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CHAPTER 10 
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Chapter 10 

Besmetting met het human immunodeficiency virus (HIV) resulteert in een 
progressieve achteruitgang van het immuunsysteem, met name door een da
ling van het aantal CD4+ T lymfocyten. Hierdoor kunnen allerlei bacteriën, 
schimmels en virussen, waartegen een mens met een normale afweer goed 
bestand is, ziekten veroorzaken. Op het moment dat een HlV-geïnfecteerde 
patiënt een dergelijke infectie krijgt, wordt gezegd dat de patiënt AIDS (ac
quired immunodeficiency syndrome) heeft. Met de sinds 1996 beschikbare 
combinatietherapie, bestaande uit minimaal 3 verschillende antiretrovirale 
medicijnen, kan de vermenigvuldiging van het virus in het lichaam van een 
HlV-geïnfecteerde patiënt sterk geremd worden, wat resulteert in een on
meetbaar laag aantal virusdeeltjes (HIV-1 RNA kopieën) in het bloed en een 
herstel van het immuunsysteem (stijging van het aantal CD4+ T cellen). 
Hiermee is de kans op progressie naar AIDS en overlijden ten gevolge van 
zogeheten AIDS-definiërende ziekten enorm afgenomen. Met behulp van 
wiskundige berekeningen werd in 1997 geschat dat er na 2 tot 3 jaar behan
deling met de krachtige combinatietherapie geen virus meer in het lichaam 
van een HIV-geïnfecteerd e patiënt aanwezig zou zijn. Hierbij werd er vanuit 
gegaan dat er geen "schuilplaatsen" voor het virus waren waar de antiretro
virale medicijnen niet of minder goed zouden kunnen doordringen, én dat de 
combinatietherapie de virusreplicatie volledig zou remmen. Het is tot nu toe 
echter ondanks krachtige antiretrovirale therapie, resulterend in een lang
durige onderdrukking van de virusreplicatie met onmeetbaar lage HIV-1 
RNA concentraties in het bloed, niet mogelijk gebleken het virus geheel uit 
het lichaam van een HlV-geïnfecteerde patiënt te verwijderen ("eradicatie"). 
Er zijn diverse obstakels die deze eradicatie verhinderen: (1) de aanwezigheid 
van "anatomische reservoirs" voor HIV, (2) het persisteren van een latent-
geïnfecteerd cellulair reservoir en (3) voortgaande "low-level" virusreplicatie 
( In t roduct ie ) . 

Een belangrijk obstakel voor eradicatie van het virus is de aanwezig
heid van zogenaamde "anatomische reservoirs".48 Mogelijke anatomische re
servoirs zijn het centraal zenuwstelsel (CZS), de retina en het mannelijk ge
nitaalstelsel. In deze weefsels wordt de vrije uitwisseling van medicijnen tus
sen bloed en weefsel verhinderd door de aanwezigheid van een biologische 
barrière (bloed-hersenbarrière en bloed-testisbarrière).9 Dit kan resulteren in 
sub-optimale medicijnconcentraties in deze "anatomische reservoirs", waar
door de virusreplicatie kan doorgaan en medicijn-resistente virusstammen 
kunnen ontstaan, ondanks therapeutische medicijnconcentraties in het bloed 
met effectieve onderdrukking van de virale replicatie.1017 Op het moment dat 
de in dit proefschrift beschreven studies gestart werden, was er slechts wei
nig bekend over de penetratie van antiretrovirale medicijnen in het CZS en 
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het mannelijk genitaalstelsel.18'29 De concentraties van de proteaseremmers 
in het hersenvocht (liquor) en seminaal plasma (sperma) leken onmeetbaar 
laag of lager dan gewenst.24-26,28-30 

