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Farmacokinetiek - « ADME »
ABSORPTIE
Opname in de bloedbaan
PO, IM, SC

DISTRIBUTIE
Transport naar weefsels,
via binding aan ablumine

METABOLISME
Afbraak in de lever tot
metabolieten

EXCRETIE
Eliminatie via de nieren
(urine) en gal (stoelgang)

« Handtekening van de farmacokinetiek »:
plasma-concentratietijdscurve & PK-parameters
ABSORPTIE: Cmax & Tmax
DISTRIBUTIE: Vd

METABOLISME & EXCRETIE:
T1/2 en Cl

BLOOTSTELLING IN BLOED:
AUC

- « Ideale » PK parameters bepaald in geneesmiddelenonderzoek bij gezonde
vrijwilligers en studiepopulatie – staan vermeld in de bijsluiter
- « Ideale » PK parameters komen overeen met succesvol klinisch effect

Wijzigingen in « ADME »
klinisch effect

Verstoorde PK

ABSORPTIE
Opname in de bloedbaan
PO, IM, SC

Gewijzigd

Roken & erlotinib

pH maag, darmtransit,
interacties met voeding

DISTRIBUTIE
Transport naar weefsels,
via binding aan ablumine
Hypoalbuminemie

Antacida/melk +ciprofloxacine

Overvulling - ondervulling

METABOLISME
Afbraak in de lever tot
metabolieten CYP450 interacties
Roken, levercirrose
Genetica

EXCRETIE
Eliminatie via de nieren
Nierfalen, dialyse
(urine) en gal (stoelgang)

Pompelmoes + Felodipine

Therapeutische drug monitoring

10

GM

Referentie

Cyclosporine

100-400 µg/L

Digoxine

0.5-2 µg/L

Vancomycine

15 mg/L

Phenytoine

10-20 mg/L

Tacrolimus

5-20 µg/L

Theophylline

5-15 mg/L

• Nauwe therapeutisch toxische
marge
• Geen duidelijke klinisch evaluatie
van effect mogelijk
• Sterke link tussen onderdosering &
therapiefalen en overdosering &
toxiciteit
• Onvoorspelbare farmacokinetiek
• Moeilijke en gevoelige absorptie
• Sterk onderhevig aan GMinteracties

Inleiding (2)
WAAROM IS HET BESTUDEREN VAN PK-PD ZO
BELANGRIJK VOOR ANTIBIOTICA EN
ANTIFUNGALE MIDDELEN?

Behandeling van infecties
Patiënt

+

Pathogeen

=

Infectie

Antibiotica/antifungale bloostelling moet voldoende zijn om de
bacterie/schimmel te doden (MIC)
Antibiotica/antifungale blootstelling moet onder een bepaalde maximale
blootstelling blijven om toxiciteit bij de patiënt te vermijden
Klinisch effect is vaak niet duidelijk evalueerbaar
Biomarkers zoals CRP, wbc, procalcitonine of GM, B-D-glucan niet specifiek
genoeg

PKPD targets voor antibiotica/antifungale middelen
Dosis zo instellen zodat we
‘ideale PKPD target’ bekomen
Ideale PKPD target komt overeen
met een grote kans op
therapeutisch succes

PKPD target: 3 soorten – altijd in
relatie tot de MIC van de
infecterende kiem
• Cmax (piek)/MIC
(concentratie-afhankelijke)
• %t> MIC
(tijdsafhankelijke)
• AUC/MIC
(gemengd patroon)

Onderzoek naar PKPD targets - muismodellen
Neutropenic murine model for K. pneumoniae – bacterial eradication rate for
ceftazidim

40%

Craig 2002

Onderzoek naar PKPD targets – bevestiging in patiënten

Relatie tussen Cmax/MIC & klinisch succes: piek/MIC moet 8 à 10 zijn
voor aminoglycosiden

Kennis over PKPD targets anno 2017

Dosis van
antibiotica
wordt zo
gekozen zodat
dit leidt tot
bereiken van
PKPD target en
klinisch succes
Roberts JA, Lancet Infect Dis 2014; 14: 498-509

Patiëntenpopulaties met gewijzigde PK
risico om PKPD targets niet te bereiken
•
•
•
•
•

Obese patiënten, bariatrische chirurgie
Brandwonden
Patiënt met nierfalen, ernstig leverlijden
Patiënten op “extracorporele circuits” (dialyse, ECMO, …)
Meest uitgesproken vorm: patiënten op intensieve zorgen!

