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Eenn infectie met het humane immunodeficiëntie virus (H!V) leidt tot een 

verminderingg van de afweer van de patiënt tegen bacteriën, schimmels en andere 

virussen.. Het virus veroorzaakt namelijk een afname van CD4+-cellen (een type 

afweercel).. Wanneer de CD4+ cellen dusdanig afnemen, dat de patiënt infecties 

krijgtt waartegen een niet HlV-geïnfecteerde patiënt voldoende afweer heeft, spreekt 

menn van AIDS (aquired immunodeficiency syndrome). De behandeling van een 

infectiee met HIV bestaat op dit moment uit een combinatie van tenminste drie 

antiretroviralee middelen. Hiermee wordt de vermenigvuldiging van HIV geremd, 

zodatt het aantal virusdeeltjes in het bloed (HIV-RNA concentratie in copieën/mL) 

onmeetbaarr wordt. Hierdoor kan het immuunsysteem zich herstellen of raakt het 

niett verder beschadigd. Dit heeft geleid tot een enorme verbetering van de 

prognosee van HlV-geïnfecteerde patiënten. De behandeling is echter voor veel 

patiëntenn moeilijk vol te houden, zeker op de lange termijn. De medicijnen moeten 

vaakk volgens strikte regels worden ingenomen, zowel wat betreft het tijdschema, als 

watt betreft het te volgen dieet. Bovendien kan de behandeling gepaard gaan met 

aanzienlijkee bijwerkingen, zowel op de korte als de lange termijn. Voor patiënten 

zouu het daarom een verbetering betekenen wanneer simpele behandelingen 

zoudenn kunnen volstaan voor de behandeling van HIV infectie. Zowel de belasting 

mett betrekking tot de pilleninname als de bijwerkingen zou hiermee kunnen 

wordenn verminderd. In de 'Amsterdam Duration of Anti retroviral Medication' of 

kortwegg de ADAM-studie werd bestudeerd of het mogelijk is na een periode van 

intensieveintensieve behandeling (inductiebehandeling) te volstaan met een eenvoudige 

onderhoudsbehandeling,, die mogelijk beter is vol te houden. 

Inn Hoofdstuk 1, de introductie van dit proefschrift, worden de achtergronden 

vann deze studie uiteengezet. HIV-1 geïnfecteerde patiënten met meer dan 200 

CD4++ cellen/mm3 en meer dan 1000 HIV-1 RNA copieën/mL in het bloed en geen 

eerderee blootstelling aan antiretrovirale middelen konden meedoen aan deze 

studie.. Gedurende 26 weken werd een inductiebehandeling gegeven bestaande uit 

44 geneesmiddelen: twee nucleoside reverse transcriptase remmers (NRTI's): 

stavudinee + lamivudine en twee protease remmers: saquinavir en nelfinavir. 

Vervolgenss werd met behulp van loting bepaald of patiënten een 

onderhoudsbehandelingg met stavudine + nelfinavir of saquinavir + nelfinavir 

kregenn of de inductiebehandeling voortzetten. Loting was alleen toegestaan als de 

concentratiee HIV-1 RNA in het bloed op week 24 en op week 25 lager was dan 50 

copieën/mL.. De patiënten die na week 26 de inductiebehandeling voortzetten 

kregenn vervolgens op week 50 opnieuw een behandeling volgens loting 

toegewezen:: opnieuw voortzetting van de inductiebehandeling of een van de twee 
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onderhoudsbehandelingen.. Alleen patiënten waarbij de concentratie HIV-1 RNA op 

weekk 48 en 49 lager was dan de onderste meetgrens van een ultra-gevoelige assay 

kwamenn in aanmerking voor loting. 

Inn Hoofdstuk 2 worden de resultaten van een tussentijdse analyse van de ADAM-

studiee beschreven. De inductiebehandeling met vier middelen was in staat een 

snellee onderdrukking van de virusvermenigvuldiging te bewerkstelligen, waarbij de 

concentratiee HIV-1 RNA in het plasma tot minder dan 50 copieën/mL daalde. 