In Hoofdstuk 2, 3 en 4 is gekeken naar het vermogen van drie antiretrovi-
rale medicijnen, indinavir (IDV), nevirapine (NVP), en abacavir (ABC), om in 
het CZS en het mannelijk genitaalstelsel door te dringen. Hoofdstuk 2 be
schrijft de concentratie van IDV in het bloed en de penetratie van IDV in het 
mannelijk genitaalstelsel en het CZS, zowel met als zonder toevoeging van 
een lage dosis (100 mg) ritonavir (RTV). In tegenstelling tot de proteaserem
mers RTV, saquinavir (SQV) en nelfinavir (NFV) bleek IDV goed door te 
dringen in het mannelijk genitaalstelsel.28'29 Verder bevestigden wij de goede 
penetratie van IDV in het CZS.21 De toevoeging van de lage dosering RTV 
verhoogde niet alleen de IDV-concentraties in het bloed, maar ook in sperma 
en liquor, en verbeterde daarmee mogelijk de effectiviteit van IDV in deze 
"anatomische reservoirs". Hogere IDV-dalspiegels in bloed alleen bleken geen 
afdoende verklaring voor de waargenomen stijgingen van de IDV-
concentraties in sperma en liquor: het lijkt erop dat RTV de IDV-
concentraties in sperma en liquor kan beïnvloeden, onafhankelijk van het ef
fect op de IDV-concentraties in bloed. Dit suggereert dat RTV de penetratie 
van een medicijn door de bloed-testisbarrière of de bloed-hersenbarrière kan 
beïnvloeden. Het remmende effect van RTV op het P-glycoprotein-
gemedieerde terugtransport door deze anatomische barrières speelt daarbij 
mogelijk een sleutelrol.31 

Er zijn meerdere factoren die de interpretatie van medicijnconcentraties in 
sperma moeilijk maken. Allereerst is het grotendeels onbekend of medicijn
concentraties in sperma tussen 2 medicatie-innamemomenten fluctueren. 
Tevens is het menselijk ejaculaat samengesteld uit vloeistoffen afkomstig 
van de zaadbal, de zaadblaasjes en de prostaat, die elk hun eigen fysiologi
sche eigenschappen hebben. Hierdoor is de medicijnconcentratie in het totaal 
ejaculaat niet per definitie representatief voor de medicijnconcentraties in de 
diverse compartimenten van het mannelijk genitaalstelsel. Hoofdstuk 3 be
schrijft een studie waarin het verloop van de NVP- en IDV-concentratie in 
sperma tussen 2 medicatie-innamen geëvalueerd is. Om te bepalen of NVP 
en IDV in alle compartimenten van het mannelijk genitaalstelsel goed door
dringen, hebben we door middel van de split-ejaculaat techniek gekeken naar 
concentraties van NVP en IDV in vloeistoffen afkomstig uit de zaad
bal/prostaat dan wel uit de zaadblaasjes.32 In tegenstelling tot eerder be
schreven stabiele zidovudine- (ZDV) en lamivudine- (3TC) concentraties wa
ren de NVP- en IDV-concentraties in sperma, net als in het bloed, afhankelijk 
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van de tijd na medicatie-inname.20-33 Het is derhalve niet terecht om NVP- en 
IDV-concentraties in een spermamonster te gebruiken als maat voor de 
blootstelling, zonder met de tijd van medicatie-inname rekening te houden. 
Onze data toonden echter wel aan dat NVP en IDV in alle delen van het 
mannelijk genitaalstelsel gedurende het doseringsinterval therapeutische 
concentraties bereikten. 
De goede penetratie van ABC in sperma is beschreven in Hoofdstuk 4. ABC-
concentraties in sperma bleken gedurende een doseringsinterval niet consis
tent hoger te zijn dan ABC-concentraties in bloed. Dit suggereert dat ABC, in 
tegenstelling tot ZDV en 3TC, niet in sperma accumuleert.202733 

De effectiviteit van antiretrovirale therapie in het CZS wordt gecontroleerd 
door het meten van HIV-1 RNA-concentraties in de liquor. Parameters van 
lokale ontsteking (chemokines) in de liquor kunnen extra informatie geven 
over eventuele voortgaande virusreplicatie in de hersenen gedurende antire
trovirale therapie. In Hoofdstuk 5 beschrijven we de concentraties van sT-
NFr-II en de chemokines MCP-1 en IP-10 in het bloed en de liquor van 26 pa
tiënten, behandeld met 3 verschillende antiretrovirale combinatieregimes 
met toenemende potentie: RTV/SQV (n=5), RTV/SQV/d4T (n=8) of 
ZDV/3TC/ABC/ NVP/IDV (n=13). 

