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Samenvatting
Dit overzicht geeft een overzicht van de ondersteunende therapie bij
ebolavirusinfectie en van de experimentele therapeutische opties: van passieve
immunisatie (Zmapp en convalescent plasma), directe virusremmers (favipiravir,
brincidifovir, BCX4430), RNA-remmers (Tekmira,100802, AVI7537), remmers van
stollingscomplicaties (FX06) tot voor andere indicaties geregistreerde middelen
met mogelijk werkzaamheid bij ebola (amiodaron, clomifeen, chloroquine,
azitromycine). De ebola-epidemie in West-Afrika in 2014-‘15 heeft de
medicijnontwikkeling versneld en vele van bovenstaande middelen zijn al in
compassionate use toegediend, ondanks dat sommige middelen farmacologische
noviteiten betreffen (siRNA, antisense) en er vaak minimale data over
werkzaamheid bij muizen of apen, of over veiligheid bij de mens beschikbaar was.
Waar mogelijk moet een beschrijving van individuele patiënten leiden tot
therapieaanbevelingen, en als de epidemie aanhoudt zal goed gedocumenteerd
therapeutisch gebruik bij patiënten in West-Afrika nieuwe gegevens opleveren, als
grotere patiëntengroepen met experimentele therapie bereikt kunnen worden en
patiënten vergelijkend onderzoek met experimentele medicatie willen accepteren.

Ebolavirusinfectie
Ebola is een filovirusinfectie met in West-Afrika een sterfte van meer dan 50%,
waar op dit moment nog geen gerichte, causale behandeling voor bestaat (1;2).
Transmissie van virus c.q. besmetting van anderen vindt plaats door contact met
lichaamsvloeistoffen van zieke patiënten, in wie na een incubatieperiode van 2-21
dagen een progressief ziektebeeld ontstaat met koorts, braken en diarree gevolgd
door ernstige uitdroging, diffuse intravasale stolling, multiorgaanfalen, en soms
bloedingen.
Meerdere medicamenteuze opties die ofwel direct op de virusreplicatie inwerken,
die eigen immuniteit ondersteunen of stimuleren, of die aangrijpen op de
stollingsstoornissen bij ebola zijn in de afgelopen jaren in verschillende stadia van
ontwikkeling gekomen (3;4). Die ontwikkeling is een continu proces, maar wordt
nu versneld in verband met de urgente behoefte aan therapeutische opties bij de
ernstige ebola-epidemie in West-Afrika vanaf 2014.
Versie: 10 april 2015, LCI

Status: Definitief

Pagina 1 van 16

Ondanks het gebrek aan bewijs voor werkzaamheid van deze middelen tegen
Ebola-infectie in de mens en ondanks het ontbreken van kennis over eventuele
bijwerkingen, werden enkelen middelen bij individuele patiënten nadat zij
gerepatrieerd waren naar Europa en de VS bij wijze van experiment toegepast(3).
Dit betreft dus compassionate use van medicatie: gebruik van potentieel
effectieve medicatie in individuele gevallen bij een ernstige aandoening waarvoor
geen alternatief beschikbaar is en waarbij de effectiviteit of veiligheid van het
medicijn nog niet (voldoende) geëvalueerd is om het middel te kunnen
registreren. Daarnaast zijn er initiatieven om het effect en het
bijwerkingenpatroon in patiëntengroepen in West-Afrika in studieverband te
onderzoeken op effectiviteit en veiligheid (5).

Ondersteunende therapie
Vocht- en electrolytensuppletie
Afgezien van niet-geregistreerde medicamenteuze opties is vooral intensieve
ondersteuning van de circulatie van essentieel belang gebleken, omdat door de
gastro-intestinale symptomen van ebola-infectie frequent hypovolemie optreedt.
Het vochtverlies is substantieel en kan oplopen tot 8 liter per dag (6), zodat tot
meer dan 10 liter vocht en tientallen millimolen kaliumchloride per dag nodig zijn.
In veel gevallen zal dat alleen door intraveneuze vochttoediening mogelijk zijn,
wat in isolatieziekenhuizen in West-Afrika bepaald geen sinecure is, vooral niet bij
delirante patiënten en het daarmee gepaard gaande transmissierisico door
bloedcontact bij uitgetrokken infuusnaalden.
Mogelijkheid tot frequente monitoring van vochthuishouding en van elektrolyten
en nierfunctie is een essentieel onderdeel van bij de klinische zorg. Zo nodig kan
nierfalen ten gevolge van pre-renale nierinsufficiëntie tijdelijk overbrugd worden
met hemodialyse. Andere medicamenteuze interventies zijn toediening van
antibraak- en antidiarreemiddelen en bij manifeste bloedingen het toedienen van
transfusies van erytrocyten, trombocyten of plasmaproducten (FFP). Verlies van
integriteit van de darmwand door ontsteking of hypoperfusie kan resulteren in
bacteriële translocatie en gramnegatieve sepsis, zodat dan effectieve
antibacteriële therapie van belang is (6).