Roberts JA, Lancet Infect Dis 2014; 14: 498-509

“DALI studie”:
met klassieke dosis op ICU worden PKPD targets niet bereikt
361 pts – 68 ICUs
16% bereikt 50%fT>
MIC niet
Associatie met
negatieve klinische
outcome

GEVOLG: veel onderzoek naar PKPD & het
belang van TDM voor antibiotica op ICU

Maar wat weten we over PKPD van antifungals?
Posaconazole
tablet en iv
Anidulafungin
Micafungin
Posaconazole

Lipid amphotericin
suspensie
products
Voriconazole
Itraconazole

Caspofungin

Fluconazole
Ketoconazole
Amphotericin B

1960

Flucytosine

1970

1980

1990

2000

2010

Antifungals: nut van PKPD onderzoek & TDM
Meer immuungecompromitteerde patiënten &
betere diagnostiek (biomarkers)
Gebruik neemt toe

Antifungale middelen zijn onderhevig aan zelfde
problematiek als antibiotica & duur
Klinisch effect niet evalueerbaar
Kost van TDM is « goedkoop » t.o.v. de dagprijs
van vb. Voriconazole, posaconazole, EC en L-AmB
Patiënten met invasieve schimmelinfecties zijn vaak
extreem ziek & opgenomen op ICU
Bereiken van PKPD targets (mogelijk) verstoord
Veel onderzoek naar PKPD & TDM –
referentiepopulatie = de kritiek zieke patiënt (ICU)

PKPD van & TDM voor
LIPOSOMAAL AMPHOTERICINE B?

PK van amfo-B en lipide formuleringen?
– PK data zeer beperkt, 1st PK studie cAmB werd pas 30 jaar na
commercialisatie ondernomen
– Tot vandaag is het onduidelijk of de plasma-concentraties correleren
met de weefselconcentraties
– Voor de lipide vormen is het belangrijk om te weten wat je meet: vrij,
albumin-gebonden of lipide-gebonden amfo B
– Huidige studies niet vergelijkbaar
Mogelijk belang van TDM onduidelijk
Geen duidelijkheid over interindividuele variatie in blootstelling
Geen duidelijkheid over blootstelling bij patiënten op dialyse of
ECMO (adsorptie?)
Gezien blijvend gebruik, ook voor levensbedreigende infecties:
nieuwe PK studies lopend

PK liposomaal amfo B op ICU

•
•
•
•

Slechts 1 studie, dateert van 1997
Doel: vergelijken PK eigenschappen (Cmax, AUC, Vd) L-AmB vs. cAmB
i.k.v. nefrotoxiciteit
22 ptn
Resultaten:
–
–
–

•
•

Vd L-Amb 5 x lager dan Vd cAmB
Cmax L-AmB 8 x hoger dan Cmax cAmB
T1/2 L-AmB 2 x korter dan T&/2 cAmB

« Twee verschillende moleculen » - cAmB verdeelt zich meteen in de
weefsels, plasma is reservoir voor L-AmB
Geen relatie tussen andere PK en efficaciteit/nefrotoxiciteit

PKPD van & TDM voor
ECHINOCANDINES
(caspofungin & anidulafungin)?

