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Fosfomycine is een breedspectrumantibioticum dat oraal gebruikt wordt bij ongecompliceerde cystitis. Recent is de
intraveneuze toedieningsvorm geregistreerd in Nederland.
Door het brede spectrum en de uitgebreide weefselpenetratie biedt fosfomycine kansen om te worden ingezet bij
infecties van verschillende organen.
Infecties met multiresistente bacteriën zijn een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. Veel van deze multiresistente bacteriën zijn gevoelig voor fosfomycine, waarmee fosfomycine een optie kan zijn in de behandeling van infecties met multiresistente bacteriën.
Over de farmacologische eigenschappen van fosfomycine is onvoldoende bekend om een goed doseringsschema op te
kunnen stellen. Ook over de veiligheid van fosfomycine en de mate waarin dit middel verdragen wordt bij de behandeling van verschillende infecties is onvoldoende bekend.
Meer onderzoek is nodig voordat fosfomycine ingezet kan worden in de strijd tegen multiresistente bacteriën.
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Een 73-jarige man werd opgenomen met het beeld van
een urosepsis. Zowel de bloed- als urinekweek toonde
een ‘extended’-spectrum-bètalacta
mase (ESBL)-positieve Escherichia coli die alleen gevoelig was voor carbapenems, nitrofurantoïne en fosfomycine. Nadere
urologische en radiologische diagnostiek toonden
geen afwijkingen behalve benigne prostaathypertrofie.
Hij kreeg meropenem i.v. gedurende 2 weken en herstelde hiermee volledig. Toen hij 6 weken later opnieuw
een urosepsis met dezelfde verwekker had, herhaalden
wij deze behandeling. Onder de werkdiagnose ‘chronische bacteriële prostatitis’ gaven wij aansluitend fosfomycine oraal 3 g per 3 dagen gedurende 3 maanden.
Hiermee bleef hij klachtenvrij. Patiënt ontwikkelde
10 dagen na het staken van deze behandeling pollakisurie en dysurie als uiting van een cystitis. Een urinekweek toonde dezelfde multiresistente E. coli-stam als
eerder. Daarop besloten wij opnieuw oraal fosfomycine
te geven (3 g per 3 dagen), dit keer voor onbepaalde
duur. Hij gebruikt dit nu ruim 6 maanden, is geheel
klachtenvrij en geeft aan dat hij deze behandeling
voorlopig niet wil stoppen.

toxicoloog.
Contactpersoon: drs. A.C. Dijkmans (adijkmans@chdr.nl).
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e Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft
antibioticaresistentie aangemerkt als een van de
grootste bedreigingen voor de volksgezondheid.1
Er wordt intensief en continu onderzoek verricht om
deze dreiging af te wenden. Omdat er nauwelijks nieuwe
soorten antibiotica beschikbaar komen, wordt onderzocht of ‘oude’ antibiotica ingezet kunnen worden bij
infecties met multiresistente bacteriën.
Resistentievorming veroorzaakt steeds vaker problemen
in de gezondheidszorg. Patiënten moeten worden opgenomen als er geen oraal antibioticum meer beschikbaar
is voor de behandeling van hun infectie. Ook in verpleeghuizen treden infecties met multiresistente bacteriën op.
Dit verhoogt de morbiditeit en mortaliteit binnen deze
kwetsbare groep patiënten. Kunnen ‘oude’ antibiotica
voor deze groep een oplossing bieden?
Fosfomycine, een antibioticum dat werd ontdekt in 1969,2
zou geschikt kunnen zijn bij de behandeling van infecties
met multiresistente bacteriën. In dit artikel gaan wij in
op het werkingsmechanisme van fosfomycine, de klinisch-farmacologische aspecten en de mogelijke toepassing van fosfomycine in de strijd tegen multiresistente
bacteriën.
Werkingsmechanisme

