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1. Beschreven relaties tussen spiegel en antiviraal effect 

 Door verschillende groepen is in (PI-) naieve patiënten die werden behandeld met 
indinavir als enige proteaseremmer de relatie tussen indinavir spiegels en 
antivirale activiteit beschreven [1-8]. Het meest representatief voor de 
Nederlandse TDM situatie is een onderzoek in 65 patiënten die starten met 
indinavir als proteaseremmer. In 36,9% van de patiënten werd na 6 maanden 
virologisch falen geconstateerd (virale load > 200 copies/mL). In een multivariaat 
analyse bleek een lage indinavir spiegel een onafhankelijk determinant te zijn voor 
dit virologisch falen. Als laag was gedefinieerd een concentratie ratio (CR) van 
0,75. De CR wordt berekend t.o.v. een populatie curve waarbij gecorrigeerd wordt 
voor de tijd tussen medicatie-inname en bloedafname. Deze CR van 0,75 komt 
overeen met de dalwaarde van 0,10 mg/l die gevonden is in onderzoeken waarbij 
alleen dalspiegels zijn beschreven. 

 Tegenwoordig wordt indinavir vrijwel alleen nog maar in combinatie met een lage 
dosis ritonavir gebruikt in 1 of 2 dd schema’s. Op theoretische gronden wordt 
aangenomen dat de streefwaarde voor een dalspiegel ook voor deze 
“geboosterde” indinavir schema’s (bijv. 2 dd 800/100, 2 dd 400/400 of 1 dd 
1200/400, het PIPO schema) geldt, hoewel het formele bewijs daarvoor ontbreekt. 
In tegenstelling tot “unboosted” 3dd indinavir treedt virologisch falen bij 
indinavir/ritonavir combinaties nauwelijks op, waardoor het moeilijk is een 
streefwaarde te bepalen. Of anders gezegd, de bereikte dalspiegels na inname 
van indinavir/ritonavir combinaties zijn vrijwel altijd boven de 0,10 mg/l en er zal 
dus op theoretische gronden weinig virologisch falen voor kunnen komen. Er zijn 
twee onderzoeken in Thailand uitgevoerd die enige informatie over de 
streefwaarden van boosted indinavir geven. Het eerste onderzoek betrof een 
vergelijking tussen unboosted indinavir (800mg 3dd) en boosted indinavir 
(800/100mg 2dd) waarbij een grenswaarde van 0,25 mg/l werd gevonden voor het 
boosted indinavir schema [2]. In het tweede onderzoek werd een lagere dosis 
indinavir (400mg) in combinatie met 100mg ritonavir (beide 2dd) bestudeerd. Van 
de drie patiënten met een dalspiegel < 0,10 mg/l had er één virologisch falen vs. 
één van de overige 16 patiënten met een dalspiegel > 0,10 mg/l (p=0,30)[9]. In zijn 
algemeenheid gaan we van dezelfde dalwaarde van 0,10 mg/l voor indinavir met 
of zonder ritonavir. Omdat in “geboosterde” indinavir schema’s de indinavir 
spiegels hoger zijn kan een lagere streefwaarde voor indinavir CR worden 
gehanteerd: 0,25 voor 800/100 en 0,50 voor 400/400. Schema’s met een lagere 
dosis indinavir + 100mg ritonavir moeten als een variant op 800/100 worden 
gezien. 

 Ook in PI-voorbehandelde patiënten is er een relatie beschreven tussen indinavir 
dalspiegels en virologische respons: Shulman et al. includeerden 37 patiënten die 
faalden op een regime van indinavir 3dd 800mg + 2 NRTIs, en die vervolgens 
werden geswitcht naar indinavir/ritonavir 2 dd 400/400 en evt. nieuwe NRTIs [10]. 
Patiënten die een indinavir dalspiegel > 0,75 mg/l hadden bleken een veel grotere 
kans op virologische respons te hebben dan patiënten met een indinavir 
dalspiegel beneden deze waarde: 77 vs. 14% op week 24 en 70 vs. 7% op week 
48 (beide p=0,002). De grenswaarde van 0,75 mg/l is niet absoluut voor alle PI-
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voorbehandelde patiënten, maar zal afhankelijk zijn geweest van de mate van 
resistentie tegen indinavir in deze onderzoekspopulatie. In hetzelfde onderzoek 
laat Shulman zien dat het berekenen van het virtuele inhibitory quotient (vIQ = 
dalspiegel gedeeld door virtuele fenotype) nog een beter contrast geeft: patiënten 
met een vIQ > 2.0 hadden een betere virologische respons dan patiënten met een 
vIQ onder deze waarde: 75 vs 0% op week 24 (p < 0.001) en 62 vs. 0% op week 
48 (p=0.006). 

