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Geachte heer Klink, 
 
In de brief van 10 januari 2007 heeft u het CVZ verzocht om een toetsing uit te voeren 
met betrekking tot sitaxentan (Thelin®) gecoate tabletten 100 mg. De Commissie 
Farmaceutische Hulp (CFH) heeft deze beoordeling inmiddels afgerond. De 
overwegingen hierbij treft u aan in het bijgevoegde CFH-rapport 07/08. 
 
Sitaxentan tabletten zijn bestemd voor de behandeling van pulmonale arteriële 
hypertensie WHO functionele klasse III. Werkzaamheid is aangetoond bij primaire 
pulmonale arteriële hypertensie en pulmonale arteriële hypertensie gerelateerd aan 
bindweefselziekten.  
 
Volgens CFH-rapport 07/08 zijn er aanwijzingen dat sitaxentan bij de behandeling van 
primaire pulmonale arteriële hypertensie WHO klasse III en pulmonale arteriële 
hypertensie gerelateerd aan bindweefselziekten even effectief is als bosentan ten 
aanzien van de verbetering van de inspanningstolerantie. In grote lijnen komen de 
bijwerkingprofielen van sitaxentan en bosentan overeen. De voorkeur gaat uit naar 
bosentan vanwege gepubliceerde positieve gegevens over de overleving. 
 
Sitaxentan en bosentan kunnen als onderling vervangbaar worden beschouwd en kunnen 
worden ondergebracht in één cluster op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering. De 
standaarddosis van sitaxentan is 100 mg en die van bosentan 250 mg. Daarbij wijzen wij 
u er op dat aan de aanspraak op bosentan nadere voorwaarden zijn verbonden. Het CVZ 
adviseert u om die nadere voorwaarden ook van toepassing te verklaren op sitaxentan. 
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Concluderend adviseert het CVZ u om sitaxentan tabletten onder nadere voorwaarden op 
te nemen op bijlage 1A.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
dr. P.C. Hermans 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
Portefeuille algemeen bestuurlijke zaken en uitvoering internationale verdragen 
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1. Inleiding 

 In de brief van 10 januari 2007 verzoekt de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport het College voor 
zorgverzekeringen een inhoudelijke toetsing uit te voeren over 
Thelin®. 

 
 

2. Nieuwe chemische verbinding 

2.a. sitaxentan (Thelin®) 
Samenstelling Sitaxentan (natrium), tablet 100 mg. 

 
Geregistreerde 
indicatie 

Pulmonale arteriële hypertensie WHO functionele klasse III. 
Werkzaamheid is aangetoond bij primaire pulmonale arteriële 
hypertensie en pulmonale arteriële hypertensie gerelateerd aan 
bindweefselziekten. 

 

2.a.1. Voorstel fabrikant 

 De fabrikant stelt voor sitaxentan onder te brengen in één 
cluster met bosentan op bijlage 1A van de Regeling 
zorgverzekering. 

 

2.a.2. Beoordeling opname in het GVS 

 Om de plaats van een geneesmiddel in het GVS te kunnen 
vaststellen moet eerst worden beoordeeld of het onderling 
vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 
geneesmiddelen. 
Voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie zijn 
in Nederland specifieke geneesmiddelen beschikbaar, namelijk 
een endotheline-1-receptorantagonist (oraal bosentan), een 
fosfodiesterase type 5 (PDE)–remmer (oraal sildenafil) en twee 
prostacycline-analogen (parenteraal epoprostenol en 
parenteraal treprostinil). Omdat sitaxentan eveneens een oraal 
toe te dienen endotheline-1-receptorantagonist is, zal 
sitaxentan in dit rapport met name worden vergeleken met 
bosentan. Voor details wordt verwezen naar het 
Farmacotherapeutisch rapport dat als bijlage is bijgevoegd. 
Bosentan staat nu op bijlage 1B van de Regeling 
zorgverzekering. 

 

2.a.3. Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

Gelijksoortig 
indicatiegebied 

Zowel sitaxentan als bosentan zijn geregistreerd voor 
pulmonale arteriële hypertensie WHO functionele klasse III. Bij 
beide is werkzaamheid aangetoond bij primaire pulmonale 
arteriële hypertensie en pulmonale arteriële hypertensie 
gerelateerd aan bindweefselziekten. 
Bosentan is daarnaast onlangs geregistreerd voor pulmonale 
arteriële hypertensie gerelateerd aan congenitale systemische-
naar-pulmonale shunts en Eisenmenger fysiologie. In de 
gepubliceerde klinische onderzoeken van sitaxentan had een 
niet onaanzienlijk deel van de patiënten een vergelijkbare 
etiologie (10-25% van de geïncludeerde patiënten). Hoewel nog 
geen apart onderzoek is verricht met sitaxentan bij deze 
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patiëntengroep kan wel worden gezegd, dat er aanwijzingen 
zijn, dat ook sitaxentan bij deze subpopulatie werkzaam is. 
Conclusie: er is sprake van een gelijksoortig indicatiegebied. 
 

Gelijke 
toedieningsweg 

Zowel sitaxentan als bosentan worden oraal toegediend. 
Conclusie: er is sprake van een gelijke toedieningsweg. 
 

Bestemd voor 
dezelfde 
leeftijdscategorie 

Zowel sitaxentan als bosentan zijn in principe bestemd voor 
toepassing bij volwassenen. In de klinische onderzoeken was 
de onderste leeftijdsgrens bij sitaxentan 18 jaar en bij 
bosentan 12 jaar. In het GVS worden adolescenten beschouwd 
als volwassenen. 
Conclusie: beide geneesmiddelen zijn bestemd voor dezelfde 
leeftijdscategorie. 
 

