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Intoxicaties met ethyleenglycol komen met enige regelmaat
voor. Ethyleenglycol wordt gemetaboliseerd door onder
andere alcoholdehydrogenase, tot uiteindelijk oxaalzuur.
Behalve neurologische en metabole toxiciteit ontstaat bij
een ethyleenglycolintoxicatie ook ernstige renale toxiciteit.
Dit laatste wordt veroorzaakt door het neerslaan van
calciumoxalaat in de nieren en door bijkomende renale
toxiciteit van een aantal andere metabolieten. Bij deze
intoxicatie wordt ethanol als antidotum toegepast.
Fomepizol is een nieuw antidotum dat sinds februari 2002
geregistreerd is voor behandeling van een ethyleenglycol-
intoxicatie [1].
In 2001 werd bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum 30 keer om informatie gevraagd over de
behandeling van een (vermoede) intoxicatie met een
ethyleenglycolhoudend product (ongeveer 1 melding per
50.000 inwoners). Het ging hier voornamelijk om inname
van antivries of ruitenwisservloeistofen. Aangezien artsen
in Nederland niet verplicht zijn intoxicaties te melden bij
bovengenoemde instantie, is het werkelijke aantal
vergiftigingen waarschijnlijk groter [2]. In het jaar 2000
werden in de Verenigde Staten 5837 mogelijke
vergiftigingen met ethyleenglycol gemeld in een populatie
van 271 miljoen mensen, hetgeen vergelijkbaar is met de
situatie in Nederland. In totaal vonden in de Verenigde
Staten in dat jaar 239 levensbedreigende intoxicaties plaats
en overleden 31 personen [3].

Fomepizol is geïndiceerd bij ethyleen-
glycolintoxicaties. Bij het behandelen van
intoxicaties waarbij de ethyleenglycolspiegel

meer dan 0,2 g/l bedraagt, geldt ethanol als het
standaardantidotum. In ernstige gevallen
(ethyleenglycolspiegel >0,5 g/l) wordt de toediening
van ethanol gecombineerd met hemodialyse. 
De werking van ethanol als antidotum berust op het feit
dat het enzym alcoholdehydrogenase een hogere
ahniteit heeft voor ethanol dan voor ethyleenglycol,
waardoor de vorming van toxische metabolieten uit
ethyleenglycol wordt tegengegaan. In analogie met
ethanol remt fomepizol het enzym alcohol-
dehydrogenase en voorkomt het de vorming van
toxische metabolieten. Hierdoor wordt ethyleenglycol
met de urine uitgescheiden en wordt toxiciteit beperkt.

Farmacokinetiek
Fomepizol verdeelt zich snel in het lichaam. 

Het verdelingsvolume bedraagt 0,6-1,0 l/kg [4].
Fomepizol wordt voor ongeveer 97% hepatisch
geklaard. Ongeveer 1,0-3,5% wordt onveranderd
uitgescheiden in de urine. De belangrijkste metaboliet

(80-85% van de toegediende dosis fomepizol) is het
onwerkzame 4-carboxypyrazool. In urine worden het
N-glucuronide van 4-carboxypyrazool en het eveneens
onwerkzame 4-hydroxymethylpyrazool aangetrofen.
Bij therapeutische concentraties (8-25 mg/l)
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Levensbedreigende intoxicaties met ethyleenglycol komen waarschijnlijk vaker voor

dan wordt gemeld. Bij dit soort vergiftigingen is ethanol het standaard-antidotum.

Fomepizol is een interessant alternatief, bovendien is het makkelijk toe te dienen. 

Het wachten is op een vergelijkend onderzoek.

Fomepizol remt het enzym 
alcoholdehydrogenase en voorkomt 

de vorming van toxische metabolieten

Ethyleenglycol



Contra-indicaties en voorzorgen
Fomepizol mag niet worden toegediend aan mensen

met een bekende overgevoeligheid voor fomepizol of
andere pyrazoolverbindingen. Een gelijktijdige
behandeling met fomepizol en ethanol wordt in verband
met een interactie afgeraden, maar niet uitgesloten.
Indien matige overgevoeligheidsreacties optreden,
dienen deze adequaat te worden gevolgd. Bij ernstige
overgevoeligheidsreacties dient toediening van
fomepizol direct te worden gestaakt en symptomatisch
te worden behandeld. Het wordt aanbevolen zowel
voorafgaand aan als een maand na toediening van
fomepizol levertransaminasewaarden en bloedbeeld te
controleren. Levertransaminasewaarden bij patiënten
met bestaande leverfunctiestoornissen dienen
nauwkeurig te worden gevolgd. Fomepizol mag niet
onverdund als bolusinjectie worden toegediend [1].

