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Beoordelingsrapport rationele farmacotherapie Fumaarzuuresters
bij psoriasis

1. Samenvatting

In het kader van de beoordeling rationele farmacotherapie  heeft de Commissie
Farmaceutische Hulp een beoordelingsrapport vastgesteld voor het geneesmiddel
fumaarzuuresters bij de indicatie psoriasis. Hierbij is zij tot de volgende conclusies
gekomen.

Geneesmiddel Fumaarzuuresters, pro-drugs van fumaarzuur.

Samenstelling Het in Nederland meest gebruikte fumaarzuuresterpreparaat
bevat dimethylfumaraat en  calcium-, magnesium- en
zinkmonoethylfumaraat.

Indicatie Ernstige therapieresistente psoriasis.

Werkingsmechanisme Dimethyl-  en monoethylfumaarzuuresters bezitten
immunomodulerende eigenschappen en remmen de activering
en proliferatie van keratinocyten.

Werkzaamheid In placebo-gecontroleerd onderzoek zijn fumaarzuuresters werk-
zaam gebleken. Een vergelijkend onderzoek met andere genees-
middelen bij psoriasis ontbreekt.

Bijwerkingen De voornaamste bijwerkingen van fumaarzuuresters zijn:
opvliegers, maag-darmstoornissen, jeuk, vermoeidheid, voorbij-
gaande eosinofilie, leukopenie en lymfopenie, lever- en
nierfunctiestoornissen en een stijging van de cholesterolconcen-
tratie. Incidenteel zijn ernstige nierfunctiestoornissen en
bloedbeeldafwijkingen gemeld.

Toepasbaarheid Fumaarzuuresters zijn gecontra-indiceerd bij een leeftijd jonger
dan 18 jaar, maag- of darmaandoeningen, hart- en vaatziekten,
hypertensie, ernstige lever- of nierfunctiestoornissen, hemato-
logische maligniteiten, zwangerschap en borstvoeding.
Gelijktijdig gebruik van nefrotoxische stoffen dient te worden
vermeden wegens de kans op bijwerkingen.

Gebruiksgemak Tabletten.

Ervaring Aangenomen wordt dat de ervaring met fumaarzuuresters
beperkt is.

Kosten Fumaarzuuresters zijn goedkoper dan acitretine en ciclosporine,
maar duurder dan methotrexaat.

Eindconclusie Orale therapie met fumaarzuuresters is een werkzame
systemische behandeling bij ernstige psoriasis. Dimethylfumaraat
is werkzamer dan monoethylfumaarzuurester, maar in combi-
natie met dimethylfumaarzuur verbetert de monoethylester de
werkzaamheid op korte termijn.
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Er is een groep patiënten die met de huidige systemische
middelen niet adequaat te behandelen is. Voor deze patiënten
kan een behandeling met fumaarzuuresters een belangrijke
aanvulling zijn op de therapeutische mogelijkheden. Op grond
van het bovenstaande dient de behandeling met  fumaarzuur-
esters beschouwd te worden als rationele farmacotherapie.

2. Geneesmiddel

In Nederland zijn fumaarzuuresters niet geregistreerd als geneesmiddel. Het middel is in
Nederland beschikbaar als apotheekbereiding. In enkele Duitstalige landen zijn fumaarzuur-
esters geregistreerd onder de naam Fumaderm®.

Fumaarzuur (trans-buteendizuur) maakt onderdeel uit van de citroenzuurcyclus en wordt
daarbij omgezet in appelzuur. Fumaarzuur wordt wegens zijn sterk polaire en hydrofiele
eigenschappen slecht geabsorbeerd.1 Voor een therapeutisch effect bij psoriasis zijn
doseringen van meer dan 1 gram nodig, waarbij ernstige bijwerkingen kunnen optreden. Om
deze reden worden in de behandeling bij psoriasis voornamelijk dimethylfumaraat en
monoethylfumaraatzuuresters toegepast. Dimethylfumaraat is de dimethylester van fumaar-
zuur en monoethylwaterstoffumaraat is hiervan de ethylester. Beide esters zijn lipofieler dan
fumaarzuur, waardoor de absorptie beter is. De esters zijn pro-drugs van fumaarzuur, na
absorptie worden ze snel omgezet in fumaarzuur. Met de term fumaraten worden zowel de
fumaarzuuresters als de zouten van de mono-ethylfumaarzuuresters en van fumaarzuur
aangeduid.

