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Geldt voor: Doelgroepen: volwassenen en kinderen. 

Indicatiegebied: Patiënten met een nier-, long-, lever-, hart-, of beenmergtransplantatie 

Monstermateriaal: Volbloed, 4 ml in EDTA-buis 

Dried Blood Spot (DBS) strip 

Afnametijdstip: Meerder mogelijkheden: 

- Tacrolimus (Prograft®, generieke preparaten):

• Dalspiegel (12 uur na laatste inname vlak voor de volgende gift).

• Limited sampling AUC0---12 : afname op t=0, 1, 3h.(1)

-Tacrolimus (Advagrat® en Envarsus® (slow release tacrolimus preparaten)):

• Dalspiegel (24 uur na laatste inname vlak voor de volgende gift).

Laatst bijgewerkt: 

dinsdag 5 januari 2016 16: 17:00 

Bewaarcondities: Koelkast: 2-8°C. Het bewaren van volbloed monsters gedurende zeven dagen op kamertemperatuur of gedurende 28 dagen in de 

koelkast of gedurende een jaar in de vriezer (-70°C) heeft geen invloed op de stabiliteit. Het monster kan ongekoeld verstuurd 

worden.(2) 

Inzending: 

Interpretatie: 

Niertransplantatie 

(UMCU Schema 1) 

Niertransplantatie 

(UMCU Schema 2) 

Dried Blood Spot (DBS) strips: 1 maand bewaren op 4°C(3) of 14 dagen bewaren op kamertemperatuur(4) heeft geen invloed op 

de stabiliteit. 

Klinisch Farmaceutisch Laboratorium / Klinisch Chemisch Laboratorium 

Tijd na transplantatie Streefwaarden (µg/I) 

0-1 maand 15-20

1-3 maanden 10-15

> 3 maanden 5-12

1-2 weken 15-20

3-4 weken 10-15

1-6 maanden 5-10

> 6 maanden 5-7



Niertransplantatie < 6 weken 8-10

(LUMC) > 6 weken 5-7

> 6 maanden 3-5

Levertransplantatie < 6 weken 10-20

(UMCU) > 6 weken 5-15

> 6 maanden 5-10

Levertransplantatie < 3 maanden 10-15

(LUMC) > 3 maanden 4-8

Harttransplantatie 0-60 dagen 5-20

60-180 dagen 10-15

> 6 maanden 8-10

> 6-9 maanden (stabiele 5-10
patiënten)

Longtransplantatie 1 week 15-20

(UMCU) 2-4 weken 10-15
2-3 maanden 10
4-6 maanden 7-10

Niertranplantatie kinderen 0-1 maand 10-15

>1 maand 5-10

> 1 jaar 3-5

Stamceltransplantatie 5 -15

kinderen 

Bij continue intraveneuze infusie streeft men naar een 'plateauspiegel' gelijk aan 1.4 x de streefdalspiegel.(5) 

Tacrolimus gecombineerd met everolimus/sirolimus: 
In de praktijk worden tacrolimus spiegels van 50% t.o.v. de referentiewaarden nagestreefd, b.v. 3 - 6 mg/I >3 maanden posttransplantatie aangehouden 
bij de combinatie met een mTOR-remmer. 

AUG schatting bij 2dd doseren (Prografl®, generieke preparaten), sterk afhankelijk van transplantatiecentrum 

Tijd na transplantatie �UCo-12 (µg*h/I) 

Niertransplantatie (AMC, 0-6 weken 6 weken-3 210 125 

LUMC, VUMC, UMCU) maanden 

Niertransplantatie (MUMC) Na transplantatie 200 

Onderhoud 100 

Inleiding 

Tacrolimus is een immunosuppressivum en wordt onder andere toegepast ter profylaxe van afstoting van allogene transplantaten van de nier 
(volwassenen), het hart, de longen, het stamceltransplantaat en de lever, en voor de behandeling van afstoting van allogene transplantaten van de 
lever, nier en hart na eerdere behandeling met andere immunosuppressiva. Daarnaast is tacrolimus effectief gebleken als behandeling van 
inflammatory bowel disease (IBD).(6) Frequente controle van bloedspiegels is vereist door de grote variabiliteit in farmacokinetische parameters en de 
nauwe therapeutische breedte. 

Doseringsrichijijnen 

De dosering dient mede op geleide van de bloedconcentraties aangepast te worden aan de individuele conditie van de patiënt. Orale toediening van 
tacrolimus heeft de voorkeur. Kinderen krijgen doseringen die 1,5-2 maal hoger zijn dan de volwassen dosering. 

Startdoseringen 

Volwassenen, profylaxe afstoting allogene transplantaten 

Levertransplantatie: 
Orale toediening: 0, 10-0,20 mg/kg/dag, verdeeld over twee doses. Met toediening wordt circa 12 uur na beëindigen van de operatie begonnen. 
Intraveneuze toediening: 0,01-0,05 mg/kg/24 uur via continu of intermitterend infuus. 



