
 

Triptanen + hypericum 7463 
                                 
Bron Pagina Ref. nr. Bewijs Effect  (omschrijving + letter)  

--     Hansten 
      

606 1  = advies Medicines Control Agency UK, zie opmerkingen  Stockley 
ed. 8      

Extra     

 
Opmerkingen 
Medicines Control Agency UK: interaction St John's Worth - triptans: increased serotonergic effects with 
increased incidence of adverse reactions. Suggested management: stop St John's Worth. 
 
Cephalalgia 2007;27:1421-3: serotoninesyndroom (verminderd bewustzijn, tonisch-clonische convulsies en 
lichte temperatuursverhoging) bij vrouw, 28j, 3 dagen na toevoeging eletriptan 40 mg/dag aan fluoxetine 60 
mg/dag en Hypericum tabletten. Verschijnselen verdwenen na behandeling met lorazepam, staken Hypericum, 
en verlagen dosering fluoxetine tot 20 mg/dag. Wel aantal dagen later ontwikkeling acute rhabdomyolyse, 
verschijnselen verdwenen na staken fluoxetine en eletriptan. 
→ WINAp: niet in tabel want verschijnselen niet met zekerheid toe te schrijven aan hypericum gebruik; patiënt 
gebruikte ook hoge dosis fluoxetine. 
 
Cephalalgia 2008;28:573-4 (reactie op Cephalalgia 2007;27:1421-3): auteur betwijfelt of symptomen patiënt 
voldoen aan Sternbach en Hunter criteria voor serotoninesyndroom. In reactie zeggen auteurs oorspronkelijke 
artikel dat symptomen voldeden aan Sternbach criteria. 
 
SPC Hyperiplant: waargenomen is dat geneesmiddelen met Hypericum perforatum de werking kunnen 
verminderen van diverse triptanen voor neurologische aandoeningen. 
→ WINAp: achtergrond interactie in SPC Hyperiplant is niet in overeenstemming met overige literatuur. SPC 
spreekt van vermindering van werking triptanen terwijl overige literatuur verhoogd risico op bijwerkingen 
(serotoninesyndroom) noemt.  
Reactie fabrikant: opmerking komt overeen met informatie in artikel uit Br J Clin Pharmacol 2002;54:349-56. 
Optreden van het serotoninesyndroom is directe effect van het gelijktijdig gebruik van hypericum en triptanen. 
Een tweede, meer lange termijn effect van hypericum blijkt het verlagen van de effectiviteit van triptanen voor 
neurologische aandoeningen te zijn. 
→ WINAp: deze informatie niet in het betreffende artikel terug te vinden. 
 
SPC Almogran, Imigran, Maxalt, Naramig, Relpax, Zomig: bijwerkingen kunnen vaker optreden bij gelijktijdig 
gebruik van triptanen en geneesmiddelen die hypericum perforatum bevatten.  
SPC Fromirex: zoals met andere triptanen is er een verhoogde kans op het serotoninesyndroom in combinatie 
met hypericum perforatum. 
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