Klinische relevante 
verschillen in 
eigenschappen 

Er is een direct vergelijkend onderzoek gepubliceerd tussen 
sitaxentan en bosentan met een placebo-arm. Dit onderzoek 
was echter niet opgezet en had niet een voldoende power om 
eventuele verschillen tussen de twee geneesmiddelen aan te 
tonen. Uit het direct vergelijkende komt naar voren dat 
sitaxentan bij de behandeling van primaire pulmonale arteriële 
hypertensie WHO klasse III en pulmonale arteriële hypertensie 
gerelateerd aan bindweefselziekten even effectief is ten 
aanzien van de verbetering van de inspanningstolerantie als 
bosentan. Deze uitslag dient evenwel met voorzichtigheid te 
worden geïnterpreteerd. Het vervolgonderzoek van sitaxentan 
naar de overleving (STRIDE-2 ‘extension’) is nog niet 
gepubliceerd. Naar verwachting zullen deze dit jaar voor 
publicatie worden aangeboden. Van bosentan is wel onderzoek 
naar de overleving gepubliceerd (1, 2 en 3–jaarsgegevens). 
In grote lijnen komen de bijwerkingprofielen van sitaxentan en 
bosentan overeen. Sitaxentan geeft mogelijk minder 
aanleiding tot verhoging van de lever aminotransferasen. De 
ervaring met sitaxentan is beperkter dan met bosentan. 
Conclusie: uit gepubliceerde gegevens is niet de conclusie te 
trekken dat er klinisch relevante verschillen in eigenschappen 
zijn tussen sitaxentan en bosentan. Meer informatie uit goed 
opgezet direct vergelijkend onderzoek is noodzakelijk voor 
een goede uitspraak hieromtrent. 

 

2.a.4. Conclusie onderlinge vervangbaarheid 

 Sitaxentan en bosentan kunnen als onderling vervangbaar 
worden beschouwd en kunnen worden ondergebracht in één 
cluster op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering. 

 

2.a.5. Standaarddosis 

 Van bosentan is door de WHO een DDD vastgesteld van 250 
mg. Van sitaxentan is nog geen DDD vastgesteld. Uit klinisch 
onderzoek kan worden geconcludeerd dat een lagere dosering 
(50 mg) onvoldoende effectief is en een hogere dosering dan 
100 mg geen hogere effectiviteit geeft, maar wel een verhoogd 
risico van (lever)bijwerkingen.1 In overeenstemming met de 
dosering zoals aangegeven in de 1B-tekst (100 mg per dag) 
kan voor sitaxentan een standaarddosis worden vastgesteld 
van 100 mg. 
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2.a.6. Conclusie plaats in het GVS 

 Sitaxentan is onderling vervangbaar met bosentan. Sitaxentan 
kan worden geplaatst in een nieuwe groep op bijlage 1A , 
samen met bosentan, met voor sitaxentan een standaarddosis 
van 100 mg en voor bosentan een standaarddosis van 250 mg. 

 

2.a.7. Literatuur 

 1EPAR sitaxentan 
 
 

3. Conclusie 

 Sitaxentan is onderling vervangbaar met bosentan. Thelin® 
kan samen met bosentan (Tracleer®) worden geplaatst in een 
nieuwe groep op bijlage 1A met een standaarddosis van resp. 
100 mg en 250 mg. 

 
 
 
 
De Voorzitter van de Commissie 
Farmaceutische Hulp 
 
 
 
 
Prof. dr. J.H.M. Schellens 
 
 
 
De Secretaris van de Commissie 
Farmaceutische Hulp 
 
 
 
 
W.G.M. Toenders, farmaceutisch adviseur 
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Farmacotherapeutisch rapport sitaxentan (Thelin®) 
bij de indicatie primaire pulmonale arteriële hypertensie WHO klasse III 
 
1. Samenvatting 

De Commissie Farmaceutische Hulp heeft een farmacotherapeutisch rapport vastgesteld voor het 
geneesmiddel sitaxentan (Thelin®). Voor de bepaling van de therapeutische waarde is vergeleken 
met bosentan (Tracleer®). Hierbij is zij tot de volgende conclusies gekomen: 
 
Er zijn aanwijzingen dat sitaxentan bij de behandeling van primaire pulmonale arteriële 
hypertensie WHO klasse III en pulmonale arteriële hypertensie gerelateerd aan bindweefselziekten 
even effectief is ten aanzien van de verbetering van de inspanningstolerantie als bosentan. Deze 
uitslag dient evenwel met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, aangezien het onderzoek 
niet was opgezet en niet een voldoende power had om eventuele verschillen tussen de twee 
geneesmiddelen aan te tonen. Het vervolgonderzoek van STRIDE-2 naar de overleving is nog niet 
gepubliceerd. Van bosentan is wel onderzoek naar de overleving gepubliceerd (1, 2 en 3–
jaarsgegevens). 
In grote lijnen komen de bijwerkingprofielen van sitaxentan en bosentan overeen. 
De ervaring met sitaxentan is beperkter dan met bosentan. 
Er zijn wat verschillen in interacties waarmee bij de individuele patiënt rekening moet worden 
gehouden. In grote lijnen is de toepasbaarheid van sitaxentan en bosentan echter vergelijkbaar. 
Sitaxentan is goedkoper. 
 
Eindconclusie therapeutische waarde 
Er zijn aanwijzingen dat sitaxentan bij de behandeling van primaire pulmonale arteriële 
hypertensie WHO klasse III en pulmonale arteriële hypertensie gerelateerd aan bindweefselziekten 
even effectief is als bosentan ten aanzien van de verbetering van de inspanningstolerantie. In 
grote lijnen komen de bijwerkingprofielen van sitaxentan en bosentan overeen. De voorkeur gaat 
uit naar bosentan vanwege gepubliceerde positieve gegevens over de overleving. 
 