Niertransplantatie: 

Oraal: 0,30 mg/kg/dag, verdeeld over twee doses. Met toediening wordt circa 24 uur na beëindigen van de operatie begonnen. Intraveneus: 0,05-0, 10 

mg/kg/24 uur als continu infuus. 

Kinderen, profylaxe afstoting allogene transplantaten 

Levertransplantatie: 

Oraal: 0,30 mg/kg/dag, verdeeld over twee doses. 

Intraveneus: 0,05 mg/kg/24 uur als continu infuus. 

Behandeling van afstoting van allogene transplantaten na eerdere behandeling met andere immunosuppressiva 

Lever- en niertransplantatie: 

Startdosering komt overeen met de dosering aanbevolen bij de profylaxe van afstoting allogene transplantaten. 

Harttransplantatie: 

Oraal: 0, 15 mg/kg/dag, verdeeld over twee doses. 

Intraveneus: 0,05 mg/kg/24 uur via continu of intermitterend infuus. 

Lever- en nierfunctiestoornissen (7): tacrolimus wordt vrijwel geheel gemetaboliseerd. Dosisaanpassing bij nierfunctiestoornis is niet nodig. Bij 

leverfunctiestoornissen de dosis verlagen. 

Referentiewaarden 

Spiegelafname 

Spiegelbepalingen worden in de vroege transplantatiefase gemiddeld 2-3 keer per week gedaan bij transplantatiepatiënten, en vervolgens gedurende 

de onderhoudstherapie periodiek uitgevoerd. 

Bij tacrolimus wordt de dalspiegel 12 uur na de vorige toediening, vlak voor de volgende toediening afgenomen. Bij longtransplantatie patiënten 

worden vooral in de directe post-transplantatie setting op de intensive care unit vaak dagelijks spiegels afgenomen. Spiegelbepalingen worden 

speciaal uitgevoerd na aanpassing van de dosering, overschakeling op een ander immunosuppressivum en na verwachte interacties(?). Een verkorte 

AUC bepaling is mogelijk een alternatief voor de dalspiegel. Zie verder in paragraaf achtergrondinformatie. 

Tacrolimus bloedmonsters dienen niet uit hetzelfde lumen genomen te worden waarover tacrolimus is geïnfundeerd. Vanwege lijncontaminatie geeft dit 

namelijk vele malen hogere bloedconcentraties. Bloedbemonstering uit een multi-lumen lijn waarover tevens tacrolimus wordt gegeven wordt in feite 

afgeraden, aangezien ook hogere tacrolimuswaarden kunnen worden teruggevonden uit lumina waarover geen tacrolimus wordt toegediend.(10, 11) 

Interpretatie resultaten 

In de praktijk zijn dalspiegels in de vroege transplantatiefase in het algemeen tussen 5-15 µg/I bij levertransplantatiepatiënten (12) en tussen 10-20 µg/I 

bij nier- en harttransplantatiepatiënten. Gedurende onderhoudstherapie wordt bij zowel levertransplantatie- als niertransplantatiepatiënten gestreefd 

naar een concentratie van 5-10 µg/1. 

Verder dient men bij continue intraveneuze infusie te streven naar een 'plateauspiegel' gelijk aan 1.4 maal de streefdalspiegel.(5) 

Veranderingen in hematocriet waarden hebben gevolgen op de aan erytrocyten gebonden tacrolimus concentratie, terwijl de ongebonden concentratie 

ongewijzigd blijft. In de praktijk gaat men uit van een goede correlaties tussen dalspiegels. Echter, deze correlatie wisselt van populatie tot populatie en 

van de fase posttransplantatie. De streefwaarden bij kinderen zijn over het algemeen gelijk aan de streefwaarden bij volwassen.(13) Bij kinderen 

worden vaker AUC's afgenomen omdat de intra-individuele variatie in kinetiek groter is ten opzichte van een volwassenpopulatie.(14) 

Indien de AUC geschat wordt aan de hand van een korte curve van twee of drie punten (0, 1, 2, 3 of 4 uur na inname) wordt in de eerste 3 tot 6 

maanden (per centrum en schema verschillend) een hogere streefwaarde (bijv. 210 µg*.h/I) aangehouden dan daarna (bijv. 125 µg*h/I) vanwege de 

verhoogde kans op acute afstoting.(15, 16) Bij populaties met sterk variabele interindividuele farmacokinetiek zoals kinderen en patiënten met anti

retrovirale medicatie wordt AUC monitoren aanbevolen gezien de matige voorspelling van de expositie in termen van AUC op basis van dalspiegels. 

