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Wereldwijdd zijn op dit moment naar schatting tenminste 42 miljoen 

mensenn geïnfecteerd met het Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) . 

Zonderr adequate behandeling breekt dit virus het afweersysteem af. 

Hett l ichaam wordt daardoor vatbaarder voor infecties en bepaalde 

vormenn van kanker. Door de introductie in 1996 van de tegenwoordige 

combinatietherapiee voor de behandeling van met HlV-geïnfecteerde 

pat iëntenn is de sterfte ten gevolge van AID S in de ontwikkelde wereld 

dramatischh gedaald. Op dit moment worden er drie verschillende 

klassenn geneesmiddelen op grote schaal in de praktijk toegepast. De 

proteasee remmers, de nucleoside reverse transcriptase remmers en de 

non-nucleosidee transcriptase remmers. 

Dee standaard combinatietherapie voor de behandeling van met HIV 

geïnfecteerdee patiënten bestaat op dit moment uit een combinatie van 

tweee van deze klassen. Een eerste voorbeeld van een vierde klasse 

remmers,, de zogenaamde HIV-fusie remmers, is recent in de Verenigde 

Statenn geregistreerd. Het succes van de combinatie therapie wordt 

potentieell  ondermijnd door het optreden van een aantal bijwerkingen op 

hett gebied van de stofwisseling die tezamen het lipodystrofie syndroom 

genoemdd worden. Dit syndroom bestaat uit een verstoorde vetverdeling 

vann het lichaam. Het vet neemt af in het gelaat, de benen, armen en de 

billen.. Hierbij zien we soms, maar niet altijd, een toename van vet in de 

buikholte,, nek en/ of borsten (illustratie pagina 12). Dit gaat veelvuldig 

gepaardd met afwijkingen in de suikerstofwisseling, lijkend op de 

afwijkingenn bij suikerziekte, en een stijging van de bloedvetten 

(cholesteroll  en triglyceriden). Het doel van dit proefschrift was om de 

verschillendee aspecten van dit syndroom nader te karakteriseren 

waarbijj  de nadruk heeft gelegen op de afwijkingen in de suiker- en 

vetstofwisseling. . 

Inn hoofdstuk 1 wordt een historisch overzicht gegeven over het 

ontstaann van dit syndroom. Veranderingen in de suiker(glucose)-, 

vetstofwisselingg en in de energiehuishouding tijdens het natuurlijk 

verloopp van een onbehandelde HIV- infectie worden beschreven. Tot slot 

wordenn twee gepubliceerde hypotheses die het optreden van 

lipodystrofiee menen te kunnen verklaren besproken. 
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Aanvankelijkk werd gedacht dat het lipodystrofie syndroom uitsluitend 

veroorzaaktt werd door de protease remmers. Al snel werd echter 

duidelijkk dat de stoornissen in de vetverdeling ook optraden bij 

patiëntenn die deze middelen nog nooit hadden gebruikt maar alleen 

behandeldd waren met geneesmiddelen uit een andere klasse, de 

nucleosidee reverse transcriptase remmers. Het effect op de vetverdeling 

vann een combinatie van deze twee klassen geneesmiddelen in 

vergelijkingg met behandeling met uitsluitend proteaseremmers was 

destijdss nog onduidelijk. In hoofdstuk 2 bestudeerden we deze vraag. 

Dee belangrijkste conclusie van deze studie is dat de stoornissen in de 

vetverdelingg veel vaker voorkomen bij patiënten die gelijktijdig met 

zowell  protease remmers als ook met een NRTI werden behandeld in 

vergelijkingg tot patiënten behandeld met uitsluitend protease remmers 

(25%% vs 8%). 