Fosfomycine is een bactericide breedspectrumantibioticum dat geïsoleerd wordt uit Streptomyces-soorten.2
Samen met de bètalactam- en glycopeptide-antibiotica
behoort fosfomycine tot de groep van antibiotica die de
celwandsynthese remmen. Binnen deze groep is fosfomycine uniek omdat het de celwandsynthese in een zeer
vroege fase onomkeerbaar remt. Fosfomycine zorgt in
het cytoplasma van een bacterie voor remming van het
enzym enolpyruvyltransferase. Dit enzym is nodig voor
de vorming van N-acetylmuraminezuur, een onderdeel
van de bacteriecelwand. Door de remming van dit enzym
wordt de celwandsynthese verstoord en treedt er lysis
van de bacterie op.3

cine.5,6 In vitro is synergie aangetoond in combinaties van
fosfomycine met aminoglycosiden of bètalactam-antibiotica.7 Mogelijk berust dit effect op inhibitie door verschillende antibiotica in de verschillende stappen van de
celwandsynthese. Deze synergie is nog niet in vivo aangetoond en moet dus verder onderzocht worden.
Toedieningsvormen

Aanvankelijk werd fosfomycine op de markt gebracht in
de vorm van een calciumzout voor orale toediening en
een dinatriumzout voor intraveneus gebruik. Later werd
een tweede vorm voor de orale toediening van fosfomycine geïntroduceerd, het synthetisch geproduceerde fosfomycine-trometamol. In Nederland wordt voor een
orale behandeling uitsluitend fosfomycine-trometamol
gebruikt.
Tot voor kort was fosfomycine in Nederland alleen geregistreerd voor de behandeling van ongecompliceerde
cystitis bij vrouwen als een eenmalige orale dosis van
3 g.8 De intraveneuze variant van fosfomycine is in andere
Europese landen, zoals Spanje en Frankrijk, al langer
geregistreerd voor de behandeling van wekedeleninfecties en sepsis. Recent is intraveneus fosfomycine-dinatrium ook geregistreerd in Nederland ter behandeling
van bacteriëmie, osteomyelitis, nosocomiale infectie van
de onderste luchtwegen en bacteriële meningitis.9 Bijwerkingen van intraveneus fosfomycine zijn hypokaliëmie,
irritatie op de injectieplaats, gastro-intestinale klachten,
overvulling (door de intraveneuze toedieningsvorm) en
leverenzymstoornissen.9
TABEL 1 Doseringsadviezen voor fosfomycine bij orale en
intraveneuze toepassing
medicatie

indicatie

dosering*

fosfomycinetromethamol

ongecompliceerde
urineweginfectie bij
niet-zwangere vrouwen
osteomyelitis

éénmalig 3 g oraal

Antimicrobiële werking

Veel bacteriën zijn afhankelijk van N-acetylmuraminezuur voor de synthese van hun celwand. Dat maakt fosfomycine tot een breedspectrumantibioticum dat werkzaam is tegen zowel grampositieve als gramnegatieve
bacteriën, waaronder stafylokokken, E. coli, Proteus
mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter-species,
Serratia marcescens, Citrobacter-species en Salmonella
typhi.4
In vivo en in vitro vertoont fosfomycine activiteit tegen
multiresistente bacteriën als E. coli, K. pneumoniae en
Enterobacter-species, ook als deze bacteriën ESBL of
carbapenemase produceren.5,6 In deze studies lijkt meer
dan 90% van deze bacteriën gevoelig te zijn voor fosfomy2

fosfomycinedinatrium

gecompliceerde
urineweginfecties
nosocomiale infecties van
de onderste luchtwegen
bacteriële meningitis

12-24 g i.v. per dag in 2-3
verdeelde doses
12-16 gram i.v. per dag in
2-3 verdeelde doses
12-24 gram i.v. per dag in
2-3 verdeelde doses
16-24 gram i.v. per dag in
3-4 verdeelde doses

* Doseringen zoals geadviseerd in de officiële registratietekst. Het College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert dit middel alleen te
gebruiken wanneer andere antibiotica niet werkzaam zijn.
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eigenschap

toedieningsweg
biologische beschikbaarheid; %
halfwaardetijd; h
maximale plasmaconcentratie; mg/l
totale AUC; mg.h/l
renale excretie; %

fosfomycinetrometamol
oraal
33-448
5,430,31
21,8-32,130,32
145-19330,32*
40-50 na 48-72 h30

fosfomycinedinatrium
intraveneus
n.v.t.
3,830,31
276-37030,32
405-44830,32†
90 na 36-48 h30

AUC = ‘area under the curve’ van de geneesmiddelenconcentratiecurve.
* AUC na fosfomycine-trometamol 3 g eenmalig per os.
† AUC na fosfomycine-dinatrium 50 mg/kg i.v.

