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HIV-infectie en AIDS; de stand van zaken I 
In 1994 werd in dit tijdschrift in maar liefst 10 afleveringen 
aandacht besteed aan HIV-infectie en AIDS, vooral aan aspec-
ten die van speciaal belang zijn voor de tandheelkunde (Ned 
Tijdschr Tandheelkd, 1994). Sindsdien zijn er nieuwe ontwik-
kelingen geweest. De AIDS-epidemie lijkt zich in Nederland te 
stabiliseren en op termijn zelfs te gaan luwen. Momenteel 
bedraagt het aantal mensen met de diagnose AIDS in ons land 
echter een veelvoud van vroeger omdat nieuwe (combinatie) 
therapieën een veel langere levensverwachting voor AIDS-
patiënten bewerkstelligen. Mondiaal zijn er sombere perspec-
tieven, vooral ten aanzien van virusverspreiding en behande-
ling in een groot aantal arme landen. 

In deze aflevering van de rubriek worden de nieuwe thera-
peutische mogelijkheden besproken. De volgende maal komen 
de mogelijke implicaties daarvan voor het testbeleid aan de 
orde en de recente epidemiologische ontwikkelingen, zowel 
nationaal als internationaal. 

Anti-HIV-middelen 

De AIDS-epidemie heeft een grote impuls gegeven aan de ont-
wikkeling van antivirale middelen, waarvan er vóór 1985 maar 
enkele bekend waren. Wat dat betreft lijkt de geschiedenis zich 
te herhalen: een halve eeuw na het ontstaan van de bacteriolo-
gie begonnen antibiotica hun opmars (sulfapreparaten, 1935; 
penicillinen, 1945). De in de jaren dertig gegrondveste virolo-
gie begon in de jaren tachtig een keur aan middelen te ontwik-
kelen. Net  zoals men na enige tijd moest constateren dat bac-
teriën resistent werden tegen antibiotica, zo ziet men bij 
gebruik van antivirale middelen selectie van resistente mutan-
ten. De remedie daartegen is analoog: door een goede dose-
ring en therapietrouw moeten goede serumspiegels bereikt 
worden en door combinatietherapie rijdt men de virusmutan-
ten die tegen één van de middelen resistent zijn in de wielen. 
Wat dat betreft is de toediening van twee middelen of zelfs 
drie in de strijd tegen het HIV niet anders dan tripel-therapie 
of zelfs het gebruik van vier middelen bij tuberculose. 

Reverse-transcriptase (RT)-remmers 

Het therapeutisch arsenaal bestaat uit twee soorten anti-HIV-
middelen (Borleffs et al, 1997). De eerste soort betreft rem-
mers van het enzym 'reverse-transcriptase' (RT). Eén daarvan 
kennen we al vanaf 1987: zidovudine (AZT, ofwel Retrovir). 
Het aanvankelijke optimisme werd getemperd door resisten-
tievorming en bijwerkingen als giftigheid voor het beenmerg 
en spierafwijkingen. Het is echter nog steeds hèt middel tegen 
AIDS-dementie en in de verloskunde de beschermer bij uit-
stek van het kind van HIV-seropositieve moeders (Bol, 1994; 
Boer et al, 1995; Bol, 1995). 

AZT is een zogenoemde nucleoside-remmer van het RT 
(Borleffs et al, 1997). Begin jaren negentig werden er nog twee 
ontwikkeld: didanoside (ddI of Videx) en zalcitabine (ddI of 
Hivid). Ze zijn vooral effectief in combinatie met andere mid-
delen. Ernstige bijwerkingen zijn respectievelijk pancreatitis 
en perifere neuropathieen. Inmiddels zijn er nog twee nude-
oside-remmers toegevoegd: stavudine (d4T of Zerit) en lamu-
vidine (3TC of Epivir), die beide het meest effectief zijn in  

combinaties. Het eerstgenoemde middel werkt wellicht even-
als AZT gunstig op AIDS-dementie; een bijwerking is perifere 
neuropathie. Lamuvidine bestrijdt tevens hepatitis B-infectie, 
die door overdracht via geslachtsverkeer of intraveneus drug-
gebruik nogal eens met HIV-infectie samengaat; een bijwer-
king is pancreatitis. 

Verder zijn er binnenkort twee zogenoemde non-nucleos-
ide remmers van RT, die een directe binding met het enzym 
aangaan (Borleffs et al, 1997). Nevirapine (Viramune) en 
delavirdine (Rescriptor) ontmoeten bij monotherapie al snel 
resistentievorming, maar een combinatie van nevirapine met 
andere middelen is al heel effectief gebleken. Beide middelen 
kunnen allergische huidreacties geven. 