Zwangerschap en borstvoeding
Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar over

blootstelling aan fomepizol tijdens de zwangerschap. 
In dierexperimenteel onderzoek bleek fomepizol
reproductietoxisch te zijn. Over excretie van fomepizol
in moedermelk zijn geen gegevens beschikbaar [1].

Klinisch onderzoek
Twee prospectieve studies zijn uitgevoerd naar 

de toepassing van fomepizol bij ethyleenglycol- en
methanolintoxicaties. Fomepizol is voor de
laatstgenoemde indicatie in Nederland niet
geregistreerd.

ethyleenglycolintoxicatie
Fomepizol remt het enzym alcoholdehydrogenase,

waardoor ethyleenglycol voornamelijk onveranderd met
de urine wordt uitgescheiden (Gguur 1). Hierdoor wordt
een verminderde hoeveelheid toxische metabolieten
(glycolaldehyde, glycolzuur, glyoxylzuur en oxaalzuur)
uit ethyleenglycol gevormd. Er is een open onderzoek

beschreven waarin fomepizol werd toegediend aan
19 personen met hoge ethyleenglycolspiegels (gemiddeld
1,23 g/l). Indien de ethyleenglycolspiegel hoger was dan
0,2 g/l, werd fomepizol toegediend. Bij patiënten met
een ethyleenglycolspiegel boven 0,5 g/l (n = 17) werd
tevens hemodialyse gestart, en werd de doseer-
frequentie van fomepizol verhoogd volgens het
standaard-doseerschema. 18 patiënten overleefden de

vertoont fomepizol een dosisaKankelijke, niet-lineaire
eliminatie. Ongeveer 30 tot 40 uur na de eerste dosis is
inductie van onder meer het enzym cytochroom 
P450 2E1 voltooid en vertoont fomepizol eerste-orde-
eliminatie. De klaring bedraagt dan ongeveer
5 µmol•l–1•h–1 [4]. Hemodialyse verhoogt de klaring
van fomepizol [5].

Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen van fomepizol

zijn hoofdpijn, suKeid en misselijkheid (tabel 1) [1, 4]. 
In de literatuur is nog een aantal minder frequent
voorkomende bijwerkingen beschreven (tabel 1) [1, 4].
Daarmee kan fomepizol bij correct gebruik als een veilig
middel worden beschouwd.

Interacties
Fomepizol en ethanol beïnvloeden elkaars

metabolisme. Uit onderzoek bij enkele gezonde
vrijwilligers bleek dat de eliminatie van beide stofen
40% tot 50% kan afnemen indien deze tegelijk worden
toegediend [4].
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Tabel 1

bijwerkingen van fomepizol

Bijwerking Frequentie (%)

Hoofdpijn 12

Sufheid niet bekend

Misselijkheid 11

Duizeligheid niet bekend

Bradycardie

Tachycardie

Hypertensie

Convulsies

Visusstoornissen

Nystagmus

Spraakstoornissen

Reversibele verhoging elk 1-10

transaminasegehalten

Braken

Diarree

Flebitis

Pruritus

Rash

Hypereosinofilie

Anemie

Verhoogd creatinekinasegehalte

Fomepizol is in 
Nederland niet geregistreerd 

voor methanolintoxicaties



3 januari 2003 • Jaargang 138 Nr. 1 • Pharmaceutisch Weekblad   [39]

sp
ec

ia
l

In
to

xi
ca

tie
s

GeneesmiddelproGel

Fomepizol (Opi®)

intoxicatie [6]. Een vergelijking met een groep patiënten
die ethanol kreeg toegediend in plaats van fomepizol,
ontbrak. 