Experimentele therapie
Passieve immunisatie: plasmatherapie
Als een van de problemen bij de opbouw van afweer bij ebola-infectie wordt een
gebrekkige stimulatie van T-cellen door met ebola geïnfecteerde dendritische
cellen gezien. Verder wordt door apoptose van lymfocyten de eigen humorale
respons negatief beïnvloed, wat van invloed blijkt op de kans van overleven (7).
Daarom is het rationeel antilichamen te suppleren (8). Deze antilichamen kunnen
in de vorm van volbloed, plasma (‘convalescent plasma’) of serum worden
toegediend. Antilichamen verkregen uit dieren (‘serumtherapie’) of monoklonale
antilichamen uit andere bronnen worden later besproken.
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Convalescent plasma-therapie is al sinds de Spaanse griep toegepast en is voor
een aantal bacteriële en virale infecties standaardtherapie, zoals bij passieve
immunisatie na (mogelijke) blootstelling aan rabiës of bij de behandeling van
Argentijnse hemorragische koorts (Junin). Bij ebola-infectie is bij 8 patiënten in
Kikwit, Zaïre, 4-15 dagen na het begin van symptomen een transfusie gegeven
van volbloed van 5 overlevers, waarna 7 van de 8 patiënten de infectie
overleefden (9). Deze vorm van passieve immuuntherapie wordt ook toegepast
bij individuele, gerepatrieerde patiënten in Westerse ziekenhuizen (10) vaak als
onderdeel van additionele antivirale behandeling. Deze vorm van therapie wordt
nu ook onderzocht in ebolabehandelcentra in West-Afrika.

Toediening en dosering
Over de dosering en frequentie van toediening en over de gewenste titers van
anti-ebola-antilichamen in het bloed van donoren is nog geen consensus. Wel
heeft de WHO vastgesteld dat convalescent plasma of bloed veilig verkregen kan
worden van donoren minstens 28 dagen na hun ontslag, zonder dat er
symptomen zijn en nadat een EBOV-RNA test negatief is gebleken in twee apart
afgenomen monsters (11). Vanzelfsprekend wordt door screening op syfilis, HIV
en Hepatitis B en C, de infectie van de ontvanger met deze bloed-overdraagbare
pathogenen uitgesloten. In de klinische praktijk wordt de dosering van
plasmaproducten meestal gebaseerd op stollingsparameters vanwege het gebruik
voor correctie van de stolling. Echter, als antivirale therapie is de dosering nog
niet duidelijk. De WHO suggereert toediening van 400-500 ml convalescent
plasma in twee doses voor volwassenen, of circa 10 ml/kg voor kinderen, over 14 uur.
Verder is van belang dat er bloedgroepcompatibiliteit tussen donor en ontvanger
is om hemolyse te voorkomen (12). Er zijn tot nu toe weinig bijwerkingen
gerapporteerd bij patiënten die convalescent plasma kregen voor infecties met
respiratoire virussen (13).

Passieve immunisatie: monoklonale antilichamen
De gunstige invloed van een humorale immuunrespons – afgemeten aan de titer
van anti-EBOV-Glycoproteïne IgG – op sterfte blijkt uit de overlevingscijfers na
toediening van monoklonale antilichamen tegen virale oppervlakte-eiwitten aan
apen, zelfs in die gevallen waarbij er al sprake was van voortgeschreden ziekte,
afgemeten aan ziekteverschijnselen en viremie (8).
Deze monoklonale antilichamen tegen verschillende oppervlaktestructuren
(epitopen) van het EBOV-GP zijn cocktails van muizen-antilichamen (ZMAb) (14)
of chimere muis-mens monoklonale antilichamen (MB-003) (15), die
geproduceerd worden in de Australische tabaksplant Nicotiana benthamiana (16).
ZMAb is in compassionate use toegediend aan menselijke ebolapatiënten. Uit
deze cocktails zijn de 3 meest effectief gebleken monoklonale IgG1-antilichamen
geselecteerd voor verdere ontwikkeling. De combinatie ervan, ZMapp genaamd,
bleek effectief zelfs 5 dagen na experimentele infectie bij 6 apen die al
ziektesymptomen ontwikkeld hadden in drie doses op dag 5, 8 en 11 (17).
Bij 7 patiënten is ZMapp toegediend 6-16 dagen na begin van symptomen,
waarbij 2 van de 7 kwamen te overlijden. Omdat de dosis en het aantal
toedieningen niet gelijk waren in deze patiënten en omdat er daarnaast ook
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convalescent plasma is gegeven bij een patiënt, is een conclusie over de
werkzaamheid van Zmapp niet te trekken. Verder ontbreekt nog data over
veiligheid, omdat de voorraden te klein waren om deze fase van onderzoek te
starten. Naar verwachting zal in begin 2015 de productie van Zmapp zijn
opgeschaald, zodat het middel beschikbaar komt voor toediening in
onderzoeksverband in West-Afrika.
Toediening van monoklonale antilichamen resulteert overigens niet in
onderdrukking van virusreplicatie, zodat de eigen immuniteit van de gastheer nog
een additionele bijdrage moet leveren.