Indicaties
Caspofungin

Micafungin

Anidulafungin

Treatment of invasive candidiasis

70 mg load; 50 mg
QD

100 mg QD

200 mg load; 100 mg QD

Empirical therapy for presumed fungal
infections in febrile neutropenic patients

70 mg load; 50 mg
QD

> 18 jr

Treatment of invasive aspergillosis in
patients who are refractory to or intolerant
of other therapies (ie, amphotericin B, lipid
formulations of amphotericin B, and/or
itraconazole)

70 mg load; 50 mg
QD

Prophylaxis of Candida infections in
allogenic HSCT recipients

50 mg QD

Caspofungin

< 18 jr
Treatment of candidemia and the following
Candida infections: intra-abdominal
abscesses, peritonitis
Empirical therapy for presumed fungal
infections in febrile neutropenic patients
Treatment of invasive aspergillosis in
patients who are refractory to or intolerant
of other therapies (ie, amphotericin B, lipid
formulations of amphotericin B, and/or
itraconazole)
Prophylaxis of Candida infections in
allogenic HSCT recipients

17years – 3months
load : 70mg/m²
QD: 50mg/m²

Micafungin
< 40kg
2mg/kg QD

< 3months
load : 25mg/m²
QD: 25mg/m²

< 40kg
1mg/kg QD

Anidulafungin

Dosering (bijsluiter)
Caspofungin

Anidulafungin

Micafungin

Normal dose

LD: 70 mg
LD: 200 mg
MD: 50 mg, if >80 kg: MD: 100 mg
70 mg

100 mg

Renal impairment

No dose adjustments

No dose adjustments

No dose adjustments

Liver insufficiency

Child B: 35 mg
Child C: no data

No dose adjustments

100 mg
No data in Child C

Children

70 mg/m2
50 mg/m2

No data

2 mg/kg

Prophylaxis

No data

No data

50 mg (1 mg/kg)

- Importance of infusion duration
- caspofungin/micafungin: 1 hr
- anidulafungin: LD: 3 hr – MD 1,5 hr
Chen S et al. Drugs 2011; 71: 11-41

PK parameters

PK verschillen zijn niet uitgesproken
Weinig grote PK problemen
• Lage interindividuele variabiliteit
• Weinig betrokken in interacties
Geen argument voor TDM
Reden:
• Slechts beperkte metabolisatie via CYP450
• Slechts beperkte renale eliminatie
Pea F. Expert Rev Anti Infect Ther 2013; 11: 1-9
Chen S et al. Drugs 2011; 71: 11-41.

Veiligheid
Zeer veilige producten
o Veelal milde nevenwerkingen
o Infusiegerelateerde reacties (rillingen, koorts, …)
o Milde leverfunctiestoornissen
Geen argument voor TDM

Chen S et al. Drugs 2011; 71: 11-41

Wijzigt de PK van EC op ICU?

•
•
•
•

Open label fase III studie – PK analyse, link
met veiligheid en efficaciteit
21 ICU ptn met candidemie of IC
Standaard dosering
PK op SS, 7 stalen
Iets lagere AUC (door toegenomen Vd) op
ICU vs hemato/gezonde vrijwilligers
Hoge interindividuele variabiliteit
Geen nood aan dosisaanpassingen

Liu P et al. AAC 2013; 57:1672-1676

Wijzigt de PK van EC op ICU?

Fase IV PK studie
N= 24 ICU ptn
Standaard dosering (70/50 mg < 80 kg – 70/70 mg > 80 kg)
PK op SS, dagelijkse trough en 2 x full PK profiel (11 stalen)
Multivariaat analyse
10
Caspofungin concentration (mg/L)

•
•
•
•
•

Based on
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PK day 14
(70-50 mg) in
healthy men
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Muilwijk E et al. JAC 2014; 69: 3294-3299
Stone JA AAC 2002; 46:739-45

Wijzigt de PK van EC op ICU?