De huidige adviezen voor de toediening en dosering van
fosfomycine, zowel oraal als intraveneus, zijn weergegeven in tabel 1. Dit zijn de adviezen zoals die in de officiële
registratietekst voor fosfomycine staan.8,9
Farmacologische eigenschappen van fosfomycine

Nadat fosfomycine oraal is ingenomen wordt het gedeeltelijk opgenomen vanuit het maag-darmkanaal; maagzuur katalyseert hydrolyse van fosfomycine, waardoor de
biologische beschikbaarheid relatief laag is.10 De biologische beschikbaarheid neemt af als het geneesmiddel met
voedsel wordt ingenomen. Fosfomycine-trometamol is
een alkalische verbinding die in mindere mate gehydrolyseerd wordt en daarom een hogere biologische beschikbaarheid heeft.8 Tabel 2 geeft de farmacologische eigenschappen van fosfomycine weer.
Fosfomycine bindt nagenoeg niet aan plasma-eiwitten en
ondergaat uitgebreide verdeling over meerdere weefsels.11
Klinisch relevante concentraties worden niet alleen
bereikt in plasma, maar zijn ook beschreven in weefsel
van nieren, blaas, prostaat, longen, bot, ontstoken weefsel, hersen- en abcesvocht.12-17 Na intraveneuze toediening van fosfomycine 8 g 3 dd zijn in de liquor cerebrospinalis concentraties gemeten van > 16 mg/l gedurende
meer dan 90% van de tijd.12 Ook bij patiënten met wekedeleninfecties of osteomyelitis heeft fosfomycine een
hoge mate van penetratie in de aangedane weefsels.13,14
Fosfomycine wordt niet gemetaboliseerd en wordt onveranderd uitgescheiden in de urine na glomerulaire filtratie. Het verschil in halfwaardetijd tussen de intraveneuze
en orale toediening kan verklaard worden door de langere absorptietijd van fosfomycine-trometamol. Doordat
fosfomycine renaal geklaard wordt, kan de halfwaardetijd bij patiënten met nierfalen of dialyse oplopen tot 50
h.18,19 Om deze reden moet de dosering van fosfomycine

bij patiënten met een nierfunctiestoornis worden aangepast.8,9
Farmacodynamiek en dosering

Om ‘oude’ antibiotica te herintroduceren als behandeling
voor infecties met multiresistente bacteriën en optimaal
te kunnen doseren per indicatie, is kennis van de farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen
essentieel. Voor fosfomycine is deze kennis vooralsnog
beperkt; er zijn onvoldoende gegevens uit preklinisch
onderzoek en het is onbekend of de bactericide activiteit
van fosfomycine concentratieafhankelijk dan wel tijdafhankelijk is.20
De bepaling van de activiteit van fosfomycine in het routinelaboratorium is niet eenvoudig. De standaardmethodiek die voor alle andere antibiotica gebruikt wordt, voldoet niet voor fosfomycine. Bepaalde automaten en
gradiënttesten voor de gevoeligheidsbepaling zijn voor
fosfomycine minder of niet betrouwbaar. Daarom voeren
sommige routinelaboratoria geen of slechts een beperkte
gevoeligheidsbepaling voor fosfomycine uit. Omdat in
klinische en preklinische studies voor de gevoeligheidsbepaling verschillende methodes gebruikt zijn, zijn de
resultaten ook moeilijk te vergelijken. Voor E. coli is agardilutie de methode van eerste keus om het resistentiepatroon te bepalen.21 Bij gebruik van deze methode als
referentiemethode zijn de afkapwaardes voor gevoeligheid < 32 tot < 64 mg/l; voor resistentie variëren de
afkapwaardes van > 32 tot > 256 mg/l.5,21
Simulaties met populatie-farmacokinetische modellen
voor fosfomycine, uitgaande van een minimale inhibitoire concentratie (MIC) van 8 mg/l, suggereren dat per
dag 6-12 g fosfomycine-trometamol oraal nodig zou zijn
om systemische infecties te behandelen (Ortiz Zacarías
NV, et al., schriftelijke mededeling, 2017). Of dergelijke
doseringen goed worden verdragen en veilig zijn is echter
onbekend. Verder sluit deze berekening niet uit dat doseringen lager dan 6-12 g per dag toch voldoende effectief
kunnen zijn bij diverse infecties, maar zoals hiervoor
gezegd, door het gebrek aan kennis op het gebied van de
farmacodynamiek kan het ook zijn dat hogere doseringen nodig zijn. Het is dus belangrijk eerst meer onderzoek te doen naar de farmacodynamische eigenschappen
van fosfomycine, en vervolgens naar de optimale strategie voor orale dosering.
Resistentievorming