3. Toepassingsgebied

3.a. Psoriasis

Psoriasis is een frequent voorkomende heterogene, chronische inflammatoire huidaan-
doening.2 De diagnose psoriasis wordt gesteld op het klinisch beeld, er zijn geen specifieke
diagnostische tests. De meest opvallende kenmerken zijn schilfering, verdikking en roodheid
van de huid. Ook jeuk staat bij een aantal patiënten op de voorgrond. Bij een deel van de
patiënten presenteert de aandoening zich met nagelafwijkingen (psoriasis unguium) of
ontstaan er met psoriasis geassocieerde gewrichtsontstekingen (artritis psoriatica). De ernst
van de huidlaesies kan variëren tot enkele scherp omschreven plaques tot een uitgebreide
schilfering over het hele lichaam. Bij 75 tot 80% van de patiënten is de aandoening licht tot
matig van ernst. De aandoening heeft een wisselend beloop dat wordt gekarakteriseerd door
periodes van spontane verbetering of verslechtering. Patiënten kunnen op verschillende
momenten van hun leven aangedaan worden door verschillende verschijningsvormen van
psoriasis. Meestal treden de eerste symptomen op tussen het vijftiende en vijfendertigste
levensjaar. Psoriasis kan echter ook op latere leeftijd ontstaan, met een piek tussen het 57e

en  60e jaar. Bij ongeveer een derde van de patiënten is sprake van een positieve
familieanamnese. De prevalentie van psoriasis in de Nederlandse bevolking wordt geschat op
2 tot 3 procent.

3.b. Behandeling
De therapie bij psoriasis is symptomatisch, er is geen definitief genezende therapie
beschikbaar en patiënten kunnen een levenslange behandeling nodig hebben.3,4 Bij de
behandeling van psoriasis wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde rotatietherapie.
Hierbij worden achtereenvolgens verschillende  therapieën toegepast, omdat in de praktijk
blijkt dat een patiënt meestal niet met één therapie kan volstaan. Door afwisselend
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verschillende therapieën voor te schrijven blijkt een betere behandeling mogelijk te zijn. Ook
met betrekking tot het zoveel mogelijk proberen te beperken van bijwerkingen heeft een
dergelijke rotatietherapie voordelen.

Patiënten met in oppervlakte beperkte huidlaesies kunnen worden behandeld met lokale
middelen als corticosteroïden, vitamine D

3
-analogen, ditranol of eventueel koolteer. Bij

patiënten met middelmatige tot ernstige psoriasis kan UV-therapie worden gegeven. PUVA-
therapie kan worden ingezet in die gevallen dat UVB-therapie niet effectief blijkt te zijn.
Opgemerkt dient te worden dat PUVA en UVB bij overmatig gebruik op den duur
spinocellulair huidcarcinoom, veroudering van de huid en onregelmatige pigmentatie kunnen
veroorzaken.
Bij ernstige refractaire psoriasis, waarbij met andere vormen van therapie onvoldoende
resultaat is bereikt, kan behandeling met een systemisch middel zoals methotrexaat,
acitretine of ciclosporine ingezet worden. De CBO richtlijn noemt op deze plaats in de
behandeling ook de fumaraten als optie.4 Bij systemische therapie staat tegenover het
gebruikergemak een grotere kans op soms ernstige bijwerkingen. Daarnaast hebben deze
middelen specifieke contra-indicaties. Ciclosporine mag vanwege de nefrotoxische werking
en cumulatieve toxiciteit niet langer dan 1 jaar worden boorgeschreven. Methotrexaat is
gecontraïndiceerd bij nierfunctiestoornissen, leverfunctiestoornissen, alcoholisme, been-
mergsuppressie en longschade ten gevolge van methotrexaat. Acitretine wordt wel
toegepast in combinatie met UV-therapie.
De keuze voor een systemische behandeling is individueel. Doordat psoriasis een chronische
behandeling vereist, dient men tevens rekening te houden met bijwerkingen door
cumulatieve schade.

3.c werkingsmechanisme
Het precieze werkingsmechanisme van fumaraten bij psoriasis is niet bekend.  De toepassing
van fumaraten was oorspronkelijk gebaseerd op een niet bewezen theorie dat psoriasis het
gevolg zou zijn van een bepaalde stoornis in de citroenzuurcyclus. Volgens de huidige
inzichten berust de werking van fumaarzuuresters op hun immunomodulerende
eigenschappen en hun remmende effect op de activering en proliferatie van keratinocyten.5

4. Uitgangspunten beoordeling

4.a. Criteria rationele farmacotherapie
Voor een apotheekbereiding bestaat er recht op aanspraak, wanneer het rationele farmaco-
therapie betreft en het voor de patiënt en de verzekering het meest doeltreffend is.6

Rationele farmacotherapie is gedefinieerd als de behandeling van een aandoening met een
geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid/effectiviteit
blijkt uit wetenschappelijke literatuur.

