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Roken kan een belangrijke invloed hebben op de werking van bepaalde geneesmiddelen. Het is daarom van belang bij
het voorschrijven hiervan aan rokers rekening te houden met eventuele interacties. Bij het starten of staken met roken
kunnen bijwerkingen van geneesmiddelen of een gebrek aan effectiviteit van bepaalde geneesmiddelen aan het licht
komen (Gebu 2002; 36: 85-88).

Inleiding
Roken kan interacties met geneesmiddelen geven. Aangezien 33% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder
rookt (gegevens van 2000), zijn interacties tussen roken en geneesmiddelen van dagelijks praktisch belang.1
Uit de literatuur blijkt dat een tiental interacties tussen roken en geneesmiddelen mogelijk klinisch relevant kan zijn.2
De huidige kennis met betrekking tot de interactie tussen roken en geneesmiddelen betreft voornamelijk het roken van
sigaretten.3 Van de meer dan 3.000 chemische stoffen in sigarettenrook, zijn er slechts enkele onderzocht op hun
farmacologische en/of toxicologische effecten in het lichaam. De belangrijkste farmacologisch actieve componenten in
tabaksrook zijn de Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en nicotine. Overige componenten zijn
koolmonoxide, sporenelementen, pesticiden en cyanide. Ten aanzien van de effecten van roken op de werking van
geneesmiddelen geldt dat weinig bekend is over de afzonderlijke bijdragen van de verschillende componenten in rook.4
De meeste bevindingen hebben dan ook betrekking op roken in zijn algemeenheid.
In dit artikel wordt ingegaan op de klinische relevantie van interacties tussen het roken van sigaretten en het effect van
gebruikte geneesmiddelen. Achtereenvolgens komen aan de orde: farmacokinetische interacties, farmacodynamische
interacties en interacties waarbij het onderliggend mechanisme niet duidelijk is. Ten slotte volgt een plaatsbepaling.

