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1. Beschreven relaties tussen spiegel en antiviraal effect 
 

 Raltegravir heeft een IC95 waarde van 33 nM in aanwezigheid van 50% humaan 
serum, wat overeenkomt met 0,015 mg/L (Mm = 444,4 g/mol). Raltegravir is echter 
voor maar ca. 17% niet aan eiwit gebonden; als de in vitro IC95 met een factor 6 
vermenigvuldigd wordt kom je uit op: 3 (= 50/17) x 0,016 = 0,048 mg/L. In theorie 
zouden dalspiegels dus boven deze waarden moeten liggen.  

 In een fase 2 onderzoek werden 35 therapie naïeve patiënten gerandomiseerd 
naar 10 dagen monotherapie met raltegravir in doseringen van 2dd 100, 200, 400 
en 600 mg. Al deze doseringen gaven een vergelijkbaar effect: de virale load 
daalde in 10 dagen met gemiddeld 1,9, 2,0, 1,7 en 2,2 log bij deze respectievelijke 
doseringen [1]. Dit was op dat moment wel verrassend omdat bij met name de 
laagste 2 doseringen een aantal patiënten een Cmin hadden die onder de 33 nM 
lag. Later werd beweerd dat dit gezien kon worden als een bewijs dat de Cmin niet 
bepalend is voor de antivirale activiteit. Omdat de geregistreerde dosering 2dd 
400mg is geworden zou dit betekenen dat, uitgaande van lineaire farmacokinetiek, 
een spiegel die een factor 4 lager is dan gemiddeld gevonden bij 2dd 400mg niet 
tot minder virologische respons zou moeten leiden, althans in therapie naïeve 
patiënten op 2dd raltegravir. 

 In een fase III  onderzoek in therapie-naieve patiënten (QDMRK, [2]) werd 
raltegravir 1dd 800mg (2 tabletten van 400mg) vergeleken met de geregistreerde 
2dd 400mg dosering. Hieruit bleek dat bij patiënten die een hoge virale load op 
baseline hadden (>100.000 kopieën/ml) en 1dd 800mg gebruikten een significant 
lagere virologische response hadden. Om die reden werden raltegravir 400mg 
tabletten niet geregistreerd voor 1dd 800mg dosering. In een PK/PD analyse van 
alle patiënten in dit onderzoek [3] werd wederom voor 2 dd 400mg raltegravir geen 
relatie gevonden tussen raltegravir PK parameters en virologische response. In de 
1dd 800mg arm werd deze relatie echter wel gevonden. Hoewel de baseline virale 
load een sterkere voorspeller was voor virologisch falen werd ook in een ROC 
analyse van alleen de 1dd 800mg patiënten een significante relatie gevonden 
tussen de Cmin en het al dan niet bereiken van een virale load < 50 kopieën/ml na 
48 weken. De gevonden afkapwaarde was 45 nM = 0,022 mg/L maar had wel een 
lage sensitiviteit (45%) en specificiteit (75%). De verklaring die de auteurs geven 
dat Cmin wel belangrijk is voor 1dd 800mg maar blijkbaar niet voor 2dd 400mg is 
dat bij 2dd 400mg er zelden patiënten een dalspiegel hebben die zo laag uitkomt. 
Daarom is de effectiviteit van 2dd raltegravir ook zo hoog en wordt er geen PK/PD 
relatie gevonden doordat er weinig virologisch falen optreedt.  

 De juistheid van de afkapwaarde van 0,022 mg/L bij 1dd raltegravir kon bevestigd 
worden in een Thais onderzoek waar 1dd 400mg bij stabiel ingestelde patiënten 
werd onderzocht [4]. Van de 8 patiënten met een te lage dalspiegel hadden er 2 
virologisch falen vs. geen van 9 patiënten met een goede dalspiegel. 

 Garrido et al. hebben een cohort in Spanje beschreven van 106 patiënten die 
virologisch falen vertoonden op een raltegravir-bevattend schema en hiervan de 
raltegravir dalspiegels vergeleken met dezelfde patiënten voordat ze faalden en 
een controle groep van patiënten die nooit faalden [5]. Omdat patiënten die faalden 
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lagere spiegels hadden op het moment van falen dan daarvoor ligt het voor de 
hand om therapie-ontrouw of farmacokinetische interacties aan te wijzen als 
oorzaak van de lagere spiegels. De mediane raltegravir spiegel in de patiënten die 
faalden was 0,077 mg/l vs. 0,222 mg/l in dezelfde personen toen ze nog niet 
faalden en vs. 0,549 mg/l in de groep die nooit faalde. Interessant is verder dat 
patiënten die faalden zonder resistentie ontwikkeling lagere dalspiegels hadden 
dan patiënten die faalden met resistentie. De auteurs hebben geen afkapwaarden 
gedefinieerd. 