De therapeutische waarde van een geneesmiddel wordt bepaald door de plaats die het
middel inneemt ten opzichte van de middelen die reeds beschikbaar zijn voor de betreffende
indicatie. Bij de beoordeling van de therapeutische waarde van een geneesmiddel worden de
criteria werkzaamheid/effectiviteit, bijwerkingen, ervaring, toepasbaarheid en gebruikers-
gemak gehanteerd.

4.b. Methodiek van beoordeling

Literatuur
Bij de farmacotherapeutische beoordeling wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van direct
vergelijkende onderzoeken, die gepubliceerd zijn in gerenommeerde (peer review)
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tijdschriften. Een literatuuronderzoek werd uitgevoerd met de meest recente bestanden van
Med-line, Embase en Cochrane, waarbij als  zoektermen werden gebruikt ‘psoriasis,
fumaric*). Er zijn vier placebogecontroleerde studies gevonden.7-10 Daarnaast is er een
vergelijkende studie verricht met dimethylfumaat.11  Ook wordt fumaratentherapie besproken
in de CBO-richtlijn 'Foto(chemo)therapie en systemische therapie bij chronische plaque
psoriasis' en is er een Cochrane systematisch review beschikbaar.4, 12

Beoordelingsmaat
Er zijn verschillende scores ontwikkeld om de ernst van de psoriasis uit te drukken. Hiervan
is de PASI-score (Psoriasis Area and Severity Index) is meest gebruikte en meest geaccep-
teerde score. Deze score is een gecombineerde maat voor de beoordeling van de  huidsymp-
tomen. Erytheem, induratie, desquamatie (elk op een schaal van 0 tot 4) en percentage van
het aangedane huidoppervlak (op een schaal van 0 tot 6) worden afzonderlijk geëvalueerd
voor hoofd, romp, bovenste en onderste extremiteiten. Het bereik van de PASI is van 0 (geen
laesies) tot 72 (meest ernstige psoriasis).
Als ernstige psoriasis kan worden beschouwd psoriasis waarbij tenminste 20% van het totale
lichaamoppervlak is aangedaan en/of een PASI-score van minimaal 12.12

Door de FDA en in klinisch onderzoek wordt doorgaans een reductie van 75% of meer van de
PASI score (PASI 75) aangehouden als primair eindpunt in therapeutische onderzoeken bij
psoriasis. Patiënten die een PASI 75 bereiken, ervaren een betekenisvolle verandering in de
ernst van de psoriasis. De verandering in de kwaliteit van leven bij een PASI 75 benadert die
van patiënten die (vrijwel) vrij zijn van psoriasis laesies.
Psoriasis heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Van de patiënten met
ernstige psoriasis ervaart 79% een negatief effect op hun fysieke, mentale en sociale
welzijn.13 Deze aspecten worden niet geëvalueerd in de PASI-score. Daarom is een
beoordeling van de kwaliteit van leven complementair aan de PASI score,  zodat aangetoond
wordt dat een verbetering van de huidsymptomen ook resulteert in een betekenisvolle
verbetering in het leven van de patiënt In de onderzoeken met fumaarzuuresters is echter
geen specifiek onderzoek verricht naar de kwaliteit van leven, zodat dit aspect in deze
beoordeling niet aan de orde komt.

5. Overwegingen met betrekking tot de therapeutische waarde

5.a. Werkzaamheid

Nieboer ea. onderzochten orale therapie met fumaarzuurderivaten in verschillende studies
bij volwassen patiënten met stabiele numulaire of plaque psoriasis waarbij tenminste 10%
van het lichaamsoppervlak is aangedaan.7 Zij verrichtten een twee open studies met
fumaarzuurderivaten en drie vergelijkende studies met monoethylfumaraten en/of dimethyl-
fumaraat. Een open studie met fumaarzuurderivaten (een combinatie van dimethyl- en
monoethylfumaarzuuresters, Fumaderm®) werd uitgevoerd bij 36 patiënten gedurende
gemiddeld 9,7 maanden (1 tot 32 maanden). Bij 23 patiënten trad een verbetering van de
PASI score op van meer dan 50% en bij 16 bedroeg de verbetering meer dan 90%. In een
dubbelblinde studie bij 38 patiënten werd gedurende 4 maanden natriummonoethylfumaraat
(240mg per dag) vergeleken met placebo. Hierbij werd geen verschil gevonden tussen beide
groepen. Een zelfde dosering dimethylfumaraat werd vergeleken met placebo in een
dubbelblinde studie bij 42 patiënten gedurende 4 maanden. Het aantal patiënten met een
matige tot sterke verbetering in de dimethylfumaraatgroep was significant groter dan in de
placebogroep (p<0,01). 6 van de 22 patiënten in de dimethylfumaraatgroep staakten de
behandeling wegens ernstige maagdarmstoornissen in de eerste 2 weken van de
behandeling.
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In de derde vergelijkende studie werden 20 patiënten gedurende 3 maanden behandeld met
240 of 720 mg natriummonoethylfumaraat. Er traden geen verschillen op tussen beide
groepen in aantallen patiënten met een verbetering van de psoriasis-score. Wel was er een
afname van jeuk en schilfering in de groep met 720 mg (p<0,05 ten opzichte van de groep
met 240 mg). Een open studie met 60 tot 240 mg dimethylfumaraat werd verricht bij 56
patiënten gedurende 4 tot 9 maanden. In deze studie werd een matige verbetering gezien bij
22% en een opmerkelijke verbetering bij 33% van de patiënten. Bij twee patiënten in deze
studie deed zich een opvlamming van de psoriasis voor tijdens de behandeling en 20% van
de patiënten beëindigden de behandeling wegens ernstige maagdarmstoornissen.