Alle RT-remmers werken in een stadium kort na het bin-
nendringen van het HIV in een cel; de aangetaste cellen zijn 
voornamelijk CD4+-T-lymfocyten (verder CD4-lymfocyten 
genoemd) die essentieel zijn voor de afweer. De middelen grij-
pen aan wanneer het virale RNA afgelezen wordt ter assem-
blage van viraal dubbelstrengs DNA, dat ingebouwd wordt in 
het gastheer-genoom. Dat betekent dat deze middelen infectie 
van ongeschonden cellen verhinderen, maar dat ze niets ver-
mogen ten gunste van reeds geïnfecteerde cellen. 

Protease-remmers 

Daarin voorziet een ander soort anti-HIV-middelen, de pro-
tease-remmers (Borleffs et al, 1997). Deze grijpen juist aan in 
het laatste stadium, wanneer viraal protease gaat knippen in 
zogenoemde voorloper-eiwitten die door de gastheercel op 
gezag van het virale genoom geproduceerd zijn. Het knippen 
leidt tot functionele virus-eiwitten, maar remming van het 
protease verhindert dit en zo kan geen nieuw virion gebouwd 
worden. De protease-remmers vormen dus een effectief mid-
del in cellen die reeds het HIV-genoom in de vorm van een 
`negatief (dubbelstrengs-DNA) ingebouwd hebben gekregen. 

Vanaf juli 1996 zijn twee protease-remmers al beschikbaar 
(Bol, 1996; Borleffs et al, 1997). Saquinavir (Invirase) en indi-
navir (Crixivan) hebben vooral in combinaties met RT-rem-
mers tot verbluffende resultaten geleid. Het tweede geeft als 
gevaarlijke bijwerking soms hemolytische anemie (CBG, 1997a). 
Twee andere, ritonavir (Norvir) en nelfinavir (Viracept) zijn 
inmiddels ook al beschikbaar. De protease-remmers vereisen 
overigens een grote therapietrouw; te lage plasmaspiegels selec-
teren resistente mutanten uit. Bovendien zijn ze niet of nauwe-
lijks in monotherapie getest. Dat betekent dat bijwerkingen en 
interactie met andere middelen niet goed in kaart te brengen 
zijn. Vooral het derde genoemde middel (ritonavir) geeft te 
hoge spiegels van andere middelen waaronder sedativa en anti-
histaminica omdat het bepaalde cytochromen in de lever remt. 
Alle vier genoemde protease-remmers kunnen leiden tot hyper-
glykemie en diabetes mellitus (CBG, 1997b). 

Combinatie-therapie 

Inmiddels zijn diverse combinaties van anti-HIV-middelen 
bestudeerd (Borleffs et al, 1997). Sommige zijn zo effectief dat 
de `viral load' (serumconcentratie van HIV-RNA) beneden de 
detectiegrens van de test daalt; wie vertrouwd is met laborato- 
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riumbepalingen begrijpt overigens dat dit niet hetzelfde is als 
eliminatie van het virus (Wolf et al, 1997). Een belangrijker 
voorspeller van de prognose is de mate van daling van HIV-
DNA kort na het instellen van de therapie. 

Momenteel lijken combinaties van drie middelen (tripel-
therapie) het meest effectief. Die zou kunnen bestaan uit één 
protease-remmer en twee nucleoside-RT-remmers, waarvan 
één AZT zou kunnen zijn met het oog op AIDS-dementie. 
Essentieel is de therapietrouw van de patiënt; vooral de prote-
ase-remmers slaan om in een nadeel indien ze niet strikt regel-
matig worden genomen, vanwege resistentievorming. 

Wanneer te beginnen met therapie? Hier wil men tussen 
Scylla en Charybdis doorzeilen; enerzijds wil men het optre-
den van AIDS (d.w.z. de combinatie van HIV-infectie plus één 
van de tientallen AIDS-definiërende aandoeningen) uitstellen; 
anderzijds is er beduchtheid voor het gevaar van resistentie-
vorming bij langdurige therapie plus de belasting van een 
ingrijpend geneesmiddelenregime met bijwerkingen (Borleffs 
et al, 1997). Hoewel we inmiddels weten dat er vanaf het begin 
van de HIV-infectie een progressieve virusvermeerdering, 
aantasting van de architectuur van de lymfklieren en vermin-
dering van de CD4-lymfocyten optreedt, blijft het een discus-
siepunt of een asymptomatische HIV-seropositieve persoon 
een belastende en kostbare behandeling moet worden gege-
ven, die nog onvoldoende over een ruim tijdsverloop getoetst 
is (Borleffs et al, 1997; Wolf et al, 1997). Weliswaar is er een 
overtuigend verband tussen 'viral load' in de loop van de 
infectie en de prognose, maar zijn zogenoemde `slow progres-
sors' zonder meer te vergelijken met personen bij wie sterke 
medicamenteuze repressie toegepast wordt? Eerstgenoemde 
groep zal onder andere zwakke virusvarianten herbergen of 
genetische defecten hebben die HIV-infectie tegengaan (Wolf 
et al, 1997). 

