
 

Capecitabine + Secretieremmers/Antacida  MFB 848A 
 
RFS = recurrence-free survival, OS = overall survival, PFS = progression-free survival, HR = hazard ratio 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 
--    

 
Overig Stof Effect 
Sun J. 
Clin Colorectal Cancer 
2016;15,:257-63. 
 
 

capecitabine + 
PPI’s 

statisch significante afname in 5-jaars RFS met PPI tov 
zonder PPI (74% vs 83%; HR 1.89).  
Geen significant verschil in OS, dit is mogelijk gerela-teerd 
aan de korte follow-up en de beschikbaarheid van effectieve 
palliatieve combinatie chemotherapie regimes.  
Methode: retrospectieve studie van 298 patiënten met 
colorectale kanker stage II-III op capecitabine, waarvan 77 
(26%) met PPI en 221 (74%) zonder PPI. 
Auteurs: pH verandering voorkomt mogelijk dissolutie en 
absorptie. → Werkgroep: confouding by indication, 
multivariate analyse verdunt effect, onbekend wanneer PPI is 
ingenomen 

Chu MP.  
JAMA Oncol 
doi:10.1001/jamaoncol.2016.
3358 
Published online October 13, 
2016. 
 
 
CapeOx = capecitabine + 
oxaliplatine 

 
CapeOx + PPI’s  
 
 
 
CapeOx + 
lapatinib + PPI’s  
 
 
 
 

associatie verminderd effect capecitabine door PPI's 
CapeOx 
zonder PPI (n= 155) vs met PPI (n = 119): PFS 5.7 vs 4.2 
mnd en OS 11.3 vs 9.2 mnd; ook significant effect na 
multivariate analyse: PFS (HR, 1.68) en OS (HR, 1.41)  
CapeOx + lapatinib 
zonder PPI (n =161) vs met PPI (n= 110): PFS 6.8 vs 5.7 mnd 
(n.s.) of OS 13.8 vs 9.6 mnd (n.s.): na multivariate analyse 
hadden PPI’s wel effect op OS (HR, 1.38) maar niet op PFS 
(HR, 1.14) 
Methode: secundaire post hoc analyse van 545 patiënten met 
slokdarmkanker op CapeOx met of zonder lapatinib (1:1) en 
ingedeeld naar wel/niet PPI-gebruik 
Auteurs: PPI's negatively effected capecitabine efficacy by 
possibly raising gastric pH levels, leading to altered 
dissolution and absorption. Whether PPIs affected lapatinib is 
unclear given concurrent capecitabine. 

Reigner B.  
Cancer Chemother 
Pharmacol 1999;43:309-315. 

capecitabine + 
antacida 

inname Maalox direct na capecitabine (B) of met een 
tussenpoos van 2 uur (C) had geen effect op tmax en t½ van 
capecitabine en metabolieten; kleine toename Cmax en AUC 
capecitabine en 5’-DFCR (1.1-1.3x, statistisch niet significant).  
Regime: 1-malig capecitabine 1250 mg/m2 alleen (A), idem en 
direct gevolgd door Maalox 20 ml (B), idem en na 2 uur 
gevolgd door Maalox 20 ml (C), washout 6-8 dagen; 12 
patiënten met solide tumoren.  

SPC Xeloda capecitabine + 
antacida 

kleine toename spiegel capecitabine en metaboliet 5’-DFCR 
door antacidum met aluminium- en magnesiumhydroxide, 
geen effect op de 3 belangrijkste metabolieten (5’-DFUR, 5-
FU en FBAL). → GIC: komt overeen met Reigner 1999.  

 
Opmerkingen 
Stockley: absorptie capecitabine wordt niet beïnvloed door aluminium/magnesium-bevattende antacida.  
PubMed: niets gevonden voor cimetidine, famotidine, nizatidine, ranitidine. 
Werkgroep: theoretisch, ‘slechte patiënten’ gebruiken een PPI; er is geen onderbouwing voor een interactie.  
 
