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

509 1  = Stockley p.937, ref. 4  Hansten 
jan 2010      

937 1 1 toename digoxinespiegel van 0,63 naar 1,10 nmol/l en 
afname Clr van 2,32 naar 1,86 ml/min/kg, 4 dagen na 
start kinine. 
Regime: digoxine 0,25 mg 1dd + kinine 300 mg 4dd (n=4) 

A 

937 2 
GIC: alleen 
abstract 
beschikbaar 

1 toename digoxinespiegel van 0,64 naar 0,80 ng/ml en 
toename ‘urinary recovery’ van 154,0 naar 181,5 ng/ml, 
een week na toevoeging kinine 250 mg/dag (dosering 
digoxine onbekend) bij 7 vrijwilligers;   
geen veranderingen in renale klaring.  
Na verhoging kininedosis (750 mg/dag) verdere stijging 
digoxinespiegel (getallen onbekend). 

A 

937 3  zie opmerkingen  

937 4 
 
zie opmerkingen 

3 afname Cltot van 2,98 naar 2,22 ml/min/kg (-26%), 
toename t1/2 van 34,2 naar 51,8 u, toename Ae  van 
628,29 naar 772,52 ug(+23%), afname niet renale Cl van 
1,2 naar 0,55 ml/min/kg (-55%) van digoxine na 
toevoeging kinine;  
geen verandering in Clr en Vd 
Regime: periode 1 - digoxine 1,0 mg iv eenmalig; periode 
2 - kinine 200 mg 3dd 4 dagen vóór en 4 dagen na een 
2

e
 eenmalige dosis digoxine 1,0 mg iv (4 vrijwilligers, 2 

patiënten (TBC, MS). 

A 

Stockley 
ed. 8 
 

937 5 
zie opmerkingen 

3 toename Css van 1,1 naar 1,2, afname biliaire klaring 
van 134 naar 87 ml/min (-34%) van digoxine; 
geen verandering in Clr 
Regime: periode 1 - digoxine 0,5-0,75 mg/dag gedurende 
7 dagen; periode 2 - digoxine 0,38-0,5 mg + kinine 250 
mg 3dd (n=8 vrijwilligers) 

A 

Extra     

 
Opmerkingen  
WFG: kinine is geen eerstekeusmiddel bij malaria. Het wordt voornamelijk kortdurend, in hoge doseringen en in 
de kliniek toegepast ('laatste redmiddel').  
 
Hansten: minimize risk; geen dosisaanpassing digoxine nodig bij lage doses kinine. Bij hoge doses (> 600 
mg/dag) monitoren voor verhoogde digoxineconcentraties en digoxinetoxiciteit. 
 
Stockley: established interaction of clinical importance but only moderately documented; monitoren. 
- ref. 3: toename digoxinespiegel van 1,02 naar 1,94 ng/ml na toevoeging kinine 750 mg/dag in 19 patiënten. 
Echter, in 17 andere patiënten werd na toevoeging van kinine geen overall verschil in digoxinespiegel 
gevonden. Bij 11 van deze 17 patiënten was er geen verandering van de spiegel, bij 2 patiënten een afname en 
bij 4 patiënten een stijging. 
� WFG: ref. niet scoren, onduidelijk waardoor verschillen worden veroorzaakt. Tevens dosering digoxine 
onbekend.  
- ref. 4: in deze studie zijn vier gezonde vrijwilligers en twee patiënten geïncludeerd. 
Comedicatie patiënt 1 (pulmonale TBC): isoniazide, erythromycine, strepotmycine, rifampicine, ethionamide (in 
NL niet in de handel) 
Comedicatie patiënt 2 (multiple sclerose): chloorpromazine, lithiumcarbonaat 
- ref. 5: bij deze studie is de dosering digoxine na toevoeging van kinine expres verlaagd, om intoxicatie te 
voorkomen. Verlaagde dosering digoxine i.c.m. kinine geeft echter gelijke spiegel als hoge dosering digoxine 
zonder kinine! 
 
SPC Lanoxin: de serumspiegel van digoxine kan door gelijktijdige toediening van kinine worden verhoogd. 
SPC Chinini sulfas: bij het gelijktijdig gebruik van digoxine en kinine kan de bloedplasmaconcentratie van 
digoxine toenemen. 
 
Pubmed: -- 



 
 
Hydrokinine is chemisch verwant aan kinine en vertoont dezelfde kinetiek. Daarom is ook hydrokinine 
gekoppeld aan deze interactie.  
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