(17) Berekening van de AUC vindt plaats op basis van een populatiemodel (zie Farmacokinetische parameters) en Bayesian fitting aan de hand van de

schijnbare (berekende) klaring (AUC = F*D/CL) bij gefixeerde biologische beschikbaarheid (F=0,23) bijv. in MwPharm.(18)

Toxiciteit 

Bij overdosering van tacrolimus zijn de volgende verschijnselen waargenomen: tremor, hoofdpijn, misselijkheid, braken, urticaria, lethargie, verhoogde 

BUN en creatinine serumconcentraties en verhoogde alanine- en aspartaataminotransferase-concentraties. (7) 

Bij niertransplantatie patiënten treedt vaak hypomagnesiëmie op als gevolg van onder meer tacrolimus blootstelling. De incidentie ligt vele malen hoger 

vlak na transplantatie vergeleken met de latere periode na transplantatie. Verhoogde tacrolimusspiegels gaan gepaard met een verhoogd risico op het 

ontwikkelen van een hypomagnesiëmie. Vermoedelijk induceert tacrolimus de renale klaring van magnesium.(25) 

Achtergrondinformatie 

Verschillende methoden worden gebruikt om de tacrolimus spiegel te bepalen. In een enkel laboratorium wordt immunoassay (MEIA) gebruikt, maar 

HPLC-MS/MS wordt het meest toegepast in Nederland. Genoemde streefdalspiegels gelden voor de bepaling met HPLC-MS/MS. 



De immunoassay vertoont enige kruisreactiviteit met metabolieten van tacrolimus. In patiënten met leverfalen zijn hogere spiegels gemeten met behulp 

van immunoassays.(7,15,19) Bij niertransplantatiepatiënten worden met HPLC-MS/MS lagere (± 15%) spiegels gevonden in vergelijking met 

immunoassay. De bepalingsgrens van de immunoassays ligt in het laag-therapeutisch gebied, terwijl die van HPLC-MS/MS er ruim onder ligt. 

De spiegels worden in volbloed gemeten omdat ongeveer 90% van de tacrolimus verdeeld is over de bloedcellen en omdat deze spiegels beter 

correleren met het klinisch effect. Bij lage hematocrietwaarden (<30-40%) moeten de uitkomsten van de MEIA immunoassay met voorzichtigheid 

worden geïnterpreteerd.(19) In nier- en levertransplantatiepatiënten vertonen dalspiegels een goede correlatie met de AUC (na de eerste dosis, 

gedurende de tweede week van behandeling en na behandeling van drie maanden).(8) Een verkorte AUC kent een betere correlatie met de werkelijke 

AUC dan een dalspiegel. (15, 16, 19-21) 

Tacrolimus wordt snel maar onvolledig geabsorbeerd in het maag-darmkanaal. De biologische beschikbaarheid na orale toediening is slecht en wisselt 

sterk van patiënt tot patiënt: gemiddeld 25% (4-93%). De intra-individuele variatie is daarentegen relatief laag. De snelheid en mate van absorptie van 

tacrolimus wordt gereduceerd door de aanwezigheid van voedsel. De Cmax wordt ongeveer 1-2 uur na orale toediening bereikt. Tacrolimus wordt sterk 

gebonden aan erytrocyten. Deze binding is concentratie-afhankelijk en de bloed:plasma-ratio is lager bij hogere concentraties als gevolg van de 

verzadiging van de binding. De plasma-eiwitbinding is 99%. In nier- en levertransplantatiepatiënten is na intraveneuze toediening van tacrolimus het 

verdelingsvolume respectievelijk 1,41 en 0,85 I/kg. Tacrolimus wordt voornamelijk in de lever gemetaboliseerd. Minder dan 1 % wordt onveranderd in 

de urine uitgescheiden. Een klein gedeelte wordt gemetaboliseerd in de darmmucosa. Het metabolisme in lever en darmmucosa gebeurt door CYP3A4 

en P-gp. Tacrolimus wordt in meer dan 15 metabolieten omgezet, waarvan de belangrijkste, 13-O-demethyl-tacrolimus, ook enige 

immunosuppressieve activiteit vertoont. De gemiddelde halfwaardetijd (t½b) was in nier- en levertransplantatiepatiënten ongeveer 19 en 12 uur.(8) 

Sedert 2007 en 2014 zijn respectievelijk Advagraf® (slow release tacrolimus, Astellas) en Envarsus® (LCP-tacrolimus, Chiesi). Beide zijn preparaten 

met eenmaal daags doseringsregime, in de handel. Advagraf® en Envarsus® zijn qua dosering niet zomaar 1 :1 uitwisselbaar met Prograft®, 

aangezien de hogere doses (10-15%) van Advagraf® en de lagere doses (30%) van Envarsus® nodig is om zelfde dalspiegels te krijgen zoals die zijn 

bereikt met Prograft® tijdens de eerste weken na transplantatie.(22,23) 