 Dat het bereiken van therapeutische indinavir dalspiegels leidt tot een betere 
virologische respons is ook bewezen in een gerandomiseerd onderzoek van TDM 
van indinavir vs. standaard dosering. Fletcher et al. randomiseerden 40 therapie-
naieve patiënten naar een behandeling met indinavir 3 dd 800mg + zidovudine 2 
dd 300mg + lamivudine 2 dd 150mg, waarbij in de helft doseringen werden 
aangepast op basis van tevoren vastgestelde streefwaarden voor de 3 middelen 
vs. een controlegroep bij wie geen dosisaanpassingen werden gedaan [11]. Na 52 
weken was bij 15/16 patiënten in de TDM groep de viral load < 50 copies/mL vs. in 
9/17 patiënten zonder dosisaanpassing (p=0,017). 

 
 

2. Beschreven relaties tussen spiegel en toxiciteit 

 De meest kenmerkende toxiciteit van indinavir is nefrotoxiciteit als gevolg van 
uitkristalliseren van indinavir base [12]. Verscheidene groepen hebben 
aangetoond dat voor indinavir met of zonder ritonavir er een relatie is tussen hoge 
indinavir spiegels en het optreden van deze toxiciteit [2, 13-16]. Het is niet geheel 
duidelijk welke farmacokinetische parameter (AUC, Cmax, Cmin) het meest 
gerelateerd is aan deze toxiciteit. Vaak zijn deze ook sterk onderling gecorreleerd 
(m.a.w. een hoge Cmax correspondeert met een hoge Cmin) en zal de relatie dus 
altijd gevonden worden, welke parameter je ook kiest.  

 Als cut-off waarden worden genoemd een Cmax van 10 mg/l [17], een CR van 2,0 
[13], of een dalspiegel van 0,5 mg/l [14]. 

 In het ATHENA onderzoek is gebleken dat TDM van indinavir het stoppen van 
medicatie kan verminderen: door het aanpassen van indinavir dosering bij 
patiënten met hoge spiegels hoefde slechts 9,1% in de TDM groep te stoppen vs. 
60% in de contrôlegroep waar geen spiegels werden gemeten [18]. 

 Boyd et al. hebben een TDM programma voor indinavir in Thaise patiënten met 
nefrotoxiciteit en hoge indinavir plasmaspiegels  uitgevoerd [19]. Zij includeerden 
35 patiënten bij wie aan de hand van spiegelbepalingen dosisverlagingen werden 
uitgevoerd; na een follow-up van 20 weken was bij 35.5% het serum creatinine 
gedaald tot onder 124 micromol/l (p=0.01); ook het optreden van pyurie daalde 
zowel in frequentie als in ernst. De indinavir dosisverlagingen resulteerde niet in 
een verminderd antiviraal effect. 

 Nefrotoxiciteit (m.n. nierstenen) is ook afhankelijk van voldoende vochtinname. Bij 
te weinig vochtinname (of te veel vochtverlies, bijv. bij warm weer) kan dus ook bij  
een normale indinavir spiegel nefrotoxiciteit optreden. Voor indinavir/ritonavir 2 dd 
800/100 is aangetoond dat inname met voedsel de kans op nefrotoxische 
piekspiegels van indinavir vermindert [20]. 
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3. Overige relevante informatie 

 Vrouwelijke patiënten hebben een grotere kans op een toxische indinavir spiegel 
dan mannelijke patiënten [21, 22]. 

 Indinavir spiegels die ver buiten de normaalwaarden liggen zijn een indicatie voor 
therapie-ontrouw. Indien de spiegel na inname van indinavir 3 dd 800mg een CR < 
0.23 of > 3.3 heeft is er 72-91% kans dat de patient de medicatie niet juist heeft 
ingenomen [23]. Dit geldt ook voor kinderen [24]. Er zijn geen gegevens bekend 
welke spiegels een indicatie vormen voor therapie-ontrouw na inname van 
indinavir/ritonavir combinatie. 

