
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The use of surrogate markers in the antiretroviral treatment of HIV-1 infection

Hill, A.M.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hill, A. M. (2003). The use of surrogate markers in the antiretroviral treatment of HIV-1
infection. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-use-of-surrogate-markers-in-the-antiretroviral-treatment-of-hiv1-infection(a6a92196-a5da-4eab-916e-4ecb636938de).html


CHAPTERR 13 

Samenvatting g 
(Summaryy in Dutch) 



112 2 

i i 



CHAPTERR 13 

Samenvattingg (Summary in Dutch) 

Inn dit proefschrift wordt het gebruik van surrogaatmarkers bij de ontwikkeling van anti-HIV-
behandelingenn beschreven. Na een introductie over het onderzoek op dit gebied in hoofdstuk 1 is dit 
proefschriftt verdeeld in vier secties: 

1.. Studies naar de klinische voordelen van de antiretrovirale behandeling 

Inn hoofdstuk 2 wordt een meta-analyse beschreven van klinische eindpunten in vier gerandomiseerde 
klinischee trials waarin behandeling met de combinatie zidovudine-3TC werd vergeleken met een 
controlebehandeling.. Deze vier klinische trials, waar in totaal 972 patiënten in participeerden, waren 
opgezett om verschillen in CD4-cel aantallen tussen de behandelingsarmen op te sporen. Klinische 
eindpuntenn {aids-related complex [ARC], aids en overlijden) werden daarnaast ook verzameld als 
adverseadverse events. De reden waarom de trials in de meta-analyse werden samengevoegd was dat de trials 
parallell  werden uitgevoerd en dat de trialprotocollen in hoge mate vergelijkbaar waren, de doseringen 
zidovudinee en 3TCC hetzelfde waren, en er identieke case report forms werden gebruikt om de 
klinischee eindpunten te verzamelen die vervolgens 'blind' werden ingevoerd en gevalideerd. In totaal 
haddenn 118 patiënten ziekteprogressie naar een eerste nieuw CDC B of C (ARC of aids) event 
gedurendee de vier trials, waarvan 28 patiënten een progressie hadden naar een eerste nieuw aids event. 
Uitt de meta-analyse van de trials bleek er een reductie van 49% in de progressie naar ARC of aids en 
eenn reductie van 66%% in progressie naar aids te zijn in de vier trials voor patiënten die zidovudine-
3TCC kregen in vergelijking met de controlebehandeling (zidovudine of zidovudine-zalcitabine). 
Breslow-Day-testenn lieten geen aanwijzing zien van heterogeniteit van dit behandelingseffect over de 
vierr klinische trials. De resultaten waren vergelijkbaar voor zowel behandelings-naïeve als nucleoside 
analoog-ervarenn patiënten. 

Hoofdstukk 3 is een aanvullend deel van deze sectie. In dit hoofdstuk wordt beschreven dat één factor 
zouu kunnen verklaren waarom patiënten verschillende reacties hebben op antiretrovirale behandeling 
enn een verschillende snelheid hebben van progressie naar aids of overlijden. Analyse van het bloed 
vann 7 laboratorium medewerkers liet zien dat bij mensen zonder HTV-infectie de CD4-cel aantallen 
perr individue zich clusteren binnen een klein deel van de normaal waarden van het CD4-cel aantal. De 
hypothesee werd daarop gemaakt dat mensen met een lager individueel CD4-cel aantal alvorens met 
HIVV geïnfecteerd te zijn een snellere progressie naar aids zouden kunnen laten zien na hun infectie, 
aangezienn ze dan een kleinere reserve van CD4-cellen zouden hebben dat tijdens hun HTV-infectie 
vernietigdd zou kunnen worden. Deze hypothese werd vervolgens getest met gebruik van gegevens uit 
eenn cohort van hemofiliepatiënten in het Royal Free Hospital in London. In dit cohortt hadden 
diegenenn met een lager [geëxtrapoleerd] CD4-cel aantal voor de HTV-infectie een snellere progressie 
naarr aids en overlijden. 

2.. De effecten van antiretrovirale behandeling op surrogaatmarkers 

Inn dit deel van het proefschrift worden de effecten van behandeling met 3TC op de surrogaatmarkers 
onderzocht. . 