Bevindingen
• AUC, Cl en Vd in ICU
vergelijkbaar met die in nonICU ptn/gezonde vrijwilligers
• AUC, Cl and Vd significant
hoger op dag 7 vs dag 3 (late
steady state)
• Geen correlatie met
covariaten (leeftijd, gewicht ,
geslacht, APACHE II, SOFA,
leverfunctie, nierfunctie,
albumine)
Muilwijk E et al. JAC 2014; 69: 3294-3299

Wijzigt de PK van EC op ICU?

Dalspiegels zijn
• Relatief stabiel en voorspelbaar
• Weinig intraindividuele variatie
• Matige interindividuele variatie

Geen nood aanTDM!

Muilwijk E et al. JAC 2014; 69: 3294-3299

Wijzigt de PK van EC bij CRRT?

–
–
–
–

7 ptn: CVVHF
8 ptn: CVVHD
13 ICU controls zonder CRRT
Mediane SS PK parameters:
Cmax
(mg/L)

AUC
(µg.h/mL)

T1/2 (h)

CL (mL/h/kg)

V
(mL/kg)

CVVH

11

107

12,4

5,3

97

CVVHD

10,8

141

15,2

4,2

89

Control

8,8

100

12,6

4,9

104

Caspofungin klaring tijdens CRRT is heel laag
Standard dosering is adequaat
Gelijkaardige resultaten voor mica & anidula

Weiler S et al. AAC 2013; 57: 4053-7

Bestaan er toch risicofactoren die leiden tot lagere
blootstelling voor EC?

Lagere dalspiegels indien hoger lichaamsgewicht: obese patienten
Lagere dalspiegels indien ernstige hypoalbuminemie (<23,6 g/L): patienten
met ernstige hypoalbuminemie en brandwonden
Nood aan verder onderzoek, grotere n-waarde
Nguyen TH JAC 2007; 60:100-106

PKPD van & TDM voor
AZOLES
(voriconazole, fluconazole, posaconazole)?

Voriconazole – indicatie en dosering
– Bewezen of probable IA in
immuungecompromitteerde
patiënten
– Bewezen IA in
immuuncompetente patiënten
– IC of candidemie in flucoresistente patiënten
– Scedosporium of Fusarium spp.

• Dosering (Europa)
Ladingsdosis op dag 1

2 x 6 mg/kg

Onderhoudsdosis

2 x 4 mg/kg

Kinderen

2 x 9 mg/kg – 2 x 8 mg/kg

TDM voor VORICONAZOLE: JA!

Grote intra- en intervariabiliteit
Correlatie tussen efficaciteit of toxiciteit en blootstelling

TDM aanbevolen met referentie-interval voor dalspiegels: 1-5.5 µg/mL
Pascual A et al. CID 2008; 46 (2): 201-11.

Inter- en intrapatient variabiliteit in blootstelling

1. Non lineaire PK – dosisverhoging leidt tot
niet-proportionele verhoging in
blootstelling

Interpatient variabiliteit
(correlation dose - level)

2. Extensieve CYP450 metabolisatie
Drug-drug interactiess – moeilijk om te
managen!
3. Genetisch polymorphism CYP2C19 –
vooral belangrijk bij Aziaten
4. Impact van voeding of SV - moet nuchter
toegediend worden

Intrapatient variabiliteit
(consecutive levels within
patient)
Trifilio S. Cancer 2007; 8: 1532-5.

Veiligheid
•

Cumulatieve dosis– langdurige behandeling
– Fototoxiciteit – Squamous cell carcinoma
– Periosteale botaanwas (fluoride excess)

•

High spiegels
– Hepatotoxiciteit
– Visuele toxiciteit
– Neurotoxiciteit

.
Wermers RA et al. CID 2011; 52:604-611.

Kinderen en adolescenten: lineaire PK!
– Extra enzymsysteem (FMO3) compenseert voor verzadigde P450
metabolisme

– Gevolgen
• Veel snellere klaring en veel lagere spiegels bij kinderen
• Hogere dosering noodzakelijk
• Belang van TDM
– Leeftijd: FMO 3 activiteit ↓ als leeftijd ↑

Yanni S et al. DMD 2010.

