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Summary y 

Thee main aim of this thesis was to describe differences in efficacy and safety between 
thee two most commonly used non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors 
(NNRTls),, nevirapine (NVP) and efavirenz (EFV), in the treatment of HIV-1 infection. 
Thee 2NN study was specifically designed for this comparison. Up to the time this study 
wass initiated, only cohort studies had compared the efficacy of NVP and EFV. From 
mostt of these studies it emerged that EFV had a superior efficacy to NVP. However, a 
cohortt study for the comparison of drug efficacy is not the study design of choice due 
too the substantial risk of selection bias. Instead, a randomised controlled trial, like the 
2NNN study, is considered the gold standard for efficacy comparisons. 

Thee 2NN study included 1216 patients from 65 different treatment centres in 17 
differentt countries of 5 different continents. The primary objective of the study was to 
assesss whether the two standard dosing regimens, NVP 200 mg twice daily (bd) and 
EFVV 600 mg once daily (od), were equally effective. Furthermore, it compared the 
efficacyy of the standard NVP dosing with that of NVP dosed 400 mg od. Such a once 
dailyy dosing could simplify antiretroviral treatment. Finally, the 2NN study assessed 
thee relative merits of combining the two NNRTls. The study was conducted in 
antiretrovirall  therapy naive patients who were allocated to the use of NVP-od, NVP-
bd,, EFV, or NVP+EFV, together with stavudine and lamivudine. 

Thee primary endpoint in the 2NN study for the assessment of efficacy was treatment 
failure.. This was defined as a composite endpoint with three components: virology (a 
declinee of less than 1 logio in plasma HIV-1 RNA concentration [pVL] within the first 12 
weekss or two consecutive pVL measurements > 50 copies/ml from week 24 onwards); 
diseasee progression (Centers for Disease Control and Prevention grade C event from 8 
weekss onwards or death); and therapy change (non-allowable change of allocated 
treatment). . 

Thee difference between NVP-bd and EFV in the proportion of patients with 
treatmentt failure was 5.9% in favour of EFV (chapter 2). This difference was statistically 
nott significant (95% confidence interval: - 0.9 to 12.8, p=0.091). However, equivalence 
withinn the 10% limits, as a-priory defined, could not be assumed. Change of the 
allocatedd treatment was in both treatment groups the main reason for treatment failure 
(22%% and 20% in the NVP-bd and EFV group, respectively). The proportion of patients 
withh a pVL below 50 copies/ml at week 48 was also not significantly different between 
thee two treatment groups (64.4% and 70%, respectively). The median increase in CD4+ 
T-lymphocytess was 170 cells/mm̂  in both treatment groups. 

Whenn comparing NVP-od and NVP-bd, there were no statistically significant 
differencess in any of the efficacy outcomes. The difference in the proportion of patients 
withh treatment failure was just 0.1%. In the NVP-od group, 70% of the patients had a 
pVLL below 50 copies/ml at week 48, while the median increase in CD4+ cells was 160 
cells/mm3. . 

Thee treatment group that combined NVP and EFV showed the highest 
proportionn of treatment failure (53.1%). The main reason for this was the increased 
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frequencyy of changing the allocated treatment (34.4%) due to increased toxicity. In the 
otherr efficacy endpoints, there also was no added value of combing NVP and EFV. 

Thee 2NN study did not impose restrictions on baseline levels of CD4+ cells for 
inclusion.. Therefore we were able to compare the efficacy of NVP and EFV in the 
subgroupp of patients who had an advanced HIV-1 infection at the start of antiretroviral 
treatmentt (chapter 3). The baseline values of the CD4 count and the pVL were stratified 
inn seven and five groups, respectively, which were subsequently collapsed into three 
andd two strata based on statistical parameters and clinical relevance. Within each 
combinedd CD4/pVL stratum, we compared the risk of virologie failure for NVP and 
EFV. . 

Theree were no statistically significant differences in efficacy between both 
drugss in any of the strata. Only in patients with a CD4 count below 25 cel ls/mm\ there 
seemedd to be a small, but statistically non-significant, advantage of EFV over NVP. The 
proportionn of patient with a virologie failure in this stratum was 32% in the EFV group, 
whilee it was 44% in the NVP group. Also, the increase in CD4+ cells in this stratum was 
largerr for EFV (195 cells/mm3) compared to NVP (160 cell/mm1). 

