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Hett aantal HlV-geïnfecteerde patiënten dat per jaar overlijdt is fors gedaald sinds de 

introductiee van de 'triple therapie'. Deze combinatietherapie bestaat uit één HIV-

proteaseremmerr en twee nucleoside analoge reverse transcriptase remmers (NRTIs). Het 

verlaagtt het aantal HIV-deeltjes in het bloed en daarmee het aantal HlV-gerelateerde ziektes. 

Dezee therapie, die sinds 1996 beschikbaar is in Nederland, is echter erg patiënt-onvriendelijk 

(veell  pillen, veel bijwerkingen, dieetvoorschriften). 

Saquinavirr (SQV) is een sterke proteaseremmer, maar het middel wordt slecht opgenomen in 

hett bloed, waardoor de hoeveelheid medicatie in het bloed bij het innemen van driemaal daags 

66 pillen vaak niet hoog genoeg is. Indien de proteaseremmers ritonavir (RTV) en SQV 

gelijktijdigg worden ingenomen, zijn de SQV bloedspiegels vele malen hoger dan bij 

toedieningg van SQV alleen. Een onderzoek heeft aangetoond dat een combinatie van RTV 

tweemaall  daags 4 pillen en SQV tweemaal daags 2 pillen goed werkt bij patiënten met een 

normalee of matig gestoorde afweer. Daarnaast werden er minder bijwerkingen gezien dan bij 

eenn combinatie met de gebruikelijk dosering van RTV, tweemaal daags 6 pillen. 

Hett doel van de Prometheus studie is het bestuderen van het effect van behandeling met 

RTV/SQVV bij HIV-1-geïnfecteerde patiënten met een normale, verminderde of hele slechte 

afweer,, die nooit eerder een proteaseremmer of d4T gebruikt hadden. Daarnaast werd 

gekekenn of het toevoegen van een extra middel aan deze combinatie het anti-HIV effect 

versterkte.. De studie vond plaats in 14 ziekenhuizen in Nederland en België. Aan het 

onderzoekk namen 208 patiënten deel. Door middel van loting werd bepaald welke patiënten 

behandelingg kregen met RTV tweemaal daags 4 pillen/SQV tweemaal daags 2 pillen en welke 

mett RTV tweemaal daags 4 pillen/SQV tweemaal daags 2 pillen/d4T tweemaal daags 1 pil. 

Hett toevoegen van extra geneesmiddelen ('intensivering') was toegestaan wanneer het aantal 

HIV-deeltjess in het bloed (='viral load') meer dan 400 per millilite r bloed was na 12 weken 

behandeling.. Alle patiënten werden 48 weken gevolgd. 

Hett effect van de behandelingen en de veiligheid van de therapie worden beschreven in 

Hoofdstukk 2. Na 48 weken bleken beide therapieën even effectief: het aantal patiënten met 

eenn viral load onder de 400 HIV-deeltjes per ml bloed was gelijk en vergelijkbaar met 

resultatenn met de 'standaard triple-therapie'. Eenendertig patiënten hadden tijdens de studie 

extraa middelen voorgeschreven gekregen. Bij dertig van hen daalde het aantal HIV-deeltjes 

tott minder dan 400 per ml bloed na 48 weken. Tien procent van alle patiënten moest de 

voorgeschrevenn therapie staken in verband met bijwerkingen of andere klachten. Bij andere 

combinatie-therapieënn is dat percentage vaak hoger (tot 40%). 

Bijj  27 patiënten werd het effect van behandeling met SQV/RTV of SQV/RTV/d4T in het 

hersenvochtt (liquor) bestudeerd (Hoofdstuk 3). Het aantal patiënten dat na 12 weken een 
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onmeetbaarr laag aantal HIV-deeltjes in de liquor had was verschillend in de twee 

onderzoeksgroepen:: 4 van de 14 in de RTV/SQV-groep versus 12 van de 13 in de 

RTV/SQV/d4T-groep.. Patiënten met een onmeetbaar aantal HIV-deeltjes in de liquor vóór de 

studiee hielden een onmeetbaar aantal HIV-deeltjes in de liquor tijdens de studie, ongeacht de 

behandeling.. Behandeling met alleen RTV/SQV kon een meetbaar aantal HIV-deeltjes in de 

liquorr niet onmeetbaar maken na 12 weken behandeling, waarschijnlijk als gevolg van de lage 

RTV-- en SQV-spiegels in de liquor. 