TDM voor voriconazole = standaard praktijk

Optimaal gebruik van voriconazole
Altijd doseren op basis van lichaamsgewicht

Altijd starten met IV behandeling, pas switch naar
PO indien patiënt klinisch stabiel
Strikt bewaken van interacties
TDM vanaf dag 4 - correct afgenomen
dalspiegels: 2 – 5.5 mg/L

Nog steeds veel onverklaarde variabiliteit in
voriconazole blootstelling

•

Factoren geassocieerd
Factoren geassocieerd
Retrospectieve
evaluatie van 221
VORI spiegels
aan toxische
spiegels: (61
aan subtherapeutische
ptn)
op ICU (1.5-5.5 mg/L)
spiegels:

• Slechts
36% van de ptn bereikt- hogere
de therapeutische
BMI
- prophylactisch gebruik
range
- therapeutisch gebruik
- jonge leeftijd
- diarree
- onderliggende
• 56%
vs.
8%
subtherapeutische
vs.
toxische
spiegels
combinatie
met
PPI
hematologische
maligniteit
• Multivariaat
analyse om covariaten voor
subtherapeutische vs. toxische spiegels te
identificeren

Soms verrassende inzichten….

Soms verrassende inzichten….

Posaconazole
• Indicaties – gebruik van 2005 tot 2015 als suspensie
– Profylaxie van IFI bij hoog risico patiënten (SCTx – GvHD, AML-MDS)
– Tweede lijnsbehandeling van IA, fusariosis, chromoblastosis,
mycetoma, coccidiomycosis in refractaire patiënten

• Dosering
• Profyylaxie: 3 x 200 mg/dag
• Behandeling: 2 x 400 mg/dag of 4 x 200 mg/dag

PK problemen met de posa orale suspensie
Bio-availability

-52-100%
-Dependent on dosing frequency and intake with/without meal
-Saturation in absorption if daily dose > 800 mg

Increased bio-availability with dose fractionnation
Distribution

-Extensive (Vd: 1774L)
-Tissue penetration:
- crosses

BBB: brain parenchyma concentrations similar to plasma
- distributes into bone and eye
-Protein binding > 98%
Metabolism

- Primarily unchanged excretion
-<30% metabolised as glucuronide conjugates (UGT 1A4)

Elimination

-Majority via feces as unchanged drug
-Minimal renal elimination (14%)
-Halflife 20 h
Schiller D et al. Clin Ther 2007; 29: 1862-1886

Posa suspension moet ingenomen worden met een maaltijd

With or after a
(highfat) meal
(fed state)
AUC x 4 met de maaltijd
(hoog vetgehalte – 54g)
Without a meal
(fasted state)

Speciale
voedingssupplementen
(Fresubin, Boost Plus)

Krishna G et al. AAC 2009; 958-966.

Posa suspensie wordt best opgenomen in zure maag

posa + Coca Cola
pH 1,2

posa alone
pH 2,5
posa +
omeprazole
pH 4-6

posa + omeprazole
+ Coca Cola
pH 4

Krishna G et al. AAC 2009; 958-966.

Toediening van posaconazole

Blootstelling van de posa suspensie is optimaal met

+

+

3 or 4 x / dag

Krishna G et al. AAC 2009; 958-966.

Posa gastro-resistante tablet
• EMA goedgekeurd in 2014 – beschikbaar in alle EU
lidstaten
• Per tablet: 100 mg posaconazole gedispergeerd in
hydroxypropylmethyl cellulose acetate succinate (4:1)
• HPMCAS
– ‘gastro-resistante polymeer’
– Geen vrijzetting in de maag
– Wel vrijzetting in de darm
– Gedraagt zich als ‘solubilizer’ in de darm en
crëëert een supergesatureerde oplossing
waardoor meer kan geabsorbeerd worden
Geen impact van zuursuppressie
Geen grote impact van voeding
Krishna G et al. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56;4196–4201.
SmPC NOXAFIL®(posaconazole), 09/2014.
*Tablets not actual size