Thee initial decline in pVL after the start of antiretroviral treatment is an indicator of 
earlyy efficacy. A fast decline is important, since continued replication of HIV-1 in the 
presencee of drugs can lead to the evolution of resistant HIV-1 strains. This wil l have 
subsequentlyy a negative impact on the long-term efficacy of a treatment regimen. 

Wee showed that the initial pVL decline, calculated as the viral decay constant 
(VDc)) in the first two weeks of treatment, was very similar for NVP, EFV and 
NVP+EFVV  (chapter 4). The rate of decline was influenced by the baseline level of pVL. 
Patientss with a pVL above 100,000 copies/ml were 8.7 times more likely to have a high 
VDcc compared to patients with a lower baseline pVL. However, a fast initial viral decay 
wass not associated with a lower risk of virologie failure on or before week 48. 

Optimall  adherence to antiretroviral drugs for the treatment of HIV-1 infection is 
essentiall  for long-term treatment success. In the pharmacokinetic sub-study of the 2NN 
wee analysed over 4000 blood samples from therapv-adherent patients for NVP and EFV 
drugg concentrations. 

Wee showed that patients who reported to be adherent to their treatment 
regimenn had all plasma concentrations of NVP or EFV above the in vitro 90-95% 
inhibitoryy concentration. The risk of virologie failure in the NVP group started to 
increasee when the minimum plasma concentration (Cm]n) of NVP fell below 3.1 mg/1. 
However,, this increased risk was not statistically significant, and we could not find any 
Cminn of NVP that was significantly associated with an increased risk of virologie failure. 
Forr EFV, we showed that a Cmm below 1.1 mg/1 was associated with a 95% increased 
riskk of virologie failure (chapter 5). 

However,, the sensitivity of both cut-off values for the Cm!n was too low (23% 
forr NVP, 60% for EFV) to be of prognostic value for identifying virologie failure. 
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Thee adverse events associated with the use of NVP and EFV are well characterised. For 
NVPP these are primarily rash and hepatotoxicity, and for EFV neuropsychiatry 
disorders.. Experiencing an adverse event was the main reason for patients in all four 
treatmentt groups to change their allocated treatment (chapter 2). Of two patients who 
diedd during the study, the investigator reported a potential association with NVP use, 
onee patient who died from a fulminant hepatitis, and another who died from a Stevens-
Johnsonn syndrome. There were no deaths associated with EFV-use reported. 

Thee proportion of patients with at least one grade 3 or 4 clinical adverse event 
inn the 2NN study was 15% in the NVP-od group, 20.4% in the NVP-bd group, 18.0% in 
thee EFV group and 24.4% in the NVP+EFV group. We found an unexpected high 
frequencyy of transaminase elevations in the NVP-od group (13,6%), compared to the 
NVP-bdd group (8.3%), EFV group (4.5%), and the NVP+EFV group (9.1%). Whether 
thiss is of clinical relevance is not clear, since the frequency of clinical hepatitis was not 
increasedd in the NVP-od group (1.4%), compared to the other treatment groups (2.1%, 
0.3%,, and 1.0% for NVP-bd, EFV, and NVP+EFV, respectively). 

Apartt from clinical and laboratory parameters describing efficacy and safety of the 
treatmentt regimens, it is important to assess the effects these treatments have on the 
dailyy lif e of the patients. These effects wil l ultimately impact on the patient's adherence 
too the prescribed treatment regimen. 

Thee health related quality of lif e (HRQoL) in the 2NN study was assessed by 
thee 'Medical Outcome Study HIV ' (MOS-HIV) questionnaire (chapter 6). This is an 
often-usedd tool in HRQoL research, which has been validated for a wide range of 
patientt groups and geographical areas. Through factor analyses, the patient's changes 
inn HRQoL during antiretroviral therapy can be summarised in a physical health score 
(PHS)) and mental health score (MHS). 

