
 

Tacrolimus + chinolonen/Zepatier 2372 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 

Federico S. 
Clin Pharmacokinet 
2006;45:169-175. 
 
Cgem = gemiddelde 
bloedconcentratie 
 
Cmin = bloedconcentratie 
aan eind van 
doseringsinterval 

tacrolimus + 
levofloxacine 

toename AUC0-12 tacrolimus 1.3x (van 185.3 naar 
235.9 ng*h/ml) en Cgem 1.2x (van 15.9 ng/ml naar 
19.7 ng/ml) door levofloxacine, geen significant 
verschil Cmax en Cmin. Geen bijwerkingen. 
Regime: tacrolimus 2dd + levofloxacine 500 mg 2dd 
gedurende 6 dagen; 5 niertransplantatiepatienten met 
een urineweginfectie. 
Auteurs: levofloxacine remt gedeeltelijk het 
metabolisme van tacrolimus. Bij combinatie controle 
bloedspiegel tacrolimus nodig.  

2A 

SPC Zepatier 
(combinatiepreparaat met 
elbasvir en grazoprevir) 

tacrolimus + 
Zepatier 

toename AUC tacrolimus 1.43x, Cmax 0.6x en C12 
1.7x. → GIC jan.2017: deze gekoppeld, gezien 
dezelfde orde van grootte effect als bij levofloxocine. 

1A 

 
Overig Stof Effect 

Capone D. 
J Clin Pharmacol 
2010;50:576-80. 

tacrolimus + 
moxifloxacine 

geen verschil in AUC of Cmax van tacrolimus door kuur 
moxifloxacine. 
Regime: tacrolimus capsules zoals gebruikelijk + 1 week 
moxifloxacine 400 mg/dag (tegelijk ’s ochtends); 11 
niertransplantatie patiënten met een urineweg infectie 
Auteurs: zoals verwacht geen doseringsaanpassing of extra 
spiegelcontrole van tacrolimus nodig bij toevoeging van kuur 
moxifloxacine 
GIC: moxifloxacine heeft geen invloed op CYP3A4. 

Kelly P 
Transplantation  
1997;63:172-3. 
[Letter to editor] 

ciprofloxacine in vitro vergroot cipro productie van IL-2; maar het is 
onwaarschijnlijk dat cipro in vivo (veel lagere spiegels) de 
werking van tacrolimus zal tegengaan 

Revelo M. 
Kidney Dis 2000;36:871-4. 

levofloxacine tacrolimustoxiciteit en acute rejectie, toename serum-
creatinine naar van 2.3 naar 3.2 mg/dl; na biopsie is 
tacrolimusdosis verlaagd en levofloxacine herstart zonder 
problemen. 
Onduidelijk is of het om een interactie gaat, de auteurs geven 
dit niet aan. � WFG 24-09-2002: telt niet mee voor score. 

 
Opmerkingen: 
Hansten: ciprofloxacine en norfloxacine zouden, de tacrolimusconcentratie kunnen verhogen (analoog aan 
ciclosporine). Geen literatuur ligt hieraan ten grondslag. 
 
Stockley:  
- Moxifloxacin: bespreekt Capone 2010. Naar verwachting geen dosisaanpassing tacrolimus nodig bij combi 
met moxifloxacine. 
- chinolonen: bespreekt Federico 2006. De geringe toename van tacrolimus is waarschijnlijk klinisch niet 
relevant bij een korte kuur levofloxacine.  
SPC Prograft: nefrotoxische stoffen kunnen toxiciteit versterken, maar noemt de chinolonen niet. 
SPC’s chinolonen: geen informatie over mogelijke interactie met tacrolimus. 
 
PubMed: gezocht op: ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine, ofloxacine, pipemidinezuur. 
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