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Samenvatting

Dit proefschrift gaat over drie virussen die veel voorkomen in Guinea-Bissau (West Afrika). 

Verschillende aspecten komen aan bod van de (moleculaire) epidemiologie van het Humaan 

Immunodefi ciëntie Virus type 1 (HIV-1), Humaan Immunodefi ciëntie Virus type 2 (HIV-2) en Humaan 

T-Lymfotroop Virus type 1 (HTLV-1). Het onderzoek is uitgevoerd in Caio, een ruraal gebied in het 

Noordwesten van Guinea-Bissau. HIV-1 en HIV-2 infecties leiden tot AIDS, maar HIV-2 is de ‘zwakkere 

broeder’ van HIV-1: het komt met name onder oudere mensen voor en veroorzaakt onder veel 

geïnfecteerden geen AIDS in tegenstelling tot HIV-1 dat bij iedereen die besmet is tot AIDS leidt. 

HTLV-1 kan leiden tot een ernstige verlamming van de armen en benen (Tropische Spastische 

Paraparese) en een zeer dodelijke vorm van leukemie (Volwassen T-cel Leukemie). Alle studies 

uit dit proefschrift zijn gedaan onder de algemene bevolking van Caio en de deelnemers aan de 

studies zijn niet gerekruteerd in klinieken. Daardoor is dit het grootste cohort van HIV-2 en HTLV-

1 geïnfecteerde mensen in een algemene bevolking ter wereld. Hierdoor kunnen we waardevolle 

inzichten krijgen in de frequentie en het natuurlijk ziektebeloop van deze infecties.

Hoofdstuk 1 is een introductie over Guinea-Bissau en gaat over het veldstation van waaruit het 

onderzoek plaatsvond en over eerder in dat gebied uitgevoerde studies. Ook wordt een overzicht 

gegeven van de epidemiologie en de ziekteverschijnselen van de drie humane retrovirussen die in 

Guinea-Bissau voorkomen.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de huidige kennis over HIV-1/HIV-2 dubbelinfecties. Het 

beschrijft de epidemiologische, immunologische en virologische aspecten van deze dubbelinfecties, 

en de therapie ervan.

De opkomst van HIV-1 en neergang van HIV-2 worden beschreven in Hoofdstuk 3. Dat hoofdstuk 

baseert zich op drie grote populatiestudies onder de volwassen bevolking van Caio in 1990, 1997 en 

2007. De prevalentie van HIV-2 ging van 8,3% naar 4,7% terwijl HIV-1 omhoog ging van 0,5% naar 

3,6%. De incidentie (aantal nieuwe infecties) van HIV-1 bleef stabiel in deze periode en de incidentie 

van HIV-2 ging omlaag.

In Hoofdstuk 4 blijkt dat biologische metingen (zoals bepalen hoeveel virusdeeltjes het bloed bevat) 

meer voorspellende waarde hebben voor HIV-2 sterfte dan klinische symptomen. Het beschrijft hoe 

in 2003 een populatie van HIV-2 geïnfecteerden klinisch werd onderzocht en hoe die populatie tot 

2010 gevolgd werd. Een lage Body Mass Index (een maat voor de voedingstoestand) en een kleinere 

omtrek van de bovenarm correleerden zwak met een verhoogd risico op sterfte, maar dit was niet 

statistisch signifi cant. CD4% (een maat voor de afweer in het bloed) en de virale load (hoeveelheid 

virusdeeltjes in het bloed) zijn goede voorspellers van mortaliteit en kunnen gebruikt worden voor 

de klinische zorg en behandeling van mensen met HIV-2 in de algemene bevolking.
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In Hoofdstuk 5 worden de prevalentie en incidentie van HTLV-1 in 1990, 1997 en 2007 beschreven. 

De prevalentie was ongeveer 5% in alle drie de studies en de incidentie was stabiel. Mensen met 

HTLV-1 bleken ook vaker met HIV besmet te zijn, wat er op kan wijzen dat seksuele transmissie 

een belangrijke rol speelt in deze endemisch voorkomende infectie. Mensen met een HTLV-1 

geïnfecteerde moeder hadden een hoge waarschijnlijkheid om ook een HTLV-1 infectie te hebben, 

wat wijst op een belangrijke rol voor verticale transmissie van HTLV-1. Een longitudinale analyse 

laat zien dat een HIV-infectie de kans op een latere HTLV-1-infectie vergroot, maar niet vice versa.

In Hoofdstuk 6 wordt een sterfteanalyse gepresenteerd van 5376 mensen die gevolgd zijn tussen 

1990 en 2009. Van hen was de HIV- en HTLV-1-infectiestatus bekend. De aangepaste Hazard Ratio 

(HR), waarbij geïnfecteerden met niet-geïnfecteerden worden vergeleken, varieerde voor HIV-1 van 

4,0 in de oudste groep (≥60 jaar) tot 12,7 in de jongste groep (15-29 jaar). De HR voor HIV-2 zat 

tussen de 1,2 (oudste) en 9,1 (jongste), en voor HTLV-1 infectie tussen 1,2 (oudste) en 3,8 (jongste). 

Deze analyse bevestigt dat HTLV-1 infectie geassocieerd is met een verhoogde mortaliteit. Mensen 

met een dubbele infectie (van HTLV-1 en HIV-2 of HIV-1 en HIV-2) hadden geen extra hoge kans op 

overlijden.

In Hoofdstuk 7 is de verticale transmissie van HTLV-1 in kaart gebracht. In een cross-sectionele 

studie werden kinderen van HTLV-1 positieve en negatieve moeders getest voor HTLV-1. Veertien 

van de 55 kinderen (25%) van 31 HTLV-1 positieve moeders waren geïnfecteerd, terwijl er geen 

enkel van de 70 kinderen van de 30 ongeïnfecteerde moeders HTLV-1 positief was. De enige factor 

die geassocieerd was met HTLV-1-infectie in het kind was de provirale load (aantal virusdeeltjes 

in cellen van het bloed) van de moeder. Om aan te tonen dat de infectie daadwerkelijk van de 

moeder afkomstig was, werd de DNA volgorde van de Long Terminal Repeat (LTR) regio van HTLV-1 