Farmacokinetische interacties
Algemeen. Farmacokinetische interacties tussen roken en geneesmiddelen treden op als roken leidt tot het veranderen
van de geneesmiddelenconcentratie in het bloed. Het merendeel van de rook-geneesmiddeleninteracties betreft
verhoging van het metabolisme in de lever door middel van enzyminductie. Veranderingen van
geneesmiddelenconcentraties in het bloed hoeven niet per se aanleiding te geven tot veranderingen in het klinisch beeld
of symptomen. Hieronder wordt een aantal geneesmiddelen besproken waarbij de enzyminductie door roken
verantwoordelijk is voor de verandering van de geneesmiddelenconcentratie. Het betreft theofylline, tricyclische
antidepressiva, selectieve serotonine-heropnameremmers en antipsychotica.
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Roken en leverenzyminductie.
Roken stimuleert de productie van bepaalde isovormen van het cytochroom P450 (CYP)-enzymsysteem, namelijk CYP1A1
en CYP1A2, en mogelijk ook het CYP2E1. Met name CYP1A2 speelt een rol bij de omzetting van geneesmiddelen.5 6 De
inductie door roken leidt tot een toename van het metabolisme van geneesmiddelen die een substraat vormen voor
CYP1A2.2 Dit verschijnsel treedt vooral op bij rokers tot middelbare leeftijd. Er zijn aanwijzingen dat het verhoogde
levermetabolisme zich langzaam herstelt na het stoppen met roken.3 Voor veel rook-geneesmiddelen-interacties lijkt
een dosis-responsrelatie tussen blootstelling aan rook en enzyminductie te bestaan.3 7 Zo is er, vooral bij jonge
patiënten, sprake van een dosis-responsrelatie tussen het aantal gerookte sigaretten per dag en het vóórkomen van
bijwerkingen van theofylline.8
De PAK uit sigarettenrook zijn de meest potente inductoren van CYP1A2.2-4 9 In deze rook bevinden zich minstens 35
verschillende soorten PAK. De belangrijkste met betrekking tot enzyminductie zijn: 3,4-benzo[a]pyreen, 3,4benzofluoreen, anthraceen, fluorantheen, benz[a]anthraceen en chryseen.2 10 Ook nicotine veroorzaakt enige
enzyminductie, maar wordt als onbelangrijk beschouwd in vergelijking met de PAK.2 4 9?
Theofylline. Theofylline wordt grotendeels door het iso-enzym CYP1A2 in de lever gemetaboliseerd.11 12 Gebleken is
dat dit middel sneller wordt geëlimineerd bij rokers dan bij niet-rokers.13-15 Bij ouderen is de capaciteit van het
enzymsysteem in de lever altijd al verminderd, waardoor het effect van enzyminductie minder groot is in vergelijking
met jongeren.16 Zware rokers (meer dan 20 sigaretten per dag) hebben mogelijk anderhalf tot tweemaal zo hoge doses
theofylline nodig dan niet-rokers.
Het is niet bekend hoe lang het duurt voordat de door roken veroorzaakte enzyminductie volledig is hersteld.12 13
Vanwege de smalle therapeutische breedte van theofylline is het van belang bij patiënten die zijn gestopt met roken de
bijwerkingen goed te vervolgen en eventueel plasmaconcentratiemetingen te verrichten. Op basis van de verkregen
informatie kan de dosering worden aangepast.4 17
Psychofarmaca. Antidepressiva. De tricyclische antidepressiva amitriptyline, clomipramine en imipramine worden in de
lever onder meer omgezet door CYP1A2.7 18 In enkele onderzoeken zijn bij rokers verlaagde plasmaconcentraties
gerapporteerd van verschillende tricyclische antidepressiva, waaronder ook desipramine en nortriptyline2-4 19. De
klinische relevantie van deze interactie is niet duidelijk.6
Selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's). In onderzoeken blijken bepaalde subgroepen rokers lagere
plasmacentraties van fluvoxamine te hebben dan niet-rokers.20 21 CYP2D6 wordt primair verantwoordelijk gesteld voor
het metabolisme van fluvoxamine, maar van CYP1A2 wordt ook wel verondersteld dat het een rol speelt. Bij snelle
metaboliseerders (die herkenbaar zijn aan de snelle metabole omzetting van het CYP2D6-substraat debrisoquine) zijn
geen verschillen gevonden tussen rokers en niet-rokers met betrekking tot de farmacokinetiek van fluvoxamine. Bij
langzame metaboliseerders zijn er echter wèl verschillen gevonden tussen rokers en niet-rokers. Kennelijk is de
omzetting door CYP1A2 voor deze subgroep van langzame metaboliseerders een belangrijke metabole stap. Dit
impliceert dat bij deze subgroep verlaging van concentraties van CYP1A2-substraten kan optreden onder invloed van
roken, met als gevolg dat hogere doses nodig zijn om therapeutisch effectief te zijn. Bovendien is fluvoxamine, als enige
SSRI, een potente remmer van CYP1A2.18 22 Dit effect is tegengesteld aan de inductie van CYP1A2 door roken. Welk
effect overheerst, is nog niet aangetoond. Aannemelijk is echter dat niet-rokende trage CYP2D6-metaboliseerders meer
nadeel ondervinden van de remming van CYP1A2 door fluvoxamine in combinatie met geneesmiddelen die ook door
CYP1A2 worden omgezet.21 Bij rokers wordt immers de remming door fluvoxamine enigszins gecompenseerd door de
inductie onder invloed van het roken.
Antipsychotica. Uit enkele observationele onderzoeken zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat rokende
schizofreniepatiënten hogere doses antipsychotica nodig hebben dan niet-rokende schizofreniepatiënten om
vergelijkbare werkzaamheid te verkrijgen.23 24
Clozapine. Clozapine is een atypisch antipsychoticum, dat primair door CYP1A2 lijkt te worden gemetaboliseerd. Rokers
hebben bij dezelfde doseringen lagere plasmaconcentraties van clozapine22 25-27 dan niet-rokers. Het is niet bekend
of deze lagere plasmaconcentraties ook tot minder effect en dus tot meer klinische symptomen leiden.
Rokers hebben mogelijk een hogere dosis benzodiazepinen nodig dan niet-rokers om een vergelijkbaar
sedatief effect te verkrijgen.
Chloorpromazine. Uit een observationeel onderzoek bij 17 patiënten wordt geconcludeerd dat rokers minder nadeel
ondervinden van door chloorpromazine veroorzaakte sufheid en orthostatische hypotensie dan niet-rokers.28 Er bestaan
sterke aanwijzingen dat bij rokers de klaring van chloorpromazine is versneld in vergelijking met niet-rokers.29 Voorts is
er casuïstiek gepubliceerd over een 25-jarige schizofreniepatiënt die abrupt stopte met roken en waarbij verhoogde
plasmaconcentraties van chloorpromazine en verergering van nadelige bijwerkingen (sedatie en sufheid) zijn beschreven.
30
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Haloperidol. In enkele onderzoeken is waargenomen dat rokers hogere doses van haloperidol nodig hebben dan nietrokers voor het verkrijgen van vergelijkbare plasmaconcentraties.31 32 Het verschil in vereiste dosering tussen rokers
en niet-rokers zou vooral van belang zijn bij lage doseringen (bij plasmaconcentraties van 5-15 ng/ml).33 Overigens
gaven deze geringe plasmaconcentraties geen aanleiding tot waarneembare verschillen in de algemene klinische indruk
van rokende en niet-rokende patiënten door artsen. Het staken van dan wel starten met roken kan de
plasmaconcentratie (sterk) beïnvloeden.

