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Aurothiomalaat (Tauredon®,
aurothiobarnsteenzuur) is sinds
2001 het enige verkrijgbare paren-
terale goudpreparaat ter behande-
ling van reumatoïde artritis.
Het Nederlands Bijwerkingen
Centrum Lareb ontving een vijftal
meldingen van nitritoïde reacties
direct na toediening van aurothio-
malaat. Opvallende bevinding hier-
bij was de co-medicatie: alle patiën-
ten gebruikten een ACE-remmer,
en bij twee patiënten bleef de nitri-
toïde reactie achterwege na staken
van de ACE-remmer.
Een nitritoïde (vasomotoire) reactie
leidt tot symptomen die duiden op
gegeneraliseerde vasodilatatie: hy-
potensie, tachycardie, flushing,
misselijkheid, duizeligheid en een
scharlaken huidskleur. Het ont-
breken van een rash, angioedeem
en bronchospasme onderscheidt de
nitritoïde reactie van een aller-
gische reactie. 

Meldingen
Lareb ontving 5 meldingen die
konden worden geduid als een
nitritoïde reactie. Voor zover
bekend, werd de aurothiomalaat al
langer (maanden tot jaren) ge-
bruikt. Alle patiënten gebruikten
een ACE-remmer en vaak ontstond
de bijwerking pas (enkele weken)
na toevoeging van een ACE-
remmer. 

ten in de eerste helft van dat jaar
aurothiomalaat voorgeschreven,
maar in de tweede helft van dat
jaar niet meer. Van deze 150 stop-
pers kreeg 9% ook een ACE-
remmer voorgeschreven tijdens het
laatste recept aurothiomalaat. Bij
een onbekend gedeelte van deze
9% heeft het optreden van een nit-
ritoïde reactie wellicht meegespeeld
in het besluit om met aurothioma-
laat te stoppen.

Boodschap
Het onderscheid tussen een nitri-
toïde reactie en een allergische
reactie is belangrijk. In geval van
een allergische reactie is voortzet-
ting van aurothiomalaat behande-
ling gecontraïndiceerd. In geval van
een nitritoïde reactie en gelijktijdig
gebruik van een ACE-remmer kan
worden overwogen om de behan-
deling met ACE-remmer te staken
als de voortzetting van de behande-
ling met aurothiomalaat dat recht-
vaardigt.
Omdat geen meldingen werden
ontvangen van nitritoïde reacties
tijdens gelijktijdig gebruik van
aurothiomalaat en angiotensine II
receptor antagonisten, is het voor-
alsnog onduidelijk of deze groep
geneesmiddelen een veilig alterna-
tief is voor de ACE-remmers.
Lareb blijft goed gedocumenteerde
(correspondentie) meldingen over
nitritoïde reacties op prijs stellen.

Bij 2 patiënten werd de behande-
ling met aurothiomalaat gestaakt;
wij vermoeden dat het indruk-
wekkende beeld van een nitritoïde
reactie hieraan zal hebben bijgedra-
gen, evenals de verdenking op een
allergische, anafylactische reactie.
Bij 2 patiënten werd de behande-
ling met ACE-remmer gestaakt,
waarna de behandeling met aurot-
hiomalaat zonder problemen kon
worden voortgezet. Bij 1 patiënt is
niet bekend wat het vervolg is ge-
weest. Voor zover bekend, heeft de
nitritoïde reactie niet geleid tot
restschade of overlijden.

Literatuur
In Medline zijn de meeste gevallen
van nitritoïde reacties geassocieerd
met aurothiomalaat. De incidentie
van een nitritoïde reactie op
aurothiomalaat werd geschat op
5% [1,2]. Ook in de literatuur
wordt een verband gelegd tussen
nitritoïde reacties op goudtherapie
en het gebruik van ACE-remmers.
De verhoogde bradykinine concen-
traties bij gebruik van een ACE-
remmer worden verondersteld hier-
bij een rol te spelen [3,4,5]. 

GIP-databank
Deze databank van het college voor
zorgverzekeringen bevat prescrip-
tiedata van circa 7 miljoen patiën-
ten [6]. In 2003 kregen 150 patiën-
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