2. Inleiding 

 
Geneesmiddel Thelin® 

Samenstelling Sitaxentan (natrium), tablet 100 mg. 

Geregistreerde indicatie Pulmonale arteriële hypertensie WHO functionele klasse III. 
Werkzaamheid is aangetoond bij primaire pulmonale arteriële 
hypertensie en pulmonale arteriële hypertensie gerelateerd aan 
bindweefselziekten. 

Dosering 100 mg eenmaal per dag. 

Werkingsmechanisme Sitaxentan is een endotheline receptor antagonist (ERA) met 
affiniteit voor met name de receptor endotheline A (ET

A
); in veel 

geringere mate  bindt sitaxentan aan de receptor endotheline B 
(ET

B
). Het vermindert zowel de pulmonale als de systemische 

vaatweerstand met als gevolg een verhoging van het 
hartminuutvolume zonder toename van de hartslag. 

 
Voor uitgebreide informatie omtrent het geneesmiddel wordt verwezen naar de preparaattekst 
zoals deze zal worden gepubliceerd in het eerstvolgende Farmacotherapeutisch Kompas (zie 
bijlage 1). 
 
3. Uitgangspunten beoordeling 
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3.a. Toepassingsgebied 

Chronische pulmonale hypertensie gaat gepaard met structurele en functionele veranderingen in 
endotheelcellen, gladde spiercellen en fibroblasten van pulmonale vaten (vasculaire remodellering) 
en de rechterventrikel van het hart.1,4 Proliferatie van spiercellen en fibroblasten geeft aanleiding 
tot een gewijzigde vaattonus (veelal vasoconstrictie) en een afwijkende respons van de weefsels op 
vaso-actieve stoffen. Tijdens latere fasen van het remodelleringsproces kunnen andere 
histopathologische tekenen ontstaan zoals vaatontstekingen, trombusvorming en fibrose van de 
intima. De ontwikkeling van rechtszijdig hartfalen wordt gestimuleerd door een chronisch 
verhoogde druk in de longarteriën. Een vorm van chronische pulmonale hypertensie is de 
pulmonale arteriële hypertensie. 
Pulmonale arteriële hypertensie wordt gedefinieerd als een gemiddelde verhoogde (bloed)druk in 
de arteria pulmonalis van > 25 mmHg in rust en/of > 30 mmHg bij fysieke inspanning, met een 
pulmonale-capillaire wiggendruk en een linker ventriculaire einddiastolische druk < 15 mmHg.2,4 
De symptomen van pulmonale arteriële hypertensie komen voornamelijk voort uit hartfalen en zijn 
dyspneu en/of vermoeidheid, pijn op de borst en bijna flauwvallen; afhankelijk van de ernst 
kunnen deze symptomen optreden bij normale lichamelijke inspanning (NYHA of WHO klasse II), 
bij minimale lichamelijke inspanning (NYHA- of WHO-klasse III) of in rust (NYHA- of WHO-klasse IV). 
Bij de zeer ernstig zieke patiënten (NYHA- of WHO-klasse IV) is duidelijk sprake van rechtszijdig 
hartfalen. Verder kunnen trombo-embolische processen vóórkomen. 
Pulmonale arteriële hypertensie wordt onderscheiden in een vorm waarbij de oorzaak onbekend is 
(‘primair’ of ‘idiopathisch’) en vormen die gerelateerd zijn aan andere ziekten (‘secundair’) zoals 
bindweefselziekten, congenitale hartziekten, portale hypertensie, HIV-infectie, expositie aan 
geneesmiddelen of toxines en de persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene 
(PPHN).2 Verder zijn onlangs door de WHO toegevoegd pulmonale veno-occlusieve ziekte en 
pulmonale capillaire hemangiomatose. 
Primaire (of idiopathische) pulmonale arteriële hypertensie is moeilijk vast te stellen en de ziekte 
wordt vaak pas ontdekt wanneer sprake is van een NYHA- of WHO-klasse III pulmonale hypertensie. 
Het betreft vaak relatief jonge patiënten (35–45 jaar). De prognose van deze patiënten is 
(onbehandeld) slecht met als doodsoorzaak doorgaans rechtszijdig hartfalen: de mediane 
overlevingsduur is drie tot vier jaar. Bij kinderen is de mediane overlevingsduur slechts minder dan 
één jaar. Indien geneesmiddelen onvoldoende effectief zijn, komt alleen nog een 
longtransplantatie in aanmerking (eventueel na een atriale septostomie).2 
 

3.b. Keuze vergelijkende behandeling 

De behandeling van pulmonale arteriële hypertensie is symptomatisch en gebaseerd op het 
gebruik van anticoagulantia, calciumantagonisten, digoxine, diuretica en/of zuurstofsuppletie. De 
keuze van een bepaald middel of combinatie van middelen hangt af van het type pulmonale 
arteriële hypertensie.1,2,3 Vrijwel altijd in combinatie met de gebruikelijke therapie worden bij 
patiënten met pulmonale arteriële hypertensie WHO-klasse III/IV ook specifiek voor de behandeling 
van pulmonale arteriële hypertensie geregistreerde middelen gebruikt. In Nederland zijn 
beschikbaar een endotheline-1-receptorantagonist (oraal bosentan), een fosfodiësterase type 5 
(PDE)–remmer (oraal sildenafil) en twee prostacycline-analoga (parenteraal epoprostenol en 
parenteraal treprostinil). De behandeling van pulmonale hypertensie is de laatste jaren sterk in 
beweging vanwege de komst van een aantal nieuwe geneesmiddelen op de markt. Daarom is niet 
duidelijk wat momenteel gezien wordt als de eerste keus of standaardtherapie. Omdat sitaxentan 
eveneens een oraal toe te dienen endotheline-1-receptorantagonist is, zal sitaxentan in dit rapport 
met name worden vergeleken met bosentan. 
 

