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Gegevens over de absorptie van oraal toegediende 
geneesmiddelen na aanbrengen van een Roux-en-Y gastric 
bypass (RYGB) bij obese patiënten zijn beperkt en ondui
delijk. Aangezien het moeilijk is veranderingen in absorptie 
te voorspellen, is onderzoek noodzakelijk op veelgebruikte 
geneesmiddelen in deze populatie. Acetylsalicylzuur en 
omeprazol zijn twee geneesmiddelen die bij obese patiënten 
vaak worden voorgeschreven.

In dit onderzoek met herhaalde metingen werden serum 
concentraties van omeprazol en salicylzuur gemeten voor 
en na RYGB bij 34 morbide obese patiënten. De tijd van 
afgifte uit een formulering (tlag), de tijd tot maximale con
centratie (tmax), de maximale concentratie (Cmax) en het 
gebied onder de serumconcentratie–tijdcurve (AUC) wer
den berekend voor beide geneesmiddelen om eventuele 
verschillen in absorptie na de behandeling vast te stellen.

Voor salicylzuur was de tmax aanzienlijk gedaald na 
RYGB, terwijl zowel de Cmax als de AUC024 aanzienlijk was 
toegenomen. Voor omeprazol was zowel de tlag als de tmax 

aanzienlijk gedaald na RYGB, terwijl de Cmax aanzienlijk 
was toegenomen. De gemiddelde AUC012 was aanzienlijk 
gedaald na de ingreep; het verschil in AUC012 voor en na 
de operatie varieerde tussen de patiënten.

Deze studie toont een snellere opname aan van zowel 
acetylsalicylzuur als omeprazol na RYGB. De blootstelling 
aan acetylsalicylzuur is hoger na de operatie, maar de stan
daarddosis van 80 mg hoeft niet te worden aangepast, 
gezien de spreiding in effectieve doseringen. De blootstel
ling aan omeprazol nam gemiddeld af na de operatie. Art
sen moeten hiervan op de hoogte zijn en de dosis verhogen 
bij symptomen van verminderde werkzaamheid.  
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