Passieve immunisatie: hyperimmuun serum
Polyklonale antilichamen kunnen verkregen worden na infectie of vaccinatie van
mens of dier. Hyperimmuun serum van mensen wordt gebruikt voor postexpositieprofylaxe van hepatitis B en rabiës. Dierlijk hyperimmuun serum wordt
gebruikt bij slangenbeten. Bij ebola-infectie is anekdotisch bewijs van
werkzaamheid bij apen met paardenserum (18) en apenserum (19) en is
geitenserum toegepast bij 4 mensen na blootstelling in laboratoria (20).
In 2015 zal de fabrikant Fab’entech hyperimmuun paardenserum gaan
produceren, maar details over werkzaamheid, veiligheid, dosis en tijdspad van
onderzoeken ontbreken. Bijwerkingen bij serumtherapie zijn
overgevoeligheidsreacties, anafylaxie en, bij gebruik van heteroloog serum,
serumziekte.

Actieve immunisatie: vaccins
In de laatste jaren zijn meerdere vaccinkandidaten onderzocht: zowel DNA- (21),
RNA-, als subunitvaccins, in meerdere virusvectoren, zowel replicerend als nietreplicerend (22;23). Het standaardmodel daarvoor is de resusaap of
cynomoglusaap. Drie vaccins worden in 2014 en 2015 in fase 1-onderzoeken op
veiligheid en immunogeniciteit in mensen onderzocht. Opschaling van productie
tot honderdduizenden doses kan rond zomer 2015 verwacht worden, zodat fase
2-onderzoeken en wellicht gedocumenteerde toediening in een ebola-endemisch
gebied – zowel bij gezondheidszorgmedewerkers als bij de bevolking – doorgang
kunnen vinden.

Recombinant Vesicular Stomatitis Virus (VSV)
Het RNA-virus VSV valt in familie van rhabdoviridae (zoals rabiës) dat koeien,
varkens, paarden en insecten infecteert en dat bij de mens een griepachtig beeld
kan veroorzaken. rVSV-EBOV is ontwikkeld door de Public Health Agency of
Canada, waarna samenwerking is gezocht met de Amerikaanse firma NewLink
Genetics en Merck. In dit levend-verzwakte replicatie-competente virus is het gen
voor Ebola-Glycoproteïne (EBOV-GP) geïncorporeerd (24). Door modificatie heeft
het rVSV virus niet meer de neurovirulentie bij apen, en lijkt daardoor ook veilig
voor de mens (25). EBOV-GP is verantwoordelijk voor binding van het ebolavirus
aan monocyten en endotheelcellen en maakt daardoor entree tot de targetcellen
(monocyten en dendritische cellen) mogelijk.
Na onderzoeken in muizen en cavia’s bleek ook in makaken dat vaccinatie met
rVSV-EBOV 4 weken vóór blootstelling aan een dodelijke dosis van ebola volledige
bescherming biedt (26). Eind 2014 zijn fase 1-onderzoeken begonnen in mensen
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in de VS, Duitsland, Canada, Kenia, Gabon en Zwitserland. Eén dosis zou
afdoende zijn voor bescherming van mensen.
Verder is VSV-EBOV onderzocht als post-expositie-profylacticum (PEP), waarbij bij
de Sudan species van Ebola 4 van 4 apen overleefden nadat zij 20-30 min na
virusexpositie gevaccineerd werden (26), terwijl bij de Zaïre (Kikwit) species 4
van 8 apen overleefden (27). Dit vaccin is toegepast op een individu na een
prikaccident met Zaïre-EBOV, waarbij 48 uur na het prikaccident met een naald in
een lab een eenmalige vaccindosis werd gegeven (28). De ratio erachter was dat
toediening van gemodificeerd VSV-Marburg GP-vaccin nog overleving sorteerde
bij 2 van 6 apen zelfs 48 uur na experimentele virusinfectie (29). Voor ebolainfectie ontbreekt deze data. De patiënt ontwikkelde koorts en myalgie 12 uur na
de injectie, maar is verder niet ziek geworden. EBOV-viremie is niet vastgesteld in
de 3 weken na het prikaccident, maar wel werd VSV-viremie middels PCR
bevestigd. Van belang is dat directe virusremmers zoals favipiravir niet
gecombineerd kunnen worden met dit levend-verzwakte virus, omdat dan
expressie van het EBOV-GP geremd zou kunnen worden.
VSV-EBOV-GP is in experimentele setting bij de huidige epidemie toegediend aan
een aantal personen na een hoogrisicoblootstelling. Gegevens ontbreken wat de
aard van blootstelling was en of de toediening effectief was.
De Nederlandse veestapel is VSV-vrij, dus mocht dit in een experimentele fase
worden toegediend, is afstemming met RIVM, de veterinaire sector en
ziekenhuizen nodig, omdat de patiënt waarschijnlijk langere tijd in isolatie zal
moeten worden opgenomen.

