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Prasugrel, Efient® (Daiichi Sankyo/Eli Lilly)
Filmomhulde tablet 5 of 10 mg
preventie atherotrombotische complicaties na percutane coronaire interventie wegens acuut coronair
syndroom
Prasugrel (Efient®), gelijktijdig toegediend met acetylsalicylzuur, is geregistreerd ‘voor de preventie van
atherotrombotische complicaties bij patiënten met acuut coronair syndroom (instabiele angina pectoris, myocardinfarct
zonder ST-elevatie of myocardinfarct met ST-elevatie) die primaire of uitgestelde percutane coronaire interventie
ondergaan’.1 Het middel wordt met een eenmalige oplaaddosis van 60 mg toegediend, waarna een
onderhoudsbehandeling van 1 dd 10 mg gedurende 12 maanden volgt. Daarnaast wordt acetylsalicylzuur als
trombocytenaggregatieremmer in een dosering van 1 dd 75-325 mg gegeven.
Werkingsmechanisme. Prasugrel is evenals clopidogrel een thienopyridine en? een ‘prodrug’ die in het lichaam wordt
omgezet in een actieve metaboliet. Deze actieve metaboliet remt bloedplaatjesactivatie en -aggregatie doordat het een
onomkeerbare binding aangaat met een specifieke klasse van adenosinedifosfaat (ADP)-receptoren op bloedplaatjes.
Omdat bloedplaatjes een rol spelen in de initiatie en ontwikkeling van trombotische complicaties bij atherosclerose, kan
remming van de bloedplaatjesfunctie leiden tot verlaging van het aantal cardiovasculaire incidenten, zoals CVA,
myocardinfarct en overlijden.2
Klinisch onderzoek. Er is één gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij 13.608 patiënten die een percutane coronaire
interventie ondergingen vanwege acuut coronair syndroom gepubliceerd, waarin de werkzaamheid van prasugrel is
onderzocht en vergeleken met clopidogrel,3 en dit is het belangrijkste onderzoek waarop de registratie in februari 2009
door de ‘European Medicines Agency’ is gebaseerd. Alle patiënten dienden tevens acetylsalicylzuur te gebruiken (75-162
mg). Het primaire eindpunt was overlijden door cardiovasculaire oorzaken, niet-fataal myocardinfarct of niet-fataal CVA,
berekend volgens het ‘intention to treat’-principe. De mediane vervolgduur bedroeg 14,5 maanden. De resultaten
toonden dat het primaire eindpunt was opgetreden bij 12,1% van de patiënten die clopidogrel hadden gekregen en bij
9,9% van de patiënten die prasugrel hadden gekregen, een significant verschil (benaderd relatief risico RR 0,81
[95%BI=0,73-0,90], absolute risicoreductie ARR circa 2%, ‘Number Needed to Treat’ NNT = 46). Dit significante resultaat
werd bereikt terwijl twee van de drie bestanddelen van het primaire eindpunt, overlijden door cardiovasculaire oorzaken
en niet-fataal CVA, niet significant waren. Er was geen verschil tussen beide behandelgroepen op het eindpunt overlijden
ongeacht de oorzaak. Het significante verschil op het primaire eindpunt was al na drie dagen na de aanvang van het
onderzoek bereikt en bleef significant gedurende de rest van het onderzoek. Er bleek een statistisch significante
interactie te bestaan tussen een voorgeschiedenis van cerebrovasculaire incidenten en het (ontbreken van) klinisch
voordeel van de behandeling.De onderzoekers hebben voorts diverse niet-geprotocolleerde subgroepanalysen verricht.
Deze blijven hier buiten beschouwing aangezien ze niet als wetenschappelijk bewijs gelden maar slechts als
hypothesegenererend kunnen worden gezien.
