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Een interactie is een ongewenste beïnvloeding
van de werking van een geneesmiddel door een
ander geneesmiddel. Het gevolg hiervan kan

een afname van het therapeutische efect of een toename
van de toxiciteit van een of beide geneesmiddelen zijn.
Interacties kunnen worden onderverdeeld in de
volgende twee hoofdgroepen.
� Farmacodynamische interacties: hierbij is sprake van

beïnvloeding van de interagerende middelen via een of
meer aangrijpingspunten in het biologische systeem
(bijvoorbeeld wederzijdse versterking van
anticholinerge bijwerkingen).

� Farmacokinetische interacties: hierbij wordt de
farmacokinetiek van het ene geneesmiddel beïnvloed
door het andere. Er kan sprake zijn van invloed op de
opname, de verdeling of de eliminatie. Het
uiteindelijke resultaat is een stijgende of dalende
plasmaspiegel.

Het is ondoenlijk om van alle mogelijke geneesmiddelencombinaties te

weten of ze zonder problemen kunnen worden toegepast. Inzicht in de

mechanismen van geneesmiddeleninteracties is onontbeerlijk om

problemen in te schatten en maatregelen te nemen.

T. Schalekamp en G. van den Brink,
Disciplinegroep Farmaco-epidemiologie & Farmacotherapie,

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht

De heer Jansen, 63 jaar, gebruikt de volgende geneesmiddelen: nortriptyline, eenmaal

daags 50 mg; carbasalaatcalcium, eenmaal daags 38 mg; enalapril, eenmaal daags 

10 mg; hydrochloorthiazide eenmaal daags 12,5 mg. In verband met een depressie

voegt de huisarts paroxetine aan de medicatie toe; hij handhaaft de nortriptyline, deze

wordt voor een postherpetische neuralgie voorgeschreven. Na vier dagen geeft

mevrouw Jansen aan dat haar man in toenemende mate verward is en grote moeite

heeft met plassen. Zij vraagt zich af of paroxetine daarvan de oorzaak kan zijn.

Farmacokinetiek en interacties

Het belang van inzicht

De laatste jaren is onze kennis over farmaco-
kinetische interacties sterk toegenomen. Daarmee is
het, beter dan in het verleden, mogelijk vooraf een
inschatting te geven van te verwachten problemen bij
het gebruik van bepaalde combinaties. Ook kan de
aKandeling op een rationelere manier plaatsvinden. 
In dit artikel zullen wij op enkele typen farmaco-
kinetische interacties ingaan. Daarbij zal het belang van
elk mechanisme kort worden aangegeven. Vervolgens
zullen wij wat dieper ingaan op enkele kwantitatieve
aspecten van de eliminatie.

Farmacokinetische interacties
In tabel 1 staan de belangrijkste interactie-

mechanismen genoemd.

absorptie-interacties
Enkele bekende interacties waarbij de opname van

het ene middel door het andere wordt geremd, zijn:
� adsorberende harsen (onder andere cholestyramine)

met diverse geneesmiddelen, met als gevolg een sterke
vermindering van het therapeutische efect; dit is
vooral relevant voor sterkwerkende geneesmiddelen
zoals levothyroxine en cumarineanticoagulantia;

� verschillende metaalverbindingen met tetracyclinen,
Huorchinolonen en bisfosfonaten, met als gevolg een
doorgaans klinisch relevante vermindering van de

Tabel 1

overzicht van enkele belangrijke farmacokinetische interactiemechanismen

Interactieniveau Mechanisme Gevolg

Absorptie beïnvloeding maaglediging meestal: verandering van opnamesnelheid 

(niet van opgenomen hoeveelheid)

vorming slecht oplosbare verbinding beïnvloeding biologische beschikbaarheid

verandering pH maag beïnvloeding biologische beschikbaarheid

beïnvloeding CYP3A4 in darmmucosa beïnvloeding biologische beschikbaarheid

beïnvloeding P-glycoproteïne in darmmucosa beïnvloeding biologische beschikbaarheid

