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Chapter 9

In 1981 werd een nieuwe ziekte beschreven bij enkele mannen in de Verenigde Staten die een 
verzwakt imuunsysteem bleken te hebben waardoor bijzondere infecties ontstonden. Deze ziekte 
kreeg de naam aids: het acquired immune deficiency syndrome, ofwel het syndroom van verworven 
verzwakking van het afweersysteem. De afweerstoornis werd gekenmerkt door een vermindering 
van witte bloedcellen (leukocyten) van het afweersysteem die in hun celwand een speciaal molecuul 
hebben, het CD4 molecuul. Vooral bepaalde lymfocyten behoren tot deze cellen, de CD4+ lymfocyten. 
Zij spelen een belangrijke rol in het deel van het afweersysteem dat ziekteverwekkers bestrijdt die in 
cellen van de gastheer zijn binnengedrongen. Verlies ervan leidt tot ontstaan van bepaalde ernstige 
infecties of kwaadaardige ziekten - en voortijdige sterfte.

Na de ontdekking van het humaan immunodeficiëntie (=menselijk afweer verlagend) virus type 1 (hiv-
1) in 1983 als oorzaak van aids, bleek dat eiwitten in de buitenmembraan van het virus zich specifiek 
kunnen binden aan het CD4 molecuul. Door die binding lukt het hiv om CD4+ cellen binnen te dringen 
en te infecteren. Daarmee wordt op den duur zowel de functie als het aantal van die cellen aangetast. 

In 1987 werd het eerste medicijn tegen hiv geregistreerd, azidothymidine (AZT), later zidovudine 
genaamd. Hiv behoort tot de familie van retrovirussen. Een retrovirus wordt gekenmerkt door een 
uniek enzym dat, zodra het virus een gastheercel infecteert, de erfelijke informatie gedragen door 
het RNA van het virus omzet in DNA, de bouwsteen van de erfelijkheid; daardoor kan het virus in het 
DNA van de gastheercel worden ingebouwd. Dit is een omgekeerde omzetting (reverse transcriptase) 
vergeleken met wat meestal in de natuur gebeurt, waarbij genetische informatie van DNA in RNA 
wordt omgezet. Zidovudine was het eerste middel uit de klasse van analogen van bouwstenen 
(nucleosiden) van DNA of RNA, die de werking van het reverse transcriptase enzym van het hiv-
remmen (nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NRTIs). Het vertraagde de ziekteprogressie van 
hiv-geïnfecteerden, maar verbeterde hun overleving op langere termijn helaas niet. Al spoedig bleek 
dat bij langer gebruik van zidovudine als enig antiretroviraal middel (monotherapie), het hiv resistent 
werd tegen de werking ervan. 

In de jaren na de introductie van zidovudine kwamen meerdere andere NRTIs ter beschikking voor 
behandeling. In 1995 werd duidelijk dat een combinatie van 2 NRTIs beter was dan monotherapie met 
zidovudine, maar ook daarmee bleef het succes op de langere termijn beperkt.

Ondertussen werden ook hiv-remmers ontwikkeld die tot andere klassen van antiretrovirale 
geneesmiddelen behoorden. Dat waren in eerste instantie middelen die het reverse transcriptase 
enzym op een andere manier dan de NRTIs remmen (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, 
NNRTIs) en middelen die de werking van een ander hiv-enzym, het protease, remmen (protease 
inhibitors, PIs). Bovendien was het mogelijk geworden de hoeveelheid virus, de ‘viral load’, in het 

bloedplasma te monitoren met behulp van kwantitatieve tests die het hiv-RNA meten. 
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Met het ter beschikking komen van de nieuwe klassen van hiv-remmers ontstond in 1996 een 
doorbraak in de behandeling van de hiv-infectie, door een combinatie van 3 middelen (tripeltherapie) 
aan hiv-geïnfecteerden te geven. Aanvankelijk bestonden die combinaties uit 2 NRTIs en 1 PI, later 
ook uit 2 NRTIs en 1 NNRTI. Met deze combinatie antiretrovirale therapie (cART), in het begin ook 
wel HAART (hoog-actieve antiretrovirale therapie) genoemd, werd het mogelijk de hoeveelheid virus 
in het bloed in een aantal maanden blijvend te doen dalen tot onder de meetgrens van de hiv-RNA 
testen. Daardoor kon het aantal CD4+ lymfocyten in het bloed blijvend op een hoger niveau komen. 
Helaas was het virus niet volledig verdwenen en was het niet mogelijk de hiv-infectie te genezen. Het 
was duidelijk dat de hiv-remmers levenslang gebruik moesten worden. 