In een 4 maanden durende studie bij volwassen patiënten met psoriasislaesies op tenminste
10% van het lichaamsoppervlak onderzochten Nieboer ea. het effect van dimethylfumaraat
(n=22) en dimethylfumaraat in combinatie met monoethylfumaarzuuresters (n=23) in
gecoate tabletten.11 Er werd geen significant verschil gevonden in de uiteindelijke resultaten
van de behandeling. Wel trad een verbetering van de symptomen eerder op in de groep met
een combinatie van mono- en dimethylfumaraat.

Nugteren-Huying onderzochten de effecten van fumaarzuurtherapie in een dubbelblind,
gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek bij 39 volwassen patiënten met stabiele
psoriasislaesies op tenminste 10% van het lichaamsoppervlak.8 In deze studie werden 13
patiënten behandeld met dimethylfumaraat in combinatie met zouten van
monoethylfumaraat, 13 met octylfumaarzuur en 13 met placebo. Alle patiënten kregen
tevens een eliminatiedieet en indifferente lokale therapie voorgeschreven. 5 patiënten
staakten de behandeling wegens bijwerkingen en/of toename van de huidafwijkingen. De
behandeling met een combinatie van dimethyl- en monoethylfumaraten leidde tot een
statistisch significant beter resultaat dan de beide andere behandelingen (p=0,001). Bij één
patiënt trad een reversibele nierfunctiestoornis op.

Altmeyer ea. verrichten een gerandomiseerde, multicenter, placebogecontroleerde,
dubbelblinde studie met fumaarzuurderivaten bij 100 patiënten met psoriasis.9  De
inclusiecriteria waren: een leeftijd tussen 18-70 jaar, tenminste 2 jaar psoriasis, >10% van
het lichaamsoppervlak aangedaan en onvoldoende of niet meer reagerend op lokale
therapie. Patiënten mochten geen andere antipsoriasis medicatie gebruiken, indifferente
middelen waren wel toegestaan. Patiënten werden gedurende 16 weken behandeld met een
combinatie van dimethylfumaraat en monoethylfumaarzuuresters of placebo. In de
fumaratengroep staakten 19 (38,8%) en in de placebogroep 29 patiënten (58%) de
behandeling voortijdig. De belangrijkste reden voor staken van de therapie was het optreden
van maagdarmstoornissen in de behandelde groep en het verergeren van de symptomen in
de placebogroep. Voor de berekening van de studie-uitkomst werd de 'last value carried
foreward' methode gehanteerd. De  gemiddelde PASI score na 16 weken was in de
behandelde groep gedaald van 21,57 naar 10,77 (gemiddelde daling 50%). In de
placebogroep was de PASI score na 16 weken vrijwel onveranderd. Het verschil tussen beide
groepen was statistisch significant (p<0,0001). In de fumaratengroep trad bij 26% van de
patiënten geen verbetering of juist verslechtering op, in de placebogroep was dit 82%. Een
verbetering van tenminste 70% werd bereikt bij respectievelijk 54 en 8% van de patiënten.

Artritis psoriatica
Peters ea. onderzochten de werkzaamheid en bijwerkingen van fumaarzuurderivaten bij
artritis psoriatica in een dubbelblind, placebo-gecontroleerd, gerandomiseerd onderzoek met
een duur van 16 weken bij 27 patiënten.10 Van deze patiënten werden 13 behandeld met
fumaarzuurderivaten en 14 met placebo. Alle patiënten werd geadviseerd om een speciaal
dieet te volgen. In de fumaratengroep trad een statistisch significante verbetering van een
aantal van de klinische graadmeters van de psoriasis en artritis activiteit op in vergelijking
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met de placebogroep. Het percentage van het lichaamsoppervlak dat door psoriasis is
aangedaan, daalde van 4,6 naar 1,5 in de fumaratengoep, in de placebogroep was er een
toename van 3,3 naar 4,3% (p=0,006). De BSE daalde van 37 naar 17mm/1e uur in de
fumaratengroep, dit was statistisch significant verschillend (p=0,02) met de  in de
placebogroep, waar de BSE daalde van 30 naar 25mm/1e uur.