Na 8-12 weken behandeling was de HIV-1 RNA-concentratie in het bloed ge
daald tot <400 kopieën/mL bij 2 van de 5 patiënten in de RTV/SQV-groep, bij 
6 van de 8 patiënten in de RTV/SQV/d4T-groep, en bij 10 van de 13 patiënten 
in de intensieve behandelingsgroep. De HIV-1 RNA-concentratie in de liquor 
was gedaald tot <400 kopieën/mL bij 9 van de 10 patiënten in de intensieve 
behandelingsgroep, vergeleken met 8 van de 8 patiënten in de RTV/SQV/d4T-
groep en slechts 1 van de 5 patiënten in de RTV/SQV-groep. RTV en SQV 
dringen niet door in het CZS en sub-optimale antiretrovirale medicijnconcen
traties in het CZS maakt voortgaande virusreplicatie mogelijk.26 Tijdens de 
antiretrovirale behandeling stegen de concentraties van sTNFr-II en IP-10 in 
de liquor van patiënten met een meetbare HIV-1 RNA-concentratie en daal
den in de meeste patiënten met een onmeetbaar lage HIV-1 RNA-
concentratie in de liquor. Echter, bij sommige patiënten met een goede virale 
respons op therapie (onmeetbaar lage HIV-1 RNA-concentratie) werden stij
gingen van sTNFr-II en chemokineconcentraties in de liquor gemeten. Bo
vendien werd, na een initiële daling van de MCP-1-concentraties in de liquor 
tijdens de eerste 8-12 weken, tussen week 8 en 48, een significante stijging 
gemeten in alledrie de groepen welke minder uitgesproken was in het bloed. 
Bij al deze patiënten was de HIV-1 RNA-concentratie in de liquor onmeet
baar laag op week 48. Voortgaande virusreplicatie in het CZS, die niet geme
ten kan worden met de huidige HIV-1 RNA-testen, is een mogelijke verkla-
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ring voor het waargenomen verschil in beloop tussen HIV-1 RNA- en sTNFr-
II/chemokineconcentraties in de liquor tijdens antiretrovirale therapie. 

Deze en andere studies tonen aan dat de meeste van de tegenwoordig be
schikbare antiretrovirale medicijnen goed doordringen in het CZS en het 
mannelijk genitaalstelsel (zie Introductie, Tabel 1). Het belang van het voor
schrijven van medicijnen die therapeutische concentraties bereiken in de 
"anatomische reservoirs" wordt benadrukt door diverse studies waarin het 
ontstaan van medicijnresistente virusstammen in het CZS of het mannelijk 
genitaalstelsel gedurende antiretrovirale therapie wordt beschreven.1012'15" 
17,34 jjet is dus bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen van belang onder
zoek te doen naar hun vermogen om in de anatomische reservoirs door te 
dringen. 

Een tweede obstakel voor "eradicatie" van het virus uit het lichaam 
van een HlV-geïnfecteerde patiënt is het in 1997 aangetoonde cellulaire re
servoir, bestaande uit HlV-geïnfecteerde, rustende CD4+ T cellen met een 
zeer lange levensduur. Een "gewone" CD4+ T cel die met HIV geïnfecteerd 
wordt, gaat na enkele dagen dood. Een klein percentage van geïnfecteerde T 
cellen verandert in rustende, "geheugen"-CD4+ T cellen, waarbij HIV in het 
DNA aanwezig blijft. Rustende geheugen-CD4+ T cellen hebben als functie 
om reeds eerder tegengekomen ziekteverwekkers te herkennen en daarop het 
immuunsysteem in werking te stellen om ziekte te voorkomen. De rustende 
geheugencellen hebben een lange levensduur om een mens levenslang tegen 
ziekten te kunnen beschermen. Rekening houdend met de zeer lange levens
duur van deze HIV-geïnfecteerde rustende geheugen-CD4+ T cellen is de the
oretische schatting gemaakt dat er 10 tot 60 jaar van maximaal onderdruk
kende behandeling nodig zou zijn voordat dit reservoir verdwenen is.35,36 

