
 

 

 

Novel Insights for Improvement of Tacrolimus Therapy

Citation for published version (APA):

Stifft, F. (2020). Novel Insights for Improvement of Tacrolimus Therapy. [Doctoral Thesis, Maastricht
University]. Maastricht University. https://doi.org/10.26481/dis.20200703fs

Document status and date:
Published: 01/01/2020

DOI:
10.26481/dis.20200703fs

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20200703fs
https://doi.org/10.26481/dis.20200703fs
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/1320be0f-b677-4023-95dd-07ea7350cbcd


 

 

 

 

   
Nederlandse samenvatting 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  Nederlandse samenvatting 

151 

S 

Introductie 

Niertransplantatie  is de beste nierfunctie vervangende  therapie voor patiënten met 

eindstadium nierfalen. In Nederland werden in 2018 998 niertransplantaties verricht. 

In  totaal waren 11405 patiënten  in  leven met een  functionerend niertransplantaat. 

Ter voorkoming van een afstotingsreactie zijn immuunsuppressiva noodzakelijk. 

Tacrolimus  is  tegenwoordig  daarbij  het  hoofdbestanddeel  van  de  immuun‐

suppressieve  therapie.  Het  middel  wordt  afhankelijk  van  het  vingerende  protocol 

gecombineerd  met  andere  middelen  zoals  mycofenolaat/mycofenolzuur,  mTOR‐

remmers (sirolimus of everolimus), maar ook met steroïden (prednisolon). Tacrolimus 

bestaat  als  een  tweemaal  daagse  formulering  (Prograf(t):  Tac  BID  en  een  eenmaal 

daagse  formulering  met  gereguleerde  afgifte  (Advagraf:  Tac  QD).  Er  is  ook  een 

intraveneuze  toedieningsvorm  beschikbaar  voor  het  geval  dat  orale  inname  niet 

mogelijk  is.  Echter,  intraveneuze  toediening  kan  problematisch  zijn  i.v.m  foutieve 

dosisberekeningen en anafylactische reacties op bestanddelen uit de oplossing en/of 

de infuuslijnen. 

Tacrolimus heeft een  smalle  therapeutische breedte, d.w.z. er  is een nauwe marge 

tussen een te lage spiegel met gevaar voor afstoting, en een te hoge spiegel, gepaard 

gaande met meer toxiciteit van het medicijn. Daarnaast bestaan er grote  individuele 

verschillen  in de mate  van  absorptie  en metabolisme  van het middel, hetgeen o.a. 

wordt beïnvloed door activiteit van het cytochroom P450 3A5 (Cyp3A5). De tacrolimus 

streefwaarde  en  de  farmacokinetiek  veranderen  tevens  in  het  beloop  na 

transplantatie. Een grote variabiliteit in tacrolimus spiegels is inmiddels een bewezen 

risicofactor  voor  verlies  van  het  transplantaat  op  de  lange  termijn.  Strikte  spiegel 

controle als een maat voor blootstelling d.m.v. ‘therapeutic drug monitoring’ (TDM) is 

hierbij belangrijk.  

In  dit  proefschrift  werden  verschillende  farmacokinetische  en  farmaco‐genetische 

aspecten  van  tacrolimus  therapie  onderzocht.  Enerzijds  werden  farmacokinetische 

aspecten  van  de  twee  maal  daagse  formulering  Tac  BID  bestudeerd  (Deel  I: 

Hoofdstukken 2 en 3). Anderzijds werd de farmacokinetiek van de nieuwere Tac QD‐

formulering  vanuit een  klinisch  relevant perspectief bekeken  (Deel  II: Hoofdstukken 

4 t/m 6). 

Deel I 

Het post‐transplantatie beleid binnen het Maastrichtse  transplantatiecentrum wordt 

gekenmerkt  door  het  vroeg  afbouwen  van  steroïden  (prednisolon)  na  een 

ongecompliceerde transplantatie. Opvallenderwijs, neemt de tacrolimus behoefte na 

het  afbouwen  van  steroïden  af  en  stijgt de  voor de dosis  gecorrigeerde  tacrolimus 

dalspiegel  (DnC0).  Hierbij  zijn  er  echter  grote  interindividuele  verschillen 

waarneembaar, waarvan men niet weet waarom deze verschillen bestaan. 
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Steroïden  induceren  de  Cyp3A  enzymen.  Er  werd  daarom  verondersteld  dat  het 