Farmacodynamische interacties
Farmacodynamische interacties tussen roken en geneesmiddelen zijn interacties waarbij niet zozeer de
plasmaconcentratie, maar het effect of een bijwerking van een geneesmiddel wordt beïnvloed door het roken.
Orale anticonceptiva. Het is bekend dat het gebruik van orale anticonceptiva (OAC) bij rokende vrouwen ouder dan 35
jaar het risico van hartinfarct, beroerten en trombo-embolische ziekten verhoogt.2 Uit een recent uitgevoerd onderzoek
blijkt dat een acuut myocardinfarct zelden voorkomt onder niet-rokende Europese OAC-gebruiksters jonger dan 35 jaar
(attributief risico: 3 per 106 vrouwjaren).34 Bij rokende jonge vrouwen is het extra risico klein (35 per 106 vrouwjaren).
Bij rokende OAC-gebruiksters ouder dan 35 jaar is het risico echter aanzienlijk: 400 per 106 vrouwjaren. De grootte van
het met OAC geassocieerde risico van een acuut myocardinfarct is afhankelijk van het aantal gerookte sigaretten. Bij het
roken van tien of meer sigaretten per dag is het met het OAC-gebruik geassocieerde relatieve risico van een acuut
myocardinfarct 87,0. De odds ratio (OR) (die globaal gesproken gelijk mag worden gesteld met het relatieve risico) voor
acuut myocardinfarct van roken en het OAC-gebruik is 11,0 respectievelijk 4,0. Er is hier mogelijk sprake van
synergistisch effect, namelijk dat het gezamenlijke effect van roken en OAC-gebruik op acuut myocardinfarct groter is
dan die van elk afzonderlijk. Beide bevindingen zijn in overeenstemming met eerder uitgevoerde onderzoeken.34
Het is voorts mogelijk dat het gezamenlijke effect van roken en OAC-gebruik op ischemische beroerten groter is dan de
effecten van beide bij elkaar opgeteld (OR

: 7,2; OR

roken+OAC

: 1,2; OR

roken

hersenbloedingen is verhoogd bij rokende vrouwen. (OR

: 2,1).35 Ook het risico van

OAC

: 3,1; OR

roken+OAC

: 2,1; OR

roken

: 1,2). De incidentie van

OAC

beroerten bij jonge vrouwen zonder risicofactoren is in het algemeen laag.36 Risico’s van veneuze trombo-embolische
ziekten geassocieerd met OAC worden volgens dit onderzoek niet beïnvloed door roken.37
Vrouwen >35 jaar die roken en OAC gebruiken, hebben een aanzienlijk verhoogd risico van myocardinfarct
In verband met dit aanzienlijke risico van een acuut myocardinfarct moeten OAC gebruikende vrouwen die ouder zijn dan
35 jaar en roken, het advies krijgen met roken te stoppen. Een andere mogelijkheid is stoppen met het gebruik van OAC
en over te gaan op een andere vorm van anticonceptie.3 Bij rokende jonge vrouwen dient het cardiovasculaire
risicoprofiel te worden bepaald voordat OAC worden voorgeschreven.
Insuline. Diabetes mellitus type 1. Uit een onderzoek onder 267 patiënten met diabetes mellitus type 1 blijkt dat rokers
significant meer insuline gebruiken (15-20%) dan niet-rokers. Zwaar rokende patiënten bleken zelfs 30% meer insuline te
gebruiken.38 De klinische relevantie van een door roken verhoogde behoefte aan insuline bij diabetes mellitus type 1 is
waarschijnlijk gering omdat in de praktijk de insulinedosis wordt getitreerd op grond van de actuele
bloedglucoseconcentraties en het geglycosyleerde hemoglobinegehalte (HbA ) totdat de beoogde metabole instelling is
1c