Een mogelijke strategie om de grootte van dit latente cellulaire reservoir 
sneller te laten afnemen is het kunstmatig activeren van de rustende cellen. 
Het activeren van deze cellen kan direct leiden tot celdood door apoptosis,37,38 

of indirect ten gevolge van de geïnitieerde virusreplicatie in de cel. Door ge
lijktijdig antiretrovirale therapie te geven, wordt HIV-besmetting van nog 
niet besmette cellen voorkomen. Rustende cellen kunnen geactiveerd worden 
door het gebruik van OKT3. 

Hoofdstuk 6 en 7 beschrijven een eerste studie waarin 3 HIV-positieve pa
tiënten werden behandeld met intraveneus OKT3 (dag 1-5 en 15-19) en sub-
cutaan humaan interleukine 2 (IL-2) (dag 2-6 en 16-20). Deze 3 patiënten 
werden reeds langdurig behandeld met krachtige antiretrovirale therapie en 
hadden sinds minimaal 26 weken een onmeetbaar lage HIV-1 RNA-
concentratie in het bloed (< 5 copieën/mL). 
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Tijdens de eerste cyclus bestonden de bijwerkingen uit koorts, hoofdpijn, 
misselijkheid, diarree en bij 1 patiënt tijdelijk nierfalen en insulten. Vanwege 
deze ernstige bijwerkingen weigerden 2 patiënten de tweede OKT3/IL-2-
cyclus. Het schema leidde tot forse T-celactivatie en -proliferatie, getuige het 
tijdelijk vrijkomen van cytokines en chemokines, een stijging van het percen
tage CD4+ en CD8+ T cellen met de activatieparameter CD38 in het bloed, en 
een toename in het aantal delende cellen (Ki67+) en apoptotische cellen in de 
lymfeklier. Het doel van de celactivatie was het induceren van virusreplicatie 
in de latent geïnfecteerde cellen om zo het cellulaire reservoir kleiner te laten 
worden. Eén patiënt toonde inderdaad een voorbijgaande stijging van het 
aantal virusdeeltjes in het bloed, met een piek op de vijfde dag (1500 copie-
en/mL). Bij de andere twee patiënten bleef de HIV-1 RNA-concentratie in het 
bloed onmeetbaar laag, maar steeg de HIV-1 RNA-concentratie in de lymfe
klier wel. Echter, 1 of 2 cycli met OKT3/IL-2 resulteerde niet in een meetbaar 
kleiner worden van het latente cellulaire reservoir. Bovendien ontwikkelden 
alle patiënten antistoffen tegen het muismonoklonaal OKT3, waardoor het 
activerende effect tijdens de tweede cyclus aanmerkelijk kleiner was. 
Tijdens de behandeling met OKT3 en IL-2 daalde het aantal CD4+ T cellen in 
het bloed en de lymfeklieren aanzienlijk, gevolgd door een langdurig laag 
blijven van het CD4+ T celaantal in het bloed. Dit suggereerde een destructie 
van een groot aantal CD4+ T cellen. De stijging van het CD4+ T celaantal tij
dens de hieropvolgende 2 jaar werd met name veroorzaakt door een stijging 
van het aantal geheugen-CD4+ T cellen. Het aantal CD8+ T cellen daalde 
meer in het bloed dan in de lymfeklieren en normaliseerde weer binnen en
kele weken. Het persisteren van een laag CD4+ T celaantal kan worden be
schouwd als een contra-indicatie voor verder onderzoek naar deze behande
lingsmethode bij een ziekte waar juist een afname van het CD4+ T celaantal 
een belangrijk aspect is. 