Despitee the small differences in antiretroviral efficacy and the clear differences 
inn adverse events, the patients allocated the NVP, EFV, and NVP+EFV reported a very 
similarr increase in HRQoL. Patients allocated to any of the treatment groups showed an 
increasee in both summary scores. The increases in PHS were smaller than the increases 
inn MHS, but the increases were considered to be clinically relevant. 

Duringg the last few years there has been an increasing interest in the changes of plasma 
concentrationss of lipids and lipoproteins associated with antiretroviral therapy use. 
Markedd changes in lipids and lipoproteins can potentially increase the cardiovascular 
riskk of a patient. Differences in lipid changes between different antiretroviral regimens 
mightt therefore be of interest when choosing what regimen to start treatment with. 

Inn the 2NN study we showed that both NVP and EFV increased the level of 
high-densityy lipoprotein cholesterol (HDL-c) (chapter 8). An increased HDL-c level is in 
thee general population associated with a decreased risk for coronary heart disease 
(CHD).. The changes in HDL-c were significantly larger for NVP compared to EFV. At 
thee same time, the increase in total cholesterol (TC) was smaller for NVP than for EFV, 
resultingg in a decreased TC:HDL-c ratio in the NVP treatment group and an increased 
ratioo in the EFV treatment group. This TCHDL-c ratio is considered to be a marker for 
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CHDD risk, where a smaller ratio is associated with a decreased risk in the general 
population. . 

Whetherr these changes in lipids are associated with CHD risk in the same 
fashionn as they are in the general population remains to be seen. Only studies with 
clinicall  outcomes or validated surrogate markers can answer this question. However, 
thee prevalence of CHD risk factors, like smoking, is known to be high in HIV-infected 
patients.. In patients with pre-existing risk factors for CHD, the differences in lipid 
changess between NVP and EFV might therefore be one of the things to consider when 
choosingg which drug to include in the treatment regimen. 

Thee aim of the two studies reported in this thesis that were not part of the 2NN study 
wass to put NNRTI-based antiretroviral therapy into the context of antiretroviral 
therapyy based on a protease inhibitor (PI). In chapter 7 we showed that the increase in 
CD4++ cells with an NVP-based regimen was significantly smaller compared to the 
increasee seen with a Pi-based regimen. This difference was most markedly seen in 
patientss who started their therapy with a CD4 count below 200 cells/mm3. 

Finally,, we confirmed the results from other studies that the lipid changes seen 
withh NVP and EFV are clearly different from those seen with an antiretroviral therapy 
thatt does not include NNRTIs (chapter 9). For this we used the data from the 'Data 
Collectionn on Adverse events of Anti-HIV Drugs' (D:A:D) study. Amongst others, we 
comparedd the risk of developing dyslipidaemia in patients who started their 
antiretrovirall  treatment with an NNRTI-based regimen, and those who started with a 
Pi-basedd regimen. This risk was significantly lower in the former group compared to 
thee latter group, when assessing total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, 
low-densityy lipoprotein cholesterol, and triglycerides. 

Inn conclusion, the studies presented in this thesis show that the differences in efficacy 
betweenn NVP-bd and EFV are small. This holds true for early efficacy estimates, late 
efficacyy estimates and for patients who start their NNRTI-based regimen while having 
advancedd HIV-1 infection. The main difference between NVP-bd and EFV in the 
studiess reported is their safety profile. Despite this, the gains in HRQoL are similar for 
NVP-basedd and EFV-based therapy. With respect to NVP-od, its efficacy is similar to 
thatt of the standard NVP-bd. However, there are concerns about the safety of this 
dosingg regimen, which need to be further investigated. Combining NVP and EFV is not 
aa valid option in the treatment of antiretroviral therapy naive patients since there is no 
gainn in efficacy while toxicity is increased. The lipid changes seen with the use of an 
NNRTI-basedd regimen are markedly different and probably less atherogenic compared 
too the changes seen with Pi-based regimens. Both NVP and EFV show these more 
favourablee changes in lipids, but NVP more markedly. 
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Ditt proefschrift beschrijft de verschillen in effectiviteit en veiligheid van twee 
veelvuldigg gebruikte antiretrovirale middelen in de behandeling van HIV-1 infectie: 
nevirapinee (NVP) en efavirenz (EFV). Beide middelen behoren tot de groep van de niet-
nucleosidee reverse transcriptase remmers (NNRTI's). Eerdere vergelijkingen tussen 
dezee twee middelen is gedaan in cohortonderzoek. Bijna zonder uitzondering lieten 
dezee cohortonderzoeken een betere werkzaamheid van EFV zien ten opzichte van 
NVP.. Echter, cohortonderzoek is niet de meest ideale vorm om de effectiviteit van 
geneesmiddelenn te onderzoeken. In plaats daarvan is gerandomiseerd onderzoek, zoals 
dee 2NN studie, de aangewezen studievorm voor effectiviteitsvergelijkingen. 