Behalve dit onderzoek zijn in de literatuur
verschillende casuïstische mededelingen beschreven [7].

methanolintoxicaties en overige intoxicaties
Methanol wordt in de lever door alcohol-

dehydrogenase en aceetaldehydedehydrogenase
omgezet tot formaldehyde en uiteindelijk tot
mierenzuur. Het ontstaan van in het bijzonder
mierenzuur geeft aanleiding tot metabole acidose en
ernstige oculaire toxiciteit. In 2000 heeft de Food and
Drug Administration in de Verenigde Staten
toestemming gegeven om een acute methanol-
vergiftiging te behandelen met fomepizol [8]. In een
open, prospectief onderzoek is fomepizol toegediend
aan 11 patiënten met een acute methanolintoxicatie [9].
Er werden 1 tot 10 doses fomepizol toegediend. 

Productinformatie
Fomepizol (Opi®) wordt geleverd door Orphan Pharma

International. De handelsverpakking bestaat uit een concentraat

voor oplossing voor intraveneuze infusie, in de sterkte 

20 ml = 100 mg. De ampullen worden geleverd per vijf stuks. 

Het niet in Nederland geregistreerde, uit de Verenigde Staten

afkomstige, specialité Antizol® wordt geleverd door IDIS World

Medicines.

Dosering
Bij een intoxicatie met een concentratie ethyleenglycol van 

>0,2 g/l wordt bij patiënten met een normale nierfunctie of een

mild tot matig gestoorde nierfunctie (serumcreatinine 

100-265 µmol/l) bij wie hemodialyse niet nodig is, fomepizol

toegediend als langzame intraveneuze infusie gedurende 

30-45 minuten, met een startdosis van 15 mg/kg. 

Vervolgens wordt iedere twaalf uur een dosis gegeven volgens

het schema in tabel 2 totdat de ethyleenglycolspiegels beneden

0,2 g/l (3,2 µmol/l) gedaald zijn. In het algemeen worden circa

vijf onderhoudsdoses aanbevolen bij een initiële

ethyleenglycolspiegel van 3-6 g/l (48-96 µmol/l). 

Eén tot drie onderhoudsdoses worden aanbevolen bij een initiële

ethyleenglycolspiegel van 0,35-1,5 g/l (5,6-24 µmol/l).

Indien één of meer van de onderstaande situaties zich voordoet,

dient hemodialyse te worden gecombineerd met fomepizol:

• ernstige nierfunctiestoornis (serumcreatinine >265 µmol/l); 

• arteriële pH <7,10;

• daling van de arteriële pH met meer dan 0,05 eenheden

resulterend in een pH buiten het referentiegebied (7,35-7,45)

ondanks een waterstofcarbonaatinfuus;

• pH ≤7,30 in combinatie met een waterstofcarbonaatinfuus;

• daling van de serumconcentratie van waterstofcarbonaat 

met meer dan 5 mmol/l in combinatie met een

waterstofcarbonaatinfuus;

• stijging van het serumcreatininegehalte met meer dan 

90 µmol/l.

De oplaaddosis van fomepizol bedraagt in deze situaties 

15 mg/kg lichaamsgewicht, gevolgd door een continue infusie

van 1 mg•kg–1•h–1 gedurende de hemodialyse. 

De hemodialyse en het infuus fomepizol worden gestopt indien

de plasmaspiegel van ethyleenglycol lager is dan 

0,2 g/l (3,2 mmol/l) en de metabole acidose is gecorrigeerd [1].

Tabel 2

dosering fomepizol bij patiënten met een normale nierfunctie of een mild tot matig gestoorde
nierfunctie (serumcreatinine 100-265 µmol/l), bij wie hemodialyse niet nodig is

Dosis fomepizol (mg/kg lichaamsgewicht)

Startdosis 2e dosis 3e dosis 4e dosis 5e dosis 6e dosis

(12 uur) (24 uur) (36 uur) (48 uur) (60 uur)

15 10 10 10 7,5-15 5-15

Figuur 1

metabolisme van ethyleenglycol

ethyleenglycol glycolaldehyde

remming van
alcoholdehydrogenase
door fomepizol

glycolzuur

glyoxylzuur

oxaalzuur

excretie in de urine



zenuwstelsel onderdrukken)
e bij ernstig zieke patiënten met een ‘anion gap’ metabole

acidose van onbekende oorsprong en een mogelijke
blootstelling aan ethyleenglycol;

