Hoe aspirine zich aanpaste aan de veranderende medische markt

Toverbal met venijn: de vele
gedaanten van aspirine
Aspirine is een van de oudste en meest gebruikte synthetische
geneesmiddelen die in de apotheek verkrijgbaar zijn. Al 115 jaar
zijn apothekers bekend met de chemische samenstelling van dit
wonderbaarlijke middel. “Het schijnen vooral dames, jonge en oude,
te zijn, die zich ware ‘aspirinophagen’ betoonen.”
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In 1899 rapporteert het Pharmaceutisch Weekblad voor het eerst over het nieuwe genees
middel aspirine (acetyl-salicylzuur): “een
verbinding verkregen door inwerking van
azijnzuuranhydride op salicylzuur” met als
indicatie “gewrichtsrheumatisme”.
Anno 2014 wordt wereldwijd 35.000 ton
aspirine geproduceerd en meer dan
100 miljard tabletten geconsumeerd.
Volgens de Stichting Farmaceutische
Kengetallen slikken meer dan 1,7 miljoen
Nederlanders langdurig aspirine om hart
en vaten te beschermen.

‘Het asperientje’
Het succes van aspirine is niet alleen af te
lezen aan de productie- en consumptiecijfers.
Aspirine zit in de elitegroep van genees
middelen waarbij merknaam en stofnaam
samengesmolten en synoniem zijn.
In het dagelijks leven heeft ‘het asperientje’
een generieke betekenis gekregen van middel
tegen koorts en pijn. Wereldwijd behoort
aspirine tot de meest geciteerde geneesmid
delen, met 10 miljoen Google-hits en meer
dan 53.000 aspirinegerelateerde artikelen
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Jonas Salk ontwikkelt
poliovaccin.
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in de database van de National Library of
Medicine (Pubmed).
Aspirine begint zijn carrière als koortsrem
mend en pijnstillend middel bij het Duitse
farmaceutische bedrijf Bayer. Het genees
middel is ontwikkeld door de gezamenlijke
inspanning van een aantal Bayer-medewer
kers, onder wie de chemici Felix Hoffmann
en Arthur Eichengrün, en de farmacoloog
Heinrich Dreser. In 1899 verschenen de
eerste klinische publicaties over de therapeu
tische werking. Aspirine werd gepositioneerd
als de beloftevolle vervanger van het veel
gebruikte koortsremmende en pijnstillende
middel salicylzuur, dat berucht was vanwege
bijwerkingen als ernstige maagirritatie,
braken en hartverzwakking.
De reclamecampagne werd vanaf het begin
groots aangepakt met aspirine niet alleen
in poedervorm maar ook in de veel beter
verkoopbare tabletvorm. Daarbij werd het
instrument van indicatieverbreding niet
geschuwd: van simpele hoofdpijn, kiespijn,
griep tot en met ernstige reuma. Binnen tien
jaar groeide aspirine uit tot het succesnum
mer van Bayer, een wereldmerk was geboren.
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In De Telegraaf van 11 april 1910 kunnen we
lezen hoe “aspirine bijgenaamd acetylsalicyl
zuur in het zenith van zijn roem staat, en
iedere medicus weet het middel als een der
gloriën der pharmacotherapie te waarderen”.
Maar de populariteit van de aspirinebuisjes
had een schaduwzijde, zo leren we.
“Het schijnen vooral dames, jonge en oude,
te zijn, die zich ware ‘aspirinophagen’
betoonen” en bij iedere klacht een aspirientje
nemen. Onder meer de volgende bijwerkin
gen werden gemeld: huidaandoeningen,
slecht zien, deliria, neus-, baarmoeder-, en
nierbloedingen, en bij zwangeren een
abortus.
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Na de herontdekking van paracetamol in de
jaren vijftig en de triomfantelijke introductie
van ibuprofen als eerste nsaid in 1969 ver
liest aspirine in rap tempo zijn status als
onbetwiste eerste keus bij pijnbestrijding.
De opmars van de nieuwe generatie van
analgetica en anti-reumatica is niet te stuiten.
Als begin jaren tachtig ook nog een verband
wordt aangetoond tussen aspirinegebruik
bij kinderen en het potentieel dodelijke syn
droom van Reye, lijkt het doek voor aspirine
te vallen.
Ironisch genoeg staat hetzelfde kinderaspi
rientje aan de basis van een nieuwe carrière.
Gegeven de remmende effecten op de trom
bocytenaggregatie gaan artsen onderzoek
doen naar de preventieve werking op harten vaataandoeningen eind jaren zeventig.
De Engelse epidemioloog Richard Peto weet
midden jaren tachtig de medische gemeen
schap te overtuigen van de therapeutische
waarde van het langdurig gebruik van het
kinderaspirientje bij de preventie van harten vaatziekten bij 50-plussers. Aan het eind
van de jaren negentig slikt ieder zich respec
terend cardioloog van middelbare leeftijd
dagelijks een kinderaspirientje en met hen
honderden miljoenen volgelingen.
Het afgelopen decennium zijn de gevolgen
hiervan mede door apothekers aan het licht
gekomen. Ook in lage dosering verhoogt

aspirine de kans op maag- en darmbloedin
gen. Inmiddels heeft aspirine een nieuw
recht van bestaan verworven als middel ter
preventie van onder andere darmkanker en
prostaatkanker. Ook al gaat het om een
wetenschappelijke belofte waarvan nog maar
moet worden afgewacht in hoeverre die
wordt ingelost, de magie van aspirine is nog
lang niet uitgewerkt.
Zie voor de literatuurreferenties de digitale versie
van dit artikel op pw.nl.
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