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Bron Pagina Ref. nr. Bewijs Effect  (omschrijving + letter)

404 1- orale
    anticonceptiva

0 prod.info tizanidine: farmacokinetische populatiedata
suggereren dat vrouwen met orale anticonceptiva wellicht
50% lagere klaring van tizanidine hebben.

-Hansten
Okt.2004

-Stockley
ed. 7

Extra -1 Clin Pharmacol Ther
2005;78:400-11

- orale anticonceptiva
(ethinylestradiol met
gestodeen)

Zie ook opmerkingen
* test op alertheid

3 15 vrouwen die orale anticonceptiva gebruiken en 15
vrouwen zonder krijgen éénmalig tizanidine 4 mg.
- toename tizanidine AUC van 6.27 naar 24.57 ng.h/ml
(3.9x), Cmax van 2.12 naar 6.40 ng/ml (3x);
- toename t1/2 van 1.35 naar 1.60 uur (niet significant)
- afname bloeddruk systolisch 29 mm Hg (pil) vs 17 mm
Hg (placebo), en diastolisch 21 vs 13 mm Hg.
Geen significant verschil bij parameters hartslag,
slaperigheid en DSST (digit symbol substitution test*).

B

Opmerkingen
Extra-1, opmerkingen WFG: de spreiding is groot, terwijl het om kleine aantallen gaat. Klaring wijzigt amper,
moet dus presystemisch zijn.

Hansten pag. 404: orale anticonceptiva remmen wellicht CYP1A2, waardoor het risico op toxiciteit van
tizanidine verhoogd is. ‘No specific action is required.’

IB Siralud: combinatie met remmers van CYP1A2 wordt ontraden, zoals antiarrytmica (amiodaron, mexiletine,
propafenon), cimetidine, sommige fluorchinolonen (norfloxacine), rofecoxib en orale anticonceptiva. Bij hogere
doseringen (spasticiteit 12-36 mg/dag) komen bijwerkingen als slaperigheid, vermoeidheid en gastrointestinale
klachten vaker voor en hebben ze een meer uitgesproken karakter. Daarnaast komen bij deze dosering ook
bijwerkingen als hypotensie, bradycardie, spierzwakte en hallucinaties voor.

Micromedex: noemt wel aantal interacties met CYP1A2-remmers, maar alleen de combinatie met ciprofloxacine
en fluvoxamine is beschreven in de literatuur. Amiodaron, cimetidine, anticonceptiva, mexiletine, norfloxacine,
propafenon en rofecoxib zijn redelijke CYP1A2 remmers waardoor de plasmaspiegels van tizanidine kunnen
stijgen, dit is niet onderbouwd met literatuur.

Alfanum. code pil: 3B

Risicogroep -

Incidentie -

Code Interactie Actie Datum

Beslissing WFG 3B Ja Nee 27 juni 2006

Raadpleeg Besluit van de projectgroep interacties van WINAp Geneesmiddelinformatie op 27-06-
2006: bij deze interactie is GEEN actie nodig.

Tizanidine wordt gemetaboliseerd door CYP1A2. Combinatie met orale anticonceptiva
(ethinylestradiol/gestodeen) laat een stijging zien van de AUC van 3.9x en een toename
in Cmax van 3x. Een kleine afname van de bloeddruk is gezien.
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