Verdeling verdringing uit plasma-eiwitbindingsplaatsen meestal geen gevolg

verdringing uit weefselbindingsplaatsen verandering spiegels

Hepatische eliminatie remming leverenzymen verandering spiegels

inductie leverenzymen verandering spiegels

Renale eliminatie beïnvloeding natriumhuishouding verandering spiegels

beïnvloeding P-glycoproteïne in niertubulus verandering spiegels
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gastro-intestinale absorptie van laatstgenoemde
middelen. Dit kan in alle gevallen leiden tot
therapiefalen: bij antibiotica zal dit snel worden
opgemerkt, bij bisfosfonaten wordt het uitblijven van
het beoogde efect – een vermindering van de
incidentie van botfracturen – veel later en mogelijk
helemaal niet opgemerkt.

Deze interacties zijn in het algemeen eenvoudig te
voorkomen door de inname in de tijd te scheiden: als het
gebonden geneesmiddel 2 uur voor het bindende
geneesmiddel wordt ingenomen, kan een verlaging van
de biologische beschikbaarheid worden voorkomen.

Minder bekende interactiemechanismen op
absorptieniveau zijn: beïnvloeding van het iso-enzym
CYP3A4 en van het transporteiwit P-glycoproteïne 
(P-gp).

CYP3A4 komt niet alleen voor in de lever maar ook
in de darmwand. Een substraat voor CYP3A4 kan in de
darmwand een belangrijke pre-systemische klaring
ondergaan en heeft in het algemeen een lage biologische
beschikbaarheid. Remming van CYP3A4 in de
darmwand kan leiden tot een sterke verhoging van de
biologische beschikbaarheid en daarmee tot een
toename van bijwerkingen en toxiciteit. Het duidelijkst
is dit te illustreren aan de hand van de calcium-
antagonisten. Binnen deze groep zijn vrijwel alle
middelen substraat voor CYP3A4 en P-gp. Er zijn
echter belangrijke verschillen in biologische
beschikbaarheid (tabel 2).

Een bekende remmer van CYP3A4, uitsluitend in
de darmwand, is grapefruitsap. Het is aan de hand van
tabel 1 gemakkelijk in te zien dat grapefruitsap
relevantere problemen kan geven met bijvoorbeeld
felodipine en nisoldipine dan met amlodipine. De mate
waarin de biologische beschikbaarheid van amlodipine
nog kan toenemen is immers veel geringer dan van
felodipine en nisoldipine. In onderzoek is dit bevestigd:
ondanks het feit dat grapefruitsap in geringe mate de
biologische beschikbaarheid van amlodipine verhoogt,
leidt dit niet tot hemodynamische veranderingen [2, 3],
terwijl de maximale plasmaconcentratie van felodipine
met gemiddeld 70% en van nisoldipine met gemiddeld
400% steeg [4-7]. Deze veranderingen gingen in veel
gevallen gepaard met verlagingen van de systolische en
de diastolische bloeddruk en met tachycardie. De

Kernpunten

� Het inzicht in farmacokinetische interacties is door de

toegenomen kennis van CYP-enzymen en P-glycoproteïne sterk

verruimd.

� Kennis van de belangrijkste interactiemechanismen is

essentieel voor een veilige afhandeling van farmacokinetische

interacties.

� Inzicht in de mate waarin farmacokinetische parameters

kunnen veranderen, is van belang voor de risico-inschatting.

Moeite met plassen: ligt het aan paroxetine,

aan nortriptyline of aan de enzymen?
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efecten van grapefruitsap houden lang aan, omdat het
enzym irreversibel wordt geremd; voor nisoldipine is
aangetoond dat nog tot 72 uur na inname van
grapefruitsap statistisch signiGcante veranderingen van
de farmacokinetische parameters optraden [8].

P-gp speelt een barrièrerol in de darmwand.
Substraten voor P-gp worden in de epitheelcellen van de
darmwand teruggetransporteerd naar het darmlumen,
met een verlagend efect op de biologische
beschikbaarheid. Remmers van P-gp zullen – analoog
aan remmers van CYP3A4 – de biologische
beschikbaarheid van substraten voor P-gp verhogen.