Fosfomycine resistentie kan op 3 verschillende manieren
optreden: door een mutatie in het gen voor het transport
eiwit dat fosfomycine de cel in brengt, door een mutatie
in het aangrijpingspunt van fosfomycine in de cel, of door
inactivatie van het antibioticum.22 Enterobacteriaceae
ontwikkelen in vitro zeer snel resistentie tegen fosfomy-
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TABEL 2 Farmacologische eigenschappen van fosfomycine
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TABEL 3 Overzicht van studies naar de effectiviteit van fosfomycine bij infecties met multiresistente bacteriën
eerste auteur

opzet studie

aantal
therapie
patiënten

soort bacterie

mortaliteit
n/N (%)

klinisch herstel
n/N (%)

microbiologisch
herstel; n/N (%)

Michalopoulos24

prospectief,
patiëntenserie

11

K. pneumoniae

2/11 (18,2)

niet bekend

niet bekend

Dinh25

prospectief,
cohortstudie

116

30/116 (25,9)

77/99 (77,0)

66/83 (79,5)

Florent33

retrospectief en
prospectief,
patiëntenserie
retrospectief,
patiëntenserie

72

P. aeruginosa,
Enterobacteriaceae, MRSA,
Streptococcus spp.
Enterobacteriaceae,
P. aeruginosa

niet bekend

63/72 (87)

niet bekend

P. aeruginosa

20/49 (40,8)

29/49 (59,2)

33/49 (67,3)

prospectief,
patiëntenserie

66

K. pneumoniae,
P. aeruginosa

18/48 (37,5)

26/48 (54,2)

27/48 (56,3)

Apisarnthanarak34

Pontikis35

49

fosfomycine 4 g 4
dd i.v. met andere
antibiotica
fosfomycine 4 g 3-4
dd i.v. met andere
antibiotica
fosfomycine 4 g 3
dd i.v. met andere
antibiotica
fosfomycine i.v.
met doripenem of
colistine
fosfomycine 16-24 g/
dag, met andere
antibiotica

cine, binnen 30-40 h, vooral bij blootstelling aan relatief
te lage concentraties.23 Gezien deze snel optredende
resistentie in vitro is grote voorzichtigheid geboden bij
toepassing van fosfomycine als monotherapie voor systemische infecties, zowel oraal als intraveneus, totdat
onderzoek in vivo heeft aangetoond dat dit veilig en
effectief is en er geen resistentie optreedt.
Potentiële toepassingen van intraveneus fosfomycine

Nu in Nederland recentelijk fosfomycine beschikbaar is
gekomen voor intraveneuze toepassing, kunnen we dit
antibioticum inzetten bij de behandeling van patiënten
met een systemische infectie. Dankzij de goede weefselpenetratie is fosfomycine geschikt bij verschillende soorten infecties. Zo is dit middel een potentiële behandeling
voor nosocomiale of recidiverende urineweginfecties die
worden veroorzaakt door multiresistente bacteriën.
Vooral bij langdurig gehospitaliseerde, ernstig zieke patiënten zijn infecties door multiresistente gramnegatieve
bacteriën, zoals ESBL- of carbapenemase-producerende
bacteriën, een toenemend probleem. Enterobacteriaceae
met dit resistentiepatroon zijn meestal nog gevoelig voor
fosfomycine.24,25 Volgens een literatuuroverzicht uit 2008
was fosfomycine effectief bij 84% (1349/1604) van de patiënten met een systemische infectie en herstelde 81,1%
(1302/1604) van deze patiënten.26
De uitkomsten van recentere studies staan in tabel 3. In
deze studies werden patiënten met verschillende infecties, onder andere longontsteking, bacteriëmie, intraabdominale infectie of urineweginfectie, behandeld met
4