STNFr-II,, MCP-1 en IP-10 komen in het menselijk lichaam voor. Hogere spiegels van deze 

stoffenn wijzen op meer ontstekingsactiviteit. In Hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de 

concentratiess van deze stoffen in de liquor en het bloed tijdens de anti-HIV-behandeling. 

sTNFr-III  en IP-10 spiegels stegen bij patiënten met een meetbaar aantal HIV-deeltjes in de 

liquorr tijdens behandeling en daalden bij de meeste patiënten die tijdens behandeling een 

onmeetbaarr aantal HIV-deeltjes in de liquor kregen. Bij sommige patiënten met een goed 

effectt op de het aantal HIV-deeltjes in de liquor werden echter stijgingen in de sTNFr-II- en 

IP-10-spiegelss gezien. Dit is mogelijk een aanwijzing dat er nog HIV-deeltjes in het centrale 

zenuwstelsell  worden geproduceerd zonder dat dit met viral load-bepalingen in de liquor 

gemetenn kan worden. 

Inn Hoofdstuk 5 worden de veranderingen in geneesmiddelenspiegels in het bloed tijdens 

langdurigee behandeling met RTV en SQV beschreven. Bij zes patiënten werd tweemaal een 

dagcurvee gemaakt, waarbij gedurende 8 uur regelmatig de hoeveelheid RTV en SQV in het 

bloedd werden bepaald. De eerste dagcurve werd 4 tot 12 maanden na het starten van de 

behandelingg gemaakt, de tweede dagcurve 9 tot 15 maanden later. De RTV-bloedspiegels 

warenn niet verschillend tussen de twee dagcurves. De laagst gemeten SQV-bloedspiegels en 

dee totale blootstelling aan SQV waren gemiddeld 30% lager tijdens de tweede dagcurve. SQV 

bloedspiegelss kunnen in de loop der tijd lager worden bij patiënten op stabiele anti-HrV-

therapie.. Hoewel de SQV-bloedspiegels tijdens de twee dagcurves bij deze patiënten boven 

dee 'minimale effectieve concentratie' lagen, zou bij het gebruik van SQV alleen of SQV in 

combinatiee met nelfmavir een daling van 30% in de bloedspiegel kunnen leiden tot te lage 

bloedspiegels. . 

Bijj  39 patiënten in vier verschillende studies werden opvallend verschillende d4T spiegels in 

hett bloed en de liquor gevonden (Hoofdstuk 6). D4T spiegels waren hoger bij patiënten die 

RTVV en/of indinavir gebruikten dan bij patiënten die nelfinavir/SQV of geen enkele PI 

gebruikten.. Het gebruik van RTV en/of indinavir en het aantal CD4+ cellen/mm3 (maat voor 

dee weerstand van een patiënt) voor aanvang van de studie waren geassocieerd met de d4T-
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spiegels.. Deze bevindingen kunnen erop wijzen dat de d4T-concentraties in het bloed en de 

liquorr beïnvloed worden door gelijktijdig gebruik van RTV. 

Dee resultaten van het onderzoek naar kwaliteit van leven (QoL) worden beschreven in 

Hoofdstukk 7. QoL werd gemeten met behulp van een standaard vragenlijst (de MOS-HIV 

Healthh Survey) en een klachten-checklist die door de deelnemers voor aanvang van de studie 

enn na 12, 24, 36 en 48 weken werden ingevuld. Ondanks een stijging in het aantal 

gerapporteerdee klachten verbeterde de QoL in beide onderzoeksgroepen. Bij patiënten die al 

HIV-gerelateerdee klachten hadden ondervonden werden tijdens anti-HIV-therapie grotere 

verbeteringenn in cognitief en sociaal functioneren gevonden dan bij patiënten die nog nooit 

klachtenn van de HIV-infectie hadden gehad. 

