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Laatst bijgewerkt: 

dinsdag 23 januari 2018 11 :07:00 

Geldt voor: doelgroepen: neonaten, kinderen, volwassenen 

Monstermateriaal: minimaal 100 µI plasma of serum 

Afnametijdstip: model gebaseerd op 1 spiegel 

spiegel 1: 

óf 

model gebaseerd op 2 spiegels 

spiegel 1: 

spiegel 2: 

óf 

a. mediane spiegel: afname 6-14 uur na de eerste dosis

b. dalspiegel: afname 30 minuten vóór een gift

topspiegel, afname 1 uur na start van een gift toegediend over 30 minuten 

a. mediane spiegel: afname 6-14 uur na de eerste dosis

b. dalspiegel: afname 30 minuten vóór een gift

Bij hemodialyse: topspiegel, afname 1 uur na start van een gift toegediend over 30 minuten + spiegel vóór dialyse 

Bewaarcondities: Koelkast: 2-8°C. Bewaring enkele uren buiten de koelkast heeft een verwaarloosbare invloed op de stabiliteit. 

Inzending: Klinisch Farmaceutisch Laboratorium / Klinisch Chemisch Laboratorium 

Interpretatie: volwassenen, sepsis/IC-patiënten: top: 15-20 mg/1<1>, dal: <0.5-1 mg/I

endocarditis (i.c.m. 13-lactam-antibiotica) top: 8-12 mg/I<2:3)•, dal: <0.5-1 mg/I

neonaten 

kinderen >1 maand 

conventionele hemodialyse 

CAVH(D), CWH 

CAPD (i.p. toediening): 

intrathecale toediening 

top: 8-12 mg/I<4)**, dal: <0.5-1 mg/I

top: 15-20 mg/1<1>, dal: <0,5-1 mg/I

top: 8-10 mg/I<5:6), dal (afname voor dialyse): 2,5-5 mg/I<5:5)

top: 15-20 mg11<1>, dal: <0,5-1 mg/I (let op: extracorporele klaring relatief efficiënt)

spiegels tot 4 mg11<7;S)

spiegels in /iquor. top van minimaal 20 mg/I 



* dit is geen streefwaarde, maar de waarde die verwacht wordt bij de standaard dosering van 1 dd 3 mg/kg. Zie voor de achtergrond de toelichting in 
de tekst hieronder. 
** bij infecties met micro-organismen met MIC < 1 mg/I 

Inleiding 

Gentamicine is een aminoglycoside en wordt over het algemeen toegepast bij ernstige infecties veroorzaakt door met name aërobe gram-negatieve 
micro-organismen (9)_ De klinisch meest relevante micro-organismen zijn gevoelig voor concentraties van 0,01-2 mg/I (10>. De werking hangt samen met 
de CmaxlMIC verhouding (deze dient minimaal 8 te zijn) en in mindere mate van de AUC/MIC verhouding (deze dient minimaal 90 te zijn). (1;11> Van 
gentamicine wordt aangenomen dat er sprake is van een sub-MIC-effect. (12;13> Door de gehele dosis in eenmaal toe te dienen ontstaat er een hoge 
gentamicine-concentratie en is de initiële bacterie-doding hoger. Tevens houdt het post-antibiotische effect ondanks de korte halfwaardetijd 5-10 uur 
aan. (10> Het is aangetoond dat optimaliseren van de dosering aan de hand van streefwaarden voor top- en dalspiegels leidt tot betere overleving en
minder bijwerkingen. (14> 

Doseringsrichijijnen 

De eerste gift kan volgens onderstaande schema's gegeven worden. Vervolgdoseringen vinden plaats op geleide van spiegels. In veel centra echter 
zal er pas rond de 3e gift een spiegel afgenomen worden. Uit het onderzoek van van Lent-Evers et al. (14> bleek dat het toepassen van TDM direct na de 
eerste gift leidt tot minder nefrotoxiciteit, minder kosten en een kortere ligduur. 