afbouwen van steroïden tot verminderde activiteit van deze enzymen leidt, waardoor 

er dus een  lagere  tacrolimus dosis nodig  is. Een andere mogelijke  factor die hierbij 

betrokken zou kunnen zijn, betreft de Pregnane X Receptor (PXR). Het is een eiwit met 

een  steroïdreceptor  dat  veel  geneesmiddel metaboliserende  enzymsystemen  (zoals 

het  Cyp3A  systeem)  en  transporteiwitten  reguleert.  Daarom  zouden  genetische 

polymorfismen  (SNP’s  )  van  het  PXR‐gen  ook  van  invloed  kunnen  zijn  op  het 

tacrolimus  metabolisme  bij  het  afbouwen  van  steroïden.  In  Hoofdstuk  2  werd 

onderzocht  in  hoeverre  SNP’s  van  het  PXR‐gen  en  het  Cyp3A5  enzym  hierop  van 

invloed zijn.  

In een cohort van 83 niertransplantatiepatiënten werden de veranderingen in de DnC0 

bij  het  afbouwen  van  de  prednisolon  en  na  het  stoppen  ervan  vergeleken  tussen 

verschillende  genotypen  van  het  Cyp3A5  en  het  PXR  gen.  Patiënten  met  het 

Cyp3A5 *1  genotype  (zogenaamde  fast  metabolizers)  hadden  een  lagere  DnC0  in 

vergelijking met Cyp 3A5 *3‐homozygote patiënten (zogenaamde slow metabolizers), 

zowel  tijdens  als  na  steroïd  therapie.  Cyp3A5  *1  dragers  toonden  tevens  een 

significant  minder  sterke  stijging  van  de  DnC0  na  het  afbouwen  van  steroïden 

vergeleken met Cyp3A5 *3 homozygoten (+33 vs. +66%). Ook het PXR‐gen speelt een 

rol in de farmacokinetiek van tacrolimus: de mate van verandering van de DnC0 na het 

afbouwen  van  steroïden  is  afhankelijk  van  het  PXR  7635A>G  SNP.  De  correlaties 

tussen de SNP’s van het PXR 7635A>G en het Cyp3A5‐gen en de mate van verandering 

in de DnC0 zijn onafhankelijk van elkaar.  

Deze  bevindingen  verklaren  (een  deel  van)  de  interindividuele  verschillen  in  de 

tacrolimus behoefte na het afbouwen van de steroïden. Anderzijds, dient de clinicus 

ook rekening te houden met een veranderde farmacokinetiek zodra steroïden worden 

voorgeschreven voor andere  indicaties. Dit benadrukt tevens de noodzaak voor TDM 

na dosisaanpassingen van steroïden.  

 

In Hoofdstuk 3, werden sublinguale en rectale toediening van tacrolimus onderzocht. 

Dit zou belangrijk kunnen zijn  in geval dat normale orale  inname niet mogelijk  is.  In 

een  eerdere  studie  werden  therapeutische  spiegels  beschreven  na  sublinguale 

toediening,  hetgeen  echter  niet  bevestigd  kon worden  in  een  pilotstudie  die  door 

onze  groep  werd  verricht.  Anderzijds,  werden  in  deze  pilotstudie  wel  significante 

tacrolimus  spiegels  gemeten  na  rectale  toediening  via  een  zetpil.  De  relatieve 

biologische beschikbaarheid van tacrolimus na sublinguale en rectale toediening werd 

vergeleken  met  eenmalige  reguliere  toediening  van  de  Tac  BID‐formulering 

(Hoofdstuk  3).  Bij  dit  onderzoek  werden  de  drie  verschillende  tacrolimus 

formuleringen bij 18 gezonde vrijwilligers in verschillende volgorde toegepast.  

Na  sublinguale  toediening konden  in  tegenstelling  tot andere klinische  studies geen 

therapeutische  tacrolimus  spiegels  worden  gemeten.  Wij  veronderstellen  dat  de 

therapeutische spiegels  in de andere studies waarschijnlijk niet door daadwerkelijke 
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sublinguale maar  door  reguliere  gastro‐intestinale  absorptie werden  bereikt.  Onze 

proefpersonen waren onder strikte controle:  zij mochten gedurende 15 minuten na 

toediening  niet  slikken met maatregelen  tegen  een  late  absorptie.  Iedere  slikactie 

werd geregistreerd. Soortgelijke maatregelen en controles waren niet gegeven  in de 

klinische  studies. De  tacrolimus  curves  in de eerder beschreven  studies  vertoonden 

tevens een profiel dat meer overeenkomt met gastro‐intestinale dan met sublinguale 

absorptie. Omdat wij normale  gastro‐intestinale  absorptie  in de  eerder  beschreven 

studies  veronderstellen, betekent dit ook dat men onder  klinische omstandigheden 

zou moeten  overwegen  om  bij  tacrolimus  eerder  voor  een  enterale  (b.v.  via  een 

sonde) dan voor een vaak bezwaarlijke parenterale (i.v.) toedieningsvorm te kiezen.  