De toepassing van cART leidde tot een dramatische afname van ernstige ziekte en sterfte onder 
hiv-geïnfecteerden. Wel moesten bij het gebruik van cART in de beginjaren grote aantallen pillen 
geslikt worden – men sprak wel van de cocktail therapie. De hiv-remmers moesten meerdere malen 
per dag worden ingenomen, hadden wisselende voedselvoorschriften bij inname en bij gelijktijdig 
gebruik van andere medicijnen konden die elkaars werkingen en bijwerkingen beïnvloeden 
(geneesmiddeleninteractie). De hoge mate van therapietrouw die voor een succesvolle werking van 
de cART noodzakelijk was, werd hierdoor zwaar op de proef gesteld. Ook werd al spoedig duidelijk 
dat er belangrijke bijwerkingen konden optreden tijdens de behandeling. Patiënten hadden vaak last 
van diarree, de concentraties van vetwaarden in het bloed zoals cholesterol en triglyceriden stegen, 
de bloedsuikerspiegels stegen, en veel patiënten zagen de vetverdeling over het lichaam veranderen: 
lipodystrofie. Daarbij kon sprake zijn van toename van vetophoping in de buik, viscerale adipositas, of 
van vetverlies met afname van onderhuids vet in armen, benen en gezicht, lipoatrofie. Aanvankelijk 
werd de lipodystrofie met het gebruik van PIs in verband gebracht, maar al snel bleek dat vooral voor 
het vetverlies bepaalde NRTIs, waaronder stavudine en zidovudine, verantwoordelijk waren. 

De afname van de aan de hiv-infectie gerelateerde ziekte en sterfte onder patiënten met een hiv-
infectie ging gepaard met een toename in het optreden van chronische niet-hiv gerelateerde ziekten, 
zoals hart- en vaatziekten, kwaadaardige ziekten en botontkalking (osteoporose).

In dit proefschrift worden de effecten beschreven van onderhoudstherapie met slechts één klasse 
antiretrovirale middelen na aanvankelijke succesvolle onderdrukking van het hiv-RNA met standaard 
cART. Dit vergelijkend onderzoek werd in ziekenhuizen in Nederland en België uitgevoerd, de 

zogenaamde FREE studie; daarna worden de risico’s op hart- en vaatziekten bij hiv-geïnfecteerde 
patiënten en de invloed van hiv-behandeling op de bloedstolling bestudeerd. 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten beschreven van een systematisch onderzoek naar alle 
gepubliceerde studies, waarin hiv-patiënten die op succesvolle wijze behandeld werden met standaard 

cART gebaseerd op 2 klassen hiv-remmers, overgezet werden op een onderhoudsbehandeling met 
hiv-remmers afkomstig uit alleen de klasse van NRTIs. Tripeltherapie met alleen NRTIs als eerste 
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behandeling van hiv-infectie bleek minder effectief dan standaard cART, vooral vergeleken met cART 
bestaande uit 2 NRTIs en 1 NNRTI. 

Er werden 11 onderzoeken met in totaal 2105 patiënten gevonden, waarin het lot bepaalde welke 
patiënten wel of niet overgingen op een onderhoudsbehandeling (gerandomiseerde trials) en 3 
studies met in totaal 2639 patiënten waarin de arts in overleg met de patiënt had besloten wel of niet 
op een onderhoudsbehandeling over te gaan (observationele cohort studies). In de studies waaraan 
patiënten meededen die voor de introductie van cART al behandeld waren met mono- of duotherapie 
met NRTIs, liet de onderhoudstherapie met tripel NRTI een tendens zien naar minder effectieve 
onderdrukking van het hiv-RNA, omdat bij hen al hiv-resistentie tegen NRTIs aanwezig was toen 
zij startten met cART. In alle gerandomiseerde onderzoeken verricht onder patiënten die vanaf het 
begin met standaard cART waren behandeld, was de tripel NRTI combinatie gelijkwaardig aan het 
voortzetten van cART met 2 NRTIs en 1 PI of 1 NNRTI. Alleen in 1 cohort studie bleek een tripel NRTI 
combinatie minder effectief dan een cART met daarin 1 PI. Effectiviteit van tripel NRTI combinaties 
werd alleen aangetoond voor de combinatie abacavir/lamivudine/zidovudine. Het switchen naar een 
onderhoudsbehandeling met tripel NRTI verbeterde de vetwaarden in het bloed.