Aangezien de dalspiegel/AUC ratio's gelijk zijn tussen de gereguleerde afgifte preparaten en Prograft® , kunnen dezelfde dalspiegels worden 

nagestreefd. Echter, in een onderzoek waarin Advagraf® en Prograft® formuleringen werden vergeleken bleek de absorptiesnelheid van Advagraf® 

bij 31 % van de onderzochte patiënten gelijk te zijn aan de absorptiesnelheid van Prograft®. Aangezien er gelijke dalspiegels worden nagestreefd bij 

Advagraf® en Prograft® gebruik, waren de doseringen en AUC's in de subgroep significant hoger door het ontbreken van een vertraagde 

afgifteprofiel.(1) 

Het switchen van Prograft® naar generiek en het switchen van generiek naar generiek is mogelijk. Het is echter niet wenselijk aangezien 

tacrolimus een nauwe therapeutische breedte kent.(24) Indien deze switch toch wordt overwogen, wordt aanbevolen om frequent spiegels te 

monitoren rondom de switch. 

Interacties 

lmmunosuppressiva 

Tacrolimus spiegels kunnen stijgen, wanneer de toediening van steroiden wordt gestopt.(26) Verder zijn er geen klinisch relevante interacties tussen 

tacrolimus en andere immunosuppressiva beschreven. Echter, de fabrikant ontraadt gelijktijdige toediening van tacrolimus met ciclosporine. Door de 

combinatie zou de halfwaardetijd van ciclosporine verlengd zijn.(?) 

CYP3A4-remmers en inductoren 

De bloedspiegel van tacrolimus wordt verhoogd door combinatie met CYP3A4-remmers en wordt verlaagd als gevolg van inductie van het CYP3A4-

systeem. Indien tacrolimus wordt gecombineerd met CYP3A4-remmers, inductoren of substraten wordt het volgen van spiegels aanbevolen. 

HIV medicatie 

Proteaseremmer, voornamelijk ritonavir geven een zeer sterke remming van het metabolisme van tacrolimus. Dosisreducties tot 99% zijn beschreven 

(27) 

Farmacogenetica 

CYP3A5 expressors (hetero- en homozygoot) t.o.v. non-expressors (het meest voorkomende genotype): 

Afname van de dosisgecorrigeerde dalconcentratie met 41-77%. 

Afname van de dosisgecorrigeerde AUC met 57%. 

Over het algemeen kennen CYP3A5 expressors een verhoogde metabole omzetting van tacrolimus. De benodigde doseringsverhoging, die dit 

genetisch polymorfisme tot gevolg kan hebben, wordt in de praktijk kort na transplantatie doorgevoerd op basis van monitoring van de 

geneesmiddelconcentratie. 

Effect 

Toename concentratie 

tacrolimus 

Geneesmiddel 

diltiazem, nicardipine, nifedipine, verapamil, clotrimazol, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, 

claritromycine,erytromycine, cisapride, metoclopramide, bromocriptine, cimetidine, corticosteroïden, ciclosporine, 

protease-remmers en grapefruitsap. 



Afname concentratie 

tacrolimus 

P-glycoproteïne

carbamazepine, fenytoine, fenobarbital rifabutine en rifampicine. 

De bloedspiegel van tacrolimus is verlaagd door gebruik van Sint Janskruid. Waarschijnlijk is de spiegel verlaagd door de inductie van CYP3A4 en P

gp.

Diarree en wisselend ontlastingspatroon 

Hogere en lagere bloedspiegels van tacrolimus kunnen worden gevonden bij diarree of wisselend ontlastingspatroon.(28,29) Het advies is om in deze 

gevallen vaker een tacrolimusspiegel te bepalen dan standaard.(30) 

PK parameters 

F(%) 

gezonde vrijwilligers 18 

niertransplantatiepatiënte 17 

levertransplantatiepatiënten 22 

kinderen 31 

Populatiemodellen 

Vd 

(I/kg) 

Niertransplantatie 0, 180 ± 0,063 

Vigerend model in LUMC en AMC. 

Literatuur 

Cl(l/uur/kg) 

0,041 

0,083 

0,053 

0,138 

Kelm 

(uur-1) 

0,517 ± 0,096 

Vd (I/kg) t½f3 (uur) % eiwit Tmax (uur) 

1,94 34,8 99 1,6 

1,41 (i.v.) 18,8 99 1,5 

0,85 (i.v.) 11,7 99 2,3 

2,6 (i.v.) 11,5 2, 1 

K12 K21 F Ka Tlag 

(uur-1) (uur-1) (%) (uur-1) (uur-1) 

2,850 ± 2,219 0,384 ± 0,410 0,23 (vast) 0,580 ± 0,524 0,956 ± 0,161 
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