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1. Beschreven relaties tussen spiegel en antiviraal effect 

 In een fase IIa onderzoek bij therapie-naieve patiënten zijn 3 doseringen 
dolutegravir getest gedurende 10 dagen als monotherapie: 2, 10 en 50mg, allen 
1dd [1]. Er bleek een duidelijke relatie te zijn tussen dolutegravir dalspiegels en de 
virologische respons. Een extrapolatie van de EC50 naar een EC90 levert een 
waarde op van 0,32 mg/L (ViiV, interne analyse) (let op: de oorspronkelijke 
publicatie uit 2011 = referentie 1 heeft een verkeerde x-as van dolutegravir 
dalspiegels, dit is later gecorrigeerd zoals ook weergegeven in een review [2].  

 De IC90 in vitro bepaald en voor eiwitbinding gecorrigeerd komt wat lager uit: 0,06 
mg/L. 

 In het SPRING-1 onderzoek zijn doseringen van 1 dd 10mg, 1 dd 25mg en 1 dd 
50mg dolutegravir vergeleken met efavirenz 600mg 1dd, alles met een NRTI-
backbone [3, 4]. Na 96 weken behandeling was er geen verschil in effectiviteit 
tussen de 3 dolutegravir doseringen. De gemiddelde dalspiegel in de 10mg groep 
was 0,30 mg/L, in de 25mg 0,54 mg/L, en in de 50mg groep 1,2 mg/L. Omdat 
50mg net zo goed verdragen werd als 10 en 25mg is de 50mg 1dd de 
geregistreerde dosering geworden maar uit dit onderzoek is af te leiden dat lagere 
doseringen ook effectief waren.  

 Een PK analyse van dolutegravir spiegels uit het Sailing onderzoek in therapie-
voorbehandelde maar integraseremmer-naieve patiënten toonde dat patiënten met 
spiegels in het laagste kwartiel (mediaan: 0,30 mg/l; range: < LLOQ – 0,55 mg/l) 
een lagere virologische response hadden dan in de andere kwartielen: 63,5% vs 
73-82%. In dat onderzoek zaten ook 16 patiënten die naast 1 dd 50mg 
dolutegravir ook werden behandeld met efavirenz, fosamprenavir en/of tipranavir 
waarvan later bekend werd dat ze dolutegravir spiegels sterk doen dalen. Voor 
deze combinaties wordt nu aanbevolen om dolutegravir 2dd 50mg te geven. 

 Op basis van het bovenstaande is op dit moment de conclusie dat de minimale 
streefwaarde voor de dalspiegel 0,30 mg/L zou moeten zijn, maar dat we niet 
kunnen uitsluiten dat spiegels tussen 0,06 – 0,30 mg/l ook effectief zijn. Om aan 
de veilige kant te gaan zitten houden wij vooralsnog een ondergrens van 0,30 mg/l 
aan. 
  

2. Beschreven relaties tussen spiegel en toxiciteit 

 Dolutegravir staat bekend om het optreden van neuropsychiatrische bijwerkingen. 
Het is op dit moment nog onduidelijk of deze spiegel-gerelateerd zijn.  

 Zo vond Yagura et al in een onderzoek onder 107 Japanse HIV-patiënten op 
dolutegravir [5] dat patiënten met neuropsychiatrische bijwerkingen (duizeligheid, 
slapeloosheid, hoofdpijn, angst, onrust) gemiddeld een hogere dolutegravir 
dalspiegel hadden dan patiënten zonder zo’n bijwerking: 1,31 vs 1,01 mg/l, 
p=0,0013). In een multivariaat analyse was het hebben van een dolutegravir 
dalspiegel > 1,06 mg/l een onafhankelijke risicofactor voor het ontwikkelen van 
een neuropsychiatrische bijwerking. 

 Daarentegen konden Elliot et al. in een nog niet gepubliceerd onderzoek onder 40 
HIV-patiënten die begonnen met dolutegravir geen associatie vinden tussen de 
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hoogte van de dolutegravir spiegel (Cmax, AUC of Cmin) en een afname in 
slaapkwaliteit en cognitie.  

 Parant et al. beschrijven een casus [6] van een 29-jarige vrouw met relatief laag 
lichaamsgewicht (51kg) die 3 weken na start van 1 dd 50mg dolutegravir ernstige 
neurologische bijwerkingen ontwikkelde (duizeligheid, slapeloosheid, onrust, 
vermoeidheid). Haar dolutegravir spiegel 15 uur na inname was 6,1 mg/l, ruim 3x 
hoger dan het populatiegemiddelde (zie hieronder). Nadat de patiënte was 
geadviseerd dolutegravir nuchter in te nemen daalde de spiegel naar 5,6 mg/L en 
haar klachten persisteerden. Nadat zij over ging op een schema van 50mg elke 48 
uur verdwenen haar klachten geheel en waren dalspiegels bij herhaling 1,1 – 1,2 
mg/l. 
 

3. Overige relevante informatie 

 Triumeq® tabletten mogen fijngemalen worden [7] 

 Dolutegravir absorptie wordt met 25-40% verhoogd na inname met voedsel [8]. Bij 
populatiewaarden is niet altijd duidelijk of deze bepaald zijn na inname met of 
zonder voedsel. 

 Dolutegravir bindt net als alle andere integraseremmers aan kationen, zoals 
calcium, magnesium, ijzer, 

 
4. Adviezen 

 Dalspiegels moeten > 0,30 mg/l zijn bij naieve patiënten; voor voorbehandelde 
patiënten zijn hogere spiegels nodig, waarschijnlijk afhankelijk van het aantal 
integrase mutaties maar dit is nog niet precies bekend. Sowieso is het advies bij 
integrase-voorbehandelde patiënten om dolutegravir 2 dd 50mg met voedsel in te 
nemen. 

 Indien spiegel te laag is: bespreek belang therapietrouw, check co-medicatie voor 
interacties; adviseer dolutegravir met voedsel in te nemen en verhoog zo nodig de 
dosering. 

 Bij patiënten met ernstige neuropsychiatrische klachten kan een (dal)spiegel 
worden afgenomen; indien deze bijv. meer dan 2x hoger is dan de 
populatiewaarde kan een dosisverlaging onder begeleiding van TDM overwogen 
worden. 
 

5. Populatiecurves/therapeutische range 
 

 
 
 

  1 dd 50mg 
  

2 dd 50mg 

tijd (h) DTG (mg/L) ondergrens 
  

tijd (h) DTG (mg/L) 

0 1,20 0,32 
  

0 3,00 

1 2,20 0,59 
  

1 5,50 

2 2,80 0,76 
  

2 5,35 

3 3,20 0,86 
  

3 5,05 
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4 3,30 0,89 
  

4 5,10 

8 2,70 0,73 
  

8 3,30 

12 2,05 0,55 
  

12 2,70 

24 1,10 0,30 
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