Hoofdstuk 3 is een tussentijdse analyse van de FREE studie. In deze trial werd onderzocht of 
onderhoudsbehandeling met een combinatietablet van 3 NRTIs na succesvolle start van de 
behandeling met cART bestaande uit 2 NRTIs en 1 PI (inductiebehandeling) niet slechter (noninferior) 
zou zijn dan doorgaan met de standaard cART. De voordelen van deze onderhoudsbehandeling ten 
opzichte van de standaard cART zijn een lager aantal tabletten, minder geneesmiddeleninteracties, 
mogelijk een gunstiger effect op de vetwaarden in het bloed en blootstelling van het HIV aan slechts 
1 klasse van hiv-remmers (‘vrij van PIs’). We verrichtten een gerandomiseerde studie gedurende 96 
weken in 11 hiv-centrumziekenhuizen in hiv-geïnfecteerde personen die niet eerder met antiretrovirale 
therapie waren behandeld. In totaal 207 patiënten gaven hun geïnformeerde toestemming om mee te 

doen aan de studie. Vervolgens werd gestart met cART. Patiënten bij wie binnen 12-24 weken na start 
van de cART op 2 achtereenvolgende 4-6 wekelijkse polibezoeken het hiv-RNA in het bloed niet meer 
aantoonbaar was, konden aan het onderzoek blijven meedoen. De deelnemers bij wie de hiv-RNA 
resultaten na start van de cART niet aan de criteria voor de studie voldeden, vielen af voor het vervolg 

van het onderzoek. In totaal kwamen 120 patiënten (58%) in aanmerking voor de randomisatiefase 

van de studie, d.w.z. bij hen bepaalde het lot of ze overgingen naar de onderhoudsbehandeling of dat 
ze doorgingen met de cART waarmee gestart was. De uitvallers voor het vervolg van de studie bleken 
bij de start van de studie een hogere viral load en een lager aantal CD4+ lymfocyten in het bloed te 

hebben dan de deelnemers die in de studie konden blijven. Van de 120 patiënten die in de studie 
bleven, kregen 61 de onderhoudsbehandeling met het combinatietablet van 3 NRTIs, 59 patiënten 
gingen door met de 2 NRTIs en 1 PI. Bij de analyses na 48 weken van de studie was bij 2 patiënten in de 
NRTI-combinatietablet groep het hiv-RNA weer aantoonbaar geworden in het bloed en bij 5 patiënten 
in de NRTI + PI groep. Statistisch gezien was het verschil tussen de 2 groepen niet significant. Na 48 
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weken van de studie was de conclusie dat het in ieder geval voor de korte termijn veilig was om, na 
succesvolle onderdrukking van hiv-RNA met standaard cART, Hiv-geïnfecteerde patiënten na een 
relatief korte tijd al over te zetten op een onderhoudsbehandeling met alleen NRTIs.

In hoofdstuk 4 worden de definitieve resultaten van de FREE studie gepresenteerd. Na 96 weken was 
bij 39 (66%) van de 59 deelnemers in de standaard cART groep en bij 43 (71%) van de 61 deelnemers 
in de alleen NRTI groep het hiv-RNA onder de 400 hiv-RNA kopieën per ml plasma gebleven. Voor het 
onder de meetgrens van de HIV-RNA test van 50 kopieën per ml plasma blijven gold dat voor 37 van 
de 59 (63%) in de cART groep en voor 38 van de 61 (62%) in de alleen NRTI groep. Van de 120 patiënten 
die gestart waren in de studie na de randomisatie, waren in totaal 36 patiënten (20 in de cART groep en 
16 in de alleen NRTI groep) voor het einde van de studie gestopt zonder dat er bij hen sprake was van 
verlies van onderdrukking van het hiv-RNA. Van hen waren 9 al meteen gestopt na de randomisatie 
zonder verder mee te doen aan de studie. Van de overige 27 deelnemers waren 15 in de cART groep 
en 12 in de alleen NRTI groep voortijdig uitgevallen. Indien vervolgens de gegevens geanalyseerd 
werden van de overgebleven patiënten, was er geen patiënt in de cART groep (0 van 39) en waren er 
2 patiënten in de alleen NRTI groep (2 van 45) met een hiv-RNA testresultaat groter dan 400 kopieën 
per ml plasma. Virologisch falen met hiv-RNA groter dan 50 kopieën per ml plasma trad bij 2 van de 39 
patiënten in de cART groep en bij 3 van de 45 in de alleen NRTI groep. Bij statistisch analyse waren de 
verschillen tussen de groepen niet significant. De vetwaarden in het bloed, die tijdens de behandeling 
met de standaard cART waren gestegen, verbeterden na de randomisatie statistisch significant in de 
groep die was overgegaan op de onderhoudsbehandeling met alleen NRTIs.

