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antacidum: aluminiumOH 
400 mg, magnesiumOH 400 
mg,  simeticon 40 mg/5ml 

palbociclib + 
rabeprazol 
 
 
 
 
 
 
 
palbociclib + 
rabeprazol 
famotidine, 
antacidum 

#1 lege maag, effect op palbociclib 
rabeprazol: ↓AUCinf met 62% (1975→745 ng*h/ml) en 
Cmax met 80% (62→12 ng/ml). GIC: getallen uit 
tabel 4. 
Regime: palbociclib 125 mg 1x na 10 uur vasten en 
daarna nog 4 uur vasten, alleen of met rabeprazol 40 
mg ged. 7 dagen; cross over, wash out ten minste 10 
dagen, 25 vrijwilligers 
 
#2 met ontbijt, effect op palbociclib 
rabeprazol: ↓AUCinf met 13% (1574→1367 ng*h/ml) 
en Cmax met 41% (51.2→30.3 ng/ml)   
famotidine: ↓AUCinf met 4% (1574→1512 ng*h/ml) en 
Cmax met 5% (51.2→48.6 ng/ml)   
antacidum: ↑AUCinf met 5% (187→1892→1879 
ng*h/ml), ↓Cmax met 4% (62.5→60.0→59.8 ng/ml)   
GIC: getallen uit tabel 6. 
Regime: fixed sequence, 3 period, wash out ten 
minste 10 dagen, 27 vrijwilligers; A→B→C (n=14) of 
antacidum A→D→E (n=13); 
A palbociclib 125 mg 1x met ontbijt 
B als A icm famotidine 20 mg 10h voor en 2h na  
    palbociclib 
C als A icm rabeprazol 40 mg ged. 7 dagen 
D als A, 30 ml antacidum 2h voor palbociclib 
E als A, 30 ml antacidum 2h na palbociclib 
 
Auteurs: food intake effectively mitigated the impact 
of acid-reducing agents on palbociclib exposure. 
Palbociclib free base capsule should be taken with 
food, and acid-reducing agent use does not need to 
be avoided. Palbociclib free base capsule is a weak 
base drug with highly pH-dependent solubility. 

3A 

SPC Ibrance palbociclib + 
rabeprazol 

getallen uit Sun 2017.  

 
Overig Stof Effect 

SPC Ibrance palbociclib + PPI, 
H2-antagonist, 
antacidum 

rabeprazol: innemen met voedsel, bij voorkeur een maaltijd. 
H2-antagonist, antacidum: geen klinisch relevant effect 
verwacht bij inname palbociclib met voedsel. 

 
Opmerkingen 
GIC: ook gezocht voor andere 'clibben'.  
Ribociclib: dit heeft niets opgeleverd. De absorptie wordt niet beïnvloed door voedsel.  
Abemaciclib: zwakke base met pH-afhankelijke oplosbaarheid, bij pH 6.8 is deze lager dan bij lagere pH. Geen 
studie naar interactie met zuurverlagers uitgevoerd. Vlg fabrikant is hoogste dosis 200 mg oplosbaar in minder 
dan 250 ml tot pH 6.8, waarschijnlijk hebben zuurverlagers hier geen effect op. 
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