
 
 
 
 

Digoxine + Ciclosporine MFB 685 
 

Onderbouwend Stof Effect Code 
Robieux I. 
J Clin Pharmacol 
1992;32:338-43. 
doi: 10.1002/j.1552-
4604.1992.tb03845.x. 

digoxine + 
ciclosporine 

↑verdelingsvolume Vss 5.1→8.0 l/kg en t1/2 49→84 
(ml/min/1.7m2); totale klaring onveranderd.  
Regime: 1-malig digoxine, voor en 1 maand na 
harttransplantatie en start ciclosporine, 7 patiënten. 
Auteurs: dit is in tegenspraak met Dorian 1988. 
Verklaring: door transplantatie zijn hemodynamie en 
nierfunctie verbeterd, dit heft remmende effect van 
ciclo op renale klaring digoxine op. ↑Vss en t1/2 heffen 
elkaar op, zou geen verandering in Css geven. 

3A 

Dorian P.  
Clin Invest Med 1988;11:108-
12. 

digoxine + 
ciclosporine 

2 patiënten met digoxinetoxiciteit na start ciclosporine; 
↑digoxinespiegels, gastro-intestinale symptomen, 
aritmie. → GIC: dit zijn de 2 casus uit Dorian 1987.  
Daarop studie in nog twee patiënten, voor en na start 
ciclosporine: afname Vd met 71% en Cl met 53% 
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Dorian P.  
Transplant Proc 
1987;19:1825-7. 

digoxine + 
ciclosporine 

- man (50): ↑creatininespiegel 110 → 120 µmol/l, 
↑digoxinespiegel 4x (1.5→5.7 nmol/l), 48 uur na 
toevoegen ciclosporine 400 mg 2dd aan digoxine 
0.375 mg/dag.  
- vrouw (47): digoxinetoxiciteit 3 dagen na toevoegen 
ciclosporine 375 mg 2dd aan digoxine 0.375 mg/dag: ↑ 
creatininespiegel 84→181 µmol/l, ↑ digoxinespiegel 
2.6→10.6 nmol/l na 14 dagen. 
Slechts gedeeltelijk verklaard door slechtere 
nierfunctie. Daarop studie in nog 4 patiënten. Twee 
patiënten: acuut nierfalen. Twee patiënten: afname Vd 
met 69 resp 72%, afname klaring met 47 resp 58%. 
Vermindering nierfunctie onvoldoende om effect te 
verklaren. 

2D 

 
Overig Stof Effect 
SPC Lanoxin digoxine + 

ciclosporine 
noemt geen IA met ciclosporine. Algemeen: IA's kunnen 
ontstaan als gevolg van effect op renale uitscheiding, binding 
aan weefsels, plasma-eiwitbinding, verdeling in lichaam, 
absorptie in darm en gevoeligheid voor digoxine. Als 
voorzorgsmaatregel dient steeds bij combinatie rekening te 
worden gehouden met IA. Bepaal bij twijfel digoxinespiegel. 

SPC Sandimmune 
 
SPC Neoral 

digoxine + 
ciclosporine 

kan klaring digoxine verminderen en zo digoxine toxiciteit 
veroorzaken. 
SPC Neoral: noemt geen IA met digoxine. 

Okamura N.  
J Pharmacol Exp Ther 
1993;266:1614-9. 

digoxine + 
ciclosporine 

auteurs suggereren, op basis van dierstudie, dat remming van 
renaal P-gp het mechanisme is. 

 
Opmerkingen 
Stockley: Information seems limited to the studies cited. The effects of concurrent use should be monitored very 
closely, and digoxin dosage should be adjusted as necessary. 
 
Mechanisme: Onbekend. Dorian P ea concluderen dat remming van de nierfunctie door ciclosporine de oorzaak is 
van verlaagde digoxine excretie. Okamura 1993 suggereert dat remming van renaal P-gp de oorzaak is (dierstudie). 
 
Pubmed: geen aanvullende info. 
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