Populatie 

Neonaten (15l* 

Prematuren Postnatale leeftijd O dagen tot 7 dagen 

Dosering 

Prematuren zwangerschapsduur <32 weken 1 x 5 mg/kg per 48 uur 

Prematuren zwangerschapsduur 32-37 weken 1 x 5 mg/kg per 36 uur 

Prematuren Postnatale leeftijd 1 week tot 4 weken 1 x 4 mg/kg per 24 uur 

A terme neonaat 

1 maand tot 18 jaar 

Volwassenen(9l•* 

Septische patiënten/lC-patiënten(9l•* 

Endocarditis(2;15;17
>*•

1 dd 4 mg/kg 

1 dd 7 mg/kg 

1 dd 5 mg/kg 

1 dd 6-7 mg/kg 

1 dd 3 mg/kg 

* neonaten: altijd op geleide van spiegels, serum kreatinine is in de eerste levensweek geen betrouwbare parameter waarmee een doseerinterval
vastgesteld kan worden.
** bij patiënten met een kreatinineklaring van 10-80 ml/min: standaard aanvangsdosis behorende bij de indicatie, vervolgens doseringsinterval
verlengen op geleide van de serumconcentratie. Bij een kreatinineklaring van <10 ml/min: overweeg alternatieve therapie.

Patiënten met nierfunctievervangende theraRie 

Hemodialyse(1B) 2-3 mg/kg eenmalig na dialyse, onderhoud 1,5 mg/kg na elke dialyse 

lntraperitioneale toediening (peritonitis) CAPD(9;19:20> 1 dd 40 mg in CAPD-zak

CAVH(D)/CWH(D) 

lntrathecale toediening 

volwassenen 1 dd 4 mg 

kinderen 1 dd 1-4 mg 

Referentiewaarden 

Spiegelafname 

Start met de gebruikelijke dosering, vervolgens op geleide van spiegels(9l 



Voor het berekenen van een doseeradvies kunnen twee spiegels worden afgenomen. Een topspiegel waaruit informatie over het verdelingsvolume 
verkregen kan worden en een spiegel halverwege of vlak voor de volgende gift. Met deze tweede spiegel kan informatie over de eliminatiesnelheid 
verkregen worden. Op welk tijdstip de tweede spiegel afgenomen wordt, is afhankelijk van de methodiek die gebruikt wordt. 

Bij een niet-Bayesiaanse methodiek wordt een spiegel 30 minuten voor de volgende gift afgenomen. Bij gebruik van een Bayesiaanse methodiek ligt 
het ideale afnametijdstip tussen 6-14 uur na toediening van het infuus (meest optimale tijdstip: 1,44 x t112).<21l Echter, lokaal kunnen er andere 
afspraken zijn/keuzes worden gemaakt in het spiegelbeleid. 

Bij hemodialyse wordt, indien praktisch haalbaar, geadviseerd om naast de topspiegel ook voor de dialyse een spiegel af te nemen om de totale 
blootstelling te bepalen. Vervolgspiegels kunnen 1x per week bepaald worden bij gelijkblijvende nierfunctie en minimaal 2x per week bij wisselende 
nierfunctie, IC-patiënten, septische patiënten, dialysepatiënten en neonaten. 

Interpretatie resultaten 

Op basis van de lokale MIC verdeling kunnen andere streefwaarden dan hierboven vermeld aangehouden worden, zolang een piekspiegel/MIC 
verhouding van minimaal 8 wordt gehanteerd. Aan de hand van bovengenoemde streefwaarden wordt een doseeradvies geformuleerd. Daarbij kan 
gebruik gemaakt worden van de populatiemodellen in tabel 2. 

Als dalspiegel kan aangehouden worden <0,5 mg/I of <1,0 mg/1. In de literatuur worden beide referentiewaardes genoemd. <22-24> Lokaal kan besloten
worden voor een van beiden. 