Risicofactoren  
Mitigerende factoren  

 
 Interactie Actie Datum 
Beslissing WG OncoIA Nee Nee 2 december 2020 

 



 

Abirateron + Secretieremmers/Antacida       B 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 
-    

 
Overig Stof Effect 
Bethlehem C.  
Nederlands Platform voor 
Farmaceutisch Onderzoek 
2018;3:A1673. 
https://www.knmp.nl/resolveu
id/520c765afb2e405e88bb13
a428af83c4 
 

abirateron + 
antacida/ 
secretieremmers 

op klinische eindpunten geen verschil in wel/geen gebruik 
maagzuurremmer (oa tijd tot PSA-progressie en 
progressievrije overleving)  
Methode: retrospectieve cohortstudie: 111 patiënten op 
abirateron zonder (n=49) of met (n=62) maagzuurremmer*  
ten minste 2 weken gelijktijdig met abirateron. 
*ATC A02: antacida, H2-antagonisten, PPI. 
Auteurs: studie beschouwen als hypothesegenererend. Geen 
abirateronspiegels gemeten. Een prospectieve 
farmacokinetische studie kan worden overwogen om de 
gegevens van dit onderzoek te bevestigen. 
GIC: na 2 weken kun je weinig zeggen over PSA-progressie 
en overleving. 

SPC Zytiga   geen informatie 
 
Opmerkingen 
Stockley: prod.info. 
 
PubMed: verder niets. 
 
Risicofactoren  
Mitigerende factoren  

 
 Interactie Actie Datum 
Beslissing WG OncoIA Als A   

 
 
 
  



 

Ribociclib/Talazoparib + Secretieremmers/Antacida        C 
 
Onderbouwend Stof Effect Code 
--    

 
Overig Stof Effect 
SPC Talzenna 
EPAR p. 57 

talazoparib + 
secretieremmers 

Uit een farmacokinetische populatieanalyse bleek dat 
gelijktijdige toediening van zuurremmende middelen, 
waaronder protonpompremmers en H2-antagonisten of 
andere zuurremmende middelen, geen significante invloed 
had op de absorptie van talazoparib. 
Rubriek Kinetiek: er wordt niet verwacht dat zuurremmende 
middelen een significant effect hebben op de blootstelling aan 
talazoparib, aangezien de oplosbaarheid van talazoparib 
voldoende is bij alle pH's tussen 1 en 6,8. 
28% van de patiënten in het hoofdonderzoek gebruikte 
zuurremmende middelen, hoofdzakelijk protonpompremmers. 

Samant TS.  
Clin Pharmacol Ther 
2019;104: 374-83. 

ribociclib + PPI’s  The influence of proton pump inhibitors (PPIs) on ribociclib 
bioavailability was assessed using 1) biorelevant media 
solubility, 2) physiologically based pharmacokinetic (PBPK) 
modeling, 3) noncompartmental analysis (NCA) of clinical trial 
data, and 4) population PK (PopPK) analysis.  
This multipronged approach indicated no effect of gastric pH  
changes on ribociclib PK and served as a platform for 
supporting ribociclib labeling language, stating no impact of 
gastric pH-altering agents on the absorption of ribociclib, 
without a dedicated drug–drug interaction trial. 

SPC Kisqali ribociclib en pH ribociclib is zeer goed oplosbaar bij of onder een pH van 4,5 
en in biologisch relevante milieus bij een pH tussen 5,0 en 
6,5.  
Gelijktijdige toediening van ribociclib en geneesmiddelen die 
de pH in de maag verhogen is niet in een klinisch onderzoek 
onderzocht; er is echter in populatiefarmacokinetisch 
onderzoek en niet-compartimenteel farmacokinetisch 
onderzoek geen verandering van de absorptie van ribociclib 
waargenomen. 

 
Opmerkingen 
Stockley: the pharmacokinetics of ribociclib do not appear to be affected by proton pump inhibitors. 
 
PubMed: niets. 
 
Risicofactoren  
Mitigerende factoren  

 
 Interactie Actie Datum 
Beslissing WG OncoIA als A   

 
 
 