Over interacties via P-gp op absorptieniveau is nog
weinig bekend, maar beïnvloeding van dit
transporteiwit is potentieel een belangrijke bron voor
absorptie-interacties.

Er blijkt een grote mate van overlap te bestaan
tussen remmers en substraten van P-gp en CYP3A4.
Hieruit volgt dat in veel gevallen moeilijk is vast te
stellen of een verhoging van de biologische beschik-
baarheid een gevolg is van remming van CYP3A4 of van
P-gp.

verdringingsinteracties
Opvallend is dat de inschatting van het belang van

sommige interactiemechanismen in de loop der jaren
sterk is veranderd. Tot voor kort werd bijvoorbeeld veel
belang gehecht aan de onderlinge verdringing van
geneesmiddelen van hun bindingsplaatsen op plasma-
eiwitten. Zo zou fenylbutazon de orale anticoagulantia
van het plasma-albumine verdringen en zo de kans op
bloedingen verhogen. Later werd duidelijk dat andere
mechanismen (farmacodynamisch, remming van het
metabolisme) een belangrijker rol spelen.

Interacties die uitsluitend op verdringing van
plasma-eiwitten berusten, zijn er nauwelijks [9, 10].
Verdringingsinteracties zijn alleen theoretisch relevant
voor geneesmiddelen die sterk eiwitgebonden zijn, maar
de toegenomen vrije concentratie leidt in de praktijk tot
een toename van de eliminatiesnelheid zodat het efect
van de verdringing wordt tenietgedaan. Op grond
hiervan wordt aangenomen dat eiwitverdringing
uitsluitend van belang is als tevens een ander
mechanisme – vooral remming van het metabolisme –
een rol speelt.

virus bestrijdt glioom
Een aangepast griepvirus, Delta-24-RGD, doet

hersentumoren bij muizen volledig

verdwijnen [J Natl Cancer Inst 2003;95:652-

60]. Het is de eerste bekende therapie voor

kwaadaardige gliomen, de dodelijkste vorm

van hersenkanker. Delta-24-RGD

vermenigvuldigt zich alleen in kankercellen.

Het retinoblastoma-eiwit (Rb) remt DNA

replicatie af en voorkomt ongecontroleerde

celdeling. In kankercellen ontbreekt dit eiwit

dan ook. Het E1A-eiwit in adenovirussen

Schalekamp T, Van den Brink G. Het belang van inzicht.
Farmacokinetiek en interacties. Pharm Weekbl
2003;138(22):787-792.

Keywords 
Cytochrome P-450 enzyme system
Drug interactions
Metabolism
Nortriptyline
Paroxetine
P-glycoprotein
Pharmacokinetics

Abstract 
The importance of understanding. Pharmacokinetics and
interactions
An interaction can be deGned as an undesired modiGcation
of the efect of one drug by another. Drug interactions can
be classiGed as either pharmacokinetic or
pharmacodynamic. Pharmacokinetic interaction
mechanisms include drug binding in the gastro-intestinal
tract, alterations in drug metabolism and modiGed renal
drug excretion. The most relevant pharmacokinetic
interaction mechanisms are induction and inhibition of
drug metabolizing enzymes of the cytochrome P450
superfamily in the liver. Correct interpretation and
management of pharmacokinetic drug interactions requires
knowledge of the most important drug interaction
mechanisms, elimination routes and pharmacokinetic
parameters that can be afected by drug interactions.

Correspondentie kan worden gericht aan dr. T. Schalekamp,
Disciplinegroep Farmacotherapie en Farmaco-epidemiologie,
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Postbus 80082, 
2508 TB Utrecht.

Tabel 2

biologische beschikbaarheid van enkele
dihydropyridinecalciumantagonisten [1]

Calciumantagonist Biologische beschikbaarheid (%)

Amlodipine 60-65 

Felodipine 10-20 

Isradipine 15-20 

Lacidipine 2-9 

Nicardipine 10

Nifedipine 45-55

Nisoldipine 4-8

� inactiveert Rb. In Delta-24-RGD is E1A

uitgeschakeld, waardoor het alleen cellen

zonder Rb kan infecteren. Daarnaast is het

virus voorzien van een eiwit dat bindt aan

integrines.

