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1. Beschreven relaties tussen spiegel en antiviraal effect 

 Door verschillende onderzoekers is aangetoond dat lage nelfinavir plasma 
spiegels samenhangen met een lagere virologische activiteit in therapie-naieve 
patienten. Dat geldt zowel voor de 3 dd 750mg dosering (nu niet meer gebruikt)[1], 
de 2 dd 1250mg dosering [2-5], en de combinatie met saquinavir [6]. Voor de 
Nederlandse situatie is de analyse van patienten in de open arm van het ATHENA 
onderzoek het meest representatief [2]: 48 therapie-naieve patienten werden 
behandeld met nelfinavir 1250mg 2dd + 2 nucleosides. Follow-up was 
beschikbaar voor een mediane duur van 8 maanden waarin een mediaan aantal 
van 3 spiegels (range 1-10) was afgenomen. Nelfinavir spiegels werden 
gecorrigeerd voor de tijd na inname waardoor de concentratie ratio (CR) berekend 
kan worden t.o.v. populatiedata. Virologisch falen trad op bij 14 van de 48 
patienten. De mediane nelfinavir CR was significant lager in de patienten die 
faalden dan in de groep van responders: 0,77 vs. 0,99 (p=0,039). In een Receiver 
Operating Characteristics curve (ROC) bleek een CR van 0,90 een optimale 
verhouding van specificiteit en sensitiviteit te hebben voor het voorspellen van 
virologisch falen. 

 Nelfinavir heeft een actieve metaboliet, M8 genoemd, welke voorkomt in plasma in 
een concentratie die gemiddeld ca. 30% is van die van de moederverbinding 
nelfinavir. De eiwitbinding van M8 is vergelijkbaar met die van nelfinavir: >98%. Er 
zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat het meten van M8 (naast nelfinavir zelf) 
een betere voorspelling geeft van virologisch succes dan nelfinavir alleen. 
Bijvoorbeeld: de mediane CR van nelfinavir + M8 in het hierboven genoemde 
onderzoek was 0,84 voor de falers en 1,10 voor de responders (p=0,075)[2]. Uit 
het APROCO onderzoek komt een streefwaarde voor een dalspiegel van 
nelfinavir+M8 van 1,0 mg/l [5]. Dit komt overeen met een CR voor nelfinavir+M8 
van 0,90 (zie tabel). 

 Hoewel kortdurende te lage nelfinavir spiegels kunnen leiden tot resistentie-
ontwikkeling, bleek het bepalen van de laagste CR van elke patient in 
bovengenoemd onderzoek niet een betere voorspelling van virologisch falen te 
geven dan de mediane waarde: de laagste CR was 0,56 bij falers vs. 0,83 bij 
responders (p=0,075)[2]. 

 Ook voor kinderen is de relatie tussen nelfinavir spiegels en virologische respons 
aangetoond [4]. In abstractvorm zijn data beschikbaar van nelfinavir 3dd 20-
30mg/kg waarbij een AUC > 12,5 mg/l.h was geassocieerd met een betere 
respons [7]. In een Italiaans onderzoek werd geen relatie gevonden tussen 
nelfinavir spiegels en virologische respons [8] maar in dit onderzoek werden 
voornamelijk therapie-voorbehandelde kinderen geincludeerd, en was er sprake 
van een korte follow-up. 

 Het bewijs dat TDM van nelfinavir het optreden van virologisch falen kan 
verminderen is geleverd in het ATHENA onderzoek [9]. In dit onderzoek werden 
92 therapie-naieve patienten gerandomiseerd naar een TDM arm of een controle 
arm. Na 1 jaar was 35,3% van de patienten in de controle arm gestopt met 
nelfinavir vs. 12,2% in de TDM arm (p=0,01). Dit verschil werd voornamelijk 
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veroorzaakt door minder virologisch falen in de TDM arm: 2,4 vs. 17,6% in de 
controle arm (p=0,02). 

 
2. Beschreven relaties tussen spiegel en toxiciteit 

 De belangrijkste vorm van toxiciteit bij gebruik van nelfinavir is diarree. Er zijn 
geen overtuigende bewijzen dat het optreden van diarree is geassocieerd met 
de hoogte van de nelfinavir spiegel. In het ADAM onderzoek werden 55 
patienten behandeld met een combinatie van stavudine, lamivudine, saquinavir 
en nelfinavir [10]. Hiervan ontwikkelden 41 patienten wel en 15 geen diarree. 
De CR van nelfinavir was niet verschillend in deze 2 groepen: 0,59 vs. 0,62,  

 Het optreden van diarree zou omgekeerd juist geassocieerd kunnen zijn met 
lagere nelfinavir plasmaspiegels als door de diarree de opname van nelfinavir 
wordt verminderd. Baede et al. beschrijft in een populatie analyse dat TDM 
samples van patienten die naast nelfinavir ook loperamide gebruikten (als 
indicator voor diarree) een 35% lagere nelfinavir plasmaspiegel hadden dan 
patienten met nelfinavir zonder diarree [11].  