IC 

Voor IC-patiënten bestaan aparte populatie-modellen die rekenen met een groter verdelingsvolume; dit wordt o.a. bij sepsis gezien. Hier worden naast 
de 15-20 mg/I streefwaarden in de literatuur ook hogere streefwaarden van >20 mg/I genoemd.<25;25>

Neonaten 

Voor neonaten kan het model van Vervelde et al. (27> toegepast worden (op basis van gewicht) maar ook het recent gepubliceerde model van Fuchs et
a1.<28> De modellen zijn serum kreatinine onafhankelijk. Bij neonaten wordt naar een lagere topspiegel gestreefd dan bij volwassenen aangezien de 
MIG-waarde van de meest relevante micro-organismen bij deze patiënten kleiner is dan 1 mg/1.(29-31> Bij micro-organismen waarvan de MIG-waarde
hoger is, kan worden overwogen om hogere topspiegels na te streven. 

Endocarditis 

Bij endocarditis wordt gentamicine gegeven in combinatie met een 13-lactam-antibioticum, wat zorgt voor de intracellulaire opname van het 
aminoglycoside welke vervolgens bactericide werkt. De synergie tussen beiden bleek in vitro bij streptomycine gevoelige - en ongevoelige 
enterokokken optimaal te zijn bij een gentamicine concentratie van 3-5 mg/L. Het synergetische effect werd niet groter bij hogere concentraties(32l. De 
SWAB richtlijn(16l adviseert een dosering van 1 dd 3 mg/kg bij endocarditis, waarbij een topspiegel van 8-12 mg/I te verwachten is. Dit in tegenstelling 
tot andere richtlijnen'33l waar in het algemeen een dosering van 3 mg/kg/dag i.v. in 2-3 doses (met een streefwaarde van de topspiegel van 3-4 mg/L)
wordt gehanteerd en alleen in bepaalde gevallen (orale streptococci en groep D streptococci) 3 mg/kg/dag in 1 dosis wordt aangehouden. 

lntraperitoneale toediening bij peritonitis 

Wanneer gentamicine intraperitoneaal (IP) wordt toegediend, wordt dit gedaan om lokaal een hoge concentratie te krijgen. De biologische 
beschikbaarheid van gentamicine na IP toediening bleek uit de studie van Varghese et a1.<34l 76% te zijn bij PD patiënten met peritonitis. Dit is hoger
dan vergeleken met PO patiënten zonder peritonitis (circa 50%). De mediane serum spiegels waren maximaal 3,1 mg/L en minimaal 1,9 mg/L. 
Alhoewel in de literatuur wordt geadviseerd om de spiegels te monitoren om toxiciteiUaccumulatie te voorkomen, zijn er geen eenduidige 
streefwaarden waaraan deze concentraties dienen te voldoen.<7;a;35l Er wordt dan ook niet geadviseerd om o.b.v. de dalspiegel een dosisaanpassing
(verlaging) per gift te doen of de frequentie te verlengen, aangezien de Cmax/MIC en AUC/MIC belangrijke parameters zijn voor het effect. Studies 
naar de effectiviteiUtoxiciteit van een kortere 'dweil-time' van de IP gentamicine-oplossing om de systemische blootstelling (en daarmee toxiciteit) te 
verminderen moeten nog uitgevoerd worden. Verder blijken peritonitis en de rest-nierfunctie belangrijke parameters in de mate van systemische klaring 
van gentamicine. Anderzijds hebben peritonitis (doorlaatbaarheid van peritoneum voor gentamicine neemt toe) en de 'peritonea! membrane transporter 
status' invloed op de systemische absorptie van gentamicine na IP toediening_ (34l 