Naastt de afwijkingen in de vetverdeling treden ook veelvuldig 

afwijkingenn in de bloedvetten op. Met name de protease remmers zijn 

geassocieerdd met stijgingen in het "slechte" cholesterol (zgn. LDL-

cholesterol)) waarbij het "goede" cholesterol (HDL-cholesterol) niet 

wezenlijkk verandert. Zorg is dan ook dat patiënten op de (midden)lange 

termijnn wellicht een verhoogd risico hebben op het optreden van hart-

enn vaatziekten. In hoofdstuk 3 vergelijken we de veranderingen in 

bloedvettenn bij patiënten die behandeld worden met 2 nucleoside 

reversee transcriptase remmers waaraan toegevoegd hetzij een protease 

remmer,, hetzij een derde nucleoside reverse transcriptase remmers of 

eenn non-nucleoside reverse transcriptase remmer. We vonden dat bij 

patiëntenn die behandeld werden met de non-nucleoside reverse 

transcriptasee remmer nevirapine het "goede" cholesterol (HDL-

cholesterol)) met 49% steeg. Deze stijging zou kunnen leiden tot juist een 

verminderdd risico op hart- en vaatziekten. In hoofstuk 4 beschrijven 

wee wat theoretisch de implicaties van deze bevinding zouden kunnen 

zijnn voor de keuze van eerste lijns medicatie voor de behandeling van 

HIV-geïnfecteerdee patiënten. We postuleren dat met name bij HIV-

geïnfecteerdee patiënten die al voor starten van anti-HIV-therapie een 
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verhoogdd risico hebben op hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld als gevolg 

vann roken, hoge bloeddruk, suikerziekte en/of een eerstegraads 

familielidd welke op jonge leeftijd een hartinfarct en/of beroerte heeft 

gehad,, therapie met een non nucleoside reverse transcriptase remmer 

sterkk overwogen dient te worden. De stijging in het HDL-cholesterol, 

veroorzaaktt door de non-nucleoside reverse transcriptase remmers zou 

bijj  deze patiënten het risico op hart- en vaatziekten kunnen 

verminderen,, terwijl dit risico bij behandeling met protease remmers 

potentieell  stijgt. Of HlV-geïnfecteerde patiënten daadwerkelijk een 

verhoogdd risico hebben op het optreden van hart- en vaatziekten is 

overigenss nog steeds onderwerp van discussie. 

I nn hoofdstuk 5, 6 en 8 onderzochten we de afwijkingen in de suiker- en 

energiehuishoudingg en lichaamsvetafbraak bij patiënten met ernstige 

afwijkingenn in hun vetverdeling die protease remmers gebruikten. Bij 

dezee patiëntengroep vonden we dat een aantal aspecten van de 

suikerstofwisselingg ernstig gestoord zijn (hoofdstuk 5). Naast 

belangrijkee stoornissen in de opname van suiker is ook de productie van 

suikerr door de lever en de vetafbraak verhoogd in vergelijking met 

gezondee vrijwilligers. Al s aan gezonde vrijwilliger s via een infuus het 

hormoonn insuline toegediend wordt neemt de suikeropname met 200% 

toee en wordt de suikerproductie en vetafbraak volledig geremd. Bij 

pat iëntenn met lipodystrofie neemt de suikeropname slechts met 27% toe 

enn daalt de suikerproductie en vetafbraak veel minder dan bij de 

gezondee vrijwilligers. 

Hiernaastt laten we in hoofstuk 6 zien dat de totale vetafbraak bij 

lipodystrofiee net zo hoog is als bij onbehandelde HlV-geïnfecteerden. Na 

toedieningg van een infuus met een krachtige stimulator van de 

vetafbraakk (adrenaline) was er geen verschil tussen patiënten met 

lipodystrofiee en de onbehandelde HlV-geïnfecteerden in hun reactie 

hierop. . 

Onzee onderzoeksgroep heeft eerder aangetoond dat bij onbehandelde 

HlV-geïnfecteerdenn het energieverbruik in rust ongeveer 10% hoger is 

dann bij gezonde vrijwilligers. In de door ons onderzochte groep patiënten 
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mett lipodystrofie bleek het energieverbruik in rust zich genormaliseerd 

tee hebben. 

All  langer was bekend was dat de protease remmers bij gezonde 

vrijwilliger ss acuut de suikeropname remmen. Het mechanisme 

hierachterr is ook bekend en berust op een directe remming van de 

activiteitt van een eiwit dat cruciaal is voor de opname van suiker in 

weefselss (GLUT-4). 

Hett is onbekend of de bijwerkingen zoals hierboven beschreven 

reversibell  zijn. In hoofdstuk 8 bestudeerden we het effect van 96 

wekenn stoppen met een proteaseremmer op de suiker-, vetstofwisseling 

enn de reversibiliteit van de stoornissen in de vetverdeling. We 

concludeerdenn dat de gestoorde vetverdeling niet wezenlijk verbetert. 

Dee vetafbraak, waarvan we in hoofstuk 6 hebben laten zien dat deze bij 

lipodystrofiee verhoogd is, normaliseerde zich grotendeels. 