fosfomycine in combinatie met andere antibiotica. De
studies zijn allemaal case series of cohortstudies. Ook
wordt fosfomycine altijd in combinatie gebruikt met
andere antibiotica, nooit als monotherapie. Deze studies
zijn vooralsnog moeilijk te interpreteren vanwege het
gebrek aan gerandomiseerde studies.
Momenteel wordt in Spanje de FOREST-studie uitgevoerd om bij patiënten met een urineweginfectie en een
bacteriëmie door een ESBL-producerende E. coli de
effectiviteit van fosfomycine te onderzoeken; in deze studie wordt intraveneus fosfomycine vergeleken met een
carbapenem.27
Potentiële toepassingen van oraal fosfomycine

Gecompliceerde urineweginfecties met multiresistente
bacteriën zijn een toenemend probleem, vooral in verpleeghuizen. Een effectieve orale behandeling voor deze
infecties is vaak niet mogelijk. Toch zijn vooral multiresistente Enterobacteriaceae vaak nog gevoelig voor fosfomycine. Gebruik van dit middel in een schema met
meerdere giften is een potentieel effectieve orale behandelingsoptie.28 Dat geldt mogelijk ook voor de behandeling van patiënten met bacteriële prostatitis, zoals we
zagen in de casus aan het begin van dit artikel; in tegenstelling tot fosfomycine penetreren veel antibiotica
notoir slecht in de prostaat.29
Voor de toepassing van fosfomycine in een schema met
meerdere giften ontbreekt echter de kennis over de optimale doseringen. Zoals gezegd suggereert een simulatiemodel dat doseringen van 6-12 g per dag nodig zijn om
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adequate serumspiegels te bereiken (Ortiz Zacarías NV,
et al., schriftelijke mededeling, 2017), maar dit is niet in
vivo aangetoond en zal verder moeten worden onderzocht.

Conclusie
Toenemende resistentie van verschillende bacteriën
tegen antibiotica maakt het noodzakelijk om naast
nieuwe ook langer bestaande antimicrobiële middelen te
onderzoek op werkzaamheid bij infecties met multiresistente bacteriën. Fosfomycine is een bestaand antibioticum dat de potentie heeft om infecties met multiresistente bacteriën te bestrijden. Omdat dit middel
uitsluitend door renale klaring uit het lichaam verdwijnt
zijn toediening in meerdere giften en dosering op geleide
van de nierfunctie noodzakelijk.
Volgens de huidige inzichten kan een combinatietherapie
van antibiotica met fosfomycine werkzaam zijn bij infecties van onder andere longen, weke delen, het centrale
zenuwstelsel en bij systemische infecties. Er is echter nog
onvoldoende bekend over de farmacodynamiek en de
ontwikkeling van resistentie om fosfomycine intraveneus
als monotherapie in te zetten als behandeling voor systemische infecties met multiresistente bacteriën. Ook is
nog onbekend of een schema met meerdere orale giften
van fosfomycine veilig en effectief is bij gecompliceerde
urineweginfecties. Momenteel worden de verschillende
doseringen en toepassingen van fosfomycine onderzocht;
wanneer de resultaten daarvan bekend zijn zal dit antibioticum wellicht op grotere schaal in de praktijk kunnen
worden gebruikt.
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• Fosfomycine is een antibioticum met een brede werking
tegen bacteriën.
• Fosfomycine wordt momenteel in Nederland alleen
gebruikt als therapie voor een ongecompliceerde cystitis.
• De meeste multiresistente bacteriën zijn gevoelig voor
fosfomycine; met name bij infecties met multiresistente
Enterobacteriaceae kan fosfomycine mogelijk ingezet
worden.
• Fosfomycine kan mogelijk als therapie gebruikt worden
bij infecties van urinewegen, bot, hersenvliezen, long en
weke delen.
• Er is nog weinig bekend over de veiligheid van
fosfomycine en de mate waarin het verdragen wordt bij de
genoemde mogelijke toepassingen.
• Er is te weinig informatie over de farmacologische
eigenschappen van fosfomycine om een optimaal
doseringsschema op te kunnen stellen.
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