
TDM Monografie: Bosutinib 

 

Synoniemen 

Bosulif®  

 

Geldt voor   Doelgroepen: volwassenen 

    Indicatiegebied: Chronische myeloide leukemie (CML) 

Monster materiaal  Kleine EDTA- of heparinebuis; bepaling in plasma 

Afname tijdstip   Dalspiegel (C0) 

Bewaar condities Vriezer (-20 °C). Stabiel tot 3 maanden [1] 

Transport   Kamertemperatuur. Stabiel tot 48 uur [2] 

Interpretatie   Therapeutisch: C0 75 – 215 ug/L [3,4,5,6] 

    Toxisch: geen duidelijke bovengrens gedefinieerd  

Evidence level    3  

_________________________________________________________________________________ 

Inleiding 

Bosutinib is een tweede generatie tyrosinekinaseremmers (TKI). Het remt selectief het fusie eiwit 

BCR-ABL kinase, welke bijdraagt aan de ontwikkeling van chronische myeloïde leukemie (CML). 

Daarnaast remt bosutinib SRc kinases [7].  

De behandeling van CML met de eerste generatie TKI imatinib kan bemoeilijkt worden door het 

ontstaan van resistentie tegen imatinib gedurende de behandeling. Als tweede generatie TKI is 

bosutinib werkzaam in 16 van de 18 imatinib resistente BCR-ABL mutaties [7].  

Momenteel is bosutinib geregistreerd voor de behandeling van philadelphia chromosoomom-positieve 

chronische myeloïde leukemie (Ph+ CML) in de chronische fase en in de accelaratiefase of blastaire 

fase na falen van één of meer TKIs en wanneer imatinib, nilotinib en dasatinib niet als geschikte 

behandelopties worden beschouwd [8].  

Doseringsrichtlijnen 

Verschillende behandelregimes worden gehanteerd, afhankelijk van de fase van de ziekte [8,9]. 

Ph+ CML als onderhoudstherapie in de chronische fase: 

De standaard dosis is 400 mg 1x per dag. Bij onvoldoende hematologische respons kan de dosering 

geleidelijk verhoogd worden tot maximaal 600 mg 1x per dag in stappen van 100 mg.  

Ph+ CML in de acceleratiefase of blastaire fase: 

De standaard dosis is 500 mg 1x per dag. Bij onvoldoende hematologische respons in week 8 of bij 

onvoldoende cytogenetische respons in week 12, kan de dosering verhoogd worden tot maximaal 600 

mg 1x per dag. 

Wanneer niet-hematologische toxiciteit optreedt, zoals ernstige diarree, wordt bosutinib tijdelijk 

gestaakt tot herstel. Vervolgens wordt bosutinib in een lagere dosis herstart. De fabrikant beveelt aan 

om met een 100 mg lagere dagdosis de therapie te hervatten [9].   

Referentiewaarden 

Therapeutische concentraties:   C0 : 75 – 215 ug/L [3,4,5,6] 

Spiegelafname 

Dalspiegels (vlak voor de volgende gift) op steady-state. Steady-state wordt bereikt na minimaal 4 

halfwaardetijden na start van de therapie. Dit komt voor bosutinib neer op circa 6 dagen.  

Interpretatie resultaten 

Tot op heden is er weinig data beschikbaar met betrekking tot de relatie tussen bosutinib spiegels en 

farmacologische respons of toxiciteit. De streefwaardes voor bosutinib bij de behandeling van CML 

zijn dan ook niet eenduidig vastgesteld [6]. Wel lijkt deze beperkte informatie uit te wijzen dat er 

sprake is van zowel een concentratie-effect als concentratie-toxiciteit relatie [3]. De farmacokinetiek 



van bosutinib lijkt een grote interpatiënt variabiliteit te kennen (mede gerelateerd aan voedselinname) 

en een kleine intrapatiënt variabiliteit [10]. Bovengenoemde redenen rationaliseren de toepassing van 

TDM bij bosutinib, al zijn exacte streefwaardes nog niet gedefinieerd.   

TDM van bosutinib wordt onder TDM evidence level 3 geschaard [5]. Spiegelbepaling kan zinvol zijn in 

situaties waarin er sprake is van een geneesmiddel interactie, bij verdenking op therapie-ontrouw, bij 

toediening door een sonde, bij een onverklaarbaar gebrek aan effectiviteit of bij verdenking op 

toxiciteit.  

