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Chapterr  10 

Summary/Samenn vatting 
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Summary y 

Inn this thesis new techniques tor detection of hepatitis C virus (HCY) and new treatment 

strategiess for patients with chronic hepatitis B and C' are described. Furthermore the rate of 

transmissionn of the recently discovered hepatitis Ci virus (HGY) GBV-C) by blood products 

wass studied. 

Inn chapter  2 (introduction) the state of the art and back ground of the various subjects studied 

inn this thesis are described. In chapter  3 a new bDNA assay for the quantification of HCY 

RNAA was evaluated. The performance this assay was validated using various test panels and 

bloodd specimens from HCY infected individuals. The specificity of the assay was 96.S°o and 

thee dynamic range of 4.4 x If)1 3.5 x 10'' cop mL (5 x 10' 2 x \(f IU mL). Furthermore it 

wass found that in this assay one IU HCY' RNA corresponded to about 4.X cop. mL The assay 

wass compared with a commercial PCR (HCY 2.0 monitor) assay and it appeared that values 

abovee If/ IU mL were underestimated in PCR. Since the decline of viral load at the beginning 

off  anti-viral therapy, is a predictive factor for \ irological response the accurate measurement 

off  HCY RNA is very important. In chapter  4 a new diagnostic HCY antigen (HCY Ag) 

ELISAA was evaluated. This assay is easy to perform and less costly than bDNA. The HCV Ag 

assavv was evaluated using plasma samples of 13 treatment nai've chronic hepatitis C patients 

whoo were treated daily with interferon (IFN) 3 x 6 MU for 15 days. Plasma samples were 

obtainedd daily during the treatment period and were quantified in the bDNA assay as 

describedd in chapter 3. All samples tested in the bDNA were retested in the HCY Ag assay. A 

sensitivityy of 80% and a specificity of 99% was established for the HCY Ag assay. 

Furthermoree a positive correlation between the \K'\ Ag assay and HCY RNA levels between 

4-66 log IU'mL was found. Therefore the viral load decline at the beginning of therapy can be 

detectedd by the HCY Ag assay, in most chronic hepatitis C patients. 

Inn 40" o of the patients infected with IK Y no transmission route can be detected. In chapter  5 

HCYY RNA was extracted from feces. HCY RNA was detected in 67% of the feces specimens 

off  chronically infected HCY patients. HCY RNA loads up to 10" cop mL were detected in the 

feces.. Whether HCY RNA in feces is infectious is unknown. 

Inn chapter  6 13 treatment nai've chronic hepatitis C patients received 6 ML' interferon every X 

hourss for 2 weeks. HCY RNA levels were determined dailv durine treatment. Since a 3 Km 
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HCVV RNA decline early during treatment is an important prognostic factor for sustained 

virologicall  response (SVR) the time interval for a 3 log decline for patients in this study was 

calculated.. In patients infected with genotype non - 1 . a 3 log decline of viral load was found 

2.44 days after start of induction therapy. Only one of three patients infected with genotype 1 

hadd a 3 log decline during treatment. At the end of the 2 week treatment period 54°o of 

patientss were HCV RNA negative as measured by PCR. Only one patient achieved a SVR all 

otherr virological responders at the end of the treatment had relapsed at end of follow up. It 

wass observed that all patients had a decline of HCV RNA during the treatment period, 

thereforee the length of the induction therapy may be to short. Subsequently a new trial with 

highh dose I FN induction for 6 weeks was started (Chapter 7). In chapter  7 treatment naive 

chronicc hepatitis C patients received a high induction dose of IFN combined with ribavirin 

andd amantadine, in order to increase the SVR rate. 