Inn tegenstelling tot deze belangrijke verbetering in de vetafbraak waren 

err slechts subtiele verbeteringen in de suikerstofwisseling. De 

suikeropnamee verbeterde zich volstrekt niet terwijl de verwerking van 

hett suiker dat de cel inkomt verbetert (de suiker verbranding(oxidatie) 

namm toe). Tot slot daalde de nuchtere suikerproductie iets, maar deze 

bleeff  nog steeds fors verhoogd ten opzichte van gezonde vrijwilligers. 

Ui tt deze studie concludeerden we dat er bij HlV-geïnfecteerden 

patiëntenn met stoornis in de vetverdeling blijkbaar meer aan de hand is 

dann alleen de door proteaseremmers- geïnduceerde remming van de 

suikerr transporter GLUT-4. Deze conclusie trekken we omdat ook na 

stoppenn van de proteaseremmers er stoornissen in suiker- en 

vetverdelingg blijven bestaan, terwijl sommige aspecten zich wel degelijk 

herstellen. . 

Inn hoofdstuk 7 bestudeerden we de door K. Brinkman et al geponeerde 

hypothesee dat het vetverlies bij lipodystrofie onstaat door een stoornis 

inn de energiehuishouding van vetcellen, dat zich binnen in de cel in 

belangrijkee mate afspeelt in een celonderdeel dat een mitochondrion 

heet.. Een cel bevat een variabel aantal van deze mitochondria. 

Achtergrondd voor de hypothese is dat sommige NRTIs de deling van 
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mitochondriaall  DNA remmen en derhalve zouden kunnen leiden tot een 

niett goed functionerende vetcel, resulterend in celdood (zich uitend in 

vetverlies).. Binnen de klasse van NRTIs remt stavudine (d4T) deze 

delingg van mitochondriaal DNA veel meer dan zidovudine (ZDV). Bij 

pat iëntenn die met d4T- of met ZDV-bevattende therapie werden 

behandeldd bepaalden we objectief het vóórkomen van stoornissen in de 

vetverdelingg na ongeveer 4 jaar behandeling. Van de met d4T-

behandeldee pat iënten had 82% stoornissen in de vetverdeling ten 

opzichtee van slechts 9% in de met ZDV-behandelde patiënten. 

Hiernaastt maten we de hoeveelheid mitochondriaal DNA in witte 

bloedcellen.. Deze daalde bij alle patiënten fors na 4 jaar therapie. Tot 

slott maten we de hoeveelheid mitochondriaal DNA ook in vetcellen uit 

hett bovenbeen. Ondanks het indrukwekkende verschil in het vóórkomen 

vann gestoorde vetverdeling tussen de met d4T- en ZDV-behandelde 

pat iëntenn (82% vs 9%) vonden we geen verschil in de hoeveelheid 

mitochondriaall  DNA in de vetcellen. Op basis hiervan concludeerden we 

datt het onwaarschijnlijk is dat het verschil in vóórkomen van gestoorde 

vetverdelingg tussen de twee middelen alleen berust op een afname van 

mitochondriaall  DNA in vetcellen. 

I nn de discussie in hoofdstuk 9 wordt dieper ingegaan op de klinische 

implicatiess van de verschillende aspecten van het lipodystrofie 

syndroom,, zoals hierboven beschreven. Op grond van studies in dit 

proefschriftt en recent verrichtte andere studies in het AMC wordt een 

alternatievee ontstaanswijze voor de stoornissen in de vetverdeling 

voorgesteld.. Tot slot wordt er een schematisch overzicht gegeven van de 

verschillendee mechanismen die betrokken kunnen zijn bij het ontstaan 

vann het lipodystrofie syndroom in relatie tot het gebruik van HIV 

proteasee remmers en nucleoside reverse transcriptase remmers. 
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Dankwoord Dankwoord 

Naa 4 jaar is het klaar! Het werk in dit proefschrift was nooit tot een 

goedd einde gekomen zonder de hulp/ steun van een groot aantal mensen 

diee ik hieronder dan ook persoonlijk voor hun inzet en/ of medeleven wil 

bedanken. . 