De  rectale  toediening  zoals  onderzocht  in  Hoofdstuk  3  daarentegen  gaf  wél 

significante spiegels. Rectale  toediening van  tacrolimus zou dus een alternatief voor 

de orale  route kunnen  zijn, waarbij hogere doseringen dienen  te worden  toegepast 

gezien  de  lagere  relatieve  biologische  beschikbaarheid  in  onze  studie.  Naast  te 

verwachten systemische effecten zullen echter ook de bijwerkingen kunnen optreden. 

Iets waarvan men zich bewust dient te zijn wanneer tacrolimus wordt toegepast voor 

andere  doeleinden  zoals  locale  behandeling  van  een  refractaire  colitis.  Ook  dient 

rekening  te worden  gehouden met  een  grotere  variabiliteit  na  rectale  toediening. 

Toekomstige  farmacokinetische  studies  dienen  ook  te  worden  uitgevoerd  bij 

transplantatiepatiënten. Zolang deze studies er niet zijn, dient rectale toediening van 

tacrolimus onder supervisie van expertise te gebeuren met regelmatige TDM.  

Deel II 

In Hoofdstuk 4 werden strategieën onderzocht hoe de AUC0‐24 van TAC QD het beste 

voorspeld  zou  kunnen worden.  Zoals  eerder  vermeld,  heeft  tacrolimus  een  smalle 

therapeutische breedte en is TDM aangewezen. Voor Tac BID is de AUC0‐12 de gouden 

standaard. Omdat dit  in de praktijk moeilijk te realiseren  is, wordt de dalspiegel  (C0) 

als  surrogaat  gebruikt  gezien  de  goede  correlatie  die  er  zou  bestaan  tussen  deze 

waarde en de AUC. Er wordt echter getwijfeld aan de voorspellende waarde van de C0 

voor de AUC van Tac BID. Daarom  zijn er  ‘Limited Sampling Strategieën  (LSS’s) met 

twee  of  drie  meetmomenten  (meestal  binnen  enkele  uren  na  inname  van  het 

medicijn) ontwikkeld die een betere voorspelling van de Tac BID‐AUC zouden geven. 

Terwijl  voor  Tac  QD  ook  een  goede  correlatie  tussen  de  C0  en  de  AUC0‐24  wordt 

gerapporteerd,  is  het  echter  nog  onbekend  of  andere monitoring  strategieën  een 

betere voorspelling kunnen geven voor de AUC0‐24 bij dit middel met een vertraagde 

afgifte. Het is tevens aannemelijk dat de tekortkomingen van de C0 voor voorspelling 

van  de AUC  van  Tac BID  ook  van  toepassing  zullen  zijn bij  Tac QD.  In Hoofdstuk  4 

werden  LSS’s voor de voorspelling van de AUC0‐24 van Tac QD ontwikkeld en  in een 

vroege (2 weken) en een late (>6 maanden) fase na niertransplantatie gevalideerd. De 

LSS’s zijn gebaseerd op lineaire regressieanalyse (LRA). De voorspellende waarde werd 
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tevens vergeleken met een populatiekinetisch model (Maximum A Posteriori Bayesian 

estimation; MAPB). 

Uit de  LRA blijkt dat bij de  late  validatiegroep  (>6 maanden na  transplantatie)  een 

enkele  spiegel  gemeten  in de  eliminatiefase  8 uur na  inname  van  Tac QD  (C8)  een 

accurate  voorspelling  van  de  AUC0‐24  geeft.  MAPB  bevestigde  de  noodzaak  voor 

laattijdige meting. Geen van de door de LRA vastgestelde LSS’s bevatte een dalspiegel 

(C0  dan  wel  C24),  tenzij  deze  metingen  geforceerd  in  het  predictiemodel  werden 

opgenomen, in combinatie met andere tijdstippen.  