Adenovirussen
Recombinant adenovirus 5 (rAd5) en ook recombinant human para-influenzavirus
3 zijn als virale vectoren gebruikt om EBOV-GP of GP in combinatie met
Glyconucleoproteïne tot expressie te brengen (23). Beide vaccins zijn effectief
gebleken in de pre-expositieprofylaxe in apen, waarbij rAd5 ook getest is als
post-expositie profylacticum in muizen. Vanwege pre-existente immuniteit bij
mensen voor zowel adenovirus (bij 60-90% van de populatie) als
parainfluenzavirus is het aannemelijk dat de immunogeniciteit en effectiviteit
verzwakt zullen zijn als gevolg van neutraliserende antistoffen. Daarom zijn er
twee initiatieven met een ander type adenovirus en wordt er een booster
vaccinatie gegeven met een ander virusvector.

ChAd3-EBOV
Het recombinant chimpansee-adenovirus: ChAd3-EBOV, een verkoudheidsvirus
bij apen, brengt EBOV-GP tot expressie na vaccinatie. Dit vaccin wordt ontwikkeld
door GlaxoSmithKline samen met het US National Institute of Allergy and
Infectious Diseases. Er bestaat een bivalente variant met het Zaïre en Sudan
ebolaserotype en een monovalente variant, waarin alleen het Zaïre ebolatype. In
apen geeft eenmalige vaccinatie met het bivalente vaccin 100% bescherming 5
weken vóór besmetting met ebolavirus, maar omdat na 10 maanden die
bescherming nog maar 50% bleek, wordt met een booster met een aangepast
pokken Ankara-vaccin 8 weken na het eerste vaccin wel goede bescherming
bereikt (30). De ratio achter het boosten met een andere virusvector is dat bleek
dat een heterologe combinatie beter werkte dan de homologe combinatie, dat wil
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zeggen een booster met hetzelfde ChAd3. In een kleine studie bij 20 gezonde
vrijwilligers blijkt het bivalente ChAd3 een goede humorale en ook GP-specifieke
T-celrespons te genereren (31). Het monovalente vaccin (ChAd3-EBOV) wordt in
gezonde vrijwilligers onderzocht in fase 1-onderzoek via een consortium van
NIAID en de Wellcome Trust. Een placebo-gecontroleerd vaccinatie-onderzoek in
West-Afrika zal in 2015 worden geïnitieerd.

Ad26-ZEBOV + multivalent MVA-Ebola virus
In een samenwerkingsverband hebben Crucell (onderdeel van Johnson &
Johnson) in Nederland, Bavarian Nordic in Denemarken en het Amerikaanse NIH
een ander vaccinkandidaat ontwikkeld. Dit betreft een andere vector, namelijk
een humaan adenovirus, Ad26, dat minder frequent circuleert dan andere
adenovirussen (32) en dat ook met een multivalentpokken (vaccinia)-virus
Ankara geboost wordt. De fase 1-studie in 72 gezonde vrijwilligers start in januari
2015 in Engeland in samenwerking met de universiteit van Oxford.

Antivirale medicatie
Favipiravir: oraal (Fuji/Toyama Japan), 2 maal daags gedurende 10 dagen
Deze nucleotide analoog remt viraal RNA-afhankelijk RNA-polymerase van een
breed spectrum RNA-virussen, waaronder ebolavirus (met een IC50 64 µM).
Favipiravir wordt op dit moment in een fase 3-onderzoek voor de behandeling van
influenza onderzocht in de VS, nadat eerder geen veiligheidsrisico werd
gedetecteerd. Het is als post-expositiebehandeling voor EBOV in muizen
onderzocht tot 6 dagen na expositie, maar voorkwam in een andere studie niet de
dood van 5 van de 6 apen na experimentele ebola-infectie (33;34). In verband
met de hogere IC50 bij ebola in vergelijking met influenza wordt een hogere dosis
bij de mens voorgesteld op basis van extrapolatie van farmacokinetische data in
muizen en de eerste resultaten bij apen en deze wordt nu ook aanbevolen in
studies en compassionate use. (35). Orale toediening van 200 mg tabletten in
dosis tot 6 gram per dag op dag 1 kan bij misselijke patiënten een probleem
opleveren. Bij 4 patiënten is favipiravir in wisselende doses in compassionate use
gebruikt in 2014, waarbij geen belangrijke bijwerkingen optraden, maar dit levert
onvoldoende inzicht in veiligheid, vooral niet indien er pre-existente lever- of
nierfunctiestoornissen zijn. Favipiravir wordt voornamelijk renaal geklaard. De
eerste onderzoeksdata van favipiravir in Guinee tonen aan dat het
mortaliteitsreductie geeft als de ebolaviremie niet zeer hoog is, dat wil zeggen
een CT-waarde minder dan 20 bij PCR-bepaling.