f bij patiënten met een aandoening aan de lever [4]. 
In deze richtlijnen is vrijwel geen plaats meer voor toediening
van ethanol. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze richtlijn
onder meer is geGnancierd door de producent van fomepizol.
Daarnaast verwacht ik dat de kans dat situatie (c) optreedt in
de Verenigde Staten groter is dan in Nederland.
Fomepizol zou minder bijwerkingen veroorzaken dan ethanol.
Ik vraag me af of een ‘trial’ met 19 personen [6] genoeg bewijs
levert om hierover uitspraken te doen. Het wachten is op een
vergelijkend onderzoek tussen fomepizol en ethanol, waarbij
wordt gekeken naar efectiviteit en bijwerkingen. Als op dat
moment fomepizol een verbetering blijkt te zijn, dan lijkt me 
dit een belangrijk argument om ethyleenglycolintoxicaties in
Nederland met fomepizol te behandelen. Het zou dan prettig
zijn als Nederlandse ziekenhuisapotheken de ampullen
fomepizol, net als Amerikaanse collega’s, gratis mogen
omruilen bij de fabrikant als deze na 24 maanden zijn 
verlopen [6].

Hoe moet een patiënt met een ethyleenglycolintoxicatie nu
worden behandeld? Zolang geen vergelijkend onderzoek
tussen de behandeling met ethyleenglycol en die met fomepizol
is uitgevoerd, lijkt deze vraag in het voordeel van ethanol uit te
vallen. Intraveneus ethanol is sinds een publicatie door Wacker
e.a. in 1965 het aanbevolen antidotum voor een
ethyleenglycolintoxicatie. Niet een grote ‘open trial’, maar met
name de ruime ervaring die men daarna met ethanol heeft
opgedaan lijkt sindsdien voor deze behandeling te pleiten.
Echter, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten is niet
ethanol maar fomepizol geregistreerd als antidotum voor de
behandeling van een ethyleenglycolintoxicatie. De American
Academy of Clinical Toxicology (AACT) geeft in zijn richtlijn
uit 1999 dan ook aan dat er in de volgende gevallen met
fomepizol moet worden behandeld:
a bij inname van meerdere substanties tegelijk en een 

verminderd bewustzijn;
b bij een verandering in het bewustzijn;
c bij gebrek aan goede randvoorwaarden (laboratorium voor

spiegelbepalingen) om ethanol toe te dienen;
d bij een relatieve contra-indicatie voor ethanol (inname

disulGram, metronidazol of farmaca die het centraal

Frank de Vries

Geen plaats meer voor ethanol?
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Het gebruikte doseringsprotocol was vergelijkbaar met
het doseringsadvies bij een ethyleenglycolintoxicatie.
Met hemodialyse werd begonnen als de arteriële pH bij
binnenkomst lager was dan 7,1, als de arteriële pH met
meer dan 0,05 eenheden daalde, bij een concentratie
natriumwaterstofcarbonaat >5 mmol/l, bij een
plasmamethanolconcentratie >15,6 mmol/l (>0,5 g/l),
als de arteriële pH niet op 7,3 of hoger kon worden
gehouden of als de concentratie methanol in serum
minder snel afnam dan 3,1 mmol/l (0,1 g/l) in 24 uur. 
Bij 9 van de 11 betrokkenen liep de intoxicatie goed af.
De twee overige patiënten overleden [9]. 

Tot nu toe is één geval gemeld waarbij fomepizol is
toegediend aan een patiënt met intoxicatie met
1,4-butaandiol [10]. De patiënt herstelde, maar het is
onduidelijk of fomepizol van invloed was op het klinisch
beloop. Of fomepizol kan worden toegediend aan
patiënten met een intoxicatie met isopropanol is niet

geheel duidelijk [11].

Therapeutische waarde en kosten
Tot op heden is geen onderzoek verricht waarbij is

onderzocht of fomepizol bij een ernstige
ethyleenglycolintoxicatie hemodialyse overbodig maakt.
Fomepizol kan een alternatief zijn voor ethanol als
toediening van laatstgenoemde is gecontraïndiceerd of
wanneer geen frequente spiegelbepalingen van ethanol
kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is fomepizol
makkelijker toe te dienen omdat een ethanolinfuus bij
voorkeur centraal veneus moet worden toegediend [4]. 

