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Martin Boeree:
‘Veel korter behandelen brengt
eliminatie binnen bereik’
Een substantieel kortere behandeling van tuberculose zou eliminatie van de ziekte dichterbij kunnen
brengen. Het Europees-Afrikaanse PanACEA draagt daaraan bij met een serie clinical trials in Afrika.

H

et Europees-Afrikaanse consortium
PanACEA heeft 15 miljoen euro
subsidie gekregen (van het EDCTP,

zie ook de kaders) voor verder onderzoek
in Afrika naar beter gebruik van bestaande
tbc-medicijnen en de toepassing van twee
nieuwe kandidaat-medicijnen. Het onderzoek, PanACEA II, bouwt voort op eerdere
veelbelovende resultaten (van PanACEA
I, 2009 -2014) en loopt door tot in 2021.
Een van de twee onderzoeksleiders van
PanACEA II is longarts Martin Boeree van
de Radboud Universiteit.

Rifampicine
“Onze focus ligt de komende jaren op het
vaststellen van de maximaal toelaatbare
dosis rifampicine en de optimale toepassing van pyrazinamide. Ook evalueren we
twee nieuwe kandidaat-medicijnen (Q203
en BTZ043) die allebei een afwijkend wermartin Boeree

kingsmechanisme hebben ten opzichte
van bestaande medicatie,” vertelt Martin
Boeree. “In PanACEA I bleek een ander
kandidaat-medicijn (SQ109) overigens niet
werkzaam. Een veelbelovend resultaat van
de afgelopen jaren is wel dat de dosis rifampicine hoger kan. Dat idee is afkomstig van
het Radboud. Toediening van rifampicine is
zeer effectief, maar duurt, in combinatie,
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