De wetenschappers lieten menselijke

glioomcellen groeien in muizenhersenen. De

tumoren injecteerden ze met Delta-24-RGD.

In de controlegroep overleefden de muizen

gemiddeld 19 dagen. Van de 25 behandelde

muizen overleefden er 15 (60%) langer dan

vier maanden. In hun hersenen waren de

tumoren verdwenen. In de winter van 2004

hopen de onderzoekers een klinisch fase-I-

onderzoek te beginnen met deze therapie.



[790] 30 mei 2003 • Jaargang 138 Nr. 22 • Pharmaceutisch Weekblad

ke
n

n
is

 e
n

 k
u

n
d

e
Fa
rm
ac
ok
in
et
ie
k

renale interacties
Veel geneesmiddelen worden niet als zodanig renaal

geklaard. Dat betekent dat interacties op basis van
beïnvloeding van de renale excretie relatief weinig
voorkomen. Twee interactiegevoelige geneesmiddelen
die renaal worden geklaard zijn lithium en digoxine.
Verschillende geneesmiddelen kunnen de renale klaring
van digoxine aanzienlijk verminderen. Het betreft
onder meer kinidine, claritromycine en itraconazol. 
Het aangrijpingpunt voor deze interactie is P-gp in de
niertubulus. De tubulaire secretie van P-gp-substraten
zoals digoxine wordt door remming van P-gp
verminderd [11]. De nier is hiermee na het
maagdarmkanaal de tweede plaats waar interacties door
beïnvloeding van P-gp kunnen plaatsvinden.

hepatische interacties
Veel geneesmiddelen worden in het lichaam

omgezet in metabolieten. Deze chemische reacties
kunnen in allerlei cellen in het lichaam plaatsvinden. 
In kwantitatief opzicht zijn de levercellen hierbij veruit
het belangrijkst. Een belangrijke groep van
metaboliserende enzymen in de lever vormt het CYP-
systeem. De afgelopen vijftien jaar is de kennis over
CYP-enzymen en hun rol bij het metabolisme van
speciGeke farmaca explosief toegenomen. Ook in dit
tijdschrift is daar uitgebreid aandacht aan besteed [12, 13].

Geneesmiddelen kunnen naar hun betrokkenheid
bij het CYP-enzymsysteem als volgt worden ingedeeld:
� substraten: stofen die door een bepaald enzym

worden omgezet;
� remmers: stofen die een enzym kunnen remmen;
� inductoren: stofen die een enzym kunnen stimuleren.

Een geneesmiddel kan een substraat zijn voor
verschillende enzymen. Zo wordt het antidepressivum
amitriptyline via CYP2C19, CYP3A4 en CYP1A2
gedemethyleerd tot de eveneens antidepressief
werkzame metaboliet nortriptyline. Tevens wordt
zowel amitriptyline als nortriptyline via CYP2D6
omgezet tot 10-hydroxyverbindingen.

Een CYP-remmer remt het metabolisme van een
substraat voor dit CYP-enzym; een CYP-inductor
stimuleert de aanmaak van een bepaald CYP-enzym.

Deze versterkte aanmaak leidt na enkele dagen tot
weken tot een grotere activiteit van het enzym. In tabel 3
zijn enkele eigenschappen van enzymremming en
enzyminductie kort samengevat.

Het hier besproken type interactie berust op de
combinatie van enerzijds een substraat en anderzijds een
remmer dan wel een inductor voor een speciGek enzym.
De combinatie van twee substraten voor hetzelfde
enzym leidt zelden tot beïnvloeding van de plasma-
spiegels: de capaciteit van de meeste CYP-enzymen is
groot genoeg, zodat competitie voor een bepaald enzym
geen merkbare rol speelt.

