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Indicatiegebied: Adjuvans of als monotherapie bij patiënten met epilepsie met partiële aanvallen en/of gegeneraliseerde tonisch-klonische 

aanvallen en als adjuvans bij patiënten met het syndroom van Lennox-Gastaut 

Monstermateriaal: Stolbuis, lithium heparinebuis of Dried Blood Spot. De bepaling wordt uitgevoerd in serum, plasma of DBS. 

Afnametijdstip: Voor de dosis 

Bewaarcondities: Serum in de vriezer bij -20°C. Kan ongekoeld worden verzonden 

Interpretatie: 

Inleiding 

Therapeutisch 

Toxisch 

2-20 mg/L 

> 25 mg/L

Topiramaat behoort tot de groep nieuwere (niet-klassieke) anti-epileptica. Topiramaat is geregistreerd als adjuvans of als monotherapie bij patiënten 

met epilepsie met partiële aanvallen en/of gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen en als adjuvans bij patiënten met het syndroom van Lennox

Gastaut. Topiramaat wordt verder als middel van tweede keus toegepast bij het syndroom van West en fotosensibele epilepsie. 

Doseringsrichijijnen 

Volwassenen Onderhoudsdosis 200-400 mg/dag in 2 dosis [1] 

Kinderen vanaf 2 jaar Onderhoudsdosis 5-9 mg/kg/dag in 2 dosis [2] 

Bij het instellen van de therapie wordt een opbouwschema gehanteerd. Volwassenen aanvankelijk 25-50 mg 1x per dag 's avonds gedurende 1 week, 

vervolgens dosering elke 1-2 weken verhogen met 25-50 mg per dag in 1-2 doses. Kinderen vanaf 2 jaar aanvankelijk 1-3 mg/kg lichaamsgewicht 1x 

per dag gedurende 1 week, vervolgens met tussenpozen van 1-2 weken dosering verhogen met 1-3 mg/kg per dag. Bij monotherapie van partiële 

aanvallen bij kinderen van 6-18 jaar wordt een lagere onderhoudsdosering geadviseerd: 2 mg/kg/dag in 2 dosis [2]. 

Bij een creatinineklaring van 10-50 ml/min: 50% van de standaarddosis; geldt voor zowel het titratieschema als de onderhoudsdosering 

Referentiewaarden 

Spiegelafname 

Spiegels worden voor de dosis afgenomen (dalspiegels). 

Voor de meting van de topiramaat concentratie in serum en plasma zijn diverse immunoassay's beschikbaar: FPIA [3] en QMS [4]. Daarnaast zijn er 

meerde capillaire GC methoden gepubliceerd gebruikmakend van vlamionisatie (FID) [5], NP [6]en massaspectrometrie (MS) [7] detectie, alsmede 



LC/MS/MS methoden [8;9] 

Interpretatie resultaten 

In een artikel uit 1995 worden de gemeten serumconcentraties uit drie dubbelblind placebo gecontroleerde add-on studies gerapporteerd. The 

resultaten suggereren dat de controle van de aanvallen verbeterde bij serum topiramaat concentraties in het nauwe bereik van 3,5-5 mg/L [10]. In een 

andere studie zijn 3 serumconcentraties vergeleken (<1,7 mg/L; 1,7-10 mg/L; >10 mg/L). In deze studie wordt een significante correlatie gevonden 

tussen de topiramaat concentratie en mediane aanvalsvrije periode [11 ]. Penovich et.al. laten een trend zien naar hogere topiramaat concentraties 

(>10 mg/L) bij patiënten met een verbetering in vergelijking met patiënten zonder aanvalsreductie [12]. Anderzijds rapporteren Lhatoo et.al. mediane 

topiramaat concentraties van 7 mg/L bij responders en 9 mg/L in patiënten die aanvalsvrij zijn, vergeleken met 6 mg/L bij patiënten bij wie topiramaat 

was gestopt vanwege bijwerkingen. Er is een grote variatie in de relatie tussen serumconcentraties en therapeutische en toxische effecten [13]. In een 

andere studie is een gunstige respons verkregen van 70% bij 170 patiënten met refractaire (meestal partiele) epilepsie, waarvan 23% aanvalsvrij 

wordt. De doseringen waren zeer variabel en de serumconcentraties liepen uiteen van 2,4 tot 18 mg/L [14]. In een triple-blind, concentratie

gecontroleerd, parallelle groep studie zijn 65 patiënten gerandomiseerd naar een van de drie vooraf gespecificeerde serumconcentraties (laag = 2 

mg/L, medium = 10 mg/L en hoog= 19 mg/L) [15]. Patiënten bij wie de medium serumconcentratie werd nagestreefd hadden de beste uitkomst met 

betrekking tot aanvalsreductie. De patiënten in de medium en hoog groep ervaren meer bijwerkingen dan de patiënten in de laag groep. De auteurs 

concluderen dat een optimale respons hoogstwaarschijnlijk wordt bereikt bij serumconcentraties tussen 2 - 10 mg/L [15]. In de meeste studies die tot 

op heden zijn gepubliceerd zijn concentraties in de orde van 5-20 mg/L gerapporteerd, bij patiënten die met therapeutische doses topiramaat zijn 

behandeld [16]. In de AGNP (Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie) consensus wordt bij het gebruik als 

stemmingsstabilisator een therapeutische referentie waarde van 2-8 mg/L aanbevolen[17]. Op basis van deze literatuur stellen we het therapeutisch 

bereik op 2-20 mg/L. Omdat bij hogere concentraties vooral de bijwerkingen toenemen, is de toxische concentratie op 25 mg/L gesteld. 

