
REFERAAT

Auteur András Vermes

Posaconazol is een breedspectrum antischimmelmid
del dat niet is geregistreerd voor kinderen jonger dan 
13 jaar. Ondanks deze beperking wordt het noodza
kelijkerwijs echter veelvuldig ingezet in kinderzieken
huizen voor de profylaxe van invasieve schimmelinfec
ties. In een Australisch onderzoek werd onderzocht in 
hoeverre initiële profylactische doseringsadviezen 
voldoende waren om een posaconazolplasmaconcen
tratie van meer dan 700 ng/mL te bereiken in immuun
gecompromitteerde kinderen van 13 jaar of jonger.
Er was sprake van een retrospectieve studie met 
immuungecompromitteerde kinderen van 13 jaar of 
jonger die een profylactische dosis posaconazolsus
pensie ontvingen in een startdosering van 5 mg/kg 
lichaamsgewicht elke acht uur gedurende zeven 
dagen of meer, en bij wie sprake was van een analyse 
van de posaconazolplasmaconcentratie na zeven 
dagen of meer. De posaconazolplasmaconcentraties 
en de mate van doorbraak van de infectie werden 
gemeten.
In totaal werden 70 patiënten geïncludeerd met een 
gemiddelde leeftijd van 5 jaar (range: 3 maanden tot 
12 jaar). De gemiddelde posaconazolplasmaconcen
tratie bedroeg 783,4 ng/mL (interkwartielafstand: 
428,3980 ng/mL). Het percentage patiënten met een 

posaconazolplasmaconcentratie boven de 700 ng/mL 
bedroeg 47,9%. Patiënten die ook gebruikmaakten 
van een protonpompremmer, een histamineH2 
antagonist of metoclopramide dan wel patiënten die 
mucositis hadden of enteraal werden gevoed, hadden 
een lagere posaconazolplasmaconcentratie in vergelij
king met patiënten waarbij geen sprake was van voor
gaande situaties (542,3 ten opzichte van 1069,8  
ng/mL, P < 0,001). De mate van doorbraak van de 
invasieve schimmelinfectie bedroeg 4,3% (3 van de 70 
patiënten).
De onderzoekers concluderen dat de onderzochte 
dosering van 5 mg/kg posaconazolsuspensie elke acht 
uur slechts in 47,9% van de patiënten aanleiding gaf 
tot de tot doel gestelde plasmaposaconazolconcen
tratie. Verder onderzoek naar nieuwe posaconazol
formuleringen is dan ook van belang. 
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