3.c. Methodiek van beoordeling 

Bij de beoordeling wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de IB tekst van het registratiedossier, 
de EPAR/NPAR en van direct vergelijkende onderzoeken, die gepubliceerd zijn in peer reviewed 
tijdschriften. Een literatuuronderzoek is uitgevoerd met de meest recente bestanden van Med-line, 
Embase en Cochrane op 19 december 2006. De volgende zoektermen zijn daarbij gebruikt: 
sitaxent* of sitaxsent* met de beperkingen ‘titel’, ‘clinical trial’ en ‘randomized controlled trial’. 
De volgende onderzoeken zijn gepubliceerd: een open label pilot onderzoek met een 
onderzoeksduur van 12 weken bij 6 kinderen en 14 volwassenen5; een gerandomiseerd, 
dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek met onderzoeksduur 12 weken (STRIDE-1)6; een 
gerandomiseerd dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek met onderzoeksduur 18 weken en 
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met een open label onderzoeksarm met bosentan (STRIDE-2)7; een vervolgonderzoek van STRIDE -1 
(1 jaars gegevens)8. Verder is nog een post-hoc analyse over een subgroep van patiënten van 
STRIDE-1 gepubliceerd9. Er zijn resultaten van een vervolgonderzoek van STRIDE-2 beschikbaar, 
maar nog niet gepubliceerd. 
 
4. Therapeutische waarde  

De therapeutische waarde van sitaxentan is beoordeeld op de criteria werkzaamheid, effectiviteit, 
bijwerkingen, kwaliteit van leven, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. 

4.a. Werkzaamheid 

Bij pulmonale arteriële hypertensie wordt de werkzaamheid van een geneesmiddel beoordeeld aan 
de hand van verbeteringen in de cardiopulmonale hemodynamiek zoals gemiddelde druk in het 
rechter atrium, gemiddelde druk in de arteria pulmonalis, pulmonale vaatweerstand, gemiddelde 
pulmonale-capillaire wiggendruk, cardiale index, en de veneuze zuurstofsaturatie. 
Omdat van sitaxentan (en bosentan) een aantal onderzoeken over verbeteringen in (semi-harde en 
harde) klinische parameters gepubliceerd zijn, wordt in dit rapport niet verder ingegaan op de 
invloed van sitaxentan of bosentan op de cardiopulmonale hemodynamiek. 
 

4.b.  Effectiviteit 

Bij pulmonale arteriële hypertensie wordt de effectiviteit van een geneesmiddel vooral gemeten als 
de verbetering van de inspanningstolerantie (6-minuten loopafstand) en het bereiken van een 
lagere WHO/NYHA-klasse (c.q. vermindering van de morbiditeit) en/of als de verbetering van 
overleving (‘survival analyse’; c.q. vermindering van de mortaliteit).11,12 Soms worden ook 
gevalideerde score-lijsten gehanteerd die aangeven hoeveel last de patiënt heeft van dyspnoe 
(‘Dyspnea Fatigue Rating’, ‘Borg Dyspnea Scale’)13,14 en hoe het gesteld is met de globale, fysieke 
en emotionele kwaliteit van leven (‘Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire’)15. Verder 
kan het aantal longtransplantaties of uitval uit het onderzoek door verslechtering van het klinische 
beeld ook een (aanvullende) maat zijn voor de effectiviteit. 
 
In het gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek van Barst et al 2004 
(STRIDE-1) werden 178 patiënten geïncludeerd.6 Inclusiecriteria waren onder andere een leeftijd 
van 16-75 jaar en symptomen van pulmonale arteriële hypertensie ondanks een therapie met 
anticoagulantia, calciumantagonisten, diuretica, digoxine en/of zuurstof. Geïncludeerd werden 
patiënten met idiopathische pulmonale arteriële hypertensie (ca. 50%), of pulmonale arteriële 
hypertensie gerelateerd aan bindweefselziekten (ca. 25%) of aan congenitale shunts (ca. 25%) en 
met NYHA functionele klasse II (ca. 30%), III (ca. 65%) en IV (ca.5%). Exclusiecriteria waren onder 
andere portale hypertensie, chronische leverziekten, leverfunctiestoornissen, chronische 
nierinsufficiëntie, HIV infectie in de anamnese, parenchymale longziekten, en gebruik van 
geneesmiddelen die zouden kunnen interfereren met onderzoeksuitslagen. De dosering was 
eenmaal daags placebo, sitaxentan 100 mg of sitaxentan 300 mg. De analyse was op basis van 
‘intention to treat’ met ‘last observation carried forward’. Het primaire eindpunt was het 
percentage van de verwachte piek Vo