 Het feit dat de Cmin van raltegravir toch voorspellend is voor virologisch respons 
komt overeen met bevindingen van de twee andere integraseremmers: elvitegravir 
[6] en dolutegravir [7]. 

 In een ander fase 2 onderzoek werden 134 uitgebreid voorbehandelde patiënten 
gerandomiseerd naar ‘optimized background therapy’ (OBT) met raltegravir in 
doseringen van 2dd 200, 400 of 600 mg. Ook in deze setting gaven de 
verschillende doseringen een zelfde effect: de virale load daalde in 24 weken met 
1,8, 1,9 en 1,8 log bij deze respectievelijke doseringen [8]. Omdat de 
geregistreerde dosering 2dd 400mg is geworden zou dit betekenen dat, uitgaande 
van lineaire farmacokinetiek, een spiegel die een factor 2 lager is dan gemiddeld 
gevonden bij 2dd 400mg niet tot minder virologische respons zou moeten leiden in 
sterk voorbehandelde patiënten. 

 Enkele jaren geleden is een nieuwe formulering van raltegravir geregistreerd 
(600mg tablet) voor toepassing als 1 dd 1200mg. De farmacokinetiek is niet 
wezenlijk verschillend van die van 1200mg als 3 x 400mg tabletten, maar die 
laatste zijn niet geregistreerd voor 1dd toediening. Een farmacokinetische 
vergelijking [9] van 1 dd 1200mg (als 2 x 600mg tabletten) en 2 dd 400mg tabletten 
laat dalspiegels zien die in dezelfde range liggen (gemiddeld 0,044 mg/L bij 1dd 
1200mg vs 0,067 mg/L bij 2 dd 400mg) wat zich vertaalt in een vergelijkbare 
virologische effectiviteit [10, 11]. Wel is bij 2 dd 400mg toediening het circadiaanse 
ritme beter te zien waardoor ochtenddalspiegels een factor 8 hoger kunnen zijn 
dan avonddalspiegels. Er zijn geen PK/PD data van deze nieuwe 1dd formulering 
bekend, derhalve worden die hierboven genoemde afkapwaarden ook gehanteerd 
voor de 1 dd 1200mg dosering. 
  

 
2. Beschreven relaties tussen spiegel en toxiciteit 

 

 In een fase 1 onderzoek ontvingen 30 gezonde mannen gedurende 10 dagen 
raltegravir in een dosering van 2dd 100, 200, 400, 600 of 800 mg. Opvallend was 
dat er geen verschillen werden waargenomen in incidentie of ernst van de 
bijwerkingen tussen de verschillende doseringen [12].  

 Uitgaande van lineaire farmacokinetiek, kan dus worden geconcludeerd dat er 
geen verhoogd risico op bijwerkingen zal bestaan bij spiegels die 2x hoger dan 
gemiddeld zijn bij gebruik van de geregistreerde dosering van 2dd 400mg.  
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 Een case serie van een 3 patiënten met ernstige slapeloosheid toonde een hoge 
raltegravir dalspiegel bij 2 van hen: 3,1  en 2,4 mg/L, resp.; de 3e patiënt had een 
dalspiegel van 0,22 mg/l wat niet erg hoog is [13].  

 Piekspiegels bij de 1 dd 1200mg zijn ca 4x hoger dan bij de 2 dd 400mg [9], zonder 
dat er een verschil in bijwerkingen tussen 1dd en 2dd doseren gevonden kon 
worden. Dit toont aan dat binnen gebruikelijke doseringen er geen concentratie-
afhankelijke toxiciteit is bij raltegravir. 
 

 
3. Overige relevante informatie 

 

 De farmacokinetiek van raltegravir kenmerkt zich door een initieel korte 
halfwaardetijd van ca. 1 uur met een terminale halfwaardetijd van 9 uur. Hierdoor 
kan het in een 2dd dosering lastig zijn om op basis van samples die niet als 
dalspiegel zijn afgenomen toch een dalspiegel te voorspellen. Een analyse van 
steady-state spiegels van raltegravir uit een van onze interactiestudies toont ook 
dat alleen C8 en C10 significant gecorreleerd zijn aan C12. Gezien het belang van 
goede dalspiegels dient derhalve een echte dalspiegel afgenomen te worden als 
men een vermoeden heeft dat virologische response niet adequaat is.  