Desalnietteminn bleek 10 weken na de loting 64% van de patiënten op 

onderhoudsbehandelingg en slechts 9% van de patiënten op voortgezette 

inductiebehandelingg een meetbare concentratie HIV-1 RNA (<50 copieën/mL) in 

hett bloed te hebben. Gezien deze bevindingen werd de loting op week 26 gestaakt. 

Patiëntenn op onderhoudsbehandeling die wel een goede onderdrukking van de 

virusvermenigvuldigingg behielden hadden een relatief snellere daling van de 

concentratiee HIV-1 RNA in het plasma in de eerste twee weken van 

inductiebehandelingg dan patiënten bij wie dit niet het geval was. Dit is een 

aanwijzingg dat de snelheid van daling van HIV-1 RNA in het bloed in de eerste twee 

wekenn van behandeling een maat kan zijn voor de effectiviteit van de behandeling. 

Dee loting na 50 weken inductiebehandeling werd wel voortgezet. 

Dee patiënten die op week 50 volgens loting een van de mogelijke behandelingen 

kregenn toegewezen werden vergeleken met betrekking tot het deel van de patiënten 

datt weer een meetbare hoeveelheid virus in plasma had. Dit wordt gezien als een 

tekenn van onvoldoende onderdrukking van de vermenigvuldiging van het virus 

(virologischh falen) (Hoofdstuk 3). Na week 50 werd virologisch falen geobserveerd in 

slechtss 20% van de patiënten op voortgezette inductiebehandeling vergeleken met 

50%% van de patiënten op onderhoudsbehandeling. Wederom lijkt 

onderhoudsbehandelingg onvoldoende onderdrukking van virusvermenigvuldiging te 

geven.. Om te bestuderen of een langere periode van inductiebehandeling invloed 

heeftt op het voorkómen van virologisch falen werd de tijd tot virologisch falen 

gedurendee de onderhoudsbehandeling vergeleken tussen patiënten waarbij loting 

plaatsvondd op week 26 en op week 50. De tijd tot een HIV-1 RNA concentratie 

>4000 copieën/mL tijdens onderhoudsbehandeling was vergelijkbaar bij deze 

groepen.. Blijkbaar kan een langere periode van inductiebehandeling het virologische 

falenn gedurende onderhoudsbehandeling niet uitstellen. 

Aangezienn de farmacokinetiek (d.w.z. de verdeling van de ingenomen medicatie 

overr het lichaam ofwel de blootstelling aan een geneesmiddel) van de 

proteaseremmerss nelfinavir en saquinavir belangrijk is voor het begrip van hoofdstuk 

55 en 6, wordt in Hoofdstuk 4 eerst de zogenaamde 'steady-state' farmacokinetiek 
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vann nelfinavir en saquinavir gedurende de inductiebehandeling beschreven. Bij 

achttienn deelnemers aan de ADAM-studie, die de inductiebehandeling met vier 

antiretroviralee geneesmiddelen ten minste vier weken gebruikten, werden 

plasmaconcentratiess van nelfinavir en saquinavir bepaald gedurende een 

doseringsintervall van acht uur. De farmacokinetische parameters van de beide 

proteaseremmerss in plasma werden berekend en vervolgens voor saquinavir 

vergelekenn met de farmacokinetiek van saquinavir in patiënten die behandeld 

werdenn met saquinavir (Invirase®) in een dosering van 1,200 mg drie maal daags 

zonderr het gebruik van nelfinavir. De variatie in de blootstelling aan nelfinavir 

tussenn de verschillende patiënten was ongeveer vier maal, en aan saquinavir 

ongeveerr zes maal. Nelfinavir verhoogde de saquinavir plasmaconcentraties ten 

minstee twee maal en verminderde de variatie van saquinavir plasma concentraties 

binnenn een patiënt. De variatie in de blootstelling aan saquinavir tussen de 

verschillendee patiënten werd niet verminderd door het gelijktijdig gebruiken van 

nelfinavir. . 