Inn de 2NN studie werden 1216 patiënten geïncludeerd uit 65 verschillende 
studiecentraa in 17 verschillende landen van vijf continenten. De primaire doelstelling 
vann het onderzoek was om na te gaan of de standaard doseringen van de NNRTI's, 
NVPP 200 mg twee maal daags en EFV 600 mg éénmaal daags, equivalent waren wat 
betreftt hun antiretrovirale effectiviteit. Ook vergeleek de 2NN studie de effectiviteit 
vann de standaard dosering van NVP met een dosering van 400 mg éénmaal daags. Een 
dergelijkee éénmaal daagse dosering zou een versimpeling van de therapie betekenen. 
Al ss laatste vergeleek de 2NN studie de effectiviteit van een regime dat NVP en EFV 
combineerde. . 

Dee patiënten in de 2NN studie waren antiretrovirale therapie naïef en werden 
toegewezenn aan de groep NVP éénmaal daags, NVP tweemaal daags, EFV éénmaal 
daagss of NVP+EFV éénmaal daags, in combinatie met stavudine en lamivudine. 

Hett primaire eindpunt met betrekking tot effectiviteit in de 2NN studie was 
therapiefalen.. Dit was een samengesteld eindpunt met drie componenten: virologie 
(eenn minder dan 1 logio afname in plasma HIV-1 RNA concentratie (pVL) in de eerste 
122 weken of twee opeenvolgende pVL metingen van > 50 kopieën /ml vanaf week 24); 
ziekteprogressiee (Centers for Disease Control and Prevention graad C gebeurtenis 
vanaff  week 8 of overlijden); therapieverandering (ongeoorloofde verandering van de 
toegewezenn therapie). 

Hett verschil tussen NVP tweemaal daags en EFV éénmaal daags in het 
percentagee patiënten met therapiefalen was 5.9% in het voordeel van EFV (hoofdstuk 
2).. Dit verschil was niet statistisch significant (95% betrouwbaarheidsinterval - 0.9 tot 
12.8;; p=0.091). Echter, equivalentie binnen de marges van 10%, zoals van tevoren 
gedefinieerd,, kon niet worden aangetoond. In beide therapiegroepen was een 
ongeoorloofdee verandering van de toegewezen therapie de meest voorkomende reden 
vann therapiefalen ( 22% voor NVP en 20% voor EFV). Het percentage patiënten met een 
pVLL < 50 kopieën/ml op week 48 was ook niet statistisch significant verschillend 
tussenn beide therapiegroepen (respectievelijk 64.4% en 70%). De mediane toename in 
hett aantal CD4+ cellen was 170 cellen/mm3 voor zowel NVP tweemaal daags als EFV. 

Dee vergelijking tussen NVP éénmaal daags en NVP tweemaal daags was voor 
geenn enkele effectiviteitsmaat statistisch significant verschillend. Het verschil in het 
percentagee patiënten met therapiefalen was slechts 0.1%. Zeventig procent van de 
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patiëntenn in de NVP éénmaal daags groep had een pVL < 50 kopieën/ml op week 48, 
terwijll  de toename in CD4+ cellen 160 cellen /mm3 bedroeg. 

Dee NVP+EFV groep vertoonde het hoogste percentage patiënten met 
therapiefalenn (53.1%). De belangrijkste reden hiervoor was de hoge frequentie van 
patiëntenn met een ongeoorloofde verandering van de toegewezen therapie (34.4%) als 
gevolgg van bijwerkingen. Ook in de andere effectiviteitsmaten was er geen voordeel 
vann het combineren van NVP en EFV. 