Effectiviteit 

Hysu et al. beschrijven in een retrospectieve PK-PD analyse de relatie tussen bosutinib blootstelling 

en effectiviteit bij 749 patiënten in de chronische fase van CML met bosutinib 500 mg/dag [3]. De 

bosutinib blootstelling (als area under the curve (AUC)) en dalspiegel berekend uit gepoolde 

plasmaspiegels afgenomen op steady-state waren geassocieerd met zowel een volledige 

cytogenetische respons, een major moleculaire respons (MMR) en een complete hematologische 

respons na 1 jaar behandeling. De mediane dalspiegel bij een dosering bosutinib van 500 mg/dag was 

op steady state 147 ug/L (range: 16,2-841,0 ug/L). Boven dalspiegels van 75 ug/L werd een plateau 

gezien in de blootstelling-respons curve voor een volledige cytogenetische respons. Echter, de 

auteurs hebben geen cut-off waarde voorgesteld. 

In de registratiestudie van Bosulif® was de gemiddelde dalspiegel 180±126 ug/L in de totale 

studiepopulatie bij een 500 mg/dag [4]. De gemiddelde dalspiegel was 5,7 keer hoger in de groep van 

responders dan in non-responders. Dosisophoging naar 600 mg in de non-responders groep liet in 

meerdere patiënten een verbeterde respons zien. Exacte patiënt aantallen in deze groepen werd niet 

gerapporteerd. Ook in deze studie werd geen concrete streefwaarde voor een dalspiegel gedefinieerd.  

Concluderend is er geen prospectief onderzoek uitgevoerd naar een streefwaarde voor de 

systemische blootstelling van bosutinib. De optimale PK/PD target voor bosutinib dient derhalve nog 

vastgesteld te worden. Echter, op basis van theoretische gronden, in combinatie met de mogelijke 

concentratie-effect relatie, lijkt de dalspiegel een geschikte target. Bosutinib bindt reversibel aan het 

kinase domein van het fusie-eiwit BCR-ABL. Een continue remming van dit eiwit is gewenst voor een 

optimaal behandeleffect [13]. Een voldoende hoge dalspiegel is in dit geval van belang [5]. Uit 

bovengenoemde klinische studies is gebleken dat de standaard dosering bosutinib van 500 mg/dag 

gemiddeld gezien een adequate blootstelling oplevert. De normaalwaarde in de bestudeerde 

populaties varieerde tussen de 75 en 215 ug/L [3,4]. Bij patiënten onder deze normaalwaarden voor 

de dalspiegel werd meer therapiefalen gezien. Het nastreven van de normaalwaarde van de 

dalspiegel lijkt dus rationeel [6]. Op basis van de registratiestudies en bovengenoemde studie van 

Hsyu et al., adviseert Heine et al. om deze reden een normaalwaarde voor de dalspiegel na streven 

van 75  tot 215 ug/L bij de standaard dosering van 500 mg 1dd [5].  

Toxiciteit 

Uit bovengenoemde studie van Hysu et al. bleek ook een associatie te bestaan tussen het optreden 

van diarree en de blootstelling aan bosutinib en de dalspiegel [3]. Dit betrof slechts de incidentie van 

het optreden van diarree en niet de ernst. Overige bijwerkingen bleken niet concentratieafhankelijk.   

 

Deze bevindingen werden bevestigd in prospectieve studie van Mita et al. [14]. Deze studie 

onderzocht de relatie tussen de bloostelling aan bosutinib en toxiciteit in 25 Japanse CML patiënten, 

waarbij met name werd gekeken naar het optreden van diarree en leverdysfunctie. Van deze 

patiënten werden 10 patiënten behandeld met de standaard dosering van 500 mg/dag. Bij 15 

patiënten werd een dosis escalatie regime toegepast, waarin in stappen van 100 mg elke 2 weken 

werd opgebouwd tot maximaal 500 mg/dag. Diarree trad op bij 100% van de patiënten met de 

standaard dosering binnen 5 dagen na start, waardoor behandeling veelal onderbroken moest 

worden. Dit was slechts bij 1 patiënt het geval in de groep met het dosis escalatie regime. De 

behandelduur was significant langer in de dosis escalatie groep. De mediane dalspiegel was vrijwel 

gelijk voor beide behandelgroepen  op maand 6 na start van de behandeling. namelijk 63,0 ug/L bij 

een gemiddelde dagelijkse dosis van 489 mg per dag. Een hogere incidentie van het optreden van 

diarree en leverdysfunctie werd geobserveerd bij een dalspiegel >91,0 ug/L in beide groepen.  