In Hoofdstuk 5 worden de gevolgen van de vereenvoudigde combinatietherapie voor hiv op de 
therapietrouw beschreven, en ook de kwaliteit van leven en de tevredenheid, bij de personen 
die meededen met de FREE trial. Voor de deelnemers was de nieuwe combinatie beter dan de 
standaardbehandeling; ze sloegen minder vaak de medicijnen over, ze waren meer tevreden over 

hun behandeling en de ervaren bijwerkingen, waren meer tevreden om door te gaan met hun nieuwe 
combinatie en ervoeren minder beperkingen in hun dagelijks leven dan de patiënten die door waren 
gegaan met de standaardbehandeling. 

Patiënten met hiv-infectie blijken een verhoogde kans te hebben op hart- en vaatziekten. In 

Hoofdstuk 6 wordt het meten van weerkaatsing door de huid van licht met een bepaalde golflengte 
(autofluorescentie) als test gebruikt om iets te kunnen zeggen over risico op hart- en vaatziekten 
bij patiënten met een hiv-infectie. De autofluorescentie van de huid (skin autofluorescence, SAF) is 

een maat voor de hoeveelheid versuikerde eiwitten (advanced glycation end products, AGEs) in de 
huid. Stapeling van AGEs vindt onder andere plaats in de huid en de bloedvatwanden, waar ze zich 
binden aan andere eiwitten en schade veroorzaken. Vorming ervan wordt beïnvloed door de hoogte 
van de bloedsuikerspiegel en aanwezigheid van ontstekingsprocessen. Stapelen van AGEs is een 
proces dat optreedt bij veroudering, maar is versneld bij onder meer patiënten met suikerziekte 
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(diabetes mellitus) en patiënten met een chronische nierziekte. Bij die patiëntengroepen blijkt de 
mate van huidautofluorescentie ook voorspellend te zijn voor het optreden van complicaties zoals 
hart- en vaatziekten. Het meten van de huidautofluorescentie kan op een snelle en voor de patiënt 
niet belastende wijze verricht worden met behulp van een klein instrument, de AGE Reader genoemd. 
Wij hebben de AGE reader ingezet bij hiv-patiënten, waarvan 89% cART kregen. Het blijkt dat de 
huidautofluorescentie bij hiv-patiënten verhoogd is ten opzichte van die bij gezonde leeftijdgenoten. 
Vervolgens hebben we aangetoond dat het gemeten niveau van de huidautofluorescentie een 
voorspeller is voor het optreden van hart- en vaatziekten, onafhankelijk van andere risicofactoren, 
zoals b.v. roken en verhoogde bloeddruk. De testuitslagen bleken minder betrouwbaar bij personen 
met een donkere huidskleur. 

Er bestaat een verband tussen ontstekingen en infecties en het stollingssysteem. Eerder is al eens 
vastgesteld dat er een verhoogde kans is op het ontstaan van een bloedstolsel in een ader (veneuze 
trombose) bij patiënten met hiv-infectie. In Hoofdstuk 7 beschrijven wij de analyse van stollingstesten 
in het bloed van patiënten met hiv-infectie en het effect daarop van cART. Na starten van cART 
verminderde de toegenomen stolbaarheid van het bloed, maar die werd niet helemaal normaal ten 
opzichte van gezonde proefpersonen. Verklaring voor het persisteren van het verhoogde risico op 
trombose kan zijn dat, ondanks succesvolle onderdrukking van het hiv door cART, het afweersysteem 
van hiv-geïnfecteerden geactiveerd blijft, gepaard gaande met verhoogde ontstekingsactiviteit. 
Oorzaak daarvoor is waarschijnlijk dat er in de zeer vroege fase van de hiv-infectie al blijvende schade 
is aangebracht aan het afweersysteem. Verder is het hiv nog steeds aanwezig, zij het in een slapende 
(latente) vorm.

Hoofdstuk 8 geeft de Engelstalige samenvatting.