Bij de vroege validatiegroep volstond een strategie met een eenmalige meting niet om 

de AUC0‐24 adequaat te voorspellen. Hierbij gaf een meting op drie tijdstippen de beste 

voorspelling. Naast  twee metingen  in de eliminatiefase  (C8 en C12) werd een meting 

rondom  de  piekconcentratie  (C2)  aan  het model  toegevoegd.  In  de  vroege  fase  na 

transplantatie,  wanneer  de  kansen  van  een  afstotingsreactie  het  hoogste  zijn,  is 

voorspelling  van  de  AUC0‐24  dus  niet  zonder  meer  gegeven  door  meting  van  de 

dalspiegel.  Hiervoor  dient  vaker  en  ook  later  gemeten  te  worden.  Dit  is  haalbaar 

zolang de patiënt klinisch  is, maar voor poliklinische controle  is dit onpraktisch. Deze 

beperking  zou  d.m.v.  een  capillaire  bloedafname  zoals  de  dried  blood  spot  (DBS) 

methode opgelost kunnen worden. 

 

In Hoofdstuk 5 werd bij stabiele niertransplantatiepatiënten naar de  invloed van een 

continentaal  ontbijt  op  de  farmacokinetiek  van  Tac  QD  gekeken.  Er  is  een 

verminderde absorptie van Tac BID na  inname met voedsel beschreven, m.n na een 

vetrijke maaltijd. Daarom wordt nuchtere  inname  van het medicijn  (d.w.z.  één uur 

vóór of twee uur na een maaltijd) aanbevolen. Dit is niet erg patiëntvriendelijk en zou 

kunnen bijdragen tot verminderde therapietrouw.  

In eerdere  studies was  reeds beschreven dat de AUC0‐24  van Tac BID bij de meeste 

patiënten getalsmatig maar niet klinisch relevant verlaagd was wanneer het medicijn 

samen met een ontbijt werd ingenomen. Het effect van voedsel was drie weken na de 

transplantatie het geringst. Omwille van de patiëntvriendelijkheid wordt patiënten in 

het  Maastrichtse  centrum  daarom  vanaf  de  derde  week  na  de  transplantatie 

toegestaan de Tac BID samen met het ontbijt  in  te nemen, mits er stabiele spiegels 

zijn. 

Ook voor Tac QD wordt nuchtere inname aanbevolen. Volgens de product bijsluiter is 

er anders een verminderde absorptie van Tac QD, hetgeen is onderzocht bij gezonde 

vrijwilligers. Bij transplantatiepatiënten waren nog geen farmacokinetische data over 

de  invloed  van  voedselinname  beschikbaar.  In  Hoofdstuk  5  worden  de  resultaten 

beschreven van een prospectieve  farmacokinetische  studie naar de  invloed van een 

ontbijt  op  de  relatieve  biologische  beschikbaarheid  van  Tac  QD  ten  opzichte  van 

nuchtere inname. 

Na niet nuchtere inname van Tac QD werd een 14% lagere AUC0‐24 gemeten met een 

verlenging  van  de  Tmax met  1  uur.  De mate  van  verandering  in  de  AUC0‐24  na  niet 
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nuchtere  inname toonde een brede spreiding van ‐38% tot +29%. In de meerderheid 

van  de  gevallen  (59%)  was  de  verandering  in  AUC0‐24  kleiner  dan  20%,  hetgeen 

arbitrair als grenswaarde  van  relevante  verandering werd beschouwd. Bij patiënten 

met  het  Cyp3A5*1  genotype  leek  het  effect  van  voedsel  op  de  AUC0‐24  minder 

uitgesproken, maar omdat het aantal Cyp3A5*1‐dragers (n=5) zeer beperkt was, kan 

hier  geen  definitieve  uitspraak  over  worden  gedaan.  Deze  bevinding  dient  in  een 

grotere Cyp3A5*1‐populatie bevestigd te worden.  

Op basis van onze bevindingen wordt vanaf ongeveer 3 weken na transplantatie ook 

Tac QD‐inname  samen met een ontbijt met een  relatief  laag vetgehalte  toegestaan 

onder  de  voorwaarde  van  een  stabiele  nierfunctie  en  stabiele  spiegels.  Gezien  de 

grote spreiding in de potentiële verandering na conversie dient een tacrolimus spiegel 

1 week  nadien  (wanneer  een  steady  state  is  bereikt)  te worden  gecontroleerd.  In 

hoeverre  niet  nuchtere  inname  van  tacrolimus  daadwerkelijk  de  therapietrouw 

bevordert, dient nog bewezen te worden. 