Err waren geen restricties voor inclusie in de 2NN studie met betrekking tot de 
hoeveelheidd CD4+ cellen. Daardoor was het mogelijk om de effectiviteit van NVP en 
EFVV te vergelijken in de groep patiënten met een vergevorderde HIV-1 infectie op het 
momentt dat zij met therapie begonnen (hoofdstuk 3). Hiervoor werden de 
uitgangswaardenn van de CD4+ cellen en de pVL onderverdeeld in respectievelijk zeven 
enn vijf groepen. Deze werden vervolgens samengevoegd tot drie en twee groepen op 
grondd van statistische overwegingen en klinische relevantie. Het risico op virologisch 
falenn werd vergeleken voor NVP en EFV binnen elke gecombineerde CD4/pVL groep. 

Inn geen enkele groep was er een statistisch significant verschil in effectiviteit 
tussenn NVP en EFV. Alleen bij patiënten met een CD4 uitgangswaarde van minder dan 
255 cellen/mm3 was er een, niet statistisch significant, voordeel van EFV ten opzichte 
vann NVP. Het percentage patiënten met virologisch falen was in deze groep 32% in 
vergelijkingg met 44% in de NVP groep. Ook de toename in CD4+ cellen in de EFV 
groepp was in deze patiënten groter (195 cellen/mm3) in vergelijking met de NVP groep 
(1600 cellen/mm3). 

Dee initiële afname van de pVL na het starten van antiretrovirale therapie is een maat 
voorr de vroege effectiviteit. Een snelle afname is van belang omdat aanhoudende 
virusvermenigvuldigingg in de aanwezigheid van een geneesmiddel kan leiden tot het 
ontstaann van resistente virusstammen. De aanwezigheid van dergelijke stammen heeft 
eenn negatieve invloed op de lange-termijns effectiviteit van de therapie. 

Wee hebben aangetoond dat de initiële pVL afname in de eerste twee weken, 
gemetenn als de 'virus afname constante ' (viral decay constant [VDc])' vergelijkbaar is 
voorr NVP, EFV en NVP+EFV (hoofdstuk 4). Deze virusafname werd sterk beïnvloed 
doorr de uitgangswaarde van de pVL. Patiënten met een pVL uitgangswaarde van meer 
dann 100.000 kopieën/ml hadden 8.7 keer meer kans op het hebben van een grote VDc 
dann patiënten met een lagere pVL uitgangswaarde. Echter, een snelle initiële 
virusafnamee was niet gerelateerd aan een kleiner risico op virologisch falen op of voor 
488 weken. 

Optimalee therapietrouw voor de antiretrovirale middelen is essentieel voor een lange-
termijnss succes van de behandeling. In de pharmacokinetische substudie van de 2NN 
hebbenn we meer dan 4000 bloedmonsters van therapietrouwe patiënten geanalyseerd 
opp concentraties van NVP en EFV (hoofdstuk 5). 

Wee hebben aangetoond dat patiënten die zeggen dat ze therapietrouw zijn, 
allemaall  een geneesmiddelconcentratie hebben boven de laboratorium IC90-95. Het 
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risicoo op virologisch falen in de NVP groep begon toe te nemen wanner de minimum 
concentratiee (Cmm) beneden de 3.1 mg/l kwam. Echter, dit verhoogde risico was niet 
statistischh significant. We konden geen enkele Cmm van NVP vinden waarvoor wél een 
significantt verhoogd risico op virologisch falen bestond. Voor EFV gold dat een Cmjn 

kleinerr dan 1.1 mg/l een 95% verhoogd risico op virologisch falen gaf. 
Dee gevoeligheid van beide afkappunten van de Cmm was te laag (23% voor 

NVPP en 60% voor EFV) om van enige waarde te zijn in het voorspellen van virologisch 
falen. . 