Psoriasis palmoplantaris pustulosa
Ständer ea. berichten over de behandeling van geïsoleerde psoriasis palmoplantaris
pustulosa met fumaarzuuresters.14 Deze vorm van psoriasis is relatief zeldzaam en reageert
in het algemeen slecht op therapie. In een open studie met een duur van 24 weken werden
13 patiënten behandeld met fumaarzuurderivaten (Fumaderm®). Hiervan staakten 5
patiënten voortijdig de behandeling; 1 wegens maagdarmstoornissen, 1 wegens verhoogde
serum lipase waarden, en 3 wegens onvoldoende respons of toename van de symptomen.
Na 24 weken waren de gemiddelde scores voor de laesies van de handpalmen en voetzolen
statistisch significant gedaald (p=0,004 en 0,029). De auteurs merken op dat een hoge dosis
fumaraten noodzakelijk was, 62,5% van de patiënten werd behandeld met de maximale
dosering van 720mg per dag.

Discussie:
Verschillende fumaarzuuresterderivaten zijn onderzocht in placebogecontroleerd onderzoek
bij chronische psoriasis. Dimethylfumaraat werkt sterker dan de monoethylester, maar heeft
ook meer bijwerkingen. Monoethylwaterstoffumaraat verbetert de werkzaamheid van
dimethylfumaraat. Wanneer deze fumaraten in combinatie worden gebruikt, treedt een
snellere verbetering van de symptomen op. De studies van Nieboer, Nugteren-Huying en
Altmeyer zijn opgenomen in het systematische review van Griffiths ea.12  Op grond van deze
studies concluderen de auteurs dat orale therapie met fumaarzuuresters een werkzame
systemische behandeling is bij psoriasis. Vergelijkende studies met andere (systemische)
behandelingen ontbreken vooralsnog.
In een klein onderzoek zijn gunstige resultaten van fumaarzuuresters beschreven bij de
behandeling van artritis psoriatica. De werkzaamheid bij psoriasis palmoplantaris pustulosa
is niet onderzocht in placebo-gecontroleerd onderzoek. In een kleine open studie werden
met hoge doseringen bij een deel van de patiënten positieve resultaten behaald, maar ook
ruim 38% van de patiënten beëindigden voortijdig de behandeling wegens onvoldoende
respons of bijwerkingen.

Conclusie:
In placebo-gecontroleerd onderzoek zijn fumaarzuuresters werkzaam gebleken bij de
behandeling bij ernstige psoriasis. In een klein onderzoek zijn gunstige resultaten van
fumaarzuuresters beschreven bij de behandeling van artritis psoriatica. Een vergelijkend
onderzoek met andere systemische geneesmiddelen bij psoriasis ontbreekt. Dimethylfuma-
raat is werkzamer dan monoethylfumaarzuurester, maar in combinatie met dimethylfumaar-
zuur verbetert de monoethylester de werkzaamheid op korte termijn.

5.b. Bijwerkingen
Van fumaarzuuresters worden de volgende bijwerkingen beschreven: blozen treedt op 3-4
uur na inname vooral na verhoging van de dosering, dit kan ongeveer 8 uur aanhouden.15,16

Meer dan tweederde van de patiënten ondervindt maagdarmstoornissen, waaronder diarree,
flatulentie, misselijkheid, braken en maagpijn; deze symptomen zijn te beperken door
langzame dosisverhoging, het innemen op volle maag en het gelijktijdig gebruik van
antacida. Huidreacties in de vorm van papulaire rash. Nefrotoxiciteit, nierfunctiestoornissen
met stijging van creatinine en ureum komen voor, soms ernstige en soms irreversibele
nierbeschadiging met zeer hoge creatinine waarden. (Acute) tubulusnecrose is gemeld,
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evenals irreversibele proximale tubulaire beschadiging met proteïnurie en glucosurie.17

Reversibele leverfunctiestoornissen. Lymfopenie, leukopenie en eosinofilie. Verder zijn
gemeld hoofdpijn duizeligheid en algehele malaise.
In het verleden hebben ongecontroleerde inname en overdosering door combinatie van
lokale en systemische therapie  geleid tot ernstige nierschade bij sommige patiënten en
negatieve publiciteit.