Prof.dr.H.P.Sauerwein,Prof.dr.H.P.Sauerwein, beste Hans. Tijdens mijn studie al was ik onder 

dee indruk van jouw bevlogen manier van kennisoverdracht waarmee je 

ons,, 'nog onwetende' zielen, om 9.00 uur 's ochtends de grondbeginselen 

vann shock probeerde bij te brengen. Deze bevlogenheid in combinatie 

mett jouw bijzonder creatieve geest heeft me de afgelopen jaren bijzonder 

geïnspireerd.. De gave om altijd de grote lijnen te blijven zien en met 

namee om deze in simpele bewoordingen over te brengen heeft me 

absoluutt behoed voor het verdwalen in een groot onzeker moleculair 

biochemischh woud. Mede hierdoor heb ik de afgelopen 4 jaar ervaren als 

eenn feestelijke ri t in een endorfineproductie stimulerende rollercoaster. 

Ikk hoop dan ook de komende jaren nog veelvuldig van je creativiteit (en 

kookkunsten)) te mogen genieten. 

Prof.dr.Prof.dr. J.M.A.Lange, beste Joep. Met groot plezier heb ik de afgelopen 

tij dd met je samengewerkt. Het blijf t voor mij een groot raadsel hoe je 

binnenn je overvolle agenda toch de tijd weet te vinden om altijd te weten 

watt Ajax gedaan heeft. 

Dr.Dr. P. Reiss, beste Peter. Kort nadat ik gestart was met onderzoek 

onderr jouw dagelijkse (bege)leiding was me duidelijk dat het wel zou 

klikkenn tussen ons. Jouw open karakter en talent om mensen op precies 

hett juiste moment in een net iets diepere bad te laten springen zonder 

acuutt risico op verdrinkingsdood maken samenwerken met jou tot iets 

geweldigs.. Heb bijzonder veel van je geleerd en hoop ook in de toekomst 

veelvuldigg met je te mogen samenwerken. 
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Dr.J.A.Dr.J.A. Romijn, beste Hans. Je input heeft tot een aantal bijzonder 

waardevollee verbeteringen geleid in mijn proefschrift. Verder was het 

eenn genoegen om weer een 'TOP'- mailtje te ontvangen als een stuk 

geaccepteerdd was. Wist niet dat je TTOOOOOOPPP! op zoveel 

verschillendee wijzen kunt schrijven! 

Enn dan Rob Simonse 'Opper-verpleegkundig coördinator van het 

metabooll  AMC-IATEC HIV onderzoek'. Zonder jouw 110% inzet zou de 

Reversee nooit tot een goed einde zijn gekomen en had ik absoluut nog 

meerr wallen gehad dan nu, en een kalend kruin van de kopzorgen. 

Mij nn (ex)collegae artsen op de IATEC, Daan, Daniel, Ferdinand, Jet, 

Joost,, Katalyn, Miriam, Monique, Radjin, Rieneke, Sanjay, Selwyn, 

Thomas,, Vincent, met wie ik bijna allemaal gedurende kortere of 

langeree tij d een kamer heb gedeeld wil ik danken voor de bijzonder 

gezelligee tijd. 

Mij nn Metabole collegae Peter Bisschop, Jesse -leishmaniasis- de Metz, 

Gideonn -mazzel en broche- Allic k en Saskia—reddende engel in tijden 

vann bijna fataal insomnia syndroom-van der Crabben: Dank voor het 

feitt dat julli e nooit te beroerd waren om me uit de brand te helpen. 

Verderr ui teraard ook Anne- coördinator istopen zaken en consulente 

twins-- van Kempen, Felix-'het brein'- Kreiers, Mireille- the muscle -

Serliee (je ziet er bijna niets meer van), Regje Blumers, Rik Heijligenberg 

Fredd Meijer en Judi th Weert. 

Erikk Endert, Mariette Ackermans, Ann Ruiter en Mignonne Fakkel wil 

ikk danken voor hun geweldige assistentie en jaren Reverse gerelateerde 

analysen. . 

Statist ischee ondersteuning was onontbeerlijk. Gerrit-Jan Weverling wil 

i kk gigantisch danken voor alle tijd die je in 'mijn metabolisme' hebt 

gestoken.. Zal onze gesprekken onder het nuttigen van een gin-tonic 

kijkendd naar een Afrikaanse zonsondergang niet snel vergeten. Tevens 
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will  ik ook Frank van Leth danken voor je 'open-deur beleid' en het feit 

datt je naast de 2NN en andere drukke bezigheden altijd tijd hebt gehad 

omm mij wat grondbeginselen van de statistiek bij te brengen. 

Astridd van Hes bedankt voor de gezellige samenwerking op de 

woensdagmiddagen. . 

