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SAMENVATTING 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de mate waarin antiretrovirale 
geneesmiddelen doordringen in het centraal zenuwstelsel. De rationale om de 
hoeveelheid HIV-1 RNA in de liquor cerebrospinalis (hierna 'liquor' genoemd) 
te meten en te volgen wordt nader uitgelegd. Verder wordt een samenvatting 
gegeven van pharmacologische studies waarin gegevens vermeld zijn over 
spiegels in het hersenweefsel en in de liquor, in proefdieren en mensen. Tot slot 
worden er aanbevelingen gedaan over de optimale antiretrovirale therapie voor 
het centraal zenuwstelsel. 

In hoofdstuk 2 wordt een onderzoek gepresenteerd over alle patiënten die 
gezien werden met AIDS dementie (HIV dementie) in het Academisch Medisch 
Centrum in Amsterdam tussen 1982 en 1992. De diagnose HIV dementie werd 
gesteld bij 40/536 (7.5%) met HIV-1 geïnfecteerde patiënten in CDC stadium IV 
met neurologische klachten, en was de AIDS-indicator ziekte bij zes (1.1%) van 
hen. Het gemiddelde aantal CD4+-T-lymfocyten van deze 40 patiënten was 109/ 
(j.1. Neuropsychologisch onderzoek werd verricht bij 17 van hen en toonde afwij
kingen passend bij een subcorticale dementie bij 15 (88%). De CT scan van de 
hersenen toonde bij 70% van de patiënten geen afwijkingen of enige atrofie. De 
MRI scan toonde veel vaker afwijkingen: witte stofafwijkingen waren zichtbaar 
bij 73%. Onderzoek van de liquor toonde HIV-1 p24 antigeen bij 13/34 (38%). De 
gemiddelde overleving van de hele groep patiënten was 6.7 maanden. Echter, de 
gemiddelde overleving van 20 patiënten die nooit zidovudine hadden gebruikt 
was 4 maanden, vergeleken met 14.8 maanden in de 10 patiënten die begonnen 
zijn met zidovudine na het stellen van de diagnose (p<0.001). Van deze laatste 10 
patiënten toonden 3 een duidelijke klinische verbetering en overleefden respec
tievelijk 16, 24, en 32 maanden; twee andere patiënten toonden enige klinische 
verbetering. Slechts één patiënt ontwikkelde HIV dementie tijdens het gebruik 
van zidovudine (dagdosis 600 mg), dat in mei 1987 in Nederland werd geïntro
duceerd. 

In hoofdstuk 3 wordt de respons van de hoeveelheid HIV-1 RNA in de liquor 
en het serum beschreven tijdens behandeling met twee proteaseremmers (riton
avir en saquinavir) en twee proteaseremmers met een nucleoside-reverse-tran-
scriptaseremmer (NRT-remmer) (ritonavir en saquinavir met stavudine) in 27 
patiënten die participeerden aan een open gerandomiseerde studie. De mediane 
uitgangswaarden voor hoeveelheid HIV-1 RNA in serum en liquor waren respec
tievelijk 4.81 en 3.21 log]0 kopieën/ml. Een significant verschillend percentage 
patiënten met een hoeveelheid HIV-1 RNA onder de detectiegrens in de liquor 
werd gezien na 12 weken behandeling: 4/14 (29%) (ritonavir en saquinavir) 
versus 12/13 (92%) (ritonavir, saquinavir en stavudine) (p=0.001). In patiënten 
die bij de start van de behandeling al een hoeveelheid HIV-1 RNA in de liquor 
onder de detectiegrens hadden bleef dit zo, ongeacht de wijze van behandeling. 
Behandeling met de combinatie ritonavir en saquinavir was de enige onafhan
kelijke voorspellende factor voor een detecteerbare hoeveelheid HIV-1 RNA in 
de liquor na 12 weken behandeling (p=0.005) in een logistische regressieana
lyse. Geneesmiddelspiegels van de protease-remmers in de liquor waren onder 
de detectiegrens in de meeste patiënten. 
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In hoofdstuk 4 werden de concentraties van (32-microglobuline (b2m), mono-
cyt-chemotactisch eiwit-type 1 MCP-1), en oplosbare tumor-necrosis factor-a 
receptoren (sTNFRs), en de hoeveelheid HIV-1 RNA gemeten in de liquor van 
16 met HIV-1 geïnfecteerde patiënten die geen neurologische verschijnselen 
hadden voorafgaande aan en na 12 weken behandeling met twee verschillende 
behandelingsschema's, beide bestaande uit twee NRT-remmers, nl lamivudine 
en zidovudine of lamivudine en stavudine. De concentraties van b2m in de liquor 
waren significant hoger (1.7 mg/l) in patiënten vergeleken met controles (0.8 
mg/l) (pO.001), en daalden tot 1.1 mg/l tijdens de behandeling (p=0.001). MCP-1 
concentraties waren al laag bij aanvang, en daalden niet verder tijdens de behan
deling. De concentratie van sTNFR type 1 was weliswaar hoger in patiënten 
(0.92 ng/ml) dan in controles (0.30 ng/ml) (p=0.03), maar veranderde niet tijdens 
de behandeling. De concentratie van sTNFR type 2 was bij zowel patiënten als 
controles meestal onder de detectiegrens. We concludeerden dat de concentratie 
van b2m in de liquor, naast de hoeveelheid HIV-1 RNA, een kandidaat 'merkstof 
is om het effect van behandeling te meten vroeg tijdens de HIV-1 infectie, als er 
nog geen neurologische verschijnselen zijn. 