NOXAFIL® Gastro-resistant
Tablet* (100 mg)

Posa IV formulering
•
•
•
•

EMA goedgekeurd in 2014 – beschikbaar in heel EU
Elke vial bevat 300 mg posaconazole.
Elke mL bevat 18 mg posaconazole.
IV formulering bevat ook de solubilizer sulfobutyl etherbeta-cyclodextrin (SBECD) om posaconazole op te lossen

SmPC

.
09/2014.
* Vial not actual size

NOXAFIL®(posaconazole),

Doseren van de nieuwe posa formuleringen

Dosing

Remarks

Oral suspension

Prophylaxis: 3 x 200 mg
Treatment: 2 x 400 mg or 4 x 200 mg

With a high-fat
meal/supplement
Without PPI or ranitidine, if not
possible: add cola
Dose fractionnation

Gastro-resistent
tablet

LD day 1: 2 x 300 mg (= 2 x3 tablets)
MD (day 2): 1 x 300 mg (= 1x3 tablets)

No food effect
No PPI effect
Do not crush or chew tablet!

IV formulation

LD day 1: 2 x 300 mg
MD (day 2): 1 x 300 mg

Central line: 90 min
Peripheral line (preferably only
one administration): 30 min
+16,7 mL WFI (pH 2,5-2,6)
Dilute in 150 mL Glu 5% or
NaCl 0,9% (pH 3,5)

12 ptn met leukemie
Switch van suspensie naar tablet
Mediane levels:
• Susp: 748 ng/mL
• Tablet: 1910 ng/mL

Target attainment (700 ng/mL)
57% (susp) vs. 97% (tablet)

Jung et al. AAC 2014; 58: 6993-5.

28 patients, mean trough level 1,19 mg/L, 71% target attainment

Gemiddelde posa spiegel in funcite van
gewicht en BMI

Continue posa spiegels in functie van
gewicht en BMI
Miceli et al. Mycoses 2015; 58: 432-6

“Real life” blootstelling met de tablet
• Significant betere blootslteling
• Geen impact van
zuursuppressie op de
blootstelling

• Aantal geïncludeerde patiënten
tot dusver te beperkt om sterke
conclusies te trekken m.b.t.
toxiciteit, zoals hepatotoxiciteit,
en verlengd QTc interval
• Potentiele covariaten voor
onderdosering zijn hoog BMI en
diarree

“Real life”
blootstelling met de
iv formulering
•

•
•

Evaluation of safety and clinical efficacy of
posa IV from Named Patient Program in
Australia (n=61)
Muticentre, retrospective
Prophylaxie in 39 patients

INTERPATIENT VARIABILITY

•
•
•

Geen breakthrough IFI
Geen specifieke nevenwerkingen
Mean levels op dag 4, 9 en 14: 1,16 (0,6-2,06), 1,3
(0,8-2,16) en 1,3 (0,9-2,1) mg/L

INTRAPATIENT VARIABILITY

TDM voor posa suspensie: JA!

• retrospectieve evaluatie
van 202 posa samples

• 70% of levels < 0.7 mg/L
• 16% of levels
ondetecteerbaar

“TDM is necessary to ensure measurable drug levels in serum”
Verschillende bevestigende publicaties
AAC 2009; 2223-4

TDM voor de nieuwe formuleringen?
• Geen harde evidentie pro TDM uit RCTs
• Discussie gebaseerd op recente review

1) Wat is de lower limit voor Cmin correlerend met efficaciteit?

2) Wat is de upper limit voor Cmin correlerend met toxiciteit?
3) Wat is het % aan patienten met blootstelling < of > deze lower of upper
limit?