Hoofdstukk 4 beschrijft een analyse van klinische trials met de combinatie 3TC en zidovudine. Doel 
wass factoren te vinden die voorspellend waren voor de waarschijnlijkheid van het bereiken van HIV 
RNA-spiegelss van minder dan 400 kopieën/ml gedurende de behandeling. Er werden voor de analyse 
gegevenss gebruikt van 1083 patiënten uit zes dubbelblinde, placebo-gecontrolleerde trials met 3TC en 
zidovudine.. Alleen de 'on treatment' gegevens werden in de analyse gebruikt. 
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Uitt de analyse bleek dat patiënten die vooraf behandeld waren met nRTIs een minder grote kans 
haddenn opp een HTV RNA-reductie naar minder dan 400 kopieën/ml tijdens de behandeling met 3TC-
zidovudine.. Multivariate analyses lietenn geen significant effect zien van leeftijd, geslacht, ras, 
baselinee CD4-celaantal of CDC klasse op de waarschijnlijkheid van een aangehouden suppressie van 
HTVV RNA beneden de 400 kopieën/ml. De baseline HIV RNA-spiegel was echter zeer voorspellend 
voorr langetermijnonderdrukking van het HTV RNA. Naïeve patiënten met minder dan 5000 HIV RNA 
kopieën/mll  bij baseline hadden een kans van 71% op aanhoudende HTV RNA-onderdrukking met 
3TC-zidovudine,, terwijl patiënten met baseline HTV RNA-spiegels tussen de 50.000 en 200.000 
kopieën/mll  slechts een kans van 14% hierop hadden. 

3.. Correlatie tussen surrogaatmarkers en klinisch voordeel van de antiretrovirale behandeling 

Hoofdstukk 5 tot en met 8 beschrijven de bewijsvoering die nodig was om het CD4-celaantal en HTV 
RNAA te "valideren" als surrogaatmarkers van het klinisch voordeel van antiretrovirale middelen, voor 
zoverr die markers vervolgens waren aangenomen door de bevoegde autoriteiten als vervanging van de 
goedkeuringg van nieuwe HTV-medicatie op basis van klinische eindpunten. 

Inn Hoofdstuk 5 werden verschillende surrogaatmarkers gecorreleerd met progressie naar aids en 
overlijdenn voor de 104 patiënten die deelnamen aan de 3TC dose-ranging trial. Van 85 van deze 104 
patiëntenn waren alle gegevens betreffende CD4-cel aantal en HTV RNA-spiegels aanwezig. Na een 
medianee follow-up van 713 dagen hadden 16 van de 85 patiënten een ziekteprogressie naar aids. De 
patiëntenn die aids kregen hadden een CD4-celaantal van minder dan 200 cellen/mm3 en hoge HIV 
RNAA concentraties. HIV RNA werd gemeten met een in-house HTV RNA PCR assay in het 
Universityy College London Medical School; deze assay is niet direct vergelijkbaar met de huidige 
beschikbaree assays. De data suggereerden dat de combinatie CD4-cel aantal en HTV RNA een 
betrouwbaarderr voorspelling leverden voor de progressie naar aids en overlijden dan elk van beide 
markerss afzonderlijk. 

Inn Hoofdstuk 6 werden data uit zes gerandomiseerde klinische trials met 3TC-zidovudine (1488 
patiënten)) gecombineerd om de CD4- en HIV RNA-waardes te bepalen waarbij progressie naar aids 
enn overlijden het meest waarschijnlijk was. In deze trials waren patiënten geïncludeerd met CD4-cel 
aantallenn tussen de 25 en 500 cellen/mm3 bij de start. De waarschijnlijkheid van progressie naar aids 
off  overlijden was gecorreleerd met het CD4-cel aantal dat na 8 tot 52 weken behandeling met 3TC-
zidovudinee of een van de controlebehandelingen met als basis een nRTI werd gezien. Gedurende een 
medianee follow-up van 1 jaar bleek progressie naar aids grotendeels beperkt te zijn tot die patiënten 
diee zowel een CD4-cel aantal hadden van minder dan 200 cellen/mm3 als een HIV RNA-spiegel van 
meerr dan 5000 kopieën/ml. Zesentwintig procent van de patiënten in deze groep hadden een 
ziekteprogressie.. Diegenen die één van deze afwijkende waarden hadden, lieten een lagere mate van 
progressiee zien (3.5-5.1%). Patiënten die een CD4-cel aantal van meer dan 200 cellen/mm3 en een 
HTVV RNA-spiegel van minder dan 5000 kopieën/ml melden, lieten de laagste mate van progressie 
zienn (0.6%). De aids-defïniërende aandoeningen die zich manifesteerden in patiënten met HTV RNA-
spiegelss van minder dan 5000 kopieën/ml waren over het algemeen atypisch (bijvoorbeeld 
immunoblastairr lymfoom, Mycobacterium tuberculosis). 