Op verschillende plaatsen in de literatuur en op
internet zijn overzichten te vinden van substraten,
remmers en inductoren van de voornaamste CYP-
enzymen [13, 14]. Uitsluitend kennis van substraten,
remmers en inductoren is echter niet voldoende om de
ernst van een interactie te kunnen beoordelen. 
De combinatie van een substraat van een enzym met een
remmer van datzelfde enzym resulteert pas in een
relevante interactie als aan de onderstaande
voorwaarden is voldaan.
� Het substraat moet uitsluitend of ten minste

voornamelijk door het desbetrefende CYP-enzym
worden gemetaboliseerd. Indien een geneesmiddel via
meerdere enzymen in ongeveer dezelfde mate wordt
omgezet, leidt remming van één van deze enzymen in
het algemeen niet tot een relevante interactie: de taak
van het ‘geremde’ enzym zal worden overgenomen
door het (de) andere enzym(en).

� De therapeutische breedte van het substraat is gering.
Alle interacties die leiden tot sterke stijgingen van de
plasmaspiegels van bijvoorbeeld ciclosporine,
theofylline, tricyclische antidepressiva en
carbamazepine zijn zeer relevant, omdat genoemde
middelen slechts een kleine therapeutische breedte
hebben: bij een relatief geringe stijging van de
plasmaspiegel kunnen reeds onaanvaardbare toxische
efecten optreden.

� Het enzym is aanwezig bij de betrokken patiënt.
Bepaalde CYP-enzymen (zoals CYP2D6 en
CYP2C19) ontbreken bij bepaalde mensen (genetisch
polymorGsme). Bij iemand zonder functioneel

Tabel 3

enkele verschillen tussen enzyminductie en -remming

Start van het effect

Relatie met concentratie

inductor/remmer

Verdwijnen van het effect

Inductie

berust op eiwitsynthese (ontwikkelt zich

geleidelijk (in dagen tot weken)

ontwikkelt zich geleidelijk bij chronische

blootstelling aan een inductor

hangt af van de halfwaardetijd van het

geïnduceerde enzym en de

halfwaardetijd van de inductor

Remming

manifesteert zich snel (in principe zodra

de remmer in voldoend hoge

concentratie aanwezig is)

de remming speelt een rol vanaf het

moment dat een remmende concentratie

van de remmer aanwezig is

hangt af van de halfwaardetijd van de

remmer (remming is doorgaans  een

reversibel proces)



landelijk orgaan voor 
wetenschappelijke integriteit
Op 1 mei 2003 is het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke

Integriteit (LOWI) van start gegaan. Het LOWI behandelt

klachten over wetenschappelijk wangedrag en is ingesteld op

initiatief van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

(NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen (KNAW). Hiervan maakte de KNAW melding

in een persbericht gedateerd 1 mei 2003.

De universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben het op

zich genomen om bij hun organisatie een of meer

vertrouwenspersonen aan te stellen, bij wie vermoedens van

wangedrag kunnen worden gemeld. De vertrouwenspersoon

rapporteert over de kwestie aan het bestuur van de eigen

instelling, dat vervolgens op korte termijn een beslissing moet

nemen. Wanneer een van de bij een geschil betrokken partijen

niet tevreden is over de beslissing van de instelling, kan de

klacht worden voorgelegd aan het LOWI. Het oordeel van het

LOWI heeft de status van een advies aan het bestuur van de

instelling. Dat is op zijn beurt verplicht om de beslissing over

dat advies aan de betrokkenen kenbaar te maken.

Het LOWI is onafhankelijk en bestaat uit drie leden: een

voorzitter, een lid uit de natuur- of levenswetenschappen en

een lid uit de geestes- of sociale wetenschappen. Voor het

geval de drie leden direct of indirect betrokken zijn bij een te

beoordelen klacht, zijn ook plaatsvervangers benoemd. Per

zaak geven ook twee deskundigen op het betreffende

onderzoeksterrein hun oordeel. Het reglement van het LOWI

en de in 2001 verschenen Notitie Wetenschappelijke

Integriteit zijn op te vragen bij de KNAW (telefoon 020

5510733, e-mail voorlichting@bureau.knaw.nl), of als pfd-

bestand te downloaden vanaf www.knaw.nl.

�

Mike Flanagan

HHALLO, MET LOWI! 

HEB JE GENETISCH

ZITTEN ROTZOOIEN?
JA!