In hoofdstuk 5 werd de liquor respons bepaald in 6 patiënten met een pri
maire HIV-infectie die binnen 4-6 weken star t ten met combinatie van 5 of 6 
antiretrovirale geneesmiddelen. Voor de behandeling was HIV-1 RNA detecteer
baar (>400 kopieën/ml) in vijf, (32 microglobuline (b2m) verhoogd in drie, en leu-
kocyten verhoogd in de liquor van vier patiënten. Acht weken na de start van 
de behandeling werd opnieuw liquordiagnostiek verricht. De hoeveelheid HIV-1 
RNA in liquor was gedaald van 3,68 (<2,60-5,67) naar <2,60 (<l,60-3,00) log10 

kopieën/ml (p=0.04), en in plasma van 5,46 (4,40-5,97) naar 3,07 (2,57-3,79) log10 

kopieën/ml (p=0.03). De concentratie van b2m in liquor was verlaagd van 2,5 
(0,9-5,5) naar 1,2 (0,9-1,7) mg/l (p=0.O6) en in plasma van 2,6 (1,4-3,1) naar 1,7 
(1,1-2,2) mg/l (p=0.03). In een patiënt was na 48 weken behandeling de hoeveel
heid HIV-1 RNA in liquor nog steeds 1,97 log10 kopieën/ml (plasma 1,51 log10 

kopieën/ml). 
In hoofdstuk 6 bepaalden we de duur van de mediane overleving in 'met 

HIV-1 samenhangende' progressieve multifocale leukoencephalopathie (PML), 
en de invloed hierop van twee soorten behandeling, namelijk cytarabine en 
een krachtige antiretrovirale combinatiebehandeling bestaande uit twee NRT-
remmers met een proteaseremmer (in de Angelsaksische l i teratuur 'HAART' 
genoemd) in een retrospectieve analyse van een opeenvolgende serie van 35 
patiënten met deze aandoening. Zeven patiënten werden behandeld met HAART, 
19 patiënten werden behandeld met cytarabine, en drie patiënten met allebei. 
De mediane overleving nadat de diagnose gesteld was, was voor de hele groep 
patiënten 88 dagen (spreiding: 18-1332 dagen). Patiënten met CD44 cellen > 
200/ul hadden een (niet-significante) langere overlevingsduur (167 dagen versus 
74 dagen (p=0.06)). Zeven patiënten (20%) hadden een overleving langer dan 
één jaar. Deze patiënten onderscheidden zich niet van de overige patiënten. 
Cyatarabine had geen gunstige invloed op de overleving, en wordt sinds 1996 
dan ook niet meer voor deze indicatie voorgeschreven. Zeven patiënten werden 
behandeld met HAART, wat de overleving evenmin significant beïnvloedde. Wel 
hadden twee patiënten die met HAART werden behandeld een opvallende kli-
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nische verbetering en zijn nog in leven respectievelijk 486 en 1227 dagen na het 
stellen van de diagnose. Beide patiënten hadden een verbetering van immunolo-
gische en virologische parameters. We concludeerden dat de prognose van 'met 
HIV-1 samenhangende' PML nog steeds somber is, met een mediane overleving 
na het stellen van de diagnose van slechts 3 maanden, hoewel dit mogelijk iets 
gunstiger wordt met HAART. 

In hoofdstuk 7 wordt een patiënt beschreven die een meningo-encefalitis 
ontwikkelde veroorzaakt door cytomegalovirus (CMV) tijdens een onderhoudsbe-
handeling met ganciclovir voor een doorgemaakte CMV-retinitis. Hij werd ver
volgens behandeld met een combinatie van ganciclovir (in een hogere dosis) en 
foscarnet, waarna zijn neurologische verschijnselen verbeterden. Na zes weken 
werden de doseringen van beide geneesmiddelen verlaagd, waarna een achter
uitgang optrad in de klinische toestand. Hij stierf uiteindelijk aan de gevolgen 
van CMV-meningo-encefalitis. 

In hoofdstuk 8 beschrijven we acht patiënten met een leptomeningeale 
metastasering van een 'met AIDS-samenhangend' non-Hodgkinlymfoom. Deze 
patiënten vertegenwoordigden 22% van alle patiënten die met deze laatste 
aandoening werden gezien in het Academisch Medisch Centrum in de periode 
1982-1992. De prognose was uiterst somber, met een gemiddelde overleving van 
slechts 5 weken, ondanks intraventriculaire toediening van methotrexaat via 
een Ommaya-reservoir (een subcutaan kunststof reservoir op de schedel dat via 
een slangetje in verbinding staat met de zijventrikel, en dat makkelijk is aan te 
prikken) bij 5 van hen. 
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