Naastt QoL werd ook therapietrouw bestudeerd met behulp van vragenlijsten die door de 

deelnemerss werden ingevuld (Hoofdstuk 8). Therapietrouw varieerde van 85% (voor 

patiëntenn die rapporteerden alle pillen te hebben ingenomen in de afgelopen week) tot 68% 

(voorr patiënten die rapporteerden alle pillen volgens het innamenschema te hebben 

ingenomenn in de afgelopen week). Het totale percentage patiënten dat rapporteerde alle pillen 

tee hebben ingenomen in de afgelopen week veranderde niet gedurende de 48 weken. Per 

individuelee patiënt varieerde de therapietrouw echter wel. Patiënten met bijwerkingen waren 

minderr therapietrouw. Patiënten die aangaven niet therapietrouw te zijn hadden vaker een 

virall  load boven de 400 HIV-deeltjes per ml bloed na 48 weken. 

Stijgingenn van leverenzymen in het bloed (een teken voor schade aan de lever) worden 

regelmatigg gezien bij patiënten die gestart zijn met anti-HTV-therapie. Vaak wordt de anti-

HIV-medicatiee gestopt als er een ernstige leverenzymstijging optreedt. Achttien (9%) 

patiëntenn in de Prometheus studie hadden een ernstige stijging van de leverenzymen 

(Hoofdstukk 9). Een chronische hepatitis B-infectie, naast de HIV-infectie, verhoogt de kans 

opp leverenzymstijgingen 8,8 keer. Het gebruik van d4T, naast RTV en SQV, verhoogt de kans 

opp leverenzymstijgingen 4,9 keer. De leverenzymen daalden spontaan bij bijna alle patiënten, 

ookk wanneer de anti-HrV therapie niet gestaakt was. 

Sindss de introductie van anti-HrV 'triple therapie' wordt het lipodystrofie-syndroom steeds 

vakerr gerapporteerd. Dit syndroom bestaat uit vetophoping in de buik en borsten en/of 

onderhuidss vetverlies in de armen, benen en het gezicht. Momenteel wordt gedacht dat zowel 

proteaseremmerss als NRTIs bijdragen aan het ontstaan van lipodystrofie. De Prometheus 

studiee gaf de mogelijkheid om de bijdrage van proteaseremmers en NRTIs te onderzoeken bij 

patiëntenn die werden behandeld met proteaseremmers alleen of met proteaseremmers plus 

NRTIss (d4T) (Hoofdstuk 10). Lipodystrofie werd door de behandelend arts gerapporteerd bij 

299 (17%) van de 175 patiënten, die 96 weken gevolgd waren. Het werd vaker gemeld bij 
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patiëntenn die behandeling met RTV/SQV/d4T hadden toegewezen gekregen (25%) dan bij 

patiëntenn die voor therapie met RTV/SQV alleen hadden geloot (8%). Voorbehandeling met 

NRTIs,, leeftijd en geslacht waren geen risicofactoren voor het ontstaan van lipodystrofie in 

dezee patiëntengroep. 

Inn de General Discussion (Hoofdstuk 11) van dit proefschrift worden de problemen bij de 

behandelingg van de HIV-infectie besproken. Het 'genezen' van HIV is niet mogelijk met de 

huidigg beschikbare middelen. Daarom is het belangrijk meer patiëntvriendelijke therapieën te 

ontwikkelen.. Het effect van de huidige therapieën blijkt uit dalende sterftecijfers en een 

dalendd aantal AIDS-diagnoses. Belangrijke problemen bij het langdurig gebruik van anti-

HlV-therapiee zijn: het ontstaan van virussen die ongevoelig zijn voor de beschikbare 

medicijnen,, de ingewikkelde innamenschema's, het feit dat er delen zijn in het lichaam, 

waarinn anti-HIV-middelen slecht of niet doordringen, en bijwerkingen (zoals maag-darm 

klachten,, leverenzymstijgingen, neuropathie (zenuwontsteking) en lipodystrofie). Het blijf t 

daaromm belangrijk nieuwe behandelingsstrategieën te onderzoeken. 
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