Twentyy six patients with chronic hepatitis C received IFN according to the following 

schedule:: weeks 1 - 2: 6 MU 8-hourly: weeks 3 - 4: 3 MU S-hourly: weeks 5 - 6: 3 MU 12-

hourly:: subsequently patients were treated with 3 MU IFN daily. Genotype 1 patients were 

treatedd for 58 weeks and genotype non -1 patients for 32 weeks. All patients received from 

startt of therapy ribavirin 1000-1200 mg and amantadine 100 mg daily. At week 6 during 

treatmentt 8 10 patients with genotype 1 and 15, 16 patients with genotype non 1 were HCV 

RNAA negative as measured by PCR. At the end of treatment 70% of patients with genotype 1 

andd 75% of patients with genotype non 1 were HCV RNA negative. At the end of follow up 

60%% of patients with genotype 1 and 68% with genotype non 1 were HCV RNA negative. Per 

protocoll  analysis showed an SVR rate of 85° o in patients with genotype 1 and 92% in patients 

withh genotype non 1. Twenty seven % of patients stopped their treatment due to IFN related 

sidee effects. Thus patients with genotype I achieved a high SVR rate compared with 

previouslyy reported SVR rates, when they maintained this treatment schedule. 

Inn chapter  8 31 treatment-naïve HEieAg negative chronic hepatitis B patients received 9 MU 

IFNN thrice weekly (t.i.vv.) combined with 3x500 mg famciclovir daily. Patients were 

randomisedd 3:1 for 6 or 12 months. HBV DNA levels were determined using a bDNA assay 

(detectionn limit 7x 1 (J" cop mL). When results were below the detection limit of the bDNA. 

HBVV DNA was measured by qualitative PCR (detection limit 2x10" cop mL). Twenty four 

patientss were treated for 6 months (group A) and 7 patients were treated for 12 months (group 

B).. All patients were PCR and 17 31 (55"o) bDNA positive. Before treatment 21 patients had 

elevatedd ALA T values. At end of treatment (FT) in group A 58% and in group B 40" o of the 

patientss had a virological response by bDNA and 54%' and 14% by PCR respectively. At end 
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off  follow up (EF) in group A 42"o and in group B 20°o of patients had a virologieal response 

byy bDNA and 13% and 0°« by PCR respectively. Thirty one % and 16" o of all treated patients 

hadd normalised ALA T levels at ET and EF respectively. None of the patients treated in this 

studyy developed a YMDD or other mutants. Overall this combination of famciclovir and IFN 

hadd no potential benefit over other standard treatments used for HBcAg negative chronic 

hepatitiss B patients. The last chapter of this thesis is dedicated to the last "hepatitis virus" 

discoveredd hepatitis G virus (HGV)GBV-C. In chapter  9 the rate of HGV GBV-C 

transmissionn by blood components in open-heart surgery patients was studied. In a 

prospectivee study 55 patients received blood components. Sera were collected before, and at 

differentt time points after heart surgeiy. Serum samples from patients and implicated blood 

donationss were tested for HGV GBV-C RNA (RNA) by PCR. Recipients of RNA positive 

bloodd components were also tested for the presence of E2-antibodies (E2Ab) by ELISA. 

Eighteenn of 55 recipients received RN'A positive blood components. Of 14 recipients of RNA 

positivee blood components, who were negative for RNA or E2Ab before transfusion. 8 

becamee RNA positive and one developed E2Ab after transfusion. Three recipients of RNA 

positivee blood components had E2Ab before transfusion and none of these became RNA 

positivee after transfusion. One of these 18 recipients was already RNA infected before 

transfusionn and remained RNA positive after transfusion. 

Thirty-sevenn of 55 recipients received RNA negative blood components: 34 were RNA 

negativee before transfusion and remained so thereafter. Three of 37 recipients were RNA 

positivee before transfusion and remained RNA positive thereafter. 

Thuss 64"o of the patients became infected with HGV GBV-C after transfusion with 

HGVV GBV-C blood. Patients with antibodies against HGV GBV-C were all protected against 

HGVV GBV-C infection. Especially transfusion with RNA positive fresh frozen plasma 

showedd a high transmission rate (70"o> of this virus to recipients. There is a renewed interest 

inn HGV GBV-C. since 4 independent studies showed a prolonged survival in HIV infected 

patients,, also co-infected with HGV GBV-C. 
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Samenvatting g 

(voorr de met medisch geschoolde) 

Ditt proefschrift behandeld drie virussen:hepatitis C (HCV). hepatitis B virus (HBV) en 

hepatitiss G virus (HGV GBV-C). Twee van de drie virussen zijn geassocieerd met lever 

ontstekingg (hepatitis). Er zijn ook andere virussen die leverontsteking kunnen veroorzaken, 

i.e.. hepatitis A virus (HAV) hepatitis E virus (HEV) en hepatitis delta virus (HDV ) maar 

dezee worden niet behandeld in dit proefschrift. 

