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talazoparib + 
itraconazol 

toename talazoparib AUCinf 1.56x en Cmax 1.4x  
Regime: talazoparib 0.5 mg 1-malig alleen op dag 1 
en op dag 23 van itraconazol 100 mg 2dd op dag 16-
36; studie met 19 patienten met gevorderde solide 
tumoren. 
Auteurs: a reduced talazoparib dose is recommended 
if coadministration of potent P-gp inhibitors cannot be 
avoided.  
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→ getallen uit Elmeliegy 2019.  
↑ talazoparib AUCinf 1.56x en Cmax 1.4x  
Regime: talazoparib 0.5 mg 1-malig alleen of met  
itraconazol 100 mg 2dd; studie met patiënten met 
gevorderde solide tumoren 
 
Uit de farmacokinetische (PK) populatieanalyse bleek 
ook dat sterke P-gp-remmers de blootstelling aan 
talazoparib met 45% deed toenemen tov alleen 
talazoparib.  
EPAR: The dataset for the population pharmaco-
kinetics analysis included data from 18 patients taking 
strong Pgp inhibitors, and a covariate effect of strong 
Pgp inhibitors on Cl/F was detected. PK analysis has 
also shown that concomitant use of strong P-gp 
inhibitors increased talazoparib exposure by 45%, 
relative to talazoparib given alone. 
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Overig Stof Effect 
SPC Talzenna talazoparib + 

itraconazol/ 
P-gp-remmers 

vermijd combinatie met sterke P-gp-remmers.  
Als combinatie onvermijdelijk is, verlaag dosis talazoparib van 
1 mg naar 0.75 mg 1x per dag.  Na staken vd P-gp remmer, 
dient de dosis Talzenna te worden verhoogd (na 3-5 half-
waardetijden van de P-gp-remmer) tot de dosis die vóór het 
instellen van de sterke P-gpremmer werd gebruikt. 

 
Opmerkingen 
Werkgroep Interacties Oncologische middelen: alleen itraconazol koppelen obv bewijs. Talazoparib is substraat 
voor P-gp en BCRP. Itraconazol remt CYP3A4 en P-gp. Er is geen standaardlijst P-gp-remmers, er is ook geen 
overeenstemming hierover. Na discussie besloten tot actie Ja. Enerzijds is er veel variabiliteit in blootstelling en 
valt een toename 1.5x dan wel mee. Anderzijds is het riskant als een patient is ingesteld op talazoparib en er 
wordt itraconazol gestart, bovendien is er nog weinig ervaring mee. 
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