Brincidofovir: oraal (Chimerix), 5 doses over 14 dagen
Brincidofovir is een lipide conjugaat van cidofovir, wat een nucleotide-analoog is.
Het is echter geen prodrug van cidofovir en heeft ook niet de met cidofovir
geassocieerde nefrotoxiciteit. Het is beschikbaar als tablet en suspensie die bij
voorkeur met voedsel worden toegediend gedurende 2 weken met een eenmalig
oplaaddosis van 200 mg gevolgd door 4 doses van 100 mg à 3-4 dagen. Het is
actief tegen DNA-virussen en heeft effectiviteit bij CMV-infecties (36) en
adenovirus. In vitro is het effectief tegen ebola (RNA-virus), met een IC50 van
120 nM-1.3 µM, maar de werkingswijze is onbekend. In muizen bleek het niet
effectief bij ebola-infectie. Helaas is door het specifieke farmacokinetische profiel
van apen brincidofovir niet te onderzoeken in apen met ebola-infectie.
Onderzoeken richten zich op cavia’s om na te gaan of de in vitro data ook in vivo
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te repliceren zijn. Het bijwerking profiel is redelijk onderzocht bij andere infecties
en lijkt acceptabel (leverenzymstijgingen, darmklachten). Het is in compassionate
use aan 4 patiënten toegediend o.a. in combinatie met convalescent plasma,
waarbij 3 patiënten de infectie overleefden.

TKM- 100802: intraveneus (Tekmira), dagelijks gedurende 7 dagen
Small interference RNA-therapie is effectief gebleken als post-expositieprofylaxe
in apen; siRNA gericht tegen het L-polymerase en twee sequenties voor de virale
eiwitten VP24 en VP35 van EBOV werd in een dosis van 2 mg/kg i.v. in lipide
partikels toegediend 30-60 minuten na blootstelling aan ebola gevolgd door
dagelijkse toediening van deze dosis gedurende 7 dagen. Klinische symptomen in
4 apen waren minder ernstig en alle apen overleefden de blootstelling (37).
Minder frequente toediening resulteert echter in hogere sterfte en toediening na
72 uur na experimentele ebola-infectie was niet meer effectief. Een nieuwe versie
van Tekmira bevat 2 siRNA (L-polymerase en VP35) en is specifiek gericht op de
ebolaspecies die circuleert in West Afrika (Ebola Guinea) met een doseringsadvies
van 0.3-0.5 mg/kg per dag. Ondanks dat slechts weinig data over veiligheid van
dit middel was verkregen in een onderbroken fase 1-onderzoek in 2014, is ook dit
middel in compassionate use gebruikt bij 6 patiënten. In 2015 begint een klinisch
onderzoek bij ebola-infectie bij mensen.

AVI-7537: intraveneus (Sarepta Therapeutics), dagelijks gedurende 14
dagen
Gemodificeerde phosphorodiamidate morpholino oligomers (PMOplus) zijn
moleculen die de translatie van viraal mRNA remmen. Deze synthetische
antisense oligomeren zijn complementair aan het VP24-gen van het ebolavirus.
Het VP24-eiwit is een remmer van de type I-interferonrespons, zodat het
uitschakelen ervan door antisensetherapie een verbeterde gastheerrespons moet
opleveren. Bij apen is intraveneuze toediening effectief gebleken, 30-60 minuten
na blootstelling aan ebolavirus(38). Weinig is bekend over toxiciteit van deze
oligomeren, want eenmalige toediening van een mix van twee antisense
moleculen tegen VP24 en VP35 van het ebolavirus (AVI-6002) is wel in een fase
1-studie geëvalueerd, maar de voorgestelde dosering is dagelijkse toediening van
16 mg/kg gedurende 14 dagen. Bij marburg is de ontwikkeling verder en werden
ook multipele doses getolereerd bij enkele menselijke vrijwilligers. Verdere
ontwikkeling van AVI-7537 staat nu stil. Antisensetherapie is een recente
farmacologische ontwikkeling die tot nu toe nog maar 2 keer heeft geleid tot
registratie in de VS: mipomersem (remming van apolipoproteine-B100 in
homozygote familiale hypercholesterolemie) en intraoculair fomivirsen (remming
van CMV bij CMV-retinitis).