De productinformatie van Fumaderm® meldt de volgende bijwerkingen: vooral in het begin
van de behandeling kunnen blozen, warmte gevoel (flush) en maagdarmstoornissen en
diarree optreden.18 In het loop van de behandeling worden deze verschijnselen doorgaans
minder, ze kunnen echter ook aanleiding geven tot het staken van de behandeling. Dikwijls
doen zich bloedbeeldveranderingen voor zoals leuko- en lymfopenie, alsook eosinofilie.
Lichte vormen van lymfopenie worden waargenomen bij ca. 50% van de patiënten, bij ca. 3%
doet zich een ernstige lymfopenie voor. Bij ca. 11% treedt een lichte  vorm van leukopenie
op. Eosinofilie is meestal van voorbijgaande aard. Zelden treden op: vermoeidheid, sufheid
en hoofdpijn. Zeer zelden treden aspecifieke botpijn en een verhoging van het alkalisch
fosfatase. Een geval van irreversibele pancytopenie tijdens therapie met Fumaderm initial® is
beschreven.

In een open-label studie bij 83 patiënten met ernstige psoriasis vulgaris onderzochten
Altmeyer ea. gedurende 1 jaar de bijwerkingen en werkzaamheid van fumaarzuuresters
(dimethylfumaraat, calcium-, magnesium- en zinkzouten van monoethylfumaraat).19

Bijwerkingen deden zich voor bij 62% van de patiënten, voornamelijk opvliegers (bij 43%) en
maag-darmstoornissen. Deze waren dosisafhankelijk en namen na verloop van tijd af in
frequentie. Andere bijwerkingen waren: brandend gevoel van de ogen (2/83), vermoeidheid
(4/83), toegenomen transpiratie (2/83), anorexie (2/83), gewichtstoename (3/83) en
gewichtsafname (1/83). Lichte leukocytopenie werd vastgesteld bij 20% van de patiënten.
Eosinofilie trad op bij 53%. Ernstig e eosinofilie trad op bij 15%. Lichte lymfocytopenie trad
op bij 80% en ernstige lymfocytopenie (<10% van het leukocytenaantal) bij 17%. Bij 35% steeg
het creatininegehalte tijdens de behandeling in vergelijking met de uitgangswaarde.
Reversibele veranderingen in leverfunctiewaarden deden  zich voor. In totaal 13,2% van de
patiënten staakten de medicatie voortijdig wegens bijwerkingen. Ernstige eosinofilie leidde
in een geval tot staken van de therapie.

Thio ea. beschrijven de bijwerkingen bij 83 patiënten, die gedurende minimaal 6 maanden
en maximaal 3 jaar met fumaarzuuresters behandeld werden.20 Verhoogde
laboratoriumwaarden werden waargenomen voor leverenzymen (40% van de patiënten),
cholesterol (17%), triglyceriden (8%), kalium (15%) en creatinine (4%); proteïnurie trad op bij
11%.

Kolbach ea. vergeleken werkzaamheid en bijwerkingen van dimethylfumaraat monotherapie
(maximaal 240 mg per dag, n=129) met een behandeling met maximaal 4 tabletten per dag
van de  combinatie dimethylfumaraat (120mg), calcium- (87 mg), magnesium- (5 mg) en
zinkzout (3mg) van monoethylfumaraat (n=67).21 De eerste tekenen van verbetering werden
gewoonlijk waargenomen na 3 weken. Het percentage patiënten dat de behandeling
voortijdig afbrak was hoger in de dimethylfumaraatgroep. Na 24 maanden had hiervan 84%
de medicatie gestaakt, in vergelijking met 45% van de groep met het combinatiepreparaat.
De belangrijkste reden vormden in deze groep bijwerkingen bij 26% van de patiënten reden
tot staken van de behandeling en in de groep met het combinatiepreparaat 18%, dit verschil
was niet statistisch significant. Maag-darmstoornissen traden gedurende de eerste 6
maanden het meest frequent op in beide groepen. Lichte reversibele lever- en
nierfunctiestoornissen traden op bij 3/129 en 1/67 patiënten.  Leukocytopenie trad op bij
4%. Lymfocytopenie ontstond na 3 maanden en had zich na twee jaar voorgedaan bij meer



Zaaknr. 24063709

8

dan 80% van de patiënten in beiden groepen. Discontinuering van de behandeling leidde in
de meeste gevallen tot herstel, mar dit vergde soms meer dan 6 maanden.

Mrowietz ea. verrichtten een open multicenter prospectieve studie gedurende 4 maanden bij
101 patiënten met ernstige psoriasis (PASI-score tenminste 12).22 Patiënten werden
behandeld met een combinatie van dimethylfumaraat, calcium-, magnesium- en zinkzout van
monoethylfumaraat. 7 patiënten onderbraken de studie wegens bijwerkingen (maag-
darmstoornissen, opvliegers, toegenomen jeuk),  2 vanwege gebrek aan werkzaamheid, 2
vanwege werk en 20 vanwege therapieontrouw. Bijwerkingen werden gemeld door 69 % van
de patiënten. 56% meldde maag-darmstoornissen (diarree, darmkrampen, maagpijn,
flatulentie, frequentere ontlasting), en 31% meldde opvliegers. Er werd een significante
daling waargenomen in leukocytenaantal bij 1 patiënt (>50% lager dan de uitgangswaarde).
Lymfocytopenie trad op bij 10 en eosinofilie bij 14 patiënten.