2
 (gemeten tijdens fietsergometrie), een eindpunt voor de 

bepaling van de werkzaamheid. Verbetering van de inspanningstolerantie (6-minuten loopafstand) 
was in dit onderzoek een secundair eindpunt. De resultaten op dit eindpunt staan vermeld in 
tabel 1. 
In het gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek van Barst et al 2006 
(STRIDE-2) werden 245 geïncludeerd.7 Inclusiecriteria waren onder andere een leeftijd van 12-78 
jaar en symptomen van pulmonale arteriële hypertensie ondanks een therapie met anticoagulantia, 
calciumantagonisten, diuretica, digoxine en/of zuurstof. Geïncludeerd werden patiënten met 
idiopathische pulmonale arteriële hypertensie (ca. 60%), of pulmonale arteriële hypertensie 
gerelateerd aan bindweefselziekten (ca. 30%) of aan congenitale shunts (ca. 10%) en met WHO 
functionele klasse II (ca. 35%), III (ca. 60%) en IV (ca.5%), en een 6-minuten loopafstand van 150-
450 m. Exclusiecriteria waren onder andere portale hypertensie, chronische leverziekten, 
leverfunctiestoornissen, chronische nierinsufficiëntie, HIV infectie of linkszijdig hartfalen of 
slaapapneu in de anamnese, parenchymale longziekten, falen van eerder toegepast bosentan 
(onvoldoende klinische respons en/of bijwerkingen) en geneesmiddelen die zouden kunnen 
interfereren met onderzoeksuitslagen. De dosering was eenmaal daags placebo, sitaxentan 50 mg 
of sitaxentan 100 mg; verder was er een open onderzoeksarm met bosentan, waarbij er wel sprake 
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was van blindering van de observator. De dosering van bosentan was tweemaal per dag 62,5 mg 
gedurende 4 weken, waarna tweemaal daags 125 mg. De analyse was op basis van ‘intention to 
treat’ met ‘last observation carried forward’. Het primaire eindpunt in dit onderzoek was wel de 
verandering in 6-minuten loopafstand ten opzichte van baseline. Het onderzoek was alleen van 
een voldoende power om verschillen tussen sitaxentan en placebo aan te tonen. De resultaten 
staan eveneens vermeld in tabel 1. 
 
 
Tabel 1. Resultaten van kortdurend onderzoek met sitaxentan. 
Studie, duur Interventie N  Verandering in bereikte loopafstand 

in 6-minuten (gemiddelde waarde in 
meters), + toename, - afname tov 
baseline als secundair eindpunt 

<p-waarde> 

Barst 2004 
(STRIDE-1),6 
12 weken 
 

placebo 
sitaxentan 100 mg/dag 
sitaxentan 300 mg/dag 
 

60 
55 
63 

- 13 m 
+ 22 m 
+ 20 m 
Verschil met placebo was gemiddeld 
35 m voor sitaxentan 100 mg en 33 m 
voor sitaxentan 300 mg. 
Gemiddelde baseline-waarde was ca. 
400 m. 
  

 
 
 
Voor beide 
vergelijkingen:
p < 0,01 

     
Studie, duur Interventie N  Verandering in bereikte loopafstand 

in 6-minuten (gemiddelde waarde in 
meters), + toename, - afname tov 
baseline als primair eindpunt 

<p-waarde> 

Barst 2006 
(STRIDE-2),7 
18 weken 

placebo 
sitaxentan 50 mg/dag 
sitaxentan 100 mg/dag 
bosentan 125 mg/2 x dag* 

62 
62 
61 
60 

- 7 m 
+ 18 m 
+ 25 m 
+ 23 m 
Verschil met placebo was gemiddeld 
24 m voor sitaxentan 50 mg,  
31 m voor sitaxentan 100 mg,  
30 m voor bosentan. 
Gemiddelde baseline-waarden waren ca. 
320-360 m; significante verschillen zijn 
gecorrigeerd in de analyses. 
 

 
 
 
 
 
p = 0,07 = ns 
p = 0,03 
p = 0,05 = ns 

*open label, wel blindering van de observator 
 
Naast de verbeteringen in de hierboven besproken onderzoeken werden tevens statistisch 
significante verschillen in de veranderingen in NYHA/WHO functionele klasse gezien:  
STRIDE-1: verbetering NYHA klasse bij 15% (placebo), 29% (sitaxentan 100 mg) en 30% (sitaxentan 
300 mg) met p < 0,02 (sitaxentan (beide doseringen) vs placebo); STRIDE-2: verbetering WHO 
klasse bij 10% (placebo), 13% (sitaxentan 100 mg) met p < 0,04 (sitaxentan vs placebo). Er wordt 
geen waarde voor bosentan vermeld, maar alleen aangegeven dat de waarde niet statistisch 
significant verschilde met placebo. 
Tijdens het STRIDE-2 onderzoek staakte 13% de behandeling. Door onvoldoende effectiviteit 
(verslechtering WHO functionele klasse en afname in 6 minuten loopafstand van ≥ 15%; noodzaak 
starten nieuwe behandeling voor pulmonale arteriële hypertensie) staakte 11% van de patiënten in 
de placebogroep de behandeling, 6% sitaxentan 50 mg, 3% sitaxentan 100 mg, en 10% bosentan. 
 
Van de beide hierboven besproken onderzoeken zijn vervolgonderzoeken uitgevoerd. 
In het vervolgonderzoek van STRIDE-1 werden maar 11 patiënten gedurende 1 jaar vervolgd, 
omdat de sponsor zich terugtrok.8 Eén onderzoekscentrum heeft toen zelf een vervolgonderzoek 
uitgevoerd, waarbij tijdens het vervolgonderzoek de blindering werd opgeheven, maar er wel 
sprake was van blindering van de observator. De patiëntkarakteristieken waren: arteriële 
pulmonale hypertensie idiopathisch 30%, gerelateerd aan bindweefselziekten 30% en door 
congenitale shunts 40%; en verder NYHA functionele klasse III 90% en klasse II 10%. Eén patiënt 
overleed na ca. 7 maanden actieve therapie ondanks overzetten op epoprostenol. Na 1 jaar actieve 
therapie (sitaxentan) was de mediane verbetering in de verandering in 6-minuten loopafstand ten 
opzichte van baseline ca. 50 m (p = 0,04). Na 1 jaar hadden 9 van de 10 patiënten NYHA 
functionele klasse II bereikt (vanuit klasse III) en één patiënt behield klasse II (p < 0,01). 
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De gegevens over de overleving van het open vervolgonderzoek van STRIDE-2 zijn nog niet 
gepubliceerd of voor publicatie aangeboden. Naar verwachting zal dat dit jaar gebeuren. Wel wordt 
in de 1B-tekst van sitaxentan en in een publicatie van Barst (‘expert opinion’)19 kort aangegeven 
dat de 1 jaarsoverleving ca. 96% was; de 1 jaarsoverleving van een subgroep van patiënten met 
pulmonale arteriële hypertensie gerelateerd aan bindweefselziekten was hiermee vergelijkbaar 
(98%).  
Er zijn lange termijngegevens van bosentan gepubliceerd (McLaughlin et al 2005).16 Hier wordt 
‘overleving’ gedefinieerd als ‘overleden of de situatie waarbij geen data meer binnengekomen 
zijn’. Patiënten die uit het zicht verdwijnen worden dus als overleden beschouwd. Specifieke 
comedicatie was toegestaan. Er werden 169 patiënten met bosentan behandeld en er waren 187 
controles (NIH database, National Institutes of Health). Na 12 maanden was 85% nog op bosentan 
monotherapie en na 24 maanden 70%. De overleving was voor bosentan 96% (1 jaar), 89% (2 jaar) 
en 86% (3 jaar) en voor de controles 69% (1 jaar), 57% (2 jaar) en 48% (3 jaar); de verschillen zijn 
statistisch significant. In dit onderzoek waren vooral patiënten met functionele klasse III en IV 
geïncludeerd. Verder kon de dosering van bosentan worden aangepast; uiteindelijk gebruikte 1% 
van de patiënten 62,5 mg eenmaal per dag, 11% 62,5 mg tweemaal per dag, 78% 125 mg 
tweemaal per dag en 10% 250 mg tweemaal per dag. 
 