 

Tot  slot  werd  in  Hoofdstuk  6  de  verandering  in  intra‐patiënt  variabiliteit  (IPV)  na 

conversie  van  Tac  BID  naar  Tac QD  onderzocht. Deze  studie was  van  groot  belang 

omdat  een  hoge  IPV  gepaard  gaat  met  een  verminderde  overleving  van  het 

niertransplantaat.  Eén  van  de  factoren  die  van  invloed  kan  zijn  op  de  IPV  betreft 

verschil  in formuleringen. Beperkingen van de eerder gepubliceerde studies hierover 

waren  het  retrospectieve  design,  het  gebruik  van  de  dalspiegel  als  surrogaat  voor 

blootstelling of het beperkt aantal metingen van de AUC0‐24. 

Daarom  werd  een  prospectieve  farmacokinetische  studie  in  40  stabiele 

niertransplantatiepatiënten verricht. Hierbij werd de IPV van de AUC0‐24 onderzocht na 

conversie  naar  Tac  QD.  Voor  beide  formuleringen  werden  bij  farmacokinetisch 

evenwicht vijf 24‐uurs curves verzameld d.m.v. de DBS‐methode, elk bestaande uit 8 

meetmomenten. Daarnaast werd  in deze studie de  invloed van het Cyp3A5 systeem 

bestudeerd.  

Na  conversie  van  Tac  BID  naar  Tac QD  daalde  de  IPV  van  14,1%  naar  10,9%  (22% 

relatieve daling). Opvallenderwijs was de IPV reeds laag onder Tac BID bij deze a priori 

zeer  therapietrouwe  patiëntpopulatie,  blijkende  uit  de  24‐uurs  curves. 

Therapieontrouw is derhalve nagenoeg uitgesloten in deze studie zodat de daling van 

de  IPV  een  intrinsiek  farmacokinetisch  verschil  tussen  de  twee  formuleringen 

betekent.  Bij  Cyp3A5*1‐dragers was  de  daling  in  IPV  nog  sterker:  van  18.2%  naar 

12.8% (30% relatieve daling). In hoeverre het Cyp3A5 genotype hierbij daadwerkelijk 

een  rol  speelt,  is  op  basis  van  de  huidige  literatuur  tegenstrijdig.  Toekomstige 

prospectieve  studies  zouden moeten  uitwijzen  of  Cyp3A5*1‐dragers  daadwerkelijk 

het meest gebaat zouden zijn bij conversie naar Tac QD.  

Concluderend,  is dit tot dusver de enige prospectieve studie die o.b.v. herhaaldelijke 

24‐uurs metingen  robuuste data heeft verzameld aangaande de AUC0‐24‐IPV van Tac 

BID en Tac QD. Naast een verbeterde  therapietrouw draagt ook de  farmacokinetiek 
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van Tac QD bij aan de lagere IPV. Gezien het belang van de IPV voor de lange‐termijn 

transplantaatoverleving  zou bij  controle niet  slechts de dalspiegel maar ook de  IPV 

moeten  worden  gemeten.  Een  hoge  IPV  zou  een  risicofactor  voor  de  patiënt 

betekenen en in dat geval zou naar een oorzaak gezocht moeten worden.  

Conclusies, toekomstperspectieven en onzekerheden 

Dit  proefschift  geeft  nieuwe  inzichten  in  verschillende  facetten  van  tacrolimus 

therapie. Bestudeerd werden de invloed van genetische polymorfismen van het PXR‐ 

en het Cyp3A5‐gen op het afbouwen van  steroïden, alternatieve  toedieningsroutes, 

TDM‐strategieën voor Tac QD, de invloed van voedsel en de verschillen in IPV tussen 

Tac  BID  en  Tac QD. De  resultaten  van  dit  proefschrift  zijn  gebaseerd  op  patiënten 

vanuit het Maastrichtse transplantatiecentrum dat gekenmerkt wordt door een hoge 

prevalentie  van  tacrolimus  monotherapie  ten  opzichte  van  andere  transplantatie‐

centra. In hoeverre dit gegeven van invloed is op de uitkomsten, is onduidelijk. 