Inn Hoofdstuk 7 wordt opnieuw een poging gedaan om het klinisch voordeel, verklaard door middel 
vann veranderingen in CD4-cel aantal en HIV RNA, van de behandeling te berekenen. In dit artikel 
werdenn de gegevens van patiënten uit de CAESAR-trial retrospectief geanalyseerd op HIV RNA-
spiegels.. In deze retrospectieve analyse werden gegevens over CD4-cel aantal en HIV RNA na 12-20 
wekenn behandeling met 3TC-zidovudine of een controlebehandeling gebruikt van 487 patiënten. De 
correlatiee tussen CD4- en HTV RNA-baselinewaarden en klinische progressie in de controlearm van 
dee studie werd gebruikt om het klinisch voordeel in de 3TC-arm te voorspellen, gegeven het effect 
vann de 3TC-arm op CD4-cel aantal en HIV RNA. Het voorspelde klinisch voordeel van behandeling 
wass een reductie van 59% in progressie naar aids of overlijden. Dit percentage kwam dichtbij het 
werkelijkee voordeel van 57% reductie in klinische progressie. 
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Inn Hoofdstuk 8 wordt de overeenkomst tussen behandelings-gerelateerde effecten op CD4-cel aantal, 
HIVV RNA-spiegels en klinische progressie bepaald door middel van een meta-analyse van gegevens 
uitt alle publiekelijk beschikbare gerandomiseerde klinische trials waarin deze drie metingen waren 
verricht.. Onder deze gerandomiseerde trials waren trials waarin nRTI-behandeling, NNRT1-
behandelingg en proteaseremmerbehandeling werd geëvalueerd. Binnen elke klinische trial werd als 
meeteenheidd het verschil tussen de behandelingsarmen in verandering na 16 weken in CD4-cel aantal 
enn log-reductie in HIV RNA genomen, wat gecorreleerd was met het corresponderende verschil in 
progressiee naar aids of overlijdenn tussen de behandelingsarmen. De resultaten lieten zien dat over het 
geheell  genomen behandelingen die grotere toenamen in CD4-cel aantal veroorzaakten en grotere 
afnamenn in HIV RNA-spiegels meestal een groter klinisch voordeel gaven. Er was echter een 
aanzienlijkee variabiliteit in de consistentie van deze correlatie tussen de verschillende trials en 
behandelingen. . 

4.. Noodzaak voor standaardisatiee in het rapporteren van antiretrovirale effectiviteitsmetingen 

Hoofdstukk 9 behandelt de verschillende technieken voor het analyseren van verlagingen in HIV RNA 
inn klinische HIV-trials. De meest gebruikelijke manier om de effectiviteit van de behandeling te 
evaluerenn is het bepalen van het percentage patiënten dat ondetecteerbare HIV RNA concentraties 
bereikt.. Omdat het aantal mogelijke combinaties van de beschikbare medicijnen voor de behandeling 
vann HIV zo groot is, is het onmogelijk om alle mogelijke HAART-regiems te vergelijken binnen 
gerandomiseerdee klinische trials. Cross-study vergelijkingen naar antivirale effectiviteit zijn daarom 
onverrnijdelijk,, ondanks de inherente tekortkomingen. Met gebruik van data uit de klinische trials 
AVANTI 22 en AVANTI 3 liet de analyse zien dat het mogelijk is om een grote verscheidenheid aan 
schattingenn naar het percentage ondetecteerbaar te produceren, afhankelijk van uitgangspunten die in 
dee analyse werden gebruikt. Met name de assay die gekozen was om de cut-off te bepalen voor 
ondetecteerbaarheidd (400 versus 50 HIV RNA kopieën/ml), de methode die gebruikt was om missing 
datadata te classificeren, en de keuze die gemaakt was tussen Intent-to-Treat versus As-Treated analyse, 
kondenn de schattingen naar het percentage ondetecteerbaar vergroten of verkleinen. Conclusie van 
hett artikel was dat bij het presenteren van gegevens betreffende HTV RNA uit klinische trials altijd 
eenn Intent-to-Treat analyse van de resultaten gedaan moet zijn en dat er duidelijk gemeld moet 
wordenn welke uitgangspunten er waren gebruikt bij de keuze van de assay cut-off plus hoe missing 
datadata waren behandeld, zowel betreffende lost tofollow-up, terugtrekken uit de studie wegens 
toxiciteit,, of switches naar andere behandelingen. 

Inn Hoofdstuk 10 wordt een soortgelijk onderwerp behandeld betreffende een andere meting van 
behandelingseffectiviteitt - de "Inhibitory Quotient". Deze geeft de plasma-drug concentratie weer, 
gedeeldd door de medicatie-concentratie die vereist is om de virale replicatie te remmen. Net als bij de 
HIVV RNA-analyses zijn er veel potentiële manieren om de Inhibitory Quotient te definiëren. Geen 
daarvann is naar voren gekomen als de duidelijk meest geschikte voor toepassing bij alle antiretrovirale 
middelen.. De plasma-drug-concentratie kan gedefinieerd worden als de minimumconcentratie, de 
Area-under-the-Curve,, of de maximumconcentratie, en kan gebaseerd zijn op metingen in plasma of 
inn cellen. Aanpassingen voor plasma eiwit-binding kunnen op verschillende manieren berekend 
wordenn en inhibitory concentraties kunnen gemeten worden middels een variëteit aan cell types en 
responsdefinities.. Net als bij HIV RNA-ondetecteerbaarheid blijkt dat er verschillende schattingen 
vann de Inhibitory Quotient kunnen worden gemaakt voor de verschillende behandelingen, afhankelijk 
vann de gemaakte veronderstellingen, en derhalve dat gerandomiseerde klinische trials nodig zijn om 
hett relatieve antivirale effect van HAART-regiems definitief te bepalen. 

Hoofdstukk 11 betreft een discussie over alle resultaten en hun implicaties. 
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