HCV HCV 

Inn 1989 werd HCV ontdekt, kort daarna werden de eerste diagnostische tests voor HCV 

beschreven.. HCV wordt overgedragen via bloed-bloed contact. Bekende overdrachtsroutes 

zijnn geïnfecteerde naalden bv. door intraveneus drugsgebruik, transfusie van bloed (voor 

1990).. Na infectie met HCV ervaart maar een klein deel (15%) van de mensen klachten. De 

klachtenn kunnen zijn geelzucht en algemene malaise. Het merendeel van de mensen die 

geïnfecteerdd worden met HCV ervaart dus geen klachten. Na de acute infectie zal in 85% van 

dee patiënten de ontsteking chronisch worden. We spreken in dat geval van een chronische 

hepatitiss C infectie. De chronische ontsteking in de lever kan in 20-30% van de patiënten 

leidenn tot ernstige bindweefselvorming in de lever (cirrose). Patiënten met cirrose hebben 1-

5%% kans per jaar om leverkanker te ontwikkelen. Op dit moment wordt geschat dat 

wereldwijdd 1 70 miljoen mensen geïnfecteerd zijn met HCV. 

Vann HCV zijn 6 verschillende subtypes bekend die genotypes genoemd worden. Gedurende 

behandelingg worden de zes genotypes opgedeeld in twee groepen: genotype 1 en genotype 2. 

3.. 4. 5. 6 (genotype non 1). 

Mensenn die geïnfecteerd zijn met genotype 1 hebben een geringe kans om met antivirale 

therapiee het virus kwijt te raken en worden derhalve 12 maanden, behandeld, in tegenstelling 

tott mensen die geïnfecteerd zijn met genotype non 1 die 6 maanden worden behandeld. De 

behandelingg bestaat uit een combinatie van twee medicijnen. Het eerste medicijn is 

interferonn alfa (IFN) . dit medicijn onderdrukt het virus maar geeft helaas ook veel 

bijwerkingenn (griepachtige klachten, depressie, haar uitval). Het tweede medicijn dat in 

combinatiee met IFN gebruikt wordt is ribavirine . Ribavirinc zorgt ervoor dat het virus zich 
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niett kan vermenigvuldigen, maar ook ribavirine geeft bijwerkingen, met name bloedarmoede 

datt bij 9% van patiënten kan optreden. 

Patiëntenn met genotype 1 hebben 42°<> kans om het virus vergoed kwijt te raken., patiënten 

mett genotype 2 of 3 80% en patiënten met genotype 4. 5 of 6 50" o. 

Zoalss al eerder beschreven geven de gebruikte medicijnen veel en soms ernstige 

bijwerkingen.. Het is dus zaak om zo vroeg mogelijk tijdens de behandeling te kunnen 

voorspellenn of een patiënt kans op genezing heeft oi' niet. Uit onderzoek was gebleken dat 

patiëntenn waarbij het virus 3 log (factor  1000) daalt binnen de eerste 4 weken van de 

behandelingg een hoge kans op genezing hebben. De vraag deed zich voor of een hogere dosis 

IFNN in het begin van de therapie meer patiënten kan genezen. Deze hoge dosering IFN aan het 

beginn van de therapie wordt inductie therapie genoemd. Om de virus daling aan het begin 

vann de therapie nauwkeurig te kunnen meten zijn goede kwantitatieve tests nodig. In 

hoofdstukk 3 wordt een nieuwe bDNA test voor het aantonen van de hoeveelheid virus in het 

bloedd geëvalueerd. Verder wordt in dat hoofdstuk deze test vergeleken met een reeds 

bestaandee test (PCR). Uit dit onderzoek blijkt dat indien er meer dan 615 IU niL virus 

deeltjess (HCV RNA) in het bloed aanwezig was dit gedetecteerd werd met de nieuwe test. 