bereikt.39
Diabetes mellitus type 2. Uit dwarsdoorsnede-onderzoek zijn aanwijzingen verkregen dat rokende patiënten met
diabetes mellitus type 2 net zoals rokers zonder diabetes mellitus type 2 kenmerken van het Insuline Resistentie
Syndroom vertonen, bestaande uit een verhoogde plasma-insulineconcentratie, een verhoogde
plasmatriglyceridenwaarde en een verlaagde plasma-HDL-cholesterolwaarde.39-41 Bij langdurig roken kan de reeds
aanwezige insulineresistentie bij diabetes mellitus type 2 verergeren.40 Zonder aanpassing van de medicatie zal de
metabole instelling van de patiënt hierdoor verslechteren.

Interacties met een onduidelijk onderliggend mechanisme
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Er zijn ook interacties bekend waarvan men het mechanisme nog niet kent. De meest belangrijke zullen worden
besproken.
Dextropropoxyfeen. Van dextropropoxyfeen, een narcotisch (opioïde) analgeticum is gebleken dat het ineffectief is bij
rokers. Er is sprake van een dosis-responsrelatie tussen het aantal gerookte sigaretten en de mate van ineffectiviteit van
dextropropoxyfeen.42 Voor dextropropoxyfeen geldt overigens dat het middel geen plaats heeft bij de behandeling van
chronische benigne pijn (Gebu 1998; 32: 111-118).
Benzodiazepinen. Sufheid komt bij diazepam- en chloordiazepoxidegebruik bij rokers minder vaak voor dan bij nietrokers. Dit effect is gecorreleerd aan het aantal gerookte sigaretten en aan de leeftijd. Roken heeft geen invloed meer bij
patiënten, bij wie de enzymen al maximaal zijn gestimuleerd.43 Mogelijk verantwoordelijke mechanismen voor
verminderde sufheid bij rokers zijn verhoging van het levermetabolisme en vermindering van eindorgaangevoeligheid.
Het ligt echter meer voor de hand dat roken een prikkeling ofwel 'arousal' van het centrale zenuwstelsel veroorzaakt,
dan dat het aanleiding geeft tot een versnelde omzetting van benzodiazepinen. In eerder onderzoek is namelijk geen
verschil in farmacokinetische parameters gevonden.2 4 44 Hoe dan ook, de clinicus moet op de hoogte zijn van het feit,
dat rokers mogelijk hogere doses benzodiazepinen nodig hebben dan niet-rokers om een vergelijkbaar sedatief effect te
verkrijgen.2 3 42
Op theoretische gronden zou het de voorkeur hebben die benzodiazepinen voor te schrijven die niet oxidatief worden
gemetaboliseerd, maar worden geïnactiveerd door conjugatie aan glucuronzuur. Dat zijn onder meer lorazepam en
oxazepam.
Cardiovasculaire farmaca. In een enkelblind onderzoek bij 17.354 patiënten met lichte hypertensie werd de
effectiviteit van de niet-selectieve ß-blokker propranolol vergeleken met het thiazidediureticum benflumethiazide (dat in
Nederland alleen in een combinatiepreparaat met propranolol in de handel is) en met placebo.45 Er werd gekeken naar
de preventie van cardio- en cerebrovasculaire gebeurtenissen. Na vijf jaar bleek dat het aantal beroerten significant
minder was in de groepen met actieve medicatie (1,4 per 1.000 per jaar) dan in de placebogroep (2,6 per 1.000
personen per jaar). Tevens bleek benflumethiazide op dit punt effectiever dan propranolol. De resultaten van een
posthoc-analyse toonden dat er bij rokers in de propranololgroep geen afname van het aantal beroerten was te zien,
terwijl dat wel het geval was voor niet-rokers uit die groep en ook voor personen uit andere subgroepen die
benflumethiazide kregen. Ten aanzien van coronaire incidenten bleek dat behandeling met antihypertensiva niet zinvol
was, met uitzondering van propranolol in de niet-rokersgroep.
In een ander, gerandomiseerd en dubbelblind onderzoek werd bij 6.357 patiënten met matige tot ernstige hypertensie
de effectiviteit van oxprenolol vergeleken met placebo.46 Na vier jaar bleek dat rokers bijna een tweemaal hoger risico
hadden van het ontwikkelen van een cardiaal of cerebrovasculair eindpunt. Tevens bleek dat rokers dagelijks gemiddeld
15-20 mg meer oxprenolol nodig hadden dan niet-rokers om de streefwaarde van de bloeddruk te halen. Ook in dit
onderzoek bleek sprake te zijn van een belangrijke interactie (ofwel effect-modificatie) in het voordeel van niet-rokers bij
het gebruik van ß-blokkers.
Roken en hypertensie.
De beschreven bevindingen hebben een aantal consequenties voor de dagelijkse praktijk. Ten eerste zou een patiënt
met lichte hypertensie moeten worden geadviseerd te stoppen met roken. Vervolgens kan een ander antihypertensivum
worden gekozen: een selectieve ß -blokker, een diureticum of een ACE-remmer.54 Mogelijk zijn ACE-remmers beter
1