Balasubramaniam ea. voerden een retrospectieve analyse uit van patiënten die
fumaarzuuresters gebruikten als monotherapie (n=2) of in combinatie met andere
systemische middelen (ciclosporine, acitretine, hydroxyureum, methotrexaat, n=10).23 De
duur van de behandeling varieerde van 3 tot 19 maanden (gemiddeld 10 maanden). Eén
patiënt beëindigde de therapie voortijdig vanwege opvliegers. De andere 11 patiënten
vertoonden een verbetering van de psoriasis na starten van fumaarzuuresters. Opvliegers
traden 83% van de patiënten, soms samengaand met transpiratie en palpitaties. Flatulentie
en diarree trad op bij 58% en darmkrampen bij 17%.Een toename van het serum creatinine
trad op bij 17%. Geen belangrijke afwijkingen werden waargenomen in de
leverfunctiewaarden of bij urineanalyse. In deze kleine onderzoeksgroep werden geen
aanwijzingen gevonden voor geneesmiddelen interacties.

In een langdurig follow up (maximaal 14 jaar) studie onderzochten Hoefnagel ea. de
bijwerkingen van fumaarzuuresters en specifiek de veranderingen in laboratoriumwaarden
bij 66 patiënten met ernstige plaque psoriasis.24 Als onderhoudsdosering werden patiënten
behandeld met gemiddeld 3 tot 4 tabletten fumaarzuuresters. Subjectieve bijwerkingen
werden gemeld door 73% van de patiënten en vooral tijdens de eerste 6 maanden van de
behandeling. Opvliegers deden zich voor bij 55% van de patiënten, diarree bij 42%,
misselijkheid bij 14%, maagklachten bij 12%, vermoeidheid bij 14%, jeuk bij 5% en
duizeligheid en koorts elk bij 2%. Een relatieve lymfocytopenie bestond bij 35% van de
patiënten bij aanvang van de behandeling met fumaarzuuresters. Bij 41 patiënten zonder
lymfocytopenie aan het begin van de behandeling, ontstond deze gedurende de behandeling
met fumaarzuuresters bij 31 patiënten. Na 1 jaar behandeling was het gemiddelde
percentage lymfocyten statisch significant gedaald met 5,5%. Bij voortzetting van de
behandeling werd geen verdere daling waargenomen. Een voorbijgaande eosinofilie werd
waargenomen bij 14% van de patiënten. Verhoogde leverenzymwaarden werden gevonden bij
25% van de patiënten. Deze waarden normaliseerden in de meeste gevallen spontaan of na
dosisreductie. Bij twee patiënten waren leverfunctiestoornissen reden om de behandeling
met fumaarzuuresters definitief te beëindigen Verhoogde serumcreatininespiegels traden op
bij 1 van 63 patiënten en vormden reden om de behandeling te onderbreken. Hernieuwde
behandeling met fumaarzuuresters na 4 jaar leidde bij deze patiënt niet opnieuw tot een
verhoogde serumcreatininespiegels gedurende een follow up van 11 jaar.

Conclusie:
De voornaamste bijwerkingen van fumaarzuuresters zijn: opvliegers, maag-darmstoornissen,
jeuk, vermoeidheid, voorbijgaande eosinofilie, leukopenie en lymfopenie, lever- en
nierfunctiestoornissen en een stijging van de cholesterolconcentratie. Incidenteel zijn
ernstige nierfunctiestoornissen en bloedbeeldafwijkingen gemeld.
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5.c. Ervaring

Fumaraten werden in 1959 voor het eerst in Duitsland toegepast bij de behandeling van
psoriasis. Fumaarzuuresters worden in Duitsland, Zwitserland en Nederland toegepast bij
ernstige therapieresistente psoriasis. Het is niet bekend hoeveel patiënten tot nu toe
behandeld zijn met fumaarzuuresters. Omdat het gaat om behandeling van ernstige
refractaire psoriasis, waarbij met andere vormen van therapie onvoldoende resultaat is
bereikt, wordt verondersteld dat het aantal behandelde patiënten relatief beperkt is,
onduidelijk is of voldaan wordt aan de gebruikersnorm van 20.000 patiëntenjaren. Daarom
wordt hier aangenomen dat de ervaring met fumaarzuuresters beperkt is.

Conclusie:.
Aangenomen wordt dat de ervaring met fumaarzuuresters beperkt is.