BCX4430: intramusculair of intraveneus (Biocryst), twee maal daags
gedurende 14 dagen
De RNA-polymerase remmer BCX4430, een synthetische adenosine analoog van
de firma BioCryst is werkzaam tegen een breed spectrum van RNA-virussen
inclusief filovirussen (Ebola Kikwit species: EC50 12 µM). Het is onderzocht in
apen na expositie aan Marburg virus (vergelijkbare EC50 van 5 µM): 15 mg/kg
BCX4430 twee keer per dag i.m. geïnjecteerd 1–48 uur na expositie en
gecontinueerd gedurende 14 dagen. Ziekteverschijnselen waren milder in de
behandelde apen dan die in controles en 17 van 18 apen overleefden (39). Data
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voor ebola-infectie bij dieren is echter beperkt: bij muizen zou het effectief zijn en
bij apen is het alleen in de eerste 2 uur na infectie onderzocht. Bijwerkingen zijn
onbekend bij de mens en een fase 1 onderzoek wordt gestart in 2015.

Ribavirine
In tegenstelling tot het therapeutisch effect van ribavirine bij behandeling van
andere virale hemorragische koortsen (Lassa en Crimean Congo), is ribavirine
niet werkzaam bij filovirusinfecties (ebola en marburg).

Amiodaron, dronedaron, verapamil: oraal en intraveneus
Het antiaritmicum amiodaron en het verwante molecuul dronedaron blijken in
vitro werkzaam tegen ebolavirus (IC50 0.25 µg/ml) in concentraties die onder de
benodigde concentraties voor hun antiaritmische effect in de mens liggen (1.5–
2.5 µ/ml)(40). Het waarschijnlijke werkingsmechanisme betreft de blokkering van
entree van filovirussen, meest waarschijnlijk via de intracellulaire endosomale
cholesterol transporter Niemann–Pick C1 (NPC1), zodat fusie tussen een
viruspartikel en het membraan van het late endosoom niet kan optreden (41).
Dat zou ook de effectiviteit van clomifeen kunnen verklaren (zie beneden). Ook is
gepostuleerd dat het effect bereikt wordt via blokkade van calciumkanalen, omdat
ook de calciumantagonist verapamil enige antivirale activiteit blijkt te bezitten
(40). Op basis van deze in vitro-gegevens en onderzoek in muizen is amiodaron
tot 20mg/kg/dag bij 65 patiënten in Sierra Leone gebruikt, waarbij 50% van de
aldus behandelde patiënten overleed, terwijl van de totale patiëntenpopulatie
57.4% overleed. Of deze dosis te laag is, is onduidelijk. Wel is het risico op
amiodaron-geïnduceerde ritmestoornissen vergroot in aanwezigheid van
hypokaliemie, die bij de profuse diarree bij ebolainfectie een frequent fenomeen
is. Ook de casusbeschrijving waarbij FX06 werd toegediend (zie beneden) meldt
dat de patiënt 1200 mg amiodaron per 24 uur innam als initiële behandeling (42).

Oestrogeen receptor modulatoren: oraal
Zowel clomifeen, dat is geregistreerd in Nederland als ovulatie-inductiemiddel en
het niet-geregistreerde toremifene tonen antiviraal effect waarschijnlijk via
blokkade van NPC1 en dus niet via de oestrogeenreceptor: de in vitro IC50 is 2.2
μM. Werkzaamheid is bevestigd een onderzoek bij 10 muizen, maar nog niet in
apen of mensen (43). Het veiligheidsprofiel is goed bekend, ook bij mannen, en
weinig ernstige bijwerkingen zijn vastgesteld in een dosering van 25-50 mg per
dag (44). Of de dosering voor ovulatie-inductie (50-100 mg per dag) voldoende is
als potentiele ebolabehandeling is onbekend. Ook dit middel is bij tientallen
patiënten in West-Afrika toegediend, zonder dat effect of bijwerkingen zijn
gerapporteerd.