Discussie: 
Het is vreemd dat bosentan in het STRIDE-2 onderzoek geen statistisch significante verbetering 
geeft van de 6 minuten loopafstand ten opzichte van placebo, terwijl in klinische onderzoeken met 
bosentan toch wel degelijk effectiviteit op dit punt is aangetoond.17, 18 In deze onderzoeken waren 
de gemiddelde verbeteringen ook groter dan in het STRIDE-2 onderzoek. In de 
placebogecontroleerde onderzoeken met bosentan betroffen het echter wel meer zieke patiënten 
(alleen NYHA functionele klasse III en IV) en met een iets andere verdeling van etiologie. Het is 
bekend dat bij de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie het effect van de behandeling 
bij meer zieke patiënten groter is dan bij minder zieke patiënten. In het algemeen zijn de 
verbeteringen in 6-minuten loopafstand en in WHO functionele klasse in het STRIDE-2 onderzoek 
bij zowel sitaxentan als bij bosentan relatief klein te noemen. Het is mogelijk dat het STRIDE-2 
onderzoek toch niet van een voldoende power was om verschillen in effectiviteit met placebo aan 
te tonen. 
 
Conclusie:  
Er zijn aanwijzingen dat sitaxentan bij de behandeling van primaire pulmonale arteriële 
hypertensie WHO klasse III en pulmonale arteriële hypertensie gerelateerd aan bindweefselziekten 
even effectief is ten aanzien van de verbetering van de inspanningstolerantie als bosentan. Deze 
uitslag dient echter met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd, aangezien het onderzoek niet 
was opgezet en niet een voldoende power had om eventuele verschillen tussen de twee 
geneesmiddelen aan te tonen. Het vervolgonderzoek van STRIDE-2 naar de overleving is nog niet 
gepubliceerd. Van bosentan is wel onderzoek naar de overleving gepubliceerd (1, 2 en 3–
jaarsgegevens). 
 

4.c. Bijwerkingen 

Vergelijking van de 1B-teksten van sitaxentan en bosentan laat zien dat in grote lijnen de 
bijwerkingprofielen overeenkomen: vaak tot zeer vaak treden op hoofdpijn, blozen, vermoeidheid, 
maag-darmstoornissen zoals misselijkheid en dyspepsie, perifeer oedeem, verhoging 
leveraminotransferasen en afname hemoglobineconcentratie. Verschillen zijn dat bij bosentan 
wordt aangegeven dat vaak leverfunctiestoornissen en soms hepatitis en geelzucht voorkomen, 
terwijl bij sitaxentan alleen staat dat symptomatische hepatitis is waargenomen. Andere 
verschillen zijn verder hypotensie/palpitaties (vaak) en anafylactische reacties/angio-oedeem 
(soms) bij bosentan en verhoogde bloedingsneiging (bloedneus, tandvleesbloeding), slapeloosheid 
en spierkrampen bij sitaxentan. 
 
Tijdens het STRIDE-2 onderzoek staakte de therapie door bijwerkingen 10% bij placebo, 7% bij 
sitaxentan 50 mg, 3% bij sitaxentan 100 mg en 10% bij bosentan. Abnormale verhoging van de 
leveraminotransferasen trad op bij 6% placebo, 5% sitaxentan 50 mg, 3% sitaxentan 100 mg en 
11% bosentan. Staken door verhoging van de leveraminotransferasen gebeurde bij 2% sitaxentan 
100 mg en 3% bosentan (niet statistisch significant). Het STRIDE-2 onderzoek was overigens niet 
van een voldoende power om eventuele verschillen tussen sitaxentan en bosentan aan te tonen. 
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Conclusie: 
In grote lijnen komen de bijwerkingprofielen van sitaxentan en bosentan overeen. 

4.d. Ervaring 

Sitaxentan is alleen nog in klinische onderzoeken gebruikt. Hierbij zijn ongeveer 900 patiënten 
behandeld; 526 hiervan hebben sitaxentan tenminste 6 maanden gebruikt, waarvan 136 patiënten 
1-1,5 jaar en 12 patiënten langer dan 1,5 jaar. In Nederland worden momenteel 30 patiënten met 
sitaxentan behandeld. De ervaring met sitaxentan is beperkt. 
Bosentan is in Nederland sinds mei 2002 geregistreerd en wereldwijd sinds 2001 op de markt 
verschenen. In Nederland gebruiken volgens de GIP-databank ongeveer 300 patiënten bosentan. 
Volgens de fabrikant is bij de officiële telling voor het ‘periodic safety update report’ (PSUR) van 
mei 2006 naar voren gekomen dat sinds de registratie ruim 35.500 patiënten bosentan hebben 
gebruikt. De mediane behandeltijd is tot nog toe ca. 10 maanden [range 0-51]. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat inmiddels met bosentan voldoende ervaring is opgedaan (namelijk 29.600 
patiëntjaren hetgeen meer is dan de vereiste 20.000 patiëntjaren bij een chronische indicatie). 
 
