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Samenvatting

Chronische hepatitis C virus1 infectie is een belangrijke leverziekte. Wereldwijd lijden 

zeker 130 miljoen mensen aan chronische hepatitis C. Deze wereldwijde epidemie is deels 

veroorzaakt door de moderne geneeskunde. De belangrijkste wijze van transmissie is via 

besmet bloed (bloedtransfusie2, hergebruik van niet goed ontsmet materiaal, intraveneus 

drugsgebruik). Het hepatitis C virus is een RNA virus dat behoort tot de familie van de 

Flaviviridae. Chronische hepatitis C is een langzaam progressieve ziekte. Bij 10-20% 

van de geïnfecteerden ontstaat in de loop van 10 tot 30 jaar levercirrose3. Als er eenmaal 

sprake is van levercirrose is er een kans van 1-5% per jaar op het ontstaan van leverkanker. 

Levercirrose en leverkanker ten gevolge van chronische hepatitis C zijn op dit moment de 

belangrijkste redenen voor levertransplantatie in Europa en de Verenigde Staten. Er is geen 

vaccin of immunoglobuline om chronische hepatitis C te voorkomen. Chronische hepatitis 

C kan behandeld worden met interferon alfa (een cytokine4) en ribavirin (een nucleoside 

analoog5) gedurende 12 tot 48 weken. Dit is een dure behandeling met veel bijwerkingen, en 

bij slechts 50% van de patiënten slaagt de behandeling en wordt het hepatitis C virus blijvend 

ondetecteerbaar. Behandelaars hebben handvaten nodig om te bepalen welke patiënten 

behandeld moeten worden, en om tijdens de behandeling te voorspellen hoe deze zal aflopen. 

Daarom zijn veel studies gericht op het optimaliseren van de huidige behandelingen, met als 

doel patiënten die heel goed op de behandeling reageren korter te behandelen, en patiënten 

die langzaam reageren langer te behandelen. De duur van de behandeling hangt af van het 

hepatitis C genotype6 en de snelheid waarmee de hoeveelheid hepatitis C virus in het bloed 

daalt tijdens het begin van de behandeling. Nieuwe medicijnen voor de behandeling van 

chronische hepatitis C infectie zijn in ontwikkeling.

De hoeveelheid hepatitis C virus in het bloed is een belangrijke maat om te beoordelen 

of de behandeling wel of niet aanslaat; de behandeling kan eerder gestopt worden als de 

behandeling heel erg goed of juist helemaal niet aanslaat. De hoeveelheid virus in het bloed 

wordt nu vaak gemeten voor aanvang van de behandeling, na 4, 12 en 24 weken, bij het eind 

van de behandeling en 24 weken na het stoppen van de behandeling. In hoofdstuk 2 wordt de 

 1  Een virus is een microorganisme bestaand uit genetisch materiaal (RNA of DNA), eiwit, en eventueel 
een envelop. Virussen zelf leven niet, een virus kan alleen leven en zich vermenigvuldigen in een 
gastheercel.

 2  Bloedtransfusie voor 1991/1992 in Nederland en andere Westerse landen. In veel ontwikkelingslanden 
is bloedtransfusie nog steeds niet veilig.

 3  Ontsteking in de lever en sterfte van levercellen kunnen leiden tot vorming van littekenweefsel in de 
lever. Als er zoveel littekenweefsel is gevormd dat de stroom van bloed door de lever is verstoord, is er 
sprake van een levercirrose. Als er eenmaal sprake is van levercirrose zal ook de functie van de lever 
afnemen. 

 4  Cytokines zijn eiwitten die worden uitgescheiden door (voornamelijk) witte bloedcellen om andere 
cellen (in de buurt van die cel) te activeren of te remmen.

 5  Een nucleoside analoog is een stof die lijkt op een bouwsteen voor RNA of DNA, maar na inbouw tot 
schade leidt.

 6  Hepatitis C virus kent 6 varianten die genotypen worden genoemd. De duur van de behandeling en de 
kans op succesvolle uitkomst van de behandeling hangt af van het genotype waarmee iemand besmet 
is. In Nederland komt genotype 1 het meest voor, dit is het moelijkst te behandelen genotype.
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evaluatie van een test beschreven om de hoeveelheid hepatitis C virus in het bloed te meten. 

Bij onze uitgebreide evaluatie van deze test, die al op de markt was, werd duidelijk dat de test 

niet betrouwbaar was. De test gaf consequent te lage waarden bij hepatitis C virus genotype 

2, 3 en 4, en te hoge waarden bij genotype 1. De test zou heel erg gevoelig zijn maar dat bleek 

niet te kloppen. Een niet betrouwbare test geeft een verkeerd beeld van de voortgang van 

de behandeling. Negatieve virusuitslagen op week 4 of juist te hoge virusuitslagen op week 

12 hadden kunnen resulteren in ten onrechte te vroeg gestopte behandelingen. Andere 

laboratoria vonden dezelfde problemen bij deze test en hij werd van de markt gehaald.