Indicaties voor TDM van Topiramaat: 

• Controle therapietrouw

• Gebrek aan of onvoldoende response bij adequate dosering

• Verdenking op overdosering

• Bijwerkingen bij therapeutische dosering

• Geneesmiddelinteracties

• Bepaalde patiëntgroepen, zoals kinderen en ouderen (>65 jaar)

• Verminderde nier- en/of leverfunctie

• Zwangerschap

Toxiciteit 

Bij overdosering zijn lethargie, spraakstoornissen, wazig zien, hypotensie, metabole acidose en hypokaliëmie gemeld. Behandeling van een 

overdosering is ondersteunend en symptomatisch. Bij ernstige neurologische effecten, nierfunctiestoornissen, electrolytstoornissen, bij niet reageren 

op therapie kan hemodialyse toegepast worden. 

Achtergrondinformatie 

Topiramaat wordt na orale inname snel geabsorbeerd (Tmax, 2-4 uur) met een biologische beschikbaarheid van 81-95% [18]. Het verdelingsvolume 

van topiramaat is 0,6 - 1 L/kg. Topiramaat wordt voor 15% gebonden aan serumeiwitten, maar heeft een hoge affiniteit en lage capaciteit binding aan 

erythrocyten [19]. Er is een lineaire relatie tussen topiramaat dosis en serum concentratie. Tussen 55% en 97% van de dosis wordt onveranderd door 

de nieren uitgescheiden [20-23]. Topiramaat wordt niet uitgebreid gemetaboliseerd. Er worden door hydroxylering, hydrolyse en glucuronidering zes 

metabolieten gevormd, elk 5% van de toegediende dosis of minder. Bij patiënten met enzyminducerende comedicatie wordt de hepatische klaring 

belangrijker en dit kan leiden tot verdubbeling van de klaring [24;25]. De steady state concentratie wordt na 4-8 dagen bereikt en bij 

nierfunctiestoornissen na 10-15 dagen. De halfwaardetijd is 19-25 uur. 

Pediatrische populatie 

Topiramaat wordt door kinderen 25-170% sneller geklaard dan door volwassenen [26;27]. 

Invloed van voedsel 

Gelijktijdige inname met voedsel vertraagt de topiramaat absorptie met ongeveer 2 uur, de maximale serum concentratie verandert niet [28]. 

Effect van nierfunctie 

Bij een matige nierfunctiestoornis (Clcr 30 - 69 ml/min/1,73m2) en ernstige stoornis (Clcr kleiner dan 30 ml/min/m2) is de klaring van topiramaat resp. 

42% en 54% verminderd. 

Farmacogenetica 

Interacties 

Geneesmiddelinteracties 

Topiramaat induceert het CYP3A4 en inhibeert CYP2C19. 

De topiramaat concentratie daalt door bosentan, carbamazepine, efavirenz, etravirine, fenobarbital, fenytoïne, nevirapine, primidon, rifabutine en 

rifampicine [29]. 

Hydrochloorthiazide verhoogt de absorptie van topiramaat met ong. 30% [29]. 



PK parameters 

Patientengroep F (%) CI/F (I/uur) CLr/F V/F (I/kg) t½ (u) % eiwit Tmax Ref 

volwassenen 90% 1,2 - 2,4 1,08 0,6 - 0,8 20 - 30 9 - 17 2 - 3  [23;29] 

kinderen 42-66% hoger [26] 

+ Enzyminducerende middelen 3 [23] 

Populatiemodellen 

Jovanovié et.al. hebben een populatiemodel gepubliceerd op basis van TOM data van 78 patienten tussen 19 en 67 jaar [30]. In dit model zijn de 

carbamazepine dosis en de nierfunctie significante covariaten. 

Cl I F(l luur)= 1,53 * (1 + 0,476 * CBZJ * exp(0,00476 * {MDRD-92,72}) 
1000 

V/F=0,575*LG 

met CBZ = de dagdosis carbamazepine in mg en de MDRD in ml/min 

Bouillon-Pichault et.al. hebben een populatiemodel gepubliceerd op basis van de intensieve metingen bij 22 kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar 

[31]. 

Cl I F(l luur)= 1,15 *El+ 0,608 * (1- El) 

VI F(l) = 28 6 * (LG 1 
o,686 * ( Lft Jo,3os

' 70) 2,34

k
0 

(uur-1
) = 1,04 

Ilag(uur) = 0,309 
Waarin El = enzyminducerend middel 
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