Ten tijde van deze studie werd nog geen rekening gehouden met aanvulling 
van het latente reservoir door voortgaande "low-level" virusreplicatie tijdens 
antiretrovirale therapie. Helaas hebben de laatste jaren diverse studies aan
getoond dat er tijdens krachtige antiretrovirale therapie, ondanks onmeet
baar lage HIV-1 RNA-concentraties in het bloed, toch voortgaande virusrepli
catie is36-3962 en dat de afname van het latente cellulaire reservoir omgekeerd 
evenredig is met de mate van deze zogenaamde "residual replication".43 Im-
muunactivatiebehandelingen (zoals OKT3/IL-2) met als doel viruseradicatie 
zouden derhalve pas zinvol zijn als de virale replicatie echt volledig onder
drukt kan worden.63 
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Een belangrijke vraag is dan ook of de onderdrukking van virale repli
catie tijdens de huidige standaard antiretrovirale combinatietherapie verbe
terd kan worden. Een lage concentratie HIV-1 RNA in het bloed (1-20 copie-
en/mL), virusexpressie in lymfeklieren, en niet geïntegreerd circulair viraal 
DNA of mRNA in bloedcellen kan worden aangetoond bij veel patiënten die 
volgens standaardbepalingen een onmeetbaar lage HIV-1 RNA-concentratie 
in het bloed hebben.36-3962 Als dit inderdaad uitingen zijn van voortgaande 
virusreplicatie is dat zorgwekkend, aangezien dit kan leiden tot de selectie 
van resistente virusmutanten met het risico van therapeutisch falen in de 
toekomst.36-42'57-59 Een recente studie toonde inderdaad aan dat uit bloedcel
len van patiënten met HIV-1 RNA-concentraties < 50 kopieën/mL virussen 
gekweekt konden worden met mutaties die geneesmiddelenresistentie 
geven.58 De vraag is of krachtiger therapie deze "residual viral replication" 
kan verminderen. 

Een mogelijkheid om deze vraag te beantwoorden is om bij patiënten die 
langdurig succesvol behandeld zijn met antiretrovirale combinatieregimes 
met een verschillende potentie, het HIV-1 RNA in het bloed te vergelijken, 
daarbij gebruik makend van een zeer gevoelige HIV-1 RNA bepalingsmetho
de. Wij hebben 30 patiënten, die gedurende 3 jaar succesvol behandeld wer
den met een standaard combinatieregime bestaande uit 2 verschillende soor
ten antiretrovirale medicijnen, vergeleken met 7 patiënten die gedurende 3 
jaar behandeld werden met een alternatief "multidrug"-regime bestaande uit 
3 verschillende soorten antiretrovirale medicijnen (Hoofdstuk 8). Wij heb
ben reeds eerder aangetoond dat dit alternatieve multidrugregime vergele
ken met een standaard combinatieregime na start van therapie resulteerde 
in een snellere initiële daling van het HIV-1 RNA in het bloed.64 