 
3. Overige relevante informatie 

 Inname met voedsel is zeer belangrijk voor het bereiken van therapeutische 
nelfinavir spiegels. In het ATHENA onderzoek werd bij 26 van de 41 patienten 
in de TDM arm minimaal 1x een te lage nelfinavir spiegel gemeten [9]. Bij hen 
werd als eerste het advies gegeven om de juiste inname met voedsel 
(nogmaals) te bespreken. In het eerstvolgende sample had vervolgens 12 van 
deze 26 patienten een therapeutische nelfinavir spiegel. In de controle arm 
werden net zo veel patienten gevonden met een te lage nelfinavir spiegel (32 
van de 51) maar zonder TDM was het aantal patienten met een te lage 
nelfinavir spiegel in het 2e sample net zo groot. 

 Verder onderzoek vindt nog plaats naar de optimale samenstelling van voedsel 
voor de beste opname van nelfinavir. Een minimaal ontbijt van ca. 350 kCal of 
minder lijkt niet voldoende te zijn (Burger, ongepubliceerde waarneming). 

 Zwangerschap kan een belangrijke oorzaak zijn voor lage nelfinavir spiegels 
[12-16] 

 Een dosisaanpassing voor patienten die met 2 dd 1250mg nelfinavir voor de 2e 
opeenvolgende keer een te lage nelfinavir spiegel hebben (en dus onder de 
aanname dat ze voldoende voedsel met de medicatie innemen) naar 2 dd 
1500mg levert slechts bij een beperkt aantal mensen een betere spiegel op. 
Voor patienten in die situatie met een nelfinavir CR < 0,52 is die kans zelfs 
minder dan 10% [17]. Verder onderzoek is nodig om betere interventies als 
onderdeel van TDM te ontwikkelen. 

 Zeer lage of hoge nelfinavir spiegels zijn een indicatie voor therapie-ontrouw 
[18]. Een CR buiten het interval 0,36-2,1 levert 68-87% kans dat deze behoort 
bij een persoon met verminderde therapie-trouw. 

 Nelfinavir heeft een duidelijk circadiaans ritme, waarbij ochtenddalspiegels 
aanmerkelijk hoger zijn dan avonddalspiegels (dit kan ook deels een 
voedseleffect zijn)[19].  
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 In tegenstelling tot de andere proteaseremmers wordt nelfinavir niet vaak met 
ritonavir gecombineerd. Ritonavir heeft nauwelijks effect op de concentraties 
van nelfinavir [20, 21]. Wel worden de concentraties van M8, de actieve 
metaboliet, sterk verhoogd, en wel tot waarden die vrijwel gelijk zijn aan die 
van de moederverbinding. Het is niet bekend of dit dan ook leidt tot een hogere 
activiteit door de aanwezigheid van therapeutische concentraties van zowel 
nelfinavir als M8. Vooralsnog lijkt het verstandig bij de combinatie 
nelfinavir/ritonavir uit te gaan van (ochtend)dalspiegels die minimaal gelijk zijn 
aan de streefwaarden die gelden voor nelfinavir+M8 indien geen ritonavir is 
toegevoegd (zie tabel). 

 
4. Adviezen 

 Wisselende spiegels: bespreek regelmatige inname met voedsel 

 Indien de spiegel ’s ochtends is afgenomen na een inname de avond ervoor, 
wordt altijd de tijd tussen inname en afname op 0 gezet om rekening te kunnen 
houden met het circadiaans ritme van nelfinavir (zie figuur). 

 Nelfinavir 2 dd 1250mg 
o Controle: CR < 0,90: bespreek regelmatige inname met voedsel en 

herhaal spiegelaanvraag 
o Vermoeden van subtherapie; CR < 0,90: vermoeden van subtherapie 

kan bevestigd worden; bespreek regelmatige inname met voedsel en 
herhaal spiegelaanvraag. 

o Bij 2e keer CR < 0,90: verhoog dosering naar 2 dd 1500mg met voedsel 
o Bij 3e keer CR < 0,90: geef nelfinavir/ritonavir combinatie 2 dd 

1250/100mg met voedsel of geef ander regime 
o Vermoeden van therapie-ontrouw: CR buiten interval 0,36-2,1: 

vermoeden van therapie-ontrouw kan bevestigd worden 
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5. Populatiecurves/therapeutische range 

 

Therapeutic Drug Monitoring van Nelfinavir
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Tijd Populatie NFV CR0,90 Populatie M8 CR NFV+M8 0,90 

0 1,58 1,44 0,46 1,84 

0,5 1,49 1,35 0,43 1,72 

1 1,39 1,26 0,40 1,61 

1,5 1,68 1,53 0,49 1,95 

2 2,55 2,32 0,74 2,96 

3 3,33 3,03 0,97 3,87 

4 3,12 2,84 0,91 3,63 

5 2,72 2,47 0,79 3,15 

6 2,32 2,11 0,67 2,69 

8 1,65 1,5 0,48 1,92 

10 1,19 1,08 0,34 1,38 

12 0,85 0,77 0,25 0,98 
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