie binnen PanACEA
(2100 mg en met moxifloxacine in plaats van ethambutol) en in een fase III-studie door de onderzoeksgroep van Jindani vanuit Londen (1800 mg). De
resultaten worden verwacht binnen twee tot drie jaar.
Inmiddels heeft rifapentine, een klassegenoot van
rifampicine binnen de klasse van rifamycines,
gecombineerd met moxifloxacine in een fase III-studie
bewezen dat de behandelingsduur kan worden verkort
tot vier maanden. Rifapentine kan ook preventieve
behandeling verkorten maar is tot op heden niet
geregistreerd en verkrijgbaar in Nederland.
Ondertussen behandelen we in het Radboudumc

Dekkerswald geselecteerde patiënten al met hogere
doses rifampicine, meestal 35 mg/kg. De ervaringen
zijn tot nu toe goed, waarbij er weinig bijwerkingen
optreden en er een gunstige respons is. Om te
onderzoeken of we hoge doseringen rifampicine bij alle
tuberculosepatiënten kunnen toepassen, ongeacht
eventuele belangrijke comorbiditeiten die de kans op
toxiciteit zouden kunnen verhogen, participeren we in
een internationale multicenterstudie binnen het
EUSAT-RCS-consortium (NCT04768231). Bovendien
gaan we een pragmatische gerandomiseerde studie,
de PORT-studie, uitvoeren in diverse Europese centra,
waarbij we de veiligheid van een hoge dosis rifampicine
onderzoeken in een operationele setting.
Een kortere behandeling met eventueel een beter
resultaat en minder rifampicineresistentie zal een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de eliminatie
van tuberculose, die voorzien is in 2050. Bovendien is
rifampicine goedkoop en globaal gemakkelijk te
distribueren.
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