SORRY!
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CYP2D6 (een ‘poor metabolizer’) kunnen interacties
tussen substraten van CYP2D6- en CYP2D6-
remmers niet optreden.

� Het enzym wordt op een relevante plaats geremd. 
Zo is grapefruitsap een remmer van CYP3A4, maar
uitsluitend in het maagdarmkanaal. Dit betekent dat
de biologische beschikbaarheid van een aantal
calciumantagonisten kan verdubbelen onder invloed
van grapefruitsap, terwijl de invloed op de
eliminatiehalfwaardetijd minimaal is. Dit mechanisme
impliceert dat grapefruitsap geen invloed zal hebben
op het metabolisme van CYP3A4-substraten die
parenteraal worden toegediend.

� Het enzym wordt in aanzienlijke mate geremd.
Hierop wordt in het onderstaande gedeelte
teruggekomen.

Enzymremming en klaring
De belangrijkste farmacokinetische maat voor de

eliminatie is de klaring (CL). Dit is het plasmavolume
waaruit per tijdseenheid het geneesmiddel volledig
wordt verwijderd. De eenheid van klaring is: volume
per tijd (bijvoorbeeld l/dag of ml/min). De klaring geeft
het verband aan tussen eliminatiesnelheid (E) en
concentratie van een geneesmiddel (C): E = CL × C.

Voor de meeste geneesmiddelen is de klaring een
constante en dus niet concentratieaKankelijk (eerste-
orde-eliminatiekinetiek). De bovenstaande formule
impliceert dat de eliminatiesnelheid op elk tijdstip recht
evenredig is met de concentratie in het plasma. 
Veel geneesmiddelen worden dagelijks ingenomen met
de bedoeling een stabiele concentratie in het bloed te
handhaven. Aangezien de eliminatiesnelheid toeneemt
met de hoogte van de concentratie, wordt na enige tijd
een evenwichtssituatie (‘steady state’) bereikt. Dit leidt
tot het volgende verband tussen de onderhoudsdosering
(Ddag) en de evenwichts- of steady-stateconcentratie
(Css): Ddag × F = CL × Css.

De onderhoudsconcentratie is dus recht evenredig
met de onderhoudsdosering (lineaire kinetiek). In deze
formule gaat het om het deel van de toegediende
dosering dat daadwerkelijk in de systemische circulatie
komt. Vandaar dat de dagdosering met de biologische
beschikbaarheid (F) wordt vermenigvuldigd.

De mate waarin een enzymremmer een bepaald
enzym remt, wordt aangegeven met de grootheid Ki. 
Dit is de concentratie waarbij het te remmen enzym nog
50% van zijn oorspronkelijke activiteit over heeft. Met
de casus aan het begin van het artikel kan dit worden
duidelijk gemaakt: het antidepressivum nortriptyline
wordt voor een belangrijk deel omgezet door het enzym
CYP2D6. Paroxetine is een geneesmiddel dat dit enzym
remt. Indien paroxetine wordt toegevoegd aan de
medicatie van een patiënt die nortriptyline gebruikt,
kan de nieuwe klaring van nortriptyline met de
volgende formule [1] worden berekend: 
CLnieuw = CLoud / (1 + I/Ki). Hierbij geldt: CLoud =
klaring van nortriptyline voordat paroxetine werd
toegevoegd; CLnieuw = klaring van nortriptyline in de
nieuwe situatie, dus in aanwezigheid van paroxetine; 
I = (gemiddelde) concentratie van de remmer, in dit
geval paroxetine; Ki = concentratie van de remmer
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(paroxetine) waarbij de activiteit van het geremde
enzym (CYP2D6) tot de helft is teruggebracht.

Voor de concentratie van paroxetine na de gangbare
doseringen wordt een ‘range’ van 10-600 ng/ml vermeld
[15]. Als Ki-waarde van paroxetine wordt 150 nmol/l
gevonden [16]. Omgerekend is dat 50 ng/ml. Arbitrair
wordt als gemiddelde waarde voor de paroxetine-
concentratie 100 ng/ml gekozen. Na invullen van de
waarden voor I en Ki wordt duidelijk dat de berekende
klaring van nortriptyline tot een derde van de
oorspronkelijke waarde is gedaald als gevolg van de
combinatie met paroxetine. Dit is in overeenstemming
met de stijging van nortriptylineconcentraties na
introductie van paroxetine zoals die in de literatuur te
vinden is.