Verderr bleek de bDNA nauwkeuriger de hoeveelheid virus deeltjes aan te tonen dan de PCR 

test.. Dit is belangrijk om met name tijdens het begin van de behandeling de virus daling 

nauwkeurigg vast te stellen. De twee tests (bDNA en PCR) uit hoofdstuk 3 zijn zeer kostbaar 

enn kunnen alleen uitgevoerd worden in gespecialiseerde laboratoria. Daarom werd in 

hoofdstukk 4 wederom een nieuwe test geëvalueerd, de HCV core antigeen test (HCV Ag). 

Dezee test is eenvoudig en veel goedkoper dan de tests genoemd in hoofdstuk 3. Echter de 

vraagg was of deze test de virus daling aan het begin van de behandeling ook nauwkeurig kon 

meten.. Om dit te bestuderen werd bloed van patiënten onderzocht die twee weken lang 

behandeldd waren met hoge dosis IFN. De patiënten hadden elke dag bloed afgestaan. Na de 

bloedafnamee werd eerst de hoeveelheid virus bepaald met de bDNA en vervolgens werden 

bloedmonsterss onderzocht met de HCV Ag test. Hier uit bleek dat virus waarden groter dan 

10.0000 in de bDNA parallel liepen aan de HCV Ag test. Verder bleek dat de virus daling aan 

hett begin van de therapie gemeten met bDNA of HCV Ag nagenoeg parallel liep. Uit de 

studiee bleek dat de HCV Ag test de virus daling ook goed kon detecteren. Zoals eerder 

vermeldd wordt ]\C\' overgedragen via bloed-bloed contact. Echter bij 40% van de patiënten 

wordtt geen overdrachtsvorm van HCV gevonden. In hoofdstuk 5 werd gekeken of HCV ook 

gevondenn kan worden in de ontlasting van patiënten die chronisch geïnfecteerd waren met 

HCV.. Bij 67% van de patiënten kon HCV in de ontlasting aangetoond worden. Of het HCV 
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watt gevonden werd in de ontlasting van deze patiënten ook andere patiënten kan infecteren is 

nogg niet bekend. 

Inn hoofdstuk 6 worden 13 chronische hepatitis C patiënten gedurende 15 dagen behandeld 

mett een hoge dosering IFN (zie hoofdstuk 4). All e patiënten met genotype non 1 hadden 

gemiddeldd binnen 2.4 dagen na de start van de behandeling een virus daling van een factor 

10000 ( 3 log). Echter van de patiënten met genotype I had maar 1 patiënt een factor 1000 

viruss daling. Aan het einde van de behandeling was bij 54% van de patiënten HCV niet meer 

aantoonbaar.. Echter bij een hepatitis C behandeling wordt altijd gewacht tot 6 maanden na het 

stakenn van de behandeling voordat een definitieve uitspraak over gene/ing gedaan kan 

worden.. Patiënten die HCV negatief zijn aan het einde van de behandeling kunnen binnen 6 

maandenn na het staken van de behandeling wederom HCV positief worden. Zes maanden na 

hett staken van de therapie was echter nog maar 1 patiënt negatief voor HCV. Deze patiënt 

werdd dan ook beschouwd als genezen. Uit dit onderzoek leerden we dat alle patiënten een 

viruss daling lieten zien. maar dat slechts een patient het virus definitief kwijt was geraakt. 