Vanuit farmacogenetisch oogpunt werd een invloed van PXR‐ en Cyp3A5‐SNP’s op de 

mate  van  stijging  van  de  DnC0  aangetoond.  Bepaling  van  het  genotype  vóór 

transplantatie  wordt  nog  niet  aanbevolen,  maar  onderzoeken  naar  een 

farmacogenetisch  paspoort  zijn  gaande.  Mogelijke  genetische  invloeden  op  de 

interindividuele verschillen bij het afbouwen of het voorschijven van steroïden dienen 

overwogen te worden. Daarom is hierbij TDM strikt noodzakelijk.  

Het  werd  aangetoond  dat  er  geen  echte  sublinguale  absorptie  van  tacrolimus  is. 

Hoewel herhaaldelijke of hogere doseringen tot meetbare tacrolimus spiegels zouden 

kunnen leiden, lijkt dit op basis van onze bevindingen en ervaringen onwaarschijnlijk. 

Toevoegen van een hydrofiele drager zou orale mucosale absorptie door verbeterde 

wateroplosbaarheid  mogelijk  kunnen  maken,  maar  dient  verder  onderzocht  te 

worden. 

Rectale toediening lijkt op basis van de studie bij gezonde proefpersonen haalbaar te 

zijn.  Toekomstige  studies  dienen  verdere  inzichten  te  verschaffen  in  de 

farmacokinetiek bij transplantatiepatiënten. Bij colitis patiënten, waar dit middel off‐

label wordt  toegepast,  dient men  rekening  te  houden met mogelijke  bijwerkingen. 

TDM is onder alle omstandigheden aangewezen. 

Op het  gebied  van TDM werd  aangetoond dat bij niertransplantatiepatiënten  in de 

onderhoudsfase, meting van de 8‐uurs spiegel (C8) een adequatere voorspelling geeft 

van  de  Tac QD‐AUC0‐24  dan  een  dalspiegel.  Vroeg  na  transplantatie was  de  AUC0‐24 
slecht voorspelbaar d.m.v een dalspiegel,  in  tegenstelling  tot de 3‐punts meting van 

C2, C8 en C12. Bezwaren tegen vaker of later meten kunnen worden overwonnen door 

gebruik  te maken  van  de  dried  blood  spot  (DBS).  Tot  dusver,  zijn  er  echter  geen 

studies die hebben aangetoond dat TDM o.b.v. AUC‐metingen een betere patiënt‐ of 

transplantaatuitkomst geeft.  
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Van de inname van Tac QD samen met een ontbijt dat relatief weinig vet bevat, werd 

aangetoond dat dit gemiddeld tot een milde afname van de AUC0‐24 en de dalspiegel 

leidt. Daarom wordt patiënten toegestaan Tac QD ook niet nuchter in te nemen onder 

spiegelcontrole,  gegeven  de  grote  interindividuele  spreiding.  In  hoeverre  deze 

maatregel  met  een  betere  therapietrouw  gepaard  gaat  moet  nog  aangetoond 

worden. Ongeacht of de patiënt Tac QD nuchter of niet nuchter  inneemt, dient het 

consistent  op  dezelfde manier  te  gebeuren.  Als  voor  niet  nuchtere  inname wordt 

gekozen,  dient  er  een  nauwe  tijdsrelatie  tussen  inname  van  het  voedsel  en  het 

medicijn te zijn. Frequente veranderingen in deze kunnen met een hogere variabiliteit 

gepaard gaan. 

In een prospectieve farmacokinetische studie werd aangetoond dat ook  in een strikt 

therapietrouwe  populatie  de  IPV  van  de  AUC0‐24  afneemt  onder  Tac  QD.  Dit  is 

belangrijk gezien de negatieve invloed van een hoge IPV op transplantaat overleving. 

Het is aannemelijk dat therapieontrouw de belangrijkste oorzaak is voor een hoge IPV. 

Het  is onbekend en of een  lagere  intrinsieke farmacokinetische IPV naast verbeterde 

therapietrouw bijdraagt aan een betere lange‐termijn transplantaatoverleving. 

De studie  in Hoofdstuk 6 heeft ook aangetoond dat de DBS‐methode een belangrijk 

gereedschap  kan  zijn  voor het uitvoeren  van wetenschappelijk onderzoek. Door de 

DBS  zijn  frequentere  en  latere  metingen  mogelijk  en  levert  hierdoor  een 

meetinstrument  voor  de  IPV.  Patiënten  met  een  hoge  IPV  kunnen  worden 

geïdentificeerd en interventies kunnen worden toegepast. De DBS‐methode kan door 

de patiënt zelf thuis worden uitgevoerd en draagt op deze manier bij aan het concept 

van geïndividualiseerde patiëntenzorg. 