Het toedienen van hoge doses interferon alfa tijdens het begin van de behandeling versnelt de 

daling van de hoeveelheid hepatitis C virus in het bloed. In hoofdstuk 3 worden de uitkomsten 

van 2 studies beschreven waarbij we 100 chronische hepatitis C patiënten hebben behandeld 

met hoge doses interferon alfa tijdens de eerste 6 weken van de behandeling. Het doel van 

deze studies was om (1) zo snel mogelijk de uitkomst van de behandeling te voorspellen, 

en (2) patiënten die heel goed op de behandeling reageerden korter te behandelen. Beide 

doelen zijn bereikt. Bij de meerderheid van de patiënten kon binnen 6 weken de uitkomst 

van de behandeling voorspeld worden. Bij patiënten waarbij de hoeveelheid hepatitis C virus 

na de eerste 4 weken van de behandeling heel snel gedaald was, was 24 weken behandelen 

(vergeleken met 48 weken) lang genoeg. Het uiteindelijke succespercentage van deze 

behandeling was overigens niet hoger dan bij standaardbehandeling, maar we konden wel 

eerder een uitspraak doen over de uitkomst en sommige patiënten konden korter behandeld 

worden.

In hoofdstuk 4 wordt een opmerkelijk verschijnsel beschreven dat we vonden in de studies 

beschreven in hoofdstuk 3. Bij een aantal patiënten die het hepatitis C virus leken te klaren 

vonden we 4 tot 32 weken voor het mislukken van de behandeling kleine hoeveelheden virus 

in het bloed. Wij vonden deze viruspiekjes omdat we vaker dan gebruikelijk hebben gemeten 

en omdat we de gevoeligste test hebben gebruikt die beschikbaar is. Deze kleine viruspiekjes 

bleken voorspellend voor het mislukken van de behandeling. 

Het is het afweersysteem dat mede bepaalt of iemand het hepatitis C virus spontaan klaart 

of niet. Bij chronische hepatitis C werken de cellen van het afweersysteem gericht tegen het 

hepatitis C virus niet naar behoren. Het is niet duidelijk of behandeling met interferon alfa 

en ribavirin leidt tot verbetering van de hepatitis C specifieke afweer. In hoofdstuk 5 laten we 

zien dat dat niet zo was bij 31 patiënten uit een van de studies beschreven in hoofdstuk 3. De 

HCV specifieke afweer nam zelfs af tijdens de behandeling, onafhankelijk van de uitkomst 

van de behandeling. Het wel of niet lukken van de behandeling werd kennelijk bepaald door 

andere factoren.

In hoofdstuk 6 wordt beschreven dat 9 hepatitis C patiënten suikerziekte hebben ontwikkeld 

tijdens of vlak na behandeling met interferon alfa. Deze bijwerking is vaker beschreven maar 

wij vonden dat suikerziekte veel vaker optrad dan werd aangenomen. Wij ontdekten dit door 
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bij iedere hepatitis C patiënt bij ieder bezoek op de polikliniek het suikergehalte in het bloed 

te meten. Deze resultaten betekenen dat het suikergehalte van het bloed standaard moet 

worden gemeten bij ieder bezoek aan de polikliniek bij alle hepatitis C patiënten tijdens en 

vlak na behandeling met interferon alfa.

Bij kortdurende behandeling met een nieuwe klasse medicijnen (een proteaseremmer7) tegen 

hepatitis C treedt een hele snelle daling van de hoeveelheid virus in het bloed op. In hoofdstuk 

7 beschrijven we dat tegelijk met de afname van die hoeveelheid virus ook de ontsteking in 

de lever en de activiteit van bepaalde cellen van het afweersysteem (monocyten/macrofagen) 

afnemen.

Er zijn aanwijzingen dat dendritische cellen8 niet goed functioneren bij patiënten met 

chronische hepatitis C. In hoofdstuk 8 worden de resultaten beschreven van een studie waarbij 

we geprobeerd hebben om van witte bloedcellen (monocyten) van chronische hepatitis C 

patiënten dendritische cellen te maken. We wilden weten of deze cellen besmet waren met 

het hepatitis C virus, en of we van monocyten normale dendritische cellen konden maken. 

Het uiteindelijke doel was het maken van een vaccin met deze cellen. Zo’n therapeutisch 

vaccin zou dan in combinatie met andere medicijnen de afweer tegen het virus kunnen 

stimuleren. De dendritische cellen bleken niet besmet met hepatitis C virus. De functie en 

rijping van de dendritische cellen was echter niet normaal.