Conclusie: 
De ervaring met sitaxentan is beperkter dan met bosentan. 

4.e. Toepasbaarheid 

De toepasbaarheid kan worden beperkt door (absolute) contra-indicaties en/of een ongunstig 
interactieprofiel. Verder kan het van belang zijn of een geneesmiddel bij kinderen of ouderen 
toepasbaar is. 
 
Contra-indicaties 
In de 1B-tekst van sitaxentan worden als contra-indicaties genoemd lichte tot ernstige 
leverfunctiestoornissen (Child-Pugh klasse A-C) en uitgangswaarden van lever aminotransferasen 
hoger dan driemaal de bovengrens van normaal. Bij bosentan zijn de contra-indicaties matige tot 
ernstige leverfunctiestoornissen (Child Pugh klasse B en C) en uitgangswaarden van lever 
aminotransferasen hoger dan driemaal de bovengrens van normaal. 
 
Interacties 
Overeenkomsten: vanwege een klinisch belangrijke verhoging van de plasmaspiegel van sitaxentan 
en van bosentan is bij beide middelen de combinatie met ciclosporine A gecontra-indiceerd; om 
deze reden is voorzichtigheid geboden bij de combinatie met tacrolimus of sirolimus. Zowel 
sitaxentan als bosentan worden door CYP2C9 en CYP3A4 gemetaboliseerd, waardoor er 
theoretisch interacties mogelijk zijn met geneesmiddelen die deze enzymen sterk remmen of 
activeren. Wel is het zo dat het klinisch belang van een interactie op één enzymfamilie vaak 
afneemt indien (zoals hier) meerdere enzymfamilies betrokken zijn bij de eliminatie van een 
geneesmiddel. Bij beide middelen zijn er onvoldoende gegevens over de combinatie met 
epoprostenol. 
Verschillen: sitaxentan remt vooral CYP2C9; bosentan induceert CYP2C9 en CYP3A4. Mogelijk dat 
hierdoor wat verschillen in interacties optreden. In de 1B-teksten worden bij sitaxentan genoemd 
de interactie met warfarine-analogen die een substraat zijn voor CYP2C9: er moet rekening worden 
gehouden met een verlenging van de bloedingstijd. Er zijn onvoldoende gegevens over de 
combinatie met sildenafil. Bosentan kan de plasmaconcentraties van tacrolimus en sirolimus 
belangrijk verlagen evenals de plasmaconcentratie van glibenclamide (de laatste met 40%). 
Bovendien dient de combinatie met glibenclamide niet te worden gebruikt, omdat de incidentie 
toeneemt van verhoogde leveraminotransferasen. Het is mogelijk dat ook ciclosporine A en 
rifampicine de levertoxiciteit van bosentan verhogen. Verder verlaagt bosentan de plasmaspiegel 
van simvastatine en de actieve metaboliet met 35–45%; een dosisaanpassing kan nodig zijn. 
Mogelijk worden orale anticonceptiva minder betrouwbaar. 
 
Gebruik bij kinderen/ouderen 
 
In de 1B-teksten van zowel sitaxentan als van bosentan wordt aangegeven dat gegevens over het 
gebruik bij kinderen beperkt zijn. Ouderen (> 65 jaar) zijn veelal niet in de klinische studies 
geïncludeerd. Het gebruik bij deze leeftijdsgroepen is echter niet gecontra-indiceerd. 
 
Conclusie: 
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Er zijn wat verschillen in interacties waarmee bij de individuele patiënt rekening moet worden 
gehouden. In grote lijnen is de toepasbaarheid van sitaxentan en bosentan echter vergelijkbaar. 

4.f. Gebruiksgemak 

Zowel bij sitaxentan als bij bosentan gaat het om een tablet die oraal wordt ingenomen. De 
doseerfrequentie bij sitaxentan is eenmaal daags en bij bosentan tweemaal daags. 
 
Conclusie: 
Het gebruiksgemak van sitaxentan en bosentan is vergelijkbaar. 
 
5. Overige overwegingen 

5.a. Kosten 

 
In tabel 2 is een vergelijking gemaakt van de kosten van sitaxentan en bosentan. Bij sitaxentan is 
uitgegaan van de gegevens van de fabrikant en bij bosentan van de z-index van de KNMP (januari 
2007). Van bosentan is officieel een DDD vastgesteld. Omdat geen DDD is vastgesteld van 
sitaxentan, is uitgegaan van de dosering zoals aangegeven in de 1B-tekst, namelijk eenmaal daags 
100 mg. In de klinische onderzoeken bleek een lagere dosering (50 mg) onvoldoende effectief en 
bij een hogere dosering is er geen hogere effectiviteit, maar wel een verhoogd risico van 
(lever)bijwerkingen. 
 
Tabel 2. Vergelijking kosten (apotheekinkoopprijs (excl. BTW)) 
Geneesmiddel Dosering (DDD) Kosten (€) per maand 

 
sitaxentan 100 mg € 2767,00 
bosentan 250 mg € 3295,00 
 
Conclusie: 
Sitaxentan is goedkoper dan bosentan. 
 