De geselecteerde 30 controlepatiënten waren chronisch geïnfecteerde HIV-
patiënten die als eerste therapie een standaard combinatieregime kregen, 
bestaande uit 2 zogenaamde reverse transcriptaseremmers (RT-remmers) en 
1 of 2 proteaseremmers óf 1 RT-remmer en 2 proteaseremmers. Deze patiën
ten moesten gedurende minimaal 3 jaar met een dergelijke therapie behan
deld zijn en mochten gedurende deze 144 weken niet virologisch gefaald heb
ben. Om "low-level" virusreplicatie in het bloed te kunnen meten werden 
bloedsamples afgenomen op week 48 en op 3 verschillende tijdsmomenten 
rondom week 144, opnieuw getest met een zeer gevoelige test met een onder
grens van 5 HIV-1 RNA kopieën/mL.64 Het CD4+ T celaantal en de HIV-1 
RNA-concentratie in het bloed bij start van therapie waren niet significant 
verschillend voor de controlegroep en de multidruggroep. 
Op week 48 was het HIV-1 RNA meetbaar (25 tot 550 copieën/mL) bij 10 van 
de 24 controlepatiënten (41.7%), terwijl bij alle multidrugpatiënten het HIV-
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1 RNA <5 kopieën/mL was (Fisher's Exact Test, P=0.017). Na 144 weken be
handeling was het HIV-1 RNA meetbaar (13 tot 453 kopieën/mL) op 0 van de 
3 meetpunten bij 12 controlepatiënten, op 1 van de 3 meetpunten bij 14 con
trolepatiënten en op 2 van de 3 meetpunten bij 4 controlepatiënten. Bij 6 van 
de 7 patiënten uit de alternatieve multidruggroep was het HIV-1 RNA < 5 
kopieën/mL op alledrie de meetpunten en bij 1 patiënt was het HIV-1 RNA 
meetbaar op 1 van de 3 meetpunten (21 kopieën/mL). Het aantal meetpunten 
per patiënt met een kwantificeerbare HIV-1 RNA-concentratie verschilde 
significant tussen de 2 groepen (P=0.036, Cochran-Armitage Trend Test). 
Verder bleek een laag CD4+ T celaantal bij de start van de therapie in de con
trolegroep voorspellend te zijn voor het na 3 jaar hebben van een kwantifi
ceerbare HIV-1 RNA-concentratie.39-46 De belangrijkste conclusie van deze 
studie is dat met krachtiger therapie de onderdrukking van virale replicatie 
verbeterd kan worden. 
Een mogelijk mechanisme voor deze verbeterde onderdrukking van de virale 
replicatie is dat de aanwezigheid van meer RT-remmers resulteert in een 
sterkere remming van het reverse transcriptieproces van HIV-1 RNA naar 
HIV DNA. Voorts kan in het geval van de standaard combinatietherapie sub-
optimale penetratie van de antiretrovirale medicijnen in de eerder beschre
ven anatomische en cellulaire reservoirs resulteren in partiële onderdruk
king van de virale replicatie aldaar. De antiretrovirale medicijnen uit het al
ternatieve multidrugregime waren met name geselecteerd vanwege hun 
vermogen om in deze anatomische reservoirs door te dringen. 18,22,23,33,60-69 

Intensivering van de huidige combinatieregimes met medicijnen met andere 
werkingsmechanismen zou mogelijk kunnen resulteren in een verder verbe
terde of zelfs complete onderdrukking van de virusreplicatie. Het binnen
dringen van een HIV-partikel in de cel bestaat uit 3 achtereenvolgende stap
pen, die ieder een mogelijk aangrijpingspunt voor antiretrovirale therapie 
kunnen zijn: (1) de binding van het HIV-oppervlakte-eiwit gpl20 aan CD4+ 

receptoren op de CD4+ T cel, (2) de interactie van het gpl20-CD4 complex met 
de co-receptoren CCR5 of CXCR4, en (3) de fusie van het virus en de lymfocy-
ten celmembraan door een verandering in het HIV-eiwit gp41. Momenteel 
worden diverse medicijnen ontwikkeld die op een van deze stappen aangrij
pen: gpl20-CD4-binding remmers (PRO 542), gp41 fusieremmers (T-20), en 
co-receptorantagonisten (CCR5/ CXCR4-remmers).70-73 Een ander aangrij
pingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is remming van het 
HIV integrase-eiwit.74"77 

Zoals gezegd hangt de verdwijningssnelheid van het latente reservoir samen 
met de "residual viral replication".43 De vraag is of intensivering van therapie 
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de verdwijningssnelheid van het latente cellulaire reservoir kan beïnvloeden. 
Intensivering van therapie met ABC ± efavirenz bij 5 patiënten resulteerde 
in een snellere afname van het cellulaire reservoir vergeleken met 5 andere 
patiënten van wie de therapie niet geïntensiveerd werd.78 

Er wordt ook onderzoek verricht naar behandelingsstrategieën die gericht 
zijn op een afname van het aantal geactiveerde CD4+ T lymfocyten cq HIV 
targetcellen. Mycofenol mofetil (MMF), een selectieve remmer van de aan
maak van guanosine nucleotiden in T en B cellen, remt celdeling en indu
ceert celdood van geactiveerde CD4+ T cellen. Verder hebben laboratorium
experimenten aangetoond dat MMF ook direct de virusreplicatie kan rem
men: door de aanmaak van guanosine nucleotiden, het substraat voor het re
verse transcriptieproces, te remmen kan MMF de werking van het guanosine 
analoog ABC versterken.7981 Tevens is bij patiënten aangetoond dat het ge
bruik van MMF resulteerde in een afname van het latente cellulaire reser
voir.80 Dit kan mogelijk verklaard worden doordat bij een kleiner aantal ge
activeerde T cellen de kans op infectie van nieuwe cellen kleiner wordt, 
waarmee de aanvulling van het cellulaire reservoir vermindert. 