Keess Brinkman, Jos Frissen en Hugo Weigel die me tijdens mijn eerste 

schredenn op het Inwendige Geneeskunde- veld hebben bijgestaan en na 

wienss wijze raad ik besloot om aan dit grote AMC-IATEC avontuur te 

beginnen. . 

All ee anderen met wie ik bij de totstandkoming van delen van dit 

proefschriftt met veel genoegen heb samengewerkt. Cees van Cuyck, 

Svenn Danner, Berthe van Eck-Smit, Hendrik-Jan Hulsebosch, Henri 

Molhuizen,, Pythia Nieuwkerk, Tony de Ronde, Jos Ruiter, Rebecca 

Stellatoo en Ron Wanders en alle anderen: Bedankt! 

Joz.. de Loose dank ik voor het exposeren van zijn werk in Brussel zodat 

ikk het tegen het lij f kon lopen en voor zijn toestemming om zijn 

prachtigee werk op de omslag van mijn proefschrift te mogen gebruiken. 

Inn het bijzonder wil ik de negen deelnemers aan de Reverse studie 

dankenn voor hun bereidheid om gedurende twee jaar lang maand in 

maandd uit naar het AMC te komen en al deze onderzoekingen te 

ondergaann als of het niets was! Dank voor julli e gigantische inzet! Ik 

hebb het erg gezellig gevonden. 

Henkk en Joris. Super dat julli e mijn paranimfen wilden zijn. 

Lievee Mam, gigantisch bedankt voor al je hulp en steun. 

Enn tot slot mijn lieve Kimmetje, Floris en Tijn zonder wie ik geen schim 

zouu zijn van diegene die ik nu ben. Tot de m a a n en terug! 
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Dee auteur van dit proefschrift werd geboren op 27 februari 1974 in 
Amsterdam.. Na het behalen van zijn gymnasium-p diploma aan het 
Casimirr Lyceum te Amstelveen startte hij in 1992 met zijn studie 
Geneeskundee aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1998 werkte 
hijj  gedurende 1 jaar als arts-assistent niet in opleiding Inwendige 
Geneeskundee in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. 
Hiernaa trad hij in dienst bij het International Antiviral Therapy 
Evaluationn Center waar hij als arts-onderzoeker gedurende 4 jaar 
werktee aan de in dit proefschrift gepresenteerde onderzoeken. Hij is 
getrouwdd en vader van twee geweldige zonen Floris en Tijn. In oktober 
20033 zal hij zijn opleiding Inwendige Geneeskunde aanvangen in het 
AMC. . 
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Stellingenn behorend bij proefschrift 

'Metabolicc complications of antiretroviral therapy' 

1.. Niet alleen proteaseremmers maar ook nucleoside reverse transcriptase 
remmerss dragen beiden bij aan het ontstaan van gestoorde vetverdeling bij 
mett HIV-1 geïnfecteerden patiënten, (dit proefschrift) 

2.. Twee jaar na stoppen van proteaseremmers verbetert de gestoorde 
vetverdelingg bij patiënten met lipodystrofie niet. (dit proefschrift) 

3.. Bij de keuze van eerstelijns antiretrovirale therapie dient rekening gehouden te 
wordenn met de a-priori kans op hart- en vaatziekten, (ditproefschrift) 

4.. 'Het ' lipodystrofie syndroom bestaat niet. (ditproefschrift) 

5.. Wetenschap = Profvoetbal, vaak een roeping, creatief en modieus maar altijd 
aangestuurdd door kapitaal (-krachtigen). 

6.. La edad es algo que no importa, a menos que usted sea un queso 
(Agee is something that does not matter, unless you are a cheese), 
LuisBunuel,, 1900-1983. 

7.. De relevantie van een relatief risico is relatief; desalniettemin zijn cohort 
studiess noodzakelijk ter verschaffing van inzicht. 

8.. Gestoorde vetverdeling zou een hersenziekte kunnen zijn (Kreier et al JCI 
2003) ) 

9.. De introductie van HlV-remmers heeft veel te weeg gebracht 

10.. Zelfs het kabinet Harry Potter deel 2 kan het getij niet keren. 

11.. Wat vroeger een mogelijkheid was, is nu een handicap (J. Cruyff, filosoof, 26 
febrr '03 Ajax- Arsenal 0-0) 

Marcc van der Valk, Amsterdam, 2003 