6. Door de fabrikant aangegeven waarde van sitaxentan 

6.a. Claim van de fabrikant 

De fabrikant stelt dat lange termijn gegevens aantonen dat sitaxentan tenminste therapeutisch 
gelijkwaardig is aan bosentan, met mogelijke of potentiële voordelen met betrekking tot de 
doseerfrequentie, minder bijwerkingen, minder hepatotoxiciteit en een aangetoonde verbeterde 
duur van de therapeutische respons. 
 

6.b. Oordeel CFH over de claim van de fabrikant 

De claim van de fabrikant berust voornamelijk op de uitkomsten van het vervolgonderzoek van 
STRIDE-2. Het onderzoek is echter nog niet gepubliceerd. Wel wordt in de 1B-tekst kort 
aangegeven dat de 1 jaarsoverleving ca. 96% was. De gegevens zijn echter nog niet voldoende 
uitgewerkt voor beoordeling door de Commissie. Zodra de gegevens gepubliceerd zijn, kan de 
CFH sitaxentan opnieuw in beoordeling nemen. 
 
7. CFH-advies 

7.a. CFH Advies 

Er zijn aanwijzingen dat sitaxentan bij de behandeling van primaire pulmonale arteriële 
hypertensie WHO klasse III en pulmonale arteriële hypertensie gerelateerd aan bindweefselziekten 
even effectief is ten aanzien van de verbetering van de inspanningstolerantie als bosentan.  
De voorkeur gaat uit naar bosentan vanwege gepubliceerde positieve gegevens over de overleving. 
 
8. Literatuur 



27002121 def. versie sitaxentan (Thelin®) 

    8

9.  

• 1 Loenen AC van. Farmacotherapeutisch Kompas editie 2007. College voor zorgverzekeringen 
(CVZ), Diemen. 

• 2Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. Diagnostiek en 
behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (PAH). Richtlijn. Alphen aan den Rijn: Van 
Zuiden Comm, 2004. www.nvalt.nl  

• 3European Society of Cardiology. Guidelines on diagnosis and treatment of pulmonary arterial 
hypertension. Eur Heart J 2004; 25: 2243-78. www.escardio.org/knowledge/guidelines/ 

• 4Farber HW, Loscalzo J. Pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med 2004; 351: 1655-65 
• 5Barst RJ, Rich S, Widlitz A et al. Clinical efficacy of sitaxsentan, an endothelin-A receptor 

antagonist, in patients with pulmonary arterial hypertension: open-label pilot study. Chest 
2002; 121: 1860-8 

• 6Barst RJ, Langleben D, Frost A et al. Sitaxsentan therapy for pulmonary arterial hypertension. 
Am J Respir Crit Care Med 2004; 169: 441-7 

• 7Barst RJ, Langleben D, Badesch D et al. Treatment of pulmonary arterial hypertension with the 
selective endothelin-A receptor antagonist sitaxsentan. J Am Coll Cardiol 2006; 47: 2049-56 

• 8Langleben D, Hirsch AM, Shalit E et al. Sustained symptomatic, functional, and hemodynamic 
benefit with the selective endothelin-A receptor antagonist sitaxsentan, in patients with 
pulmonary arterial hypertension: a 1-year follow up study. Chest 2004; 126: 1377-81 

• 9Langleben D, Brock T, Dixon R et al. STRIDE-1: effects of the selective ET
A
 receptor antagonist, 

sitaxsentan sodium, in a patient population with pulmonary arterial hypertension that meets 
traditional inclusion criteria of previous pulmonary arterial hypertension trials. J Cardiovasc 
Pharmacol 2004; 44 [Suppl 1]: S80-4 

• 10Wittbrodt ET, Abubakar A. Sitaxsentan for treatment of pulmonary hypertension. Ann 
Pharmacother 2006; 41: xxxx; published online: www.theannals.com, DO1 10.1345/aph.1G254 

• 11Guyatt GH, Sullivan MJ, Thompson PJ et al. The 6-minute walk: a new measure of exercise 
capacity in patients with chronic heart failure. Can Med Assoc J 1985; 132: 919-23 

• 12Miyamoto S, Nagaya N, Satoh T et al. Clinical correlates and prognostic significance of six-
minute walk test in patients with primary pulmonary hypertension. Comparison with 
cardiopulmonary exercise testing. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 487-92 

• 13Feinstein AR, Fisher MB, Pigeon JG. Changes in dyspnea-fatigue rating as indicators of quality 
of life in the treatment of congestive heart failure. Am J Cardiol 1989; 64: 50-5 

• 14Borg GA. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exercise 1982; 14: 377-
81 

• 15Rector RS, Kubo SH, Cohn JN. Patients self-assessment of their congestive heart failure. Heart 
failure 1987; 1: 198-209 

• 16McLaughlin VV, Sitbon O, Badesch DB et al. Survival with first-line bosentan in patients with 
primary pulmonary hypertension. Eur Respir J 2005; 25: 244-9 met correctie: p. 942 

• 17Channick RN, Simonneau G, Robbins IM et al. Effects of the dual endothelin-receptor 
antagonist bosentan in patients with pulmonary hypertension : a randomised placebo-
controlled study. Lancet 2001; 358: 1119-23 

• 18Rubin LJ, Badesch DB, Barst J et al. Bosentan therapy for pulmonary arterial hypertension. 
N Engl J Med 2002; 346: 896-903 

• Barst RJ. Sitaxentan: a selective endothelin-A receptor antagonist, for the treatment of 
pulmonary arterial hypertension. Expert Opin Pharmacother 2007; 8: 95-109 

 
 
Deze tekst is door de Commissie Farmaceutische Hulp vastgesteld in haar vergadering van 26 
februair 2007. 
 
De gegevens uit dit farmacotherapeutisch rapport zullen worden verwerkt in hoofdstuk 5/L/100 
van het Farmacotherapeutisch Kompas. 
 
 