Toxiciteit 

Een toxische bovengrens is niet gedefinieerd. Bij spiegels > 91 ug/L lijkt de incidentie van diarree en 

leverdysfunctie toe te nemen [14]. 

Achtergrondinformatie 

Absorptie 

Bosutinib wordt langzaam geabsorbeerd vanuit het maagdarmkanaal. Maximale plasmaconcentraties 

worden bereikt na circa 6 uur. Gelijktijdige inname met vetrijk voedsel verhoogt de maximale 

plasmaconcentratie en de blootstelling met respectievelijk 1,4 keer en 1,5 keer. De verhoging in 

bosutanib blootstelling als gevolg van inname met vetrijk voedsel, lijkt de kans op bijwerkingen (zoals 

diarree) niet te verhogen. Inname met vetrijk voedsel wordt dan ook niet afgeraden [4].  

Distributie 

Bosutinib wordt ruim gedistribueerd in het extravasculaire weefsel. Het schijnbare verdelingsvolume 

na toediening van 500 mg in gezonde vrijwilligers was > 5000 L. De plasma-eiwitbinding bedraagt 

96% en is niet afhankelijk van de concentratie [10].  

Metabolisme 

Bosutinib wordt gemetaboliseerd in de lever door CYP3A4 tot de voornamelijk inactieve metabolieten 

N-desmethyl bosutinib en oxydechlorinated bosutinib. In vitro data schrijven een activiteit van minder 

dan 5% toe aan deze actieve metabolieten, wat verwaarloosbaar is in verhouding tot de totale 

activiteit van bosutinib [10].  

Eliminatie 

Bosutinib wordt voor 91% uitgescheiden via de feces. Om deze reden is voorzichtigheid geboden bij 

leverfunctiestoornissen. Bovendien kan bosutinib zelf ook hepatotoxisch zijn. Indien 

levertransaminasen meer dan vijf keer boven de bovengrens van normaal worden gemeten, dient 

bosutinib tijdelijk gestaakt te worden. Deze bijwerking lijkt reversibel. [4]. Daarnaast werd er bij 

proefpersonen met reeds bestaande leverinsufficiënte een verhoogde frequentie gezien van QTc- 

verlenging [4]. Overige excretie vindt onder meer plaats via de urine. 

Bij nierfunctiestoornissen hoeft de dosering niet te worden aangepast.  

Interacties 

Bosutinib is substraat voor CYP3A4. Gelijktijdig gebruik van bosutinib en CYP3A4 remmers, 

bijvoorbeeld ketoconazol, erytromycine, itraconazol, claritromycine en grapefruitsap, kunnen de 

blootstelling aan bosutinib verhogen. Zo is de blootstelling aan bosutinib 8,5x verhoogd bij gelijktijdige 

inname van ketoconazol [15]. Ook matige CYP3A4 remmers kunnen  een klinisch relevent effect 

bewerkstelligen, zoals aprepitant. Hierbij werd een verdubbeling in de AUC van bosutinib gezien bij 

gelijktijdige toediening met aprepitant [16]. 

Anderzijds kan gelijktijdig gebruik met CYP3A4 inductoren, zoals onder meer rifampicine, fenytoïne, 

Sint Janskruid en dexamethason, de blootstelling aan bosutinib aanzienlijk verlagen. Zo kan 

gelijktijdige toediening met rifampicine de blootstelling aan bosutinib met 92% verlagen [17].  

Bosutinib kent veel klinisch relevante interacties met andere werkzame stoffen. Wanneer toepassing 

van de combinatie noodzakelijk is, kan spiegelbepaling van bosutinib ingezet worden om het effect te 

monitoren.  

PK parameters 

 F (%) oraal Vd (l/kg) T1/2el (uur) % eiwit-
gebonden 

Tmax (uur) 

Bosutinib 34 33,3  36 96 6 

 

Populatiemodellen 

― 
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