Dee bijwerkingen die toegeschreven worden aan het gebruik van NVP en EFV zijn 
duidelijkk gekarakteriseerd. Voor NVP zijn het voornamelijk huiduitslag en hepatitis, 
terwijll  het bij EFV met name gaat om neurologische en psychiatrische afwijkingen. In 
allee vier de groepen van de 2NN studie was het optreden van bijwerkingen de 
belangrijkstee reden om van therapie te veranderen (hoofdstuk 2). Bij twee patiënten die 
tijdenss de 2NN studie zijn overleden is er door de behandelend arts gerapporteerd dat 
err een mogelijke relatie met het gebruik van NVP bestond. Eén van deze patiënten 
overleedd als gevolg van een Stevens-Johnson syndroom en de ander als gevolg van een 
ernstigee hepatitis. Er werd geen overlijden als gevolg van EFV-gebruik gerapporteerd. 

Hett percentage patiënten in de 2NN studie met tenminste één graad 3 of 4 
bijwerkingg was 15% in de NVP éénmaal daags groep, 20.4% in de NVP tweemaal daags 
groep,, 18% in de EFV groep en 24.4% in de NVP+EFV groep. Er was een onverwachts 
hoogg percentage transaminase verhogingen in de NVP éénmaal daags groep (13.6%) in 
vergelijkingg tot de NVP tweemaal daags groep (8.3%), de EFV groep (4.5%) en de 
NVP+EFVV groep (9.1%). Of deze bevinding enige klinische relevantie heeft is 
onduidelijkk omdat de frequentie van klinische hepatitis niet was verhoogd in de NVP 
éénmaall  daags groep (1.4%) in vergelijking met NVP tweemaal daags (2.1%), EFV 
(0.3%)) en NVP+EFV (1.0%). 

Behalvee de klinische gegevens en de laboratoriumwaarden die de effectiviteit van een 
geneesmiddell  beschrijven, is het ook van belang om vast te stellen wat de effecten van 
hett gebruik van een geneesmiddel zijn op het dagelijks leven van een patiënt. Deze 
effectenn kunnen namelijk van invloed zijn op de therapietrouw van een patiënt. 

Wee hebben in de 2NN studie de 'gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven' 
(healthh related quality of lif e [HRQoL]) onderzocht met behulp van de 'Medical 
Outcomee Study HIV ' (MOS-HIV) vragenlijst (hoofdstuk 6). Deze vragenlijst wordt 
vaakk gebruikt in het HRQoL onderzoek en is gevalideerd voor verschillende groepen 
patiëntenn en geografische gebieden. Met behulp van factoranalyse is het mogelijk om 
dee veranderingen in de HRQoL van een patiënt samen te vatten in een fysieke 
gezondheidsscoree (physical health score [PHS]) en een psychische gezondheidsscore 
(mentall  health score [MHS]). 

Ondankss kleine verschillen tussen NVP, EFV en NVP+EFV in antiretrovirale 
effectiviteitt en de duidelijke verschillen tussen deze groepen wat betreft bijwerkingen, 
warenn de verbeteringen in HRQoL erg vergelijkbaar. Patiënten in alle therapiegroepen 
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vertoondenn een toename in beide scores. De toenames in PHS waren kleiner dan de 
toenamess in MHS, maar alle toenames waren klinisch relevant. 

Dee laatste jaren is er een toenemende interesse in de veranderingen van de 
concentratiess bloedvetten tijdens het gebruik van antiretrovirale therapie. Grote 
veranderingenn in deze bloedvetten kunnen potentieel het risico op hart- en vaatziekten 
(coronaryy heart disease [CHD]) verhogen. Wanneer er verschillen bestaan tussen 
geneesmiddelenn in het effect dat zij hebben op de veranderingen in de bloedvetten, dan 
zouu dat van belang kunnen zijn in de keuze van de therapie. 

Wee hebben in de 2NN laten zien dat zowel NVP als EFV een verhoging geven 
vann 'high-density lipoprotein cholesterol' (HDL-c) (hoofdstuk 8). Een verhoging van 
ditt 'goede' cholesterol is in de algemene bevolking geassocieerd met een verlaging van 
hett risico op CHD. De toename in HDL-c was significant groter voor NVP in 
vergelijkingg met EFV. Tegelijkertijd was de toename in totaal-cholesterol (TC) kleiner 
voorr NVP in vergelijking met EFV. Hierdoor nam de TC:HDL-c verhouding af bij het 
gebruikk van NVP en nam deze verhouding toe bij het gebruik van EFV. Deze TOHDL-
cc verhouding wordt gezien als een maat voor het risico op CHD, waarbij een kleinere 
verhoudingg is geassocieerd met een lager risico in de algemene bevolking. 