Stollingsremmers
Recombinant geactiveerd proteïne C, RNAPc2 en FX06
Stollingsstoornissen zijn prominent aanwezig tijdens de late fase van ebolainfectie met overexpressie van tissuefactor en afname van circulerend proteïne C,
waardoor de fibrinolyse gestoord is.
Op twee manieren is getracht de effectiviteit van het tegengaan van door EBOV
veroorzaakte stollingsstoornissen op het beloop van ziekte aan te tonen.
Recombinant nematode anti-coagulant protein c2 (rNAPc2) en recombinant
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humaan geactiveerd proteïne C (Xigris) toonden afname van pro-inflammatoire
respons (45;46). Overigens, Xigris is niet meer verkrijgbaar sinds de firma het
van de markt heeft gehaald toen bleek dat mortaliteit bij septische shock in de
patiënten met Xigris niet significant minder was die in de placebo-arm (ProwessShock study)(47). rNAPc2 is evenmin verkrijgbaar.
Een recente ontwikkeling is FX06, een synthetisch fibrine-derivaat dat binding
aangaat met VE-cadherin op het endotheel, waardoor er een anti-inflammatoir
effect optreedt en ook vochtlekkage door endotheel vermindert. Onderzoek is
gaande om vasculaire lekkage te stoppen, bijvoorbeeld in sepsis, bij dengue
hemorragische shock en ter preventie van reperfusie schade bij
dotterbehandeling of myocardinfarct, hierbij werden geen ernstige bijwerkingen
bemerkt(48;49). Dit middel is gebruikt in compassionate use gedurende 3 dagen,
bij twee Duitse patiënten met ernstige complicaties van Ebola infectie, waarbij 1
patiënt desondanks overleed (42).

Immuun modulatoren
Interferon-alfa
Virale infecties onderdrukken de lichaamseigen interferon - reactie bestaand uit
interferon-alfa en beta, hoewel ebola-infectie de interferon-alfarespons juist lijkt
te verhogen.
Toch lijkt bij experimenten in muizen en cavia’s het stimuleren van de antivirale
respons met interferon-alfa te leiden tot een verbetering van de endogene
humorale respons en de reactie op passieve immunisatie met ZMAb (50;51).
Ook bij apen is het als additionele behandeling bij ZMAb onderzocht waarbij het in
de initiële fase van infectie het falende ‘innate immune system’ ondersteunt(51),
iets dat ook bij acute SARS-infectie lijkt te gebeuren (52). Alhoewel interferonalfa veel gebruikt is in acute en chronische hepatitis C-infecties, waren dat bijna
altijd asymptomatische infecties. Of gebruik hiervan bij ernstig zieke patiënten
nog veilig is en wel getolereerd wordt, is onbekend.

Interferon-beta
Interferon-alfa en interferon-beta stimuleren beide de interferon alfa/beta
receptor (IFNAR), maar mogelijk doet interferon-beta dat effectiever. Er blijkt een
deficiëntie in interferon-beta te bestaan bij ebola-infectie, zodat onderzocht is of
suppletie overleving beïnvloedt. Toediening van interferon-beta (Rebif®) lijkt
slechts de tijd tot overlijden in makaken te verlengen in een dosis van 10.5 μg/kg
op 18 uur, dag 3, 5, 7 en 9 na blootstelling aan ebolavirus echter zonder afname
van sterfte (53). Toename van dosis of frequentere toediening leverde geen winst
op. Deze dosis van Rebif® is veel hoger dan die waarvoor het geregistreerd is bij
Multipele Sclerosis (maximum van 22 μg drie keer per week).

Overige middelen
Statines en angiotensine-2 antagonisten
Vanwege de veronderstelde anti-inflammatoire eigenschappen van statines
worden deze ook gezien als een van de mogelijke ondersteunende therapeutische
opties. Statines remmen HMG-CoA-reductase, het enzym wat een rol speelt bij de
cholesterolsynthese, maar beschikken ook over stollingremmende eigenschappen.
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Ondanks deze potentiele voordelen bij sepsis en diffuus intravasale stolling, is dit
onvoldoende onderbouwd en de sterfte bleek niet verminderd in gerandomiseerde
onderzoeken bij sepsis (54;55). Desondanks wordt atorvastatine gebruikt bij
tientallen ebolapatiënten in combinatie met o.a. irbesartan, een AT2-blokker, dat
de ‘endotheliale integriteit’ zou moeten ondersteunen. Data die deze aanname
ondersteunen ontbreken. Het de vraag of bij ebolapatiënten met hypovolemische
shock bij ondervulling en dus nierinsufficiëntie het wel veilig is
bloeddrukverlagende therapie toe te dienen.

Chloroquine
Bij screening op antivirale activiteit bleek het antimalariamiddel chloroquine
activiteit te bezitten tegen ebolavirus: EC50 16μM (56). Bij muizen bleek
tweemaal daags 90 mg/kg zelfs bescherming te bieden. Er is aannemelijk
gemaakt dat ebolavirus na endocytose in de cel door chloroquine geremd wordt in
het transport van vroeg naar laat endosoom. Maar of deze in vitro- en
muizendata ook resulteert in een therapeutisch voordeel bij de mens, is nog
onbekend. Data in apen ontbreekt nog. Ook in andere virusinfecties, dengue en
chikungunya is chloroquine bij mensen onderzocht in de standaarddosering
geïndiceerd voor Malaria vivax-infectie, maar hier werd geen effect
waargenomen. Wel nam het braken toe – ruim 10% bij deze dosis -, wat bij
ebola-infectie al een kenmerkend symptoom is en gemeld wordt bij 34-57% van
patiënten (57;58), waardoor inname van vocht en andere orale medicatie nog
meer zou verminderen.