Intermitterende hemodialyse 

Studies hebben laten zien dat de klaring van gentamicine door hemodialyse varieert tussen 78 - 116 ml/min. (5;35-3aJ Bij gebruik maken van
farmacokinetische software dient een waarde te worden gekozen voor de restklaring. Tussen dialysesessies door kan hiervoor de werkelijk serum 
kreatinine concentratie ingevoerd worden. Uit de studie van Keiler et al. <6> in hemodialysepatiënten die netilmicine kregen bleek dat een topspiegel <8
mg/I geassocieerd was met falen van de therapie. Naast de topspiegel was ook de dalspiegel (afname voor de dialyse) bij patiënten met therapiefalen 
lager dan die bij patiënten waarbij de therapie effectief was. Men moet een hogere dalspiegel accepteren dan bij patiënten zonder nierfunctiestoornis of 
dialyse. In deze studie waren de dalspiegels 2,5-5 mg/I bij een doseerfrequentie van elke 24 uur. De auteurs geven dit niet zozeer als advies voor een 
minimale dalspiegel. Wel geeft men aan dat er gedoseerd kan worden tot een zelfde AUC bereikt wordt als bij patiënten zonder nierfunctiestoornis. 

Er zijn studies uitgevoerd naar het doseren van gentamicine voor de dialysesessie i.p.v. erna. (39;4oJ Hiermee kunnen hogere keer doseringen gegeven
worden en daardoor hogere topspiegels bereikt worden terwijl de kans op toxiciteit door te hoge dalspiegels verkleind wordt. Effectiviteitsstudies 
ontbreken echter nog. 

CAVH(D)/CWH(D) 



Bij CAVH(D) en CVVH(D) is de ervaring dat de actuele serum kreatinineconcentratie een goede maat is voor de totale (inc. extracorporele) klaring. 
Vanwege de hoge extractieratio (ca. 100%) kan ook de filtratiesnelheid (veelal 2-4 liter per uur) als benadering van de klaring worden gebruikt. <41> In de
studie van Petejova et al.<42> bleek de mediane totale klaring gentamicine in patiënten met sepsis en acuut nierfalen die CWH ondergingen dezelfde

klaring te hebben als patiënten zonder nierfunctiestoornis. De auteurs concludeerden daarom dat eenzelfde dosering als patiënten zonder 

nierfunctiestoornis gegeven kan worden onder CWH. 

In de literatuur wordt een gentamicine-vrije periode beschreven van 4 uur <0,5 mg/L en 4-16 h <1,0 mg/L in kinderen<22 :43l_ Bij neutropene patiënten

moet deze termijn zeker niet overschreden worden gezien de verminderde afweer. In die gevallen kan het doseerinterval verkleind worden. Bij een te 

hoge dalspiegel kan het doseerinterval juist verlengd worden naar 36 of maximaal 48 uur.<22>

lntrathecale toediening 

In de literatuur zijn geen gegevens bekend over optimale concentraties in liquor na intrathecale toediening. Het lijkt rationeel om ook hier een 

topspiegel van minimaal 8 maal de MIC90 aan te houden (>20 mg/I). 

Toxiciteit 

De toxiciteit van gentamicine bestaat voornamelijk uit renale en oto-/vestibulotoxiciteit. De opname van gentamicine in de renale tubuli en het 

middenoor is echter al bij relatief lage concentraties verzadigbaar, zodat hoge concentraties niet leiden tot een hoger risico op toxiciteit. Nefrotoxiciteit 

wordt veroorzaakt door verzadigbare opname van gentamicine in de proximale niertubulus. Studies hebben aangetoond dat bij eenmaal daags 
doseren minder gentamicine wordt opgenomen in de epitheelcellen van de proximale niertubuli en daarmee minder nefrotoxiciteit wordt gezien dan bij 

meermaaldaags doseren.<46> Desondanks kan nefrotoxiciteit al na 3 dagen na start van een eenmaal daagse therapie optreden.<47> Door het

aanhouden van grotere intervallen neemt de toxiciteit af, aangezien hoge dalspiegels één van de risicofactoren voor het ontstaan van nefrotoxiciteit is. 
<18A4l Door cumulatie van de spiegels kan daarnaast tevens oto- en vestibulotoxiciteit ontstaan. <44) Nefrotoxiciteit is meestal reversibel, oto- en

vestibulotoxiciteit meestal niet. Hypotensie en volume-depletie kunnen vanwege het effect op de nierfunctie de kans op toxiciteit vergroten. Verder 

heeft een aantal geneesmiddelen in combinatie met gentamicine invloed op de toxiciteit (zie interacties).<9>