Inn hoofdstuk 5 en 6 werden als maat voor de blootstelling aan nelfinavir en 

saquinavirr plasmaconcentratieratios berekend. Deze ratio (de gemeten concentratie 

vann een geneesmiddel in het bloed gedeeld door de bijbehorende referentie 

concentratiee voor het tijdsinterval tussen inname van de medicatie en het moment 

vann bloedafname) corrigeert voor het tijdsinterval tussen het moment van inname 

vann de medicatie en het afnemen van bloed. Referentie concentraties werden 

verkregenn uit de plasmaconcentraties van nelfinavir en saquinavir bepaald 

gedurendee een doseringsinterval van acht uur. Zoals al in Hoofdstuk 2 besproken is, 

zouu de snelheid van daling van de concentratie HIV-1 RNA in het plasma 

gedurendee de eerste twee weken (k) een maat kunnen zijn voor de effectiviteit van 

dee behandeling. Deze daling werd berekend in 29 patiënten van de ADAM-studie. 

Hett bleek dat de variatie in deze snelheid van daling na het starten van de 

behandelingg gedeeltelijk kon worden verklaard door verschillen in blootstelling aan 

nelfinavirr en saquinavir. Deze resultaten, beschreven in Hoofdstuk 5, zouden 

kunnenn worden gebruikt om de anti retrovi rale behandeling verder te optimaliseren. 

Hett meten van de daling van HIV in plasma zou een snelle methode zijn om de 

antiretroviralee activiteit van nieuwe of hogere doses van geneesmiddelen binnen 

eenn combinatiebehandeling te bepalen. Bovendien suggereren deze gegevens dat 

wanneerr de blootstelling aan geneesmiddelen als factor in rekenmodellen zou 

wordenn meegenomen de dynamiek van HIV in het lichaam tijdens behandeling 

meerr gedetailleerd zou kunnen worden beschreven. 
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Inn Hoofdstuk 6 wordt de blootstelling aan nelfinavir en saquinavir gedurende de 

eerstee 26 weken inductie-behandeling beschreven. De blootstelling aan 

proteaseremmerss in de 65 patiënten was lager dan verwacht. Desondanks was de 

virologischee effectiviteit gedurende de eerste 26 weken naar wens; slechts bij één 

patiëntt daalde de concentratie HIV-1 RNA in plasma niet onder de 400 

kopieën/mL.. Verder worden in dit hoofdstuk de bijwerkingen van deze 

combinatiebehandelingg beschreven. De vier antiretrovirale middelen werden 

tezamenn redelijk goed verdragen. Als bijwerking werd diarree het meest frequent 

gemeld,, maar deze klacht kon meestal worden verlicht door het gebruik van anti-

diarreee middelen. De meest voorkomende reden voor het staken van de 

geneesmiddelenn combinatie (in vier van de zeven patiënten) was het vóórkomen 

vann leverenzymstijgingen in het bloed. Een abnormale verdeling van de lipiden in 

hett plasma werd niet frequent gezien. Verder werd getracht het vóórkomen van 

bijwerkingenn te relateren aan de blootstelling aan geneesmiddelen. Met 

uitzonderingg van diarree, waren alle klachten van het maag-darmstelsel 

geassocieerdd met de blootstelling aan nelfinavir of saquinavir. Het vóórkomen van 

buikpijnn was geassocieerd met een relatief hoge blootstelling aan nelfinavir of 

saquinavir,, terwijl klachten van misselijkheid of een opgeblazen gevoel juist 

geassocieerdd waren met een relatief lage blootstelling aan deze proteaseremmers. 

Eenn van de substudies waaraan patiënten in de ADAM-studie konden deelnemen 

betroff een onderzoek naar de kwaliteit van leven tijdens deze behandelingsstrategie 

(Hoofdstukk 7). De kwaliteit van leven van patiënten die op week 26 de 

inductiebehandelingg voortzetten of een onderhoudsbehandeling kregen werd 

vergeleken.. Kwaliteit van leven verslechterde meer gedurende onderhouds-

behandelingg dan gedurende het voortzetten van de inductiebehandeling. Kwaliteit 

vann leven bleek geassocieerd te zijn met de de mate van onderdrukking van de 

virusvermenigvulding.. Patiënten waarbij een suboptimale onderdrukking van de 

virusvermenigvuldigingg was gevonden (met name bij patiënten met 

onderhoudsbehandeling)) hadden minder goede kwaliteit van leven. Waarschijnlijk 

heeftt de wetenschap een suboptimale onderdrukking van de virusvermenigvuldiging 

tee hebben meer effect op kwaliteit van leven dan de belasting van het slikken van 

vierr in plaats van twee geneesmiddelen. 