Sinds medio 1996 komen asymptomatische met HIV geïn-
fecteerden voor de combinatiebehandeling in aanmerking 
wanneer het aantal CD4-lymfocyten daalt onder 500 x 10'/ml 
of bij meer dan 10.000 x 106  virus-RNA-kopieën/ml plasma 
(Wigersma, 1997). Binnenkort zal de Gezondheidsraad een 
rapport publiceren met de meest recente gegevens inzake 
HIV-infectie en therapeutische overwegingen. 

Zwangerschap, bevalling, eerste levensmaanden 

In 1994 werden op de 10e Internationale AIDS-conferentie in 
Yokohama de resultaten gepresenteerd van de zogenoemde 
Protocol 076 Study Group (Connor et al, 1994). Het succes van 
deze clinical trial sloeg in als een bom. Met HIV geïnfecteerde 
zwangeren kregen in het laatste trimester van de zwangerschap, 
evenals gedurende de bevalling, zidovudine. Het gemiddelde 
percentage van 25% intra-uterien of perinataal geïnfecteerde 
kinderen bleek gereduceerd tot 8,3%, precies één derde. Door 
bovendien af te zien van zogen, kon het risico voor het kind ver-
der beperkt blijven (in ontwikkelingslanden kan borstvoeding 
het gemiddelde percentage geïnfecteerde kinderen laten stijgen 
van 25 tot 39%). Datzelfde jaar nog beval de Gezondheidsraad 
profylactische AZT-toediening bij HIV-seropositieve zwange-
ren aan (Bol, 1994; Boer et al, 1995; Bol, 1995). 

Inmiddels hebben de vernieuwingen ook hier hun invloed 
gehad. Nog steeds is men beducht om in het eerste zwanger-
schapstrimester van een met HIV geïnfecteerde vrouw ingrij-
pende medicatie toe te passen. Daarna streeft men in het twee-
de en derde trimester niet alleen naar bescherming van het 
kind maar tevens naar adequate therapie voor de moeder. 
Over het algemeen wordt gekozen voor tripel-therapie. De 
hiervoor beschreven combinatie van twee RT-remmers en één 
protease-remmer heeft niet de voorkeur. Meestal past men de  

combinatie van AZT plus één nucleoside-RT-remmer en één 
non-nucleoside-RT-remmer toe. Daarbij wordt gekozen voor 
middelen die de bij kinderen rond de geboorte toch al bestaan-
de hyperbilirubinemie niet versterken. Na de bevalling zal de 
therapie voor de moeder in al dan niet gewijzigde vorm voort-
gezet worden. De profylaxe bij het kind wordt een paar weken 
voortgezet. Daarna kan worden geconstateerd of het kind geïn-
fecteerd is (tegenwoordig dus nog maar één op de 12). Niet 
door middel van een antistoftest (antistoffen kunnen immers 
van de moeder afkomstig zijn) maar met een test die direct 
HIV aantoont, zoals de `polymerase chain reaction' (PCR). 

Conclusie 

Eén van de gevolgen van de succesvolle combinatie-thera-
pieën is het veel grotere aantal nog in leven zijnde HIV geïn-
fecteerden. Vóór het nieuwe tijdperk had reeds een kwart van 
de huisartsen ten minste één patiënt met een onderkende HIV-
infectie in zijn praktijk; in Amsterdam was dat zelfs 80% 
(Wigersma, 1997). Er is geen reden om aan te nemen dat dit 
voor tandartspraktijken anders lag. Intussen zijn praktijken 
zonder geïnfecteerden misschien al in de minderheid. Eens te 
meer zijn dus veiligheidsmaatregelen, vooral ter preventie van 
HIV-overdracht tussen patiënten onderling, als besproken in 
dit tijdschrift, geïndiceerd (Ned Tijdschr Tandheelkd, 1994). 
Voorts is er bij prikaccidenten krachtige onderdrukking van 
het optreden van infectie mogelijk geworden. 

Dr. P. Bol, arts-epidemioloog 

Met dank aan prof. dr. S.A. Danner (AMC). 
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