Daaromm werd besloten om een onderzoek te starten waarin de patiënten 6 weken lang met 

zeerr hoge dosering IFN (inductie therapie) behandeld zou worden in combinatie met 

ribavirinee en amantadine (beide eveneens antivirale middelen). Na deze 6 weken inductie 

therapiee werden patiënten met genotype 1 nog 1 jaar en patiënten met genotype non 1 6 

maandenn behandeld met de gebruikelijke dosis IFN in combinatie met ribavirin en 

amantadine.. Dit onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 7. In totaal namen 26 patiënten 

deell  aan dit onderzoek. Aan het einde van de 6 weken inductie behandeling waren 88% van 

dee patiënten negatief voor HCV. Aan het einde van de totale behandeling waren 70°o van de 

patiëntenn met genotype 1 en 75% van de patiënten met genotype non 1 negatief voor HCV. 6 

maandenn na het stoppen van de therapie was uiteindelijk 60% van de patiënten met genotype 

11 en 68% van de patiënten met genotype non 1 genezen. Tijdens de behandeling vielen veel 

patiëntenn (27%) uit vanwege bijwerkingen. Als de patiënten die uitvielen buiten beschouwing 

werdenn gelaten, dan was de kans op genezing voor patiënten met genotype 1 85% en voor 

patiëntenn met genotype non 1 92%. Het lijk t er dus op dat met deze hoge dosering IFN aan 

hett begin van de therapie met name patiënten met genotype 1 een veel betere kans op 

genezingg hadden wanneer zij de behandeling tot het einde zouden voltooien. Daarom zal in de 

toekomstt vooral gekeken moeten worden naar mogelijkheden om de bijwerkingen van IFN en 

ribavirinn te reduceren, zodat patiënten de behandeling beter kunnen volhouden. 
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HBV HBV 

Inn 1965 werd het hepatitis B virus (HBY) ontdekt. Op dit moment wordt wereldwijd het 

aantall  dragers van HBV geschat op 350 miljoen mensen. Zoals al eerder beschreven bij HCV 

gaatt ook de acute HBV infectie vaak gepaard zonder ziekteverschijnselen. Echter na de acute 

ontstekingg met HBV zal ca 10°o van de geïnfecteerde mensen chronische drager van het HBV 

blijvenn (bij HCV ca <X5%). HBV infectie kan in een tijdsbestek van 10 jaar bij 20-40"o van de 

patiëntenn een cirrose veroorzaken hetgeen dan weer in 0.2 - 9% van de patiënten kan leiden 

tott leverkanker. De oorzaak van het hoge aantal HBV dragers is gelegen in het feit dat HBV 

vann moeder op kind kan worden overgedragen tijdens de zwangerschap. Verder kan HBV net 

zoalss HCV via bloed overgedragen worden. HBV kan ook via seksueel contact overgedragen 

wordenn en HBV is dus een seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Op dit moment bestaat 

err een actieve en passieve vaccinatie tegen HBV infectie. Indien kinderen die geboren worden 

uitt HBV positieve moeders meteen na de geboorte worden gevaccineerd is de kans dat deze 

kinderenn HBV dragers worden praktisch nihil. 

Err zijn twee vormen van HBV dragers. De eerste vorm zijn mensen die HBV bij zich dragen 

maarr eigenlijk geen tekenen hebben van hepatitis (gezonde HBV dragers). De tweede vorm 

zijnn patiënten die het virus bij zich dragen en ook tekenen hebben van hepatitis (chronische 

hepatitiss B). Patiënten met chronische hepatitis B zijn ook weer te onderscheiden in twee 

vormen: : 

1.. Patiënten waarbij in het bloed HBeAg gevonden kan worden. 

2.. Patiënten zonder HBeAg in het bloed. 

Inn dit proefschrift kijken we alleen naar de tweede groep chronische hepatitis B patiënten. De 

zogenaamdee HBeAg negatieve chronische hepatitis B patiënten. 

Opp dit moment is alleen lamivudine geregistreerd voor HBeAg negatieve chronische hepatitis 

BB patiënten. Indien patiënten behandeld worden met lamivudine oflFN of een combinatie van 

beidee medicijnen dan is HBV in 60-80% van de patiënten aan het einde van de behandeling 

niett meer aantoonbaar. Echter bij slechts 10-14% van de patiënten blijf t HBV tot 6 maanden 

naa het staken van de behandeling negatief. In hoofdstuk 8 werden 31 HBeAg negatieve 

hepatitiss B patiënten behandeld met een combinatie bestaande uit famciclovir en IFN. Vier en 

twintigg patiënten werden 6 maanden behandeld (groep A) en 7 patiënten werden 12 maanden 

behandeldd (groep B). Of een patiënt 6 of 12 maanden behandeling kreeg werd bepaald door 

loting.. Aan het einde van de behandeling was in groep A bij 54% en in groep B bij 14% van 

dee patiënten HBV niet meer te detecteren met een zeer gevoelige test (PCR). Echter 6 
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maandenn na het staken van de behandeling was in groep A 13% en in groep B 0% van de 

patiëntenn nog negatief voor dit virus.Hier uit kunnen we concluderen dat een combinatie van 