Azitromycine
Vanwege immunomodulerende activiteit van het antibioticum azitromycine is dit
middel ook onderzocht en leek in knaagdieren de tijd tot het ontstaan van
symptomen en overlijden te verlengen. Bij apen is het niet onderzocht. Het
werkingsmechanisme zou mogelijk een blokkering van virusentree zijn (42), met
EC50 2.79 µM. Als de standaarddosering verhoogd zou moeten worden, zouden
gastro-intestinale bijwerkingen en QT-tijdverlenging prominenter kunnen
optreden.

Overig
Via eenzelfde in vitro-screeningmethode als voor azitromycine is voor de
tyrosinekinaseremmer Sunitinib - gebruikt voor behandeling van niercelcarcinoom
en neuro-endocrine tumoren - antivirale activiteit aangetoond (EC50 1.91 uM)
(42). Sertraline, een SSRI, blijkt ook antivirale activiteit te bezitten (EC50
1.15μM) en wordt over het algemeen goed verdragen (59). Beide middelen
worden onderzocht bij muizen, maar bewijs voor effectiviteit bij mensen
ontbreekt. Verder wordt er melding gemaakt van een ‘effectieve’ behandeling van
ebolapatiënten met het antivirale middel lamivudine, dat voor hepatitis B (DNA
virus) en HIV (retrovirus) geregistreerd is. Bevestiging hiervan moet nog komen.

Conclusie
De epidemie van ebolavirusziekte in West-Afrika in 2014 heeft een versnelling in
medicijnontwikkeling veroorzaakt. Bijzonder is dat naast bekende
farmacologische concepten, zoals passieve immunisatie en toepassing van virale
polymeraseremmers, ook nieuwe principes – antisensetherapie, siRNA, virale
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vaccinplatforms - worden onderzocht en zelfs al worden toegepast bij de
patiënten. Vanwege de initiële hoge mortaliteit van ebolapatiënten in West-Afrika
werd bij gerepatrieerde patiënten en ook in West-Afrika al snel gebruik gemaakt
van opties waarvoor het bewijs van werkzaamheid mager was, en bleek uit
onderzoek in slechts enkele muizen of apen. Daarmee was niet alleen de
werkzaamheid bij de mens onbewezen, maar ook de eventueel benodigde
dosering, en dientengevolge was de veiligheid van toepassing bij ernstig zieke
patiënten met lever- en nierfunctiestoornissen vaak volledig onduidelijk.
Er lijkt een tweedeling te bestaan van middelen die al wel effectiviteit in apen
hebben laten zien, maar waarbij geen of slechts minimale veiligheidsdata bij
mensen was verkregen (Tekmira, Sarepta, Zmapp) en nieuwe antivirale middelen
die wel bij grotere patiëntengroepen veilig waren gebleken bij behandeling van
andere virusinfecties, maar waarbij de effectiviteit tegen ebola nog onduidelijk
was (favipiravir, brincidovir).
Zmapp en favipiravir lijken op dit moment de meest aannemelijke kandidaten
voor experimentele therapie, vanwege een aannemelijk achterliggend
werkingsmechanisme, en bij voorkeur in combinatie met convalescent plasma.
Echter, deze aannames moeten nog bevestigd worden in grotere
patiëntengroepen, waarbij zowel werkzaamheid als veiligheid zal moeten blijken.
Andere middelen, inclusief al geregistreerde medicijnen die ook antivirale
activiteit blijken te bezitten, zoals amiodaron, clomifeen en chloroquine, zullen in
studies in West-Afrika of door systematische beschrijving van gebruik in patiënten
aan bewijskracht kunnen winnen. Dat laatste lijkt helaas niet gebeurd te zijn in de
vaak minimale omstandigheden waarin de ebolapatiënten zijn verpleegd en
behandeld in West-Afrika. Hierbij is veel informatie verloren gegaan, maar heeft
het individuele patiëntenbelang gedomineerd. Verder, nu het aantal patiënten
met een ebola-infectie afneemt, zal het steeds moeilijker worden deze middelen,
eventueel in combinatie en zeker in gerandomiseerde studies, nog te bestuderen.
Dit jaar zal uitwijzen of de versnelling van medicijnontwikkeling gestart in 2014
ook daadwerkelijk zal leiden tot vergroot inzicht in werkzaamheid van de nog
experimentele therapie bij ebola-infectie in de mens en of er consensus ontstaat
over medicamenteuze behandeling van patiënten in komende, nieuwe uitbraken.
Ethische dilemma’s zullen opspelen omdat bij aanwijzingen voor mogelijke
activiteit van middelen een placebo-gecontroleerd onderzoek of gebruik van
andere middelen niet meer verdedigbaar zou kunnen zijn.
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