Genotypering voorafgaand aan behandeling met
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Clopidogrel, toegepast als trombocytenaggregatieremmer ter profylaxe van atherotrombotische complicaties, wordt
enzymatisch geactiveerd door het enzym CYP2C19. Patiënten die dit enzym niet, of in mindere mate aanmaken vanwege
hun genetische aanleg zouden dus minder baat kunnen hebben bij behandeling met clopidogrel. Deze patiënten zouden
beter af kunnen zijn met een alternatief antitrombotisch middel. Bewijs voor een meerwaarde van het voorafgaand aan
de behandeling bepalen van de genetische aanleg voor CYP2C19 (genotypering) is recent aangetoond voor de indicatie
percutane coronaire interventie (PCI), direct na een hartinfarct. Patiënten die een op genotypering gebaseerde
behandeling kregen, hadden een lager risico op matig-ernstige bloedingen vergeleken met patiënten die de
eerstekeuzebehandeling kregen zonder genotypering. Voor de indicaties electieve PCI (zonder hartinfarct) of beroerte is
niet overtuigend aangetoond dat het aanpassen van de behandeling op basis van het CYP2C19-genotype meerwaarde
heeft. Bij deze indicaties lijkt terughoudendheid dus wenselijk bij het standaard toepassen van genotypering.

Ge-Bu Plaatsbepaling
De huidige behandelrichtlijnen geven geen eenduidig advies over de noodzaak van
genotypering op CYP2C19 voorafgaand aan de antitrombotische behandeling met
clopidogrel.
Voor patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan na een
hartinfarct lijkt genotypering op CYP2C19 het risico op matig-ernstige bloedingen te
kunnen verminderen ten opzichte van de huidige antitrombotische
standaardbehandeling met ticagrelor of prasugrel.
Voor patiënten die een PCI ondergaan bij stabiel coronair vaatlijden of voor patiënten
met een beroerte bestaat geen bewijs uit gerandomiseerd onderzoek voor de
meerwaarde van genotypering op CYP2C19 voorafgaand aan een behandeling met
clopidogrel.
Zolang de indicatie voor clopidogrel niet in voorschrijf- en apotheeksystemen wordt
vastgelegd lijkt het te vroeg om genotyperen bij clopidogrel standaard als adviserend
signaal in deze systemen weer te geven.
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