Fomepizol kostte in februari 2002 bij de
goedkoopste leverancier € 450,– per vijf ampullen van
100 mg. In geval van de behandeling van een gemiddelde
patiënt met een ethyleenglycolintoxicatie zijn dertig
ampullen nodig (€ 2700,–) ●
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mogelijkheid om over te gaan tot hemodialyse en indien deze
mogelijkheid kan worden geboden, kunnen, aKankelijk van het
tijdstip, de faciliteiten schaars zijn.
Het bijwerkingenproGel van ethanol (dat wordt toegediend tot
een concentratie van circa 1‰) is wat betreft ernst of frequentie
niet zodanig dat een overstap naar fomepizol gerechtvaardigd
is. Daarnaast bedragen de kosten van een behandeling met
ethanol maar een fractie in vergelijking met de kosten van
fomepizol.
Ten slotte de praktijk. We hebben twee van dit soort
intoxicaties: die met methanol en die met ethyleenglycol. Met
ethanol kunnen we beide typen intoxicaties aanpakken, en bij
beide typen komen we in ernstiger gevallen terecht bij dialyse.
Vergelijkende onderzoeken met fomepizol zijn ons voor beide
toepassingen niet bekend, dus superioriteit van fomepizol op
het punt van efectiviteit of veiligheid is voor ons niet duidelijk.
Onze conclusie is dat het ontbreekt aan zwaarwegende
argumenten om bij de behandeling van
ethyleenglycolintoxicaties ethanol resoluut te vervangen door
fomepizol. Indien ethanol niet toepasbaar is, kan fomepizol
echter als waardevol alternatief dienen.
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Voordat fomepizol beschikbaar kwam, bestond de behandeling
van een ethyleenglycolintoxicatie, de indicatie waarvoor het
middel is geregistreerd, uit het intraveneus toedienen van
ethanol, al dan niet gecombineerd met hemodialyse. 
De indicatie werd gesteld mede op basis van het gemeten
ethanolpromillage. Op deze wijze kan de vernietigende
inwerking van de toxische metabolieten van ethyleenglycol
worden verminderd dan wel tenietgedaan.
De toegevoegde waarde van fomepizol is beperkt. De
antidotische werking van het middel is gebaseerd op hetzelfde
principe als van ethanol, namelijk het aanbieden van een
substraat met een hogere ahniteit dan ethyleenglycol voor het
enzym alcoholdehydrogenase. Echter, ook bij het gebruik van
fomepizol dient in situaties waarbij sprake is van een ernstige
ethyleenglycolintoxicatie de aanpak te worden gecombineerd
met hemodialyse om de eliminatie van ethyleenglycol
voldoende te bevorderen en een adequate ontgifting te
bewerkstelligen.
Het is van belang te besefen dat het acuut organiseren en in
gang zetten van hemodialyse een kostbare en tijdrovende
kwestie is. Tevens bestaat niet in elk ziekenhuis de

A. Vermes en A.G. Vulto

Toegevoegde waarde beperkt
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Plaatsbepaling

Fomepizol is een nieuw antidotum voor de behandeling van

zowel methanol- als ethyleenglycolintoxicaties. In Nederland is

het enkel geregistreerd voor het laatste. Fomepizol wordt

toegediend wanneer de gemeten ethyleenglycolspiegel hoger is

dan 0,2 g/l, bij spiegels hoger dan 0,5 g/l gaat men daarnaast

over tot hemodialyse. Dit zijn dezelfde spiegels die gehanteerd

worden bij gebruik van het standaard-antidotum, ethanol. 

Het beschikbare onderzoek naar effectiviteit en veiligheid van

fomepizol bij methanol- en ethyleenglycolintoxicaties is schaars,

klein van omvang en biedt geen vergelijking met ethanol.

Fomepizol vertoont een relatief gunstig bijwerkingenprofiel,

maar biedt op basis daarvan niet zulke voordelen dat een

overstap van ethanol naar fomepizol gerechtvaardigd is. 

Verder kost ethanol een fractie in vergelijking tot fomepizol. 

Een mogelijk voordeel van fomepizol ten opzichte van ethanol is

dat tijdens de behandeling geen spiegels van het antidotum

worden bepaald. Bepaling van de spiegels ethyleenglycol blijft

vanzelfsprekend noodzakelijk. 

Concluderend lijkt de plaats van fomepizol beperkt tot die

situaties waarin om uiteenlopende redenen een behandeling met

ethanol niet toepasbaar is.