5.d. Toepasbaarheid

Dimethylfumaraat is gecontraïndiceerd bij een leeftijd jonger dan 18 jaar, maag- of
darmaandoeningen, hart- en vaatziekten, hypertensie, ernstige lever- of nierfunctiestoornis-
sen, hematologische maligniteiten, zwangerschap en borstvoeding. Gelijktijdig gebruik van
nefrotoxische stoffen, methotrexaat, ciclosporine, psoralenen of retinoïden dient te worden
vermeden wegens de kans op bijwerkingen.
Toepassing van fumaarzuuresters vereist een regelmatige controle van bloedbeeld, lever- en
nierfuncties.

5.e Gebruiksgemak en dosering
Fumaarzuuresters zijn beschikbaar als tabletten.
De onderhoudsdosering bedraagt doorgaans 120 mg dimethylfumaraat per dag. Bij het
instellen van de behandeling wordt doorgaans gebruik gemaakt van tabletten met een lagere
dosering, namelijk 30 mg dimethylfumaraat per dag.

6. Overige overwegingen

6a. Geneesmiddelkosten

De apotheekinkoopprijs voor magistraal bereide fumaarzuuresters via de magistraal bereider
Fagron bedraagt €48,70 excl. btw. voor 100 tabletten van 120 mg.

Apotheek inkoopprijs excl. btw. voor systemische geneesmiddelen bij psoriasis
Gemiddelde dosis Maximale dosis Tablet/caps.

(mg)

Prijs per tablet/

caps. (€)

Prijs per week bij

maximale dosis  (€)

Acitretine 0,5-0,8 mg/kg/dag 1 mg/kg/dag 10 0,818  40,09‡

Ciclosporine 3-5 mg/kg/dag 5 mg/kg/dag 25 1,075 105,35‡

Fumaarzuuresters 3-4 tabletten/dag* 6 tabletten/dag 120

samengesteld¤

0,487 20,45

Methotrexaat 5-15 mg/week 22,5 mg/week¥ 2,5 0,221 1,91

* Hoefnagel ea. 2003
¤ dimethylfumaraat (120mg), calcium- (87 mg), magnesium- (5 mg) en zinkzout (3mg) van monoethylfumaraat
¥zoals aangegven in de CBO consensus
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‡ op basis van een lichaamsgewicht van 70 kg

De apotheekinkoopprijs voor magistraal bereide fumaarzuuresters valt binnen de prijsmarge
van de andere systemische middelen bij psoriasis. Fumaarzuuresters zijn goedkoper dan
acitretine en ciclosporine, maar duurder dan methotrexaat.

6.b Behoefte
Wanneer bij de behandeling van psoriasis systemische therapie is aangewezen, kunnen
middelen als methotrexaat, acitretine of ciclosporine worden ingezet. De toepasbaarheid van
deze middelen wordt beperkt door contra-indicaties en soms ernstige bijwerkingen. Er is dan
ook een groep patiënten die met de huidige systemische middelen niet adequaat te
behandelen is.25 Voor deze patiënten kan een behandeling met fumaarzuuresters een
belangrijke aanvulling zijn op de therapeutische mogelijkheden.

7. Eindconclusie

Orale therapie met fumaarzuuresters is een werkzame systemische behandeling bij ernstige
psoriasis. Dimethylfumaraat is werkzamer dan monoethylfumaarzuurester, maar in combi-
natie met dimethylfumaarzuur verbetert de monoethylester de werkzaamheid op korte
termijn.
De voornaamste bijwerkingen van fumaarzuuresters zijn: opvliegers, maag-darmstoornissen,
jeuk, vermoeidheid, voorbijgaande eosinofilie, leukopenie en lymfopenie, lever- en
nierfunctiestoornissen en een stijging van de cholesterolconcentratie. Incidenteel zijn
ernstige nierfunctiestoornissen en bloedbeeldafwijkingen gemeld. Toepassing van fumaar-
zuuresters vereist een regelmatige controle van bloedbeeld, lever- en nierfuncties.
Er is een groep patiënten die met de huidige systemische middelen niet adequaat te
behandelen is. Voor deze patiënten kan een behandeling met fumaarzuuresters een
belangrijke aanvulling zijn op de therapeutische mogelijkheden.
Op grond van het bovenstaande dient de behandeling met fumaarzuuresters beschouwd te
worden als rationele farmacotherapie.

8. CFH-advies

Wanneer bij de behandeling van ernstige psoriasis systemische therapie aangewezen is,
kunnen fumaarzuuresters in aanmerking komen. Fumaarzuuresters dienen alleen te worden
voorgeschreven door een dermatoloog. Wegens mogelijke ernstige bijwerkingen is een
regelmatige controle van bloedbeeld, lever- en nierfuncties noodzakelijk.
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