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CHAPTERR XII 

NEDERLANDSEE SAMENVATTING 
VOORR NIET-INGEWIJDEN 
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Inn de Introductie wordt een beschrijving gegeven van HIV, het virus dat 
AIDSS kan veroorzaken, en de stoornissen van het immuunsysteem die het 
viruss teweegbrengt. HIV veroorzaakt een verminderde functie en een 
langzamee afname van het aantal CD4-positieve T-helper cellen. Dit zijn 
cellen,, die als een soort dirigenten de afweer reguleren tegen virussen, 
schimmels,, parasieten en bepaalde bacteriën. Naarmate het aantal en de 
functiee van de cellen afnemen, neemt de vatbaarheid voor deze micro-
organismenn toe. Als bepaalde micro-organismen, waar mensen met een 
goedee afweer meestal niet ziek van worden, toeslaan, noemt men dat 
AIDS.. De kans op AIDS kan worden ingeschat aan de hand van het aantal 
CD4-cellenn en het aantal virus-deeltjes (gemeten aan de hoeveelheid virus 
RNA,, ook wel 'viral load' genoemd) in het bloed. 

Dee vermenigvuldiging van HIV kan worden geremd met antiretrovirale 
middelen:: middelen die het virus-eiwit reverse transcriptase (RT) remmen, 
zogenaamdee RT-remmers, en protease remmers (P-r). RT-remmers kunnen 
weerr worden onderverdeeld in nucleoside analogen (NRT-r) en non-
nucleosidenn (NNRT-r). Als deze middelen alleen of in dubbel-combinaties 
wordenn gebruikt wordt het virus snel ongevoelig, ofwel resistent, tegen de 
middelen.. Eind 1995 werden de eerste onderzoeken opgezet waarbij 
mensenn drie middelen, één P-r met twee NRT-rs, kregen. Men hoopte dat 
hett virus tegen zoveel middelen tegelijkertijd niet resistent zou worden, 
zodatt het immuunsysteem de kans zou krijgen zich te herstellen. Vragen 
diee toen beantwoord moesten worden waren: 1) lukt het om de virus-
vermenigvuldigingg langdurig te onderdrukken? 2) Als dat lukt, kan het 
immuunsysteemm herstellen, met name bij mensen die al ernstig 
verminderdee afweer hebben? 3) Verreweg de grootste hoeveelheid CD4-
cellenn en virus bevindt zich in het lymfeweefsel, terwijl we meestal het 
bloedd bestuderen. Is het bloed wel een afspiegeling van wat er in het 
lymfeweefsell gebeurt? 4) Zijn er lange termijn bijwerkingen en zijn de 
striktee voorschriften bij het gebruik van de middelen vol te houden? 

Inn de volgende hoofdstukken worden de resultaten besproken van de 
Triplee Studie; een studie met 33 deelnemers naar de effecten op het virus 
enn het immuunsysteem, in bloed en in lymfeweefsel, van een triple 
combinatiee van één P-r met twee NRT-rs. 

Inn Hoofdstuk II worden de resultaten van de eerste 24 weken van de 
studiee besproken. De therapie gaf een krachtige daling van de hoeveelheid 
viruss en een stijging van de CD4-cellen in het bloed. Ook in lymfeweefsel 
daaldee de hoeveelheid virus. De therapie veroorzaakte wel aanzienlijke 
bijwerkingen,, waardoor acht (24%) van de deelnemers na 24 weken met 
dee studie waren gestopt. 

Naderr onderzoek van het virus in het lymfeweefsel wordt beschreven in 
Hoofdstukk III. Met een speciale techniek, in situ hybridisatie, werd de 
dalingg van de hoeveelheid virus in verschillende cel-typen in het 
lymfeweefsell bestudeerd. De hoeveelheid virus daalde snel, maar na 24 
wekenn waren er nog CD4-cellen die een kleine hoeveelheid virus bevatte. 
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Dee daling van de hoeveelheid virus in het bloed is in een wiskundig 
modell geanalyseerd dat beschreven wordt in Hoofdstuk IV. Met het model 
kann een schatting worden gemaakt van de daling van het aantal 
geïnfecteerdee cellen. 