IFNN en famciclovir superieur is aan andere standaard behandelingen. Verder viel op dat er 

geenn significant verschil in response was tussen patiënten die 6 of 12 maanden behandeld 

waren. . 

HGV/GBV-C HGV/GBV-C 

Bloedd van een chirurg (met de initialen GB) met een leverontsteking werd ingespoten in 

proefdierenn die vervolgens hepatitis ontwikkelden. Er waren aanwijzingen dat deze virussen 

hepatitiss veroorzaakt werd door een virus. Na lang onderzoek werd in 1995 het GBV-C virus 

ontdektt (GB naar de initialen van de chirurg). Tegelijkertijd beschreef een andere 

onderzoeksgroepp het hepatitis G virus (HGV). Bij nader onderzoek bleek het hier om 

hetzelfdee virus te gaan HGV/GBV-C. Aansluitend werd het nieuwe virus beschreven bij 

fulminantee en chronische hepatitis patiënten. Echter op dit moment zijn er geen directe 

aanwijzingenn meer dat HGV/GBV-C geassocieerd is met hepatits of een ander bekend 

ziektebeeld.. Uit epidemiologische studies lijk t HGV GBV-C overgedragen te worden door 

mett name bloed-bloed contact. 

Aangezienn HGV/GBV-C niet direct gelieerd kon worden met een ziektebeeld verdween bij 

veell  klinische onderzoekers de interesse in HGV/GBV-C. In 2001 verschenen in een 

gcrenomeerdd tijdschrift 2 artikelen die aantoonden dat patiënten met een HIV besmetting, die 

ookk geïnfecteerd waren met HGV GBV-C significant langer in leven bleven dan HIV 

patiëntenn die niet met HGV GBV-C besmet waren. Het lijk t er dus op dat patiënten met HIV 

enn HGV/GBV-C een betere prognose hebben. In hoofdstuk 9 werd de overdracht van 

HGV/GBV-CC onderzocht in patiënten die een open hart operatic ondergingen. Van 55 

patiëntenn die een open hart operatie ondergingen werd voorafgaand aan de operatie en op 

verschillendee tijdstippen na de operatie bloed afgenomen. Tijdens een open hart operatie 

krijgenn patiënten vaak veel bloed producten. In deze studie werd van elke transfusie aan de 

patiëntt een bloed monster bewaard zodat achteraf precies nagegaan kon worden welke 

transfusiee aan welke patient was gegeven. Op deze manier kon onderzocht worden of 

HGVV GBV-C door bloedtransfusie overdraagbaar was. Natuurlijk waren de bloedtransfusies 

volgenss de toen geldende, zeer strenge maatregelen op alle bekende bloedoverdraagbare 

ziektekiemenn gecontroleerd. 
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Inn totaal 18 patiënten ontvingen HG\' GBY-C positief bloed. Een patiënt was al HGY GBY-

CC positief voor transfusie. In totaal 9 (64" o) patiënten werden geïnfecteerd met HGY GBY-C 

naa een transfusie met HGY GBY-C positief bloed. Drie patiënten waren niet geïnfecteerd na 

transfusiee met HGY GBY-C positief bloed en deze patiënten bleken allen antistoffen tegen 

HGYY GBY-C te hebben. Dit betekent dat ze in het verleden een HGY GBY-C infectie hadden 

doorgemaaktt en beschermende antistoffen hadden ontwikkeld. Uit deze prospectieve studie 

blijk tt duidelijk dat HGY GBY-C via bloed producten, efficiënt kan worden overgedragen. 
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