Inn een andere substudie, beschreven in Hoofdstuk 8, werd na 26 of 50 weken 

continuee behandeling met de vier antiretrovirale geneesmiddelen hersenvocht 

(liquor)) en sperma (semen) verzameld. In zowel deze vloeistoffen als in het plasma 

werdenn de concentraties van stavudine, lamivudine, nelfinavir en saquinavir 

bepaald.. Van de proteaseremmers was alleen saquinavir in lage concentraties 
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aanwezigg in het sperma. Nelfinavir en saquinavir waren niet meetbaar in de liquor. 

Dee concentraties van stavudine en lamivudine in sperma waren hoger dan in liquor. 

Dezee gegevens ondersteunen de veronderstelling dat het matig doordringen van 

geneesmiddelenn in het centrale zenuwstelsel en het mannelijk genitaal stelsel kan 

bijdragenn aan de verschillen tussen de onderdrukking van virusvermenigvuldiging in 

dezee weefsels en in het bloed. 

Dee concentraties van stavudine in plasma en liquor worden ook besproken in 

Hoofdstukk 9. Het metabolisme van stavudine is nog gedeeltelijk onbekend. Om de 

farmacokinetiekk van dit middel te onderzoeken werden de stavudineconcentraties in 

gepaardee afnames van plasma en liquor van patiënten met verschillende 

combinatiess van antiretrovirale geneesmiddelen vergeleken. Patiënten die naast 

stavudinee geen proteaseremmer of nelfinavir of saquinavir gebruikten hadden een 

lageree stavudineconcentratie in zowel plasma als liquor dan patiënten die stavudine 

combineerdenn met ritonavir en/of indinavir. Het bleek dat de hoogte van het CD4+ 

celaantall op het moment van starten van therapie en het gebruik van ritonavir en/of 

indinavirr geassocieerd waren met de stavudineconcentraties in plasma. 

Waarschijnlijkk hebben patiënten met een laag CD4+ cel aantal een verder 

gevorderdee Hl V-infectie. Daarbij hoort over het algemeen een lager gewicht ten 

opzichtee van de lichaamslengte, waardoor stavudine zich over minder 

lichaamsweefsell hoeft te verdelen en de concentraties dus hoger zijn. Daarnaast 

suggererenn de hoge stavudineconcentraties bij patiënten die ook ritonavir/indinavir 

gebruikenn dat deze proteaseremmers waarschijnlijk het metabolisme van stavudine 

remmen. . 

Inn de conclusie, in Hoofdstuk 10, worden de resultaten van drie studies die 

inductie-onderhoudsstrategieënn voor de behandeling van de HlV-infectie hebben 

onderzochtt besproken. Deze drie studies, de Trilège-, de ACTG 343- en de ADAM-

studie,, suggereren dat er verschillende factoren aanwijsbaar zijn voor de 

teleurstellendee resultaten van inductie-onderhoudsstrategieën voor de behandeling 

vann de HlV-infectie. Zelfs antiretrovirale therapie zoals die standaard wordt gegeven 

blijktt niet krachtig genoeg voor 100% onderdrukking van de virusvermenigvuldiging. 

Waarschijnlijkk wordt er slechts een evenwicht bereikt tussen onderdrukking van 

virusvermenigvuldigingg door medicijnen enerzijds en de mogelijkheid van het virus 

zichh toch te vermenigvuldigen anderzijds. Tijdens onderhoudsbehandeling lijkt het 

evenwichtt verstoord en kan virusvermenigvuldiging weer toenemen. Daarnaast zou 

eenn verhoogde beschikbaarheid van te infecteren cellen of de aanwezigheid van 

cellulairee maar ook anatomische reservoirs voor HIV bij kunnen dragen aan het 

virologischh falen van inductie-onderhoudsbehandeling. Ook al zijn eenvoudige 
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behandelingsstrategieënn nog steeds vereist, de ADAM-studie heeft samen met de 

Trilège-- en de ACTC 343-studie aangetoond dat met de huidige antiretrovirale 

geneesmiddelenn inductie-onderhoudsbehandeling niet geadviseerd moet worden. 
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