Bijwerkingen. In het besproken onderzoek staakten 7,2% van de patiënten die prasugrel gebruikten het middel
vanwege ongewenste voorvallen, voornamelijk bloedingen, tegenover 6,4% van de patiënten die clopidogrel gebruikten
(niet statistisch getoetst).3 4 Bij gebruik van prasugrel deden zich significant vaker grote en kleine bloedingen voor dan
bij gebruik van clopidogrel. Dat gold voor belangrijke vooraf gedefinieerde veiligheidseindpunten: grote bloedingen die
niet gerelateerd waren aan de bypassoperatie (benaderd RR 1,32 [1,03-1,68], AR 0,6%, ‘Number Needed to Harm’ NNH
= 167), levensbedreigende bloedingen niet gerelateerd aan bypassoperatie (benaderd RR 1,52 [1,08-2,13], AR 0,5%,
NNH = 200) en grote en kleine bloedingen (benaderd RR 1,31 [1,11-1,56], AR 1,2%, NNH = 83). Voorts gold dit voor
fatale bloedingen niet gerelateerd aan bypassoperatie (benaderd RR 4,19 [1,58-11,11], AR 0,3%, NNH = 333) en grote
bloedingen gerelateerd aan bypassoperatie (benaderd RR 4,73 [1,90-11,82], AR 10,2%, NNH = 10). Ook waren bij
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gebruik van prasugrel vaker bloedtransfusies nodig.3 4 Vastgesteld kan worden dat het gebruik van prasugrel gepaard
gaat met een grotere kans op (ernstige) bloedingen dan clopidogrel.
Contra-indicaties en interacties. Contra-indicaties voor prasugrel zijn ernstige leverinsufficiëntie, actieve
pathologische bloedingen, voorgeschiedenis van CVA of TIA.1 Prasugrel is niet onderzocht bij jongeren <18 jaar. bij
ouderen ≥75 jaar wordt het gebruik in algemeen niet aanbevolen.1 2 Bij gelijktijdig gebruik van orale anticoagulantia of
NSAID’s is voorzichtigheid geboden vanwege de verhoogde kans op bloedingen.2
Het is op dit moment niet duidelijk of clopidogrel, via CYP2C19, een farmacokinetische interactie met
protonpompremmers aangaat, waardoor de werkzaamheid van het middel zou kunnen verminderen. Volgens de
productinformatie van prasugrel kan het middel wel gelijktijdig met protonpompremmers worden toegediend. De
Werkgroep voor Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie (WFG) van het Wetenschappelijk Instituut Nederlands
Apothekers (WINAp) heeft deze interactie beoordeeld als 'geen actie nodig'.
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Het gebruik van prasugrel tijdens de zwangerschap dient alleen te
worden overwogen als het mogelijke voordeel voor de moeder het mogelijke risico voor de foetus rechtvaardigt. Het
gebruik van prasugrel tijdens de lactatie wordt niet aanbevolen.2

Plaatsbepaling
Aan patiënten die vanwege een acuut coronair syndroom zijn behandeld met een percutane coronaire interventie wordt
nu standaard acetylsalicylzuur 1 dd 100 mg levenslang en clopidogrel 1 dd 75 mg gedurende een jaar gegeven ter
voorkoming van atherotrombotische complicaties (echter alleen aangetoond voor niet-fataal myocardinfarct). Het nieuwe
middel prasugrel is werkzamer dan clopidogrel in het voorkomen van atherotrombotische complicaties, maar geeft ook
een grotere kans op bloedingen. Aangezien patiënten met een hoog bloedingsrisico waren uitgesloten van het
onderzoek, zou het risico op bloedingen in de praktijk wel eens hoger kunnen zijn dan in het onderzoek. Overigens zou
ook de werkzaamheid dan groter kunnen zijn.4 Het gebruik van prasugrel heeft geen voorkeur. Ons Duitse zusterblad
Arznei-telegramm ziet geen indicatie voor het middel (Arznei-telegramm 2009; 40: 34-36) en ons Franse zusterblad La
Revue Prescrire (Prescrire Int 2009; 18: 193-195) beschouwt het middel als niets nieuws en adviseert bij de
desbetreffende indicatie door te gaan met de gangbare behandeling van acetylsalicylzuur plus clopidogrel.

*DDD=’Defined Daily Dosage.’
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