De grootte van het cellulaire reservoir bleek ook significant kleiner in een 
groep patiënten die naast antiretrovirale therapie ook IL-2 kregen.82 Bij 3 
van de 14 patiënten behandeld met antiretrovirale therapie plus IL-2 was het 
niet mogelijk om replicatie-competent virus uit grote aantallen rustende 
CD4+ T cellen te isoleren. Bij 2 van deze 3 patiënten was het ook niet moge
lijk om replicatie-competent virus uit grote aantallen lymfekliercellen te iso
leren. Echter, ondanks de afwezigheid van meetbaar replicatie-competent vi
rus werd bij beide patiënten kort na het staken van de antiretrovirale thera
pie HIV-1 RNA weer meetbaar in het bloed.8384 Bovendien is bij patiënten 
met onmeetbaar lage HIV-1 RNA-concentraties in het bloed gebleken dat er 
na het staken van de antiretrovirale therapie geen relatie was tussen de 
grootte van het latente reservoir en de snelheid van het weer meetbaar wor
den van het HIV-1 RNA in het bloed.84 Verder is bij 6 patiënten, die na een 
langdurige onderdrukking van de virusreplicatie de antiretrovirale therapie 
staakten, het genotype van virus gekweekt uit latent geïnfecteerde cellen 
vergeleken met het genotype van het weer meetbaar geworden virus in het 
bloed. Bij 4 van de 6 patiënten bleek het genotype van het virus uit het laten
te reservoir niet overeen te komen met het genotype van het virus uit het 
bloed.85 Dit betekent dat het virus, dat na het staken van de antiretrovirale 
therapie weer meetbaar wordt niet alleen uit het latente cellulaire reservoir 
afkomstig kan zijn, maar ook uit andere reservoirs, zoals bijvoorbeeld de ana
tomische reservoirs. 
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De mogelijkheden voor het intensiveren van antiretrovirale combinatiethera
pie zijn beperkt door de daaraan gerelateerde toename in problemen op het 
gebied van therapietrouw en bijwerkingen op de korte en lange termijn. 
Een andere strategie om de virale replicatie beter te onderdrukken zou de 
versterking kunnen zijn van de HIV-specifieke immuniteit, door middel van 
vaccinatie of gestructureerde therapie-onderbrekingen. Momenteel zijn er di
verse vaccinstudies gaande bij mensen en makaken.8688 Tot op heden hebben 
de vaccins bij mensen helaas nog niet geleid tot een significante klinische 
verbetering of een betere immunologische controle van de virale replicatie. 
Verbetering van de HIV-specifieke afweer door middel van gestructureerde 
therapie-onderbrekingen is geprobeerd bij patiënten die tijdens de chronische 
of de acute fase van de HIV-infectie met antiretrovirale therapie gestart wa
ren. Het starten van antiretrovirale therapie tijdens een acute HIV-infectie 
blijkt in verbeterde HIV-specifieke immuunreacties te resulteren.95 Het toe
passen van gestructureerde therapieonderbrekingen bij deze patiënten lijkt 
de HIV-specifieke immuunrespons nog verder te verbeteren.9698 Een deel van 
deze patiënten was zelfs in staat de virusreplicatie ook na het staken van de 
antiretrovirale therapie onder controle te houden. Echter, hoe lang deze con
trole standhoudt is nog niet bekend. De resultaten van gestructureerde the
rapie-onderbrekingen bij patiënten die in de chronische fase van de HIV-
infectie met therapie gestart waren, zijn minder consistent en minder veel
belovend.8499"102 
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