werkzaam bij rokers dan ß-blokkers.55 Om duidelijke richtlijnen op te kunnen stellen met betrekking tot
antihypertensieve therapie bij rokers zal meer onderzoek moeten worden gedaan naar de werkzaamheid van de
verschillende middelen bij rokers.?
Overigens bleek in een acht jaar durend open onderzoek bij 6.569 patiënten met lichte tot matige hypertensie die
werden gerandomiseerd over een behandeling met een ß -blokker of een diureticum, dat er geen verschillen bestonden
tussen rokers en niet-rokers wat cardiovasculaire eindpunten betreft.49
Er bestaan dus aanwijzingen dat propranolol bij rokers tekort schiet in het beschermen tegen cardio- en
cerebrovasculaire morbiditeit en mortaliteit.50 51 Er dient overigens wel rekening te worden gehouden met het feit dat
deze bevindingen afkomstig zijn uit posthoc-analysen. Hierbij is de kans dat deze resultaten zijn toe te schrijven aan
toeval groter dan bij gerandomiseerde onderzoeken.52 53
Er is geen duidelijkheid over het feit of de interactie tussen roken en propranolol farmacodynamisch of farmacokinetisch
bepaald is.6 Propranolol wordt voornamelijk (95%-99%) in de lever gemetaboliseerd. Hierbij zijn CYP1A2, CYP2D6 en
CYP2C19 betrokken.54 Bij roken wordt propranolol versneld gemetaboliseerd. Dit proces is omkeerbaar, want de
plasmaconcentratie van propranolol stijgt na stoppen met roken. 54
Overigens zijn er in dit verband geen onderzoeksgegevens over de (in de praktijk vaker toegepaste) selectieve ß-
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blokkers en roken.
Flecaïnide. Een meta-analyse heeft uitgewezen dat rokers in vergelijking met niet-rokers een hogere dosis van het antiaritmicum flecaïnide nodig hebben om dezelfde 'steady state'-plasmaconcentratie te bewerkstelligen. Een verhoging van
het levermetabolisme onder invloed van roken is ook hier een mogelijke verklaring.47

Plaatsbepaling
Voor alle rokers geldt, ook voor hen die geneesmiddelen gebruiken, dat zij het advies moeten krijgen het roken te
staken. Onder invloed van roken kan het levermetabolisme van verschillende geneesmiddelen worden verhoogd,
waardoor hogere doseringen nodig zijn om dezelfde serumconcentraties te handhaven. Met name geldt dat voor
psychofarmaca en cardiovasculaire middelen. Van een beperkt aantal middelen is aangetoond dat deze effecten klinisch
relevant zijn, met andere woorden aanleiding geven tot klinische symptomen. Na het stoppen met roken moeten
bijwerkingen goed worden geëvalueerd en zo nodig dienen de doseringen te worden aangepast.?

Trefwoorden: roken, farmacokinetische interacties, farmacodynamische interacties, interacties met een onduidelijk
onderliggend mechanisme, theofylline, psychofarmaca, antipsychoyica, orale anticonceptiva, insuline, dextropropoxyfeen,
benzodiazepinen, cardiovasculaire farmaca
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