Uit de grote range in mogelijke concentraties na een
standaarddosering paroxetine komt een belangrijke
oorzaak van interindividuele verschillen naar voren:
indien bij een patiënt de paroxetineconcentratie, om wat
voor reden dan ook, 10 ng/ml zou zijn geweest, is de
klaring van nortriptyline volgens bovenstaande formule
slechts met 17% afgenomen. Dat zal vermoedelijk geen
klinische consequenties hebben. Aan de andere kant:
een concentratie van 600 ng/ml resulteert (theoretisch)
in een dertien maal zo trage eliminatie.

Een afname van de klaring resulteert in een toename
van de eliminatiehalfwaardetijd (t1/2) volgens  t1/2 = 
(ln 2  Vd) / CL.

In het bovenstaande voorbeeld mag worden
verwacht dat de t1/2 van nortriptyline van circa 30 tot
circa 90 uur stijgt. Ook de gemiddelde concentratie van
nortriptyline zal driemaal zo groot worden. Een
vuistregel is dat een nieuwe evenwichtssituatie zich na
viermaal de halfwaardetijd zal hebben ingesteld. 
Dit betekent dat een nieuwe evenwichtssituatie na zo’n
360 uur (twee weken) zal zijn bereikt. Als na een
periode van gecombineerd gebruik paroxetine wordt
gestaakt, gaat het bereiken van een nieuw evenwicht
sneller: paroxetine zelf heeft een t1/2 van circa 20 uur.
Dat betekent dat de remmende werking ervan in de loop
van enkele dagen sterk zal afnemen. De t1/2 van
nortriptyline zal snel weer afnemen tot normaal (circa
30 uur). Na ongeveer een week kan het nieuwe
evenwicht weer zijn bereikt. Uiteraard betreft het hier
ramingen op grond van gemiddelde waarden.

De casus
Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de

verklaring voor de klachten die bij de heer Jansen
optraden niet moet worden gezocht in ongewenste
efecten van paroxetine, maar zeer waarschijnlijk in de
door toedoen van paroxetine toegenomen nortriptyline-
spiegel. Als de plasmaconcentratie driemaal zo groot is
geworden, zou deze overeenkomen met die van een
dagdosering van 150 mg in plaats van 50 mg. Het is
mogelijk en zelfs aannemelijk dat hier de verklaring ligt
voor de typische anticholinerge bijwerkingen zoals
verwardheid en urineretentie. De interpretatie van de
echtgenote van de patiënt is begrijpelijk: de problemen
worden toegeschreven aan het laatst voorgeschreven
middel. Het is voorstelbaar dat op deze wijze gevolgen
van interacties nogal eens worden gemist.

Adviezen voor de praktijk
De praktiserende apotheker krijgt dagelijks een

enorme hoeveelheid aan geneesmiddelencombinaties
onder ogen. Het is ondoenlijk om van al deze koppels
afzonderlijk te weten of ze zonder problemen samen
kunnen worden toegepast. Inzicht in de belangrijkste
mechanismen van zowel farmacokinetische als
farmacodynamische interacties is in dit verband
onontbeerlijk. De apotheker zou voor een verantwoorde
analyse en aKandeling van farmacokinetische
interacties over de volgende kennis moeten beschikken:
� de belangrijkste interactiemechanismen, met name

CYP-remming en -inductie en P-gp-remming en 
-inductie;

� de belangrijkste farmacokinetische parameters die
veranderen als gevolg van een farmacokinetische
interactie (onder andere biologische beschikbaarheid,
klaring);

� de wijze van eliminatie (renaal of hepatisch, indien
hepatisch: door welke enzymen?) van de belangrijkste
geneesmiddelen(groepen). Geneesmiddelen met een
kleine therapeutische breedte verdienen hierbij
uiteraard speciale aandacht;

� de belangrijkste remmers en inductoren per enzym;
� de tijdsaspecten van een interactie �
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