Conclusie

Betekenis van dit proefschrift

De resultaten beschreven in dit proefschrift brengen ons een klein beetje dichterbij een 

betere behandeling van chronische hepatitis C infectie.

1. Een test om de aanwezigheid en hoeveelheid hepatitis C virus in het bloed te bepalen 

moet accuraat zijn. Een onbetrouwbare test kan leiden tot fouten bij de behandeling 

van hepatitis C. Wij hebben bij een nieuwe test aangetoond dat deze niet accuraat was 

(hoofdstuk 2).

2. Onze resultaten met hoge doses interferon tijdens het begin van de behandeling laten 

zien dat patiënten die heel goed op de behandeling reageren korter behandeld kunnen 

worden (hoofdstuk 3).

3. De studies met hoge doses interferon alfa tijdens het begin van de behandeling laten zien 

dat vaker bepalen van de aanwezigheid en hoeveelheid hepatitis C virus in het bloed het 

mogelijk maakt om vroeger te voorspellen of de behandeling wel of niet gaat lukken. De 

 7  Proteaseremmer, hepatitis C proteaseremmers remmen het NS3-4A protease, een viraal enzym dat 
nodig is om de diverse onderdelen voor een nieuw virusdeeltje op maat te knippen.  

 8  Dendritische cellen, de dirigenten van het afweersysteem. Dendritische cellen hebben als taak om 
microorganismen of delen daarvan op te eten en in onderdelen aan gespecialiseerde cellen van het 
afweersysteem te presenteren, en deze cellen te activeren.



132

Chapter 10

behandeling zou eerder gestopt kunnen worden als duidelijk wordt dat deze niet gaat 

lukken (hoofdstuk 3 en 4).

Dit zijn 2 belangrijke punten, week 12 en week 24 zijn standaardtijdstippen voor HCV 

RNA bepaling tijdens de behandeling geworden omdat dit in de grote registratiestudies 

vaak de enige tijdstippen leken waarop de hoeveelheid hepatitis C virus in het bloed 

werd gemeten. Dat is niet het geval. De hoeveelheid hepatitis C virus in het bloed is ook 

gemeten op week 4 tijdens de 3 grote peginterferon en ribavirin registratiestudies die 

werden uitgevoerd in 1998-2002, de resultaten zijn echter niet opgenomen in de eerste 

wetenschappelijke artikelen over de studies–waarin de algemene resultaten beschreven 

werden–die verschenen in 20019, 200210 en 200411. Een onafhankelijke studie die 

verscheen in 200512 liet zien dat een behandeling van 12 weken in plaats van 24 weken 

lang genoeg was bij patiënten met HCV genotype 2 of 3 bij wie na 4 weken behandelen 

het hepatitis C virus in het bloed niet meer aantoonbaar was. Vervolgens verschenen 

later in 200513, 14 en in 200615 artikelen met nadere analyses van de gegevens van de 3 

registratiestudies, waarin de voorspellende waarde van HCV RNA bepaling op week 4 en 

de mogelijkheid van korter behandelen werd beschreven. Additionele gegevens uit 3 grote 

klinische registratiestudies werden dus 2 tot 4 jaar na de hoofdartikelen gepubliceerd. 

Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de 3 grote klinische registratiestudies 

zijn gesponsord door de fabrikanten van peginterferon en ribavirin. Het moge duidelijk 

zijn dat een aanbevolen duur van behandeling directe consequenties heeft voor de 

farmaceutische industrie. Iedere vertraging in het publiceren van informatie over korter 

behandelen kan dan ook worden uitgelegd als een actie waarbij commerciële belangen 

van de farmaceutische industrie zwaarder wegen dan de belangen van onze patiënten.

 4. We hebben laten zien dat de hepatitis C specifieke afweer niet verbeterd tijdens een 

succesvolle behandeling (hoofdstuk 5).

5. Bijwerkingen van interferon alfa en ribavirin behandeling zijn berucht en kunnen 

gevaarlijk zijn. Wij hebben laten zien dat veel vaker dan tot nu toe werd aangenomen 

suikerziekte onstaat tijdens interferon alfa en ribavirin behandeling. We stellen voor 

om bij iedere hepatitis C patiënt bij ieder bezoek aan de polikliniek tijdens en vlak na 

behandeling met interferon alfa en ribavirin het suikergehalte van het bloed te meten. 

 9  MP Manns, et al. Peginterferon alfa-2b plus ribavirin compared with interferon alfa-2b plus ribavirin 
for initial treatment of chronic hepatitis C: a randomised trial. Lancet. 2001;358(9286):958-65. 