Hett valt te bezien of deze veranderingen in bloedvetten bij het gebruik van 
antiretroviralee middelen een zelfde effect hebben op het risico voor CHD, als dat het 
gevall  is in de algemene bevolking. Dit kan alleen aangetoond worden in onderzoek 
waarbijj  klinische eindpunten of gevalideerde laboratoriummaten worden gebruikt. 
Echter,, het is bekend dat de frequentie van andere risicofactoren voor CHD , zoals 
roken,, hoog is in HlV-geïnfecteerde patiënten. In patiënten met dergelijke 
risicofactorenn kunnen de verschillen tussen NVP en EFV met betrekking tot de 
bloedvettenn een rol spelen bij de keuze van de antiretrovirale therapie. 

Dee twee studies in dit proefschrift die geen deel uitmaken van de 2NN studie hadden 
alss doel om antiretrovirale therapie met NNRTI's in de context te plaatsen van therapie 
mett protease remmers (Pi's). In hoofdstuk 7 hebben we laten zien dat de toename in 
CD4++ cellen significant kleiner was bij het gebruik van een therapie gebaseerd op NVP 
inn vergelijking met een therapie gebaseerd op Pi's. Dit verschil was het duidelijkst bij 
patiëntenn die hun therapie startten bij een CD4 uitgangswaarde van kleiner dan 200 
cellen/mm3. . 

Tenn slotte hebben we de resultaten bevestigd van andere studies die lieten zien 
datt de veranderingen in bloedvetten met het gebruik van NVP en EFV duidelijk anders 
zijnn dan de veranderingen die gezien worden bij antiretrovirale therapie zonder 
NNRTI'ss (hoofdstuk 9). Hiervoor hebben we de gegevens gebruikt van de 'Data 
Collectionn on Adverse events of Anti-HIV Drugs' (D:A:D) study. Eén van de 
bevindingenn was dat de kans op het hebben van een afwijkend bloedvetgehalte kleiner 
wass voor patiënten die een NNRTI in hun eerste therapie hadden in vergelijking met 
patiëntenn die een PI in hun eerste therapie hadden. Dit gold zowel voor totaal 
cholesterol,, 'high-density lipoprotein' cholesterol, 'low-density lipoprotein' cholesterol, 
enn vetzuren. 
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Concluderendd kunnen we zeggen dat de studies die in dit proefschrift zijn beschreven 
latenn zien dat de verschillen tussen NVP en EFV wat betreft antiretrovirale effectiviteit 
kleinn zijn. Dit geldt zowel voor de vroege effectiviteit, de late effectiviteit, als voor 
patiëntenn die bij aanvang van de therapie een vergevorderde HIV-1 infectie hebben. 
Hett belangrijkste verschil tussen NVP en EFV betreft de bijwerkingen. Ondanks dit zijn 
dee verbeteringen in de HRQoL voor beide middelen nagenoeg identiek. 

Dee effectiviteit van NVP éénmaal daags is vergelijkbaar met die van NVP 
tweemaall  daags, maar de veiligheid van dit regime moet verder worden onderzocht. 
Dee combinatie van NVP+EFV bij therapie-naïeve patiënten is geen goede keuze omdat 
err geen winst in effectiviteit is terwijl dit regime meer bijwerkingen geeft dan de 
afzonderlijkee middelen. 

Dee veranderingen in bloedvetten die optreden bij het gebruik van NVP en EFV 
zijnzijn duidelijk anders, en waarschijnlijk geassocieerd met een kleiner risico op CHD, dan 
dee veranderingen die gezien worden bij het gebruik van Pi's. Zowel NVP als EFV laten 
dezee potentieel goede veranderingen zien, maar NVP in een sterkere mate. 
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