 Raltegravir kenmerkt zich door een grote inter- en ook intrapatient variatie in haar 
farmacokinetiek; de grote intra-patient variatie wordt waarschijnlijk verklaard door 
grote verschillen in absorptie. Het is daarom verstandig om TDM binnen een 
patient te herhalen voordat een interventie wordt gedaan.  

 Raltegravir mag met of zonder voedsel worden ingenomen. Met name vetrijk 
voedsel heeft echter wel degelijk een duidelijke invloed op de farmacokinetiek van 
raltegravir. Zo verhoogt toediening van raltegravir na een vetrijke maaltijd de AUC 
en Cmax met ongeveer een factor 2 en de C12

  
met een factor 4, in vergelijking met 

toediening op de nuchtere maag [14]. 

 Toediening van raltegravir na een maaltijd met een matige hoeveelheid vet 
beïnvloedt de AUC van raltegravir veel minder, met een toename van 13 % ten 
opzichte van toediening op de nuchtere maag. De C12 

 
van raltegravir is na een 

maaltijd met matige hoeveelheid vet in vergelijking met nuchter 66 % hoger en de 
Cmax 

 
is 5 % hoger [14]. 

 Raltegravir is geen inductor of remmer van CYP450 enzymen[15]. Raltegravir wordt 
gemetaboliseerd door UGT1A1. Raltegravir spiegels kunnen worden verhoogd 
door remmers van UGT1A1 zoals atazanavir: de blootstelling aan 400mg 
raltegravir stijgt bij gebruik van unboosted atazanavir met gemiddeld 72%, en bij 
gebruik van boosted atazanavir met 41% [16]. Dit geldt ook voor 1 dd raltegravir [17, 

18]. 

 Inductoren van UGT1A1 zorgen echter voor een verlaging van raltegravir spiegels. 
Het sterkste effect wordt gezien bij rifampicine: dit middel zorgt voor een afname 
van de blootstelling aan raltegravir van 40% [19]. Echter ook efavirenz, etravirine, 
ritonavir en tipranavir kunnen raltegravir spiegels verlagen, zij het in mindere mate 
[20, 21]. 
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 Omeprazol zorgt voor een sterke stijging van raltegravir spiegels (gemiddeld 
321%), waarschijnlijk omdat raltegravir beter oplost bij een hoge pH. Hoewel 
raltegravir i.h.a. goed verdragen wordt is het advies om bij gecombineerd gebruik 
met protonpompremmers en H2 antagonisten extra alert te zijn op bijwerkingen 
van raltegravir [22] 

 Raltegravir bindt zich net als alle andere integraseremmers aan kationen, zoals 
calcium, magnesium, ijzer, etc.. 
 

 
4. Adviezen 

 

 Ondetecteerbare spiegel: bespreek belang therapietrouw en herhaal 
spiegelaanvraag. 

 Dalspiegel < 0.022 mg/L: spiegel is te laag. Bespreek belang regelmatige inname 
medicatie, controleer op co-medicatie (incl. kruiden, kationen), laat raltergravir met 
voedsel innemen. Is dat allemaal in orde: verhoog dosering naar 2 dd 800mg. Dit 
wordt bijv. ook gedaan bij interactie met rifampicine. Er zijn nog geen data van 
hogere doseringen van de 600mg tablet dan 1 dd 1200mg. De 600mg tabletten 
kunnen dan ook niet met rifampicine gecombineerd worden. 
 

 
5. Populatiecurves /therapeutische range  
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  2 dd 400mg 
  

  1 dd 1200mg 

Tijd (h) 
RAL 

(mg/L) 
CR = 
0,33 

  
Tijd (h) 

RAL 
(mg/L) 

CR = 
0,50 

0 0,267 0,088 
  

0 0,044 0,022 

0,5 1,333 0,440 
  

1 4,000 2,000 

1 1,778 0,587 
  

2 8,888 4,444 

1,5 1,778 0,587 
  

3 5,333 2,666 

2 1,778 0,587 
  

4 3,111 1,555 

3 1,333 0,440 
  

6 0,889 0,444 

4 1,111 0,367 
  

8 0,444 0,222 

6 0,444 0,147 
  

12 0,133 0,067 

8 0,178 0,059 
  

24 0,044 0,022 

12 0,067 0,022 
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