Lower limit for Cmin - efficaciteit

•

PKPD target attainment (in vitro & in vivo models)
• Behandeling invasive aspergillosis: AUC/MIC = 167-187
• Behandeling mucormycosis: AUC/MIC > 100
• Algemeen: PKPD target for behandeling AUC/MIC = 200,
overeenkomend met Cmin/MIC ratio = 5-8
• Profylaxie: AUC/MIC > 94, overeenkomend met Cmin/MIC = 2,35-3,76

• MIC based on EUCAST breakpoint Aspergillus spp.
• S: 0,125 mg/L - R: 0,5 mg/L

Seyedmousavi S et al. Drug Resist Updat 2014; 37-50.
Lewis RE, AAC 2014; 6767-72.
Seyedmousavi S et al. AAC 2015; 1487-94.

Lower limit Cmin - efficacy
• Lower limit Cmin voor gevoelige stammen (MIC <0,125 mg/L)
• Behandeling: Cmin : 1 or 1,25 mg/L - Profylaxie: Cmin: 0,7 mg/L
• Lower limit Cmin voor minder gevoelige stammen (MIC 0,25 mg/L)
• Behandeling: Cmin: 1,8 mg/L - Profylaxie: Cmin: 0,9 mg/L
• Relatie tussen dosis – blootstelling (Cmin > 1.25 mg/L) en klinisch
effect reeds eerder aangetoond in retrospectieve evaluatie:
Cmin (% of patients)

% clinical success

< 1,25 mg/L (76%)

24-53%

> 1,25 mg/L (24%)

75%

Seyedmousavi S et al. Drug Resist Updat 2014; 37-50.
Lewis RE, AAC 2014; 6767-72.
Seyedmousavi S et al. AAC 2015; 1487-94.
Dolton MJ. AAC 2012; 56: 2806-13

Upper limit Cmin - toxiciteit
Phase 3 trial tablet formulation
Geen relatie tussen
blootstelling en
nevenwerkingen
Geen toxiciteit in real life
studies
• Miceli et al Mycoses 2015
• Jung et al AAC 2014
Upper limit door EMA
gedefinieerd is gebaseerd op
diermodellen (3.75 mg/L)
Geen klinisch relevante
upper limit voor Cmin tot
dusver

Seyedmousavi S et al. Expert Rev Anti Infect Tehr 2013; 11: 931-41.
Jung et al. AAC 2014; 58:6993-5.

% van patiënten met bloostelling < lower or > upper limit met
nieuwe formuleringen?
Blootstelling in Phase 3 tablet trial (Cornely et al JAC 2016)
• Gemeten bij 186 patienten

90% > 0,7 mg/L
20% < 1,8 mg/L
3% > 3,75 mg/L,
zonder toxiciteit

• Lagere blootstelling bij BMI > 30, BW > 90 kg en diarree

Jung et al. AAC 2014; 58:6993-5.
Cornely O et al. J Antimicrob Chemother 2016; 71:718-26
Jeong et al JAC 2016; 3540-3547.

TDM voor posa nieuwe formuleringen: wellicht WEL!

Dekkers et al Curr Fungal Infect Rep 2016; 51-61

En fluconazole?

•15 ptn
•33% bereikt fAUC/MIC=
100 niet
• te wijten aan
standaarddosis van 400 mg
• gebrek aan ladingsdosis?
• obese patiënten?

Conclusie
• Voriconazole: goed bestudeerd, frequente TDM met adequate
dosisaanpassing is noodzakelijk
•Posaconazole: studies lopende met nieuwe formuleringen,
verschillende argumenten pro TDM
• Fluconazole
• DALI data, hoewel op kleine n, tonen grote variatie met
onderdosering in 1/3 patiënten
• mg/kg dosering mogelijk beter dan ‘one size fits all’
• nood aan extra onderzoek in risicopopulaties (obesitas, …)
•Echinocandines: relatief goed bestudeerd,
• relatief stabiele PK bij ICU patiënten, CRRT
•‘real life’ variabiliteit toch groter dan gedacht?
• lopend onderzoek bij obesitas, leverlijden en hypoalbuminemie
• nood aan studies met grote(re) n
• Liposomaal ampho B - ??