Achtergrondinformatie 

Al enige tijd bestaat het beleid om korte kuren gentamicine voor te schrijven waarbij hoge topspiegels met grotere intervallen tussen doseringen 

worden nagestreefd (veelal 1 maal daags). De effectiviteit neemt door het aanhouden van grotere intervallen en hoge topspiegels mogelijk toe. (44) Dit

zou veroorzaakt worden doordat de werking van gentamicine bij hogere topspiegels toeneemt (concentratie-afhankelijke bactericide werking).<45> 

Tevens zal verlenging van het doseerinterval de post-exposure resistance verminderen, omdat het frequenter doseren van gentamicine leidt tot 

reductie van de opname door micro-organismen.<18>

Interacties 

Het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd bij combinatie met ciclosporine en cisplatine. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden. Het risico op 

nefrotoxiciteit kan tot 6 maanden na staken van cisplatine aanwezig zijn. Het risico op nefrotoxiciteit is verhoogd bij combinatie met amfotericine B. In 

de literatuur is onvoldoende onderbouwing voor interactie met carboplatine of lisdiuretica. Het risico op nefrotoxiciteit kan toenemen bij combinatie met 

bepaalde cefalosporines, polymyxines, vancomycine en NSAID's. Er is een verminderde renale klaring van gentamicine en amikacine opgetreden bij 

combinatie met indometacine bij prematuren en bij combinatie met andere NSAID's. 

Aminoglycosiden kunnen de neuromusculaire blokkade (vooral de ademhalingsdepressie) veroorzaakt door perifeer werkende spierrelaxantia 

versterken. Bij combinatie met verschillende betalactam-antibiotica kan een synergistische werking optreden tegen bepaalde bacteriën, zoals 

Pseudomonas aeruginosa en Enterococcus faecalis. 

Aminoglycosiden kunnen in vitro worden geïnactiveerd door bepaalde penicillines; in vivo is deze inactivering alleen gezien bij ernstige 

nierfunctiestoornis. 

PK parameters 

Cl (I/kg/uur) Vd (I/kg) t½, f! (uur) % eiwit 

volwassenen 0,07 0,2-0,5 2-3 (9) <10(16) 

kinderen (30) 0,01-0, 1 0,3-0,6 1,5-3 <10(16) 

neonaten (31,32) 0,02-0,06 0,4-0,8 5-12(9) <10(16) 

Populatiemodellen 

Vd Kelm Kelr literatuur 

(I/kgLBMc) (uur-1 ) (uur -1 /ml/min/1,73m2) 

volwassene, geen IC 0,28 ± 0.08 0,0364 ± 0.016 0,0024 ± 0,0016 (14)



volwassenen, IC 0,33 ± 0,10 0,0118 ± 0.0012 0,0025 ± 0.0011 (14) 

kind (10-16 jaar) 0,27 ± 0,20 0,0150 ± 0,0100 0,0024 ± 0,0010 (48) 

kind (5-10 jaar) 0,35 ± 0,16 0,0150 ± 0,0100 0,0018 ± 0,0011 (48) 

kind ( 1-5 jaar) 0,40 ± 0,20 0,0149 ± 0,0100 0,0019 ± 0,0011 (48) 

kind (6 mnd-1 jaar) 0,46 ± 0,32 0,0152 ± 0,0100 0,0020 ± 0,0011 (48) 

kind (1-6 maand) 0,54 ± 0,16 0,0157 ± 0,0100 0,0018 ± 0,0014 (48) 

kind (0,5-1 maand) 0,58 ± 0,16 0,0160 ± 0,0100 0,0018 ± 0,0010 (48) 

neonaat > 1500 g 0,56 ± 0,18 0, 1026 ± 0,0427 - (27) 

neonaat < 1500 g 0,58 ± 0,14 0,0810 ± 0,0373 - (27) 

intraperitoneaal 0,24±0,12 0,15 ± 0,0075 0,0024 ± 0,0012 AHZ 
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