 In combinaties van indinavir/ritonavir wordt ritonavir alleen gebruikt als “booster” 
van indinavir. Het heeft dus geen zin om de ritonavir spiegel te rapporteren alsof 
het ook antivirale activiteit zou kunnen hebben. 

 
 

4. Adviezen 

 Wisselende spiegels: bespreek belang regelmatige inname 

 Bij combinaties van indinavir met enzym-inducers (bijv. nevirapine of efavirenz) 
dient rekening gehouden te worden met een snellere eliminatie van indinavir dan 
op basis van de CR t.o.v. de populatiecurves zonder die inducers verwacht zou 
worden. Derhalve is het verstandig om dan altijd een dalspiegel af te nemen. 

 Indinavir 3 dd 800mg (dus zonder ritonavir): 
o CR < 0,75 of dalspiegel < 0,10 mg/l: verhoog dosering naar 3 dd 1000mg of 

geef indinavir/ritonavir combinatie 
o CR > 2,0 of topspiegel > 10 mg/l: in geval van intoxicatie kan dosering 

verlaagd worden naar 3 dd 600mg 
o CR < 0,23 of > 3,3: bespreek belang therapietrouw (indien geen andere 

aanwijsbare reden voor afwijkende spiegel) 

 Indinavir/ritonavir 2 dd 800/100mg: 
o CR < 0,25 of dalspiegel < 0,10 mg/l: verhoog dosering naar 1000/100mg 
o CR > 2,0 of topspiegel > 10 mg/l: laat patient medicatie met voedsel 

innemen en/of verlaag dosering naar 2 dd 600/100mg 

 Indinavir/ritonavir 2 dd 400/400mg: 
o CR < 0,50 of dalspiegel < 0,10 mg/l: verhoog dosering naar 2 dd 

600/400mg 

 Indinavir/ritonavir 2 dd 400-600/100mg: dit is een afgeleide van 2 dd 800/100mg: 
hanteer populatiedata van 800/100 en zorg dat piek- en dalspiegels binnen de 
hierboven genoemde grenswaarden liggen. 

 Incidenteel kunnen patiënten nog indinavir 2 dd 1200mg gebruiken zonder 
ritonavir. Eind jaren ’90 is deze dosering onderzocht maar bleek inferieure 
antivirale activiteit te hebben [25]. Een enkele patient die echter hier goed op 
reageert kan hiermee zijn doorgegaan. Er zijn geen populatiedata beschikbaar; 
men dient uit te gaan van streefwaardes voor piek- en dalspiegels zoals bij 3 dd 
800mg. 
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 Bij een beperkt aantal patiënten is ervaring opgedaan met 1 dd toediening van 
indinavir/ritonavir (1200/400mg; het PIPO schema [26, 27]). Hierbij treden zeer 
hoge piekspiegels op hoewel relatie met nefrotoxiciteit niet gelegd kon worden. Als 
streefwaarde voor de 24-uursspiegel geldt wederom 0,10 mg/l. 
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5. Populatiecurves/therapeutische range: 
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Indinavir 3 dd 800mg Indinavir/ritonavir 2 dd 800/100mg Indinavir/ritonavir 2 dd 400/400mg 

tijd [IDV] CR 0.75 CR 2.0 tijd [IDV] CR 0.25 CR 2.0 tijd [IDV] CR 0.5 

0 0.124 0.09 0.25 0 1.25 0.31 2.50 0 0.31 0.16 

0.5 5.869 4.40 11.74 1 6.70 1.68 13.40 1 2.28 1.14 

1 8.130 6.10 16.26 2 7.42 1.86 14.85 2 3.01 1.51 

1.5 6.254 4.69 12.51 3 6.21 1.55 12.42 3 3.00 1.50 

2 5.025 3.77 10.05 4 5.20 1.30 10.40 4 2.65 1.33 

2.5 3.837 2.88 7.67 5 4.35 1.09 8.70 5 2.20 1.10 

3 2.758 2.07 5.52 6 3.64 0.91 7.28 6 1.75 0.88 

4 1.258 0.94 2.52 7 3.05 0.76 6.09 7 1.36 0.68 

5 0.589 0.44 1.18 8 2.55 0.64 5.10 8 1.03 0.52 

6 0.331 0.25 0.66 10 1.78 0.45 3.57 10 0.57 0.29 

7 0.210 0.16 0.42 12 1.25 0.31 2.50 12 0.31 0.16 

8 0.149 0.11 0.30 14 0.87 0.22 1.75 14 0.16 0.08 
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