10  MW Fried, et al. Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. N Engl J 
Med. 2002;347(13):975-82.

11  SJ Hadziyannis, et al. Peginterferon-alpha2a and ribavirin combination therapy in chronic hepatitis 
C: a randomized study of treatment duration and ribavirin dose. Ann Intern Med. 2004 Mar 
2;140(5):346-55.

12  A Mangia, et al. Peginterferon alfa-2b and ribavirin for 12 vs. 24 weeks in HCV genotype 2 or 3. N Engl 
J Med. 2005;352(25):2609-17.

13  P Ferenci, et al. Predicting sustained virological responses in chronic hepatitis C patients treated with 
peginterferon alfa-2a (40 KD)/ribavirin. J Hepatol. 2005;43(3):425-33.

14  S Zeuzem, et al. Efficacy of 24 weeks treatment with peginterferon alfa-2b plus ribavirin in patients 
with chronic hepatitis C infected with genotype 1 and low pretreatment viremia. J Hepatol. 2006 
Jan;44(1):97-103. Epub 2005 Nov 7.

15  DM Jensen, et al. Early identification of HCV genotype 1 patients responding to 24 weeks peginterferon 
alpha-2a (40 kd)/ribavirin therapy. Hepatology. 2006 May;43(5):954-60.
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Met deze eenvoudige test kan iedereen die suikerziekte ontwikkeld worden opgespoord 

(hoofdstuk 6).

6. Behandeling met een nieuwe hepatitis C proteaseremmer laat zien dat tegelijk met het 

afnemen van de hoeveelheid hepatitis C in het bloed ook de hepatitis C gerelateerde 

ontsteking afneemt (hoofdstuk 7). Onze resultaten laten ook zien dat chronische 

hepatitis C gepaard gaat met 2 soorten ontsteking (beschadiging van levercellen en 

verhoogde activiteit van monocyten/macrofagen [witte bloedcellen]).

7. Een vaccin bestaand uit dendritische cellen gemaakt van monocyten van de hepatitis C 

patiënt zelf bevat geen virus. De dendritische cellen (zoals wij ze gemaakt hebben) zijn 

echter niet normaal en ze zullen de afweerreactie tegen hepatitis C waarschijnlijk niet 

stimuleren.

De behandeling van chronische hepatitis C in de toekomst

De toekomst van hepatitis C behandeling ziet er rooskleurig uit. Nieuwe directe virusremmers 

(proteaseremmers, helicaseremmers16, polymeraseremmers17), antilichamen, blokkerend 

RNA (siRNA), therapeutische vaccinatie en andere medicijnen die de afweer stimuleren, en 

nieuwe vormen van interferon alfa en ribavirin zijn in ontwikkeling18. Vooral de resultaten 

met proteaseremmers zien er veelbelovend uit. Vaker bepalen van de aanwezigheid en 

hoeveelheid hepatitis C virus in het bloed zal leiden tot individuele behandeling qua duur 

en medicijnencombinatie. Combinatie van bestaande en nieuwe krachtige medicijnen zal 

leiden tot kortere behandeling met minder bijwerkingen. Interferon alfa en ribavirin zullen 

nog wel nodig zijn, maar als de behandeling korter wordt zal in ieder geval de duur van de 

bijwerkingen afnemen. Misschien kan ook de dosis van interferon alfa omlaag.

De toekomst van hepatitis C

Samenvattend is hepatitis C een wereldwijd probleem dat opgelost kan worden. Dit zal tijd 

en inspanning kosten maar het is zeker mogelijk. Artsen, verpleegkundigen en anderen in 

de gezondheidszorg, onderzoekers, patiënten en patiëntenorganisaties, de overheid, en de 

farmaceutische industrie moeten samenwerken. Nieuwe krachtige medicijnen die minder 

bijwerkingen geven moeten leiden tot een kortere individuele behandeling met een grotere 

kans op succes. Mensen met chronische hepatitis C moeten worden opgespoord. Het 

verspreiden van hepatitis C onder drugsgebruikers en in de derde wereld moet worden 

voorkomen. De prijzen van huidige en nieuwe medicijnen moeten in de derde wereld zo laag 

mogelijk zijn. Uiteindelijk moet een preventief vaccin nieuwe infecties met hepatitis C virus 

voorkomen.

16  Helicaseremmer, hepatitis C helicaseremmers remmen het NS3 helicase, een viraal enzym dat nodig 
is bij de replicatie van het virus RNA.

17  Polymeraseremmer, hepatitis C polymeraseremmers remmen het virale enzym NS5B polymerase. 
NS5B polymerase repliceert het virus RNA dat nodig is voor het maken van nieuwe virusdeeltjes.

18  Raadpleeg de websites www.hcvdrugs.com, www.hcvadvocate.org/hepatitis/hepC/HCVDrugs.html 
en www.hivandhepatitis.com/hep_c.html voor de nieuwste ontwikkelingen.