Hett herstel van het immuun systeem in het bloed tijdens de eerste 36 
wekenn van therapie wordt beschreven in Hoofdstuk V. De CD4-cellen zijn 
daarvoorr in twee soorten onderscheiden: geheugencellen, cellen die al 
ooitt hun specifieke micro-organisme zijn tegengekomen, en naïeve -
nieuwe-- cellen. Tijdens de eerste drie weken was er een snelle stijging van 
hett aantal CD4-cellen, waarschijnlijk door herverdeling van 
geheugencellenn uit het lymfeweefsel naar het bloed. Daarna was er een 
langzameree toename van de naïeve CD4-cellen. Ook de functie van de T-
cellenn verbeterde met de therapie. 

Hett herstel van het immuun systeem in het lymfeweefsel worden 
beschrevenn in Hoofdstuk VI. In het lymfeweefsel was voor de start met de 
therapiee sterkere vermindering van de naïeve CD4 cellen dan van het 
totaall aantal CD4 cellen ten opzichte van niet-geïnfecteerden. Met de 
therapiee steeg het aantal CD4-cellen en met name het aantal naïeve CD4-
cellenn in het lymfeweefsel. 

Langeree termijn herstel van het immuun systeem in 19 personen, die 
gedurendee minstens twee jaar krachtige anti-HIV therapie bleven 
gebruiken,, is beschreven in Hoofdstuk VII. Tijdens de eerste anderhalfjaar 
steegg het aantal CD4-cellen/ vooral door een stijging van het aantal naïeve 
CD4-cellen.. Deze stijging was aanzienlijk minder naar mate de 
deelnemerss minder naïeve CD4-cellen voor start van de therapie hadden. 
Tijdenss het laatste half jaar steeg in de helft van de deelnemers het aantal 
CD4-cellenn niet verder. 

Omm de hoeveelheid virus in het bloed, de 'viral load' te meten zijn 
verschillendee testen op de markt. In Hoofdstuk VIII wordt de evaluatie van 
eenn van die testen, de NucliSens, besproken. De NucliSens is vergelijkbaar 
mett twee andere gangbare testen. Verder worden een aantal ultra-
gevoeligee versies van de NucliSens geëvalueerd. 

Hett effect van anti-HIV therapie op de hoeveelheid antistoffen tegen HIV 
inn het bloed wordt beschreven in Hoofdstuk IX. Ook de totale 
hoeveelheidd antistoffen is bij Hl V-geïnfecteerd en vaak verhoogd. De totale 
hoeveelheidd antistoffen en de hoeveelheid antistoffen specifiek tegen HIV 
daienn langzaam met het gebruik van anti-HIV therapie, waarschijnlijk ten 
gevolgee van een vermindering van de hoeveelheid HIV en een afname van 
dee algemene immuun-activatie. 

Inn de Discussie en conclusie worden de resultaten van de Triple Studie 
besprokenn in relatie tot andere studies naar krachtige anti-HIV therapie. 
Verschillendee studies laten zien dat de replicatie van HIV vaak niet 
volledigg is onderdrukt. Het lymfeweefsel lijkt goed bereikt te worden door 
dee therapie, maar andere virale reservoirs blijken te bestaan, die volledige 
uitschakelingg van HIV ernstig bemoeilijken. Het immuunsysteem herstelt 
zichh voor een aanzienlijk deel. De T-cel afweer tegen HIV zelf herstelt 
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echterr niet goed. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van anti-HIV 
therapiee en behandelings-strategieën worden besproken, onder andere 
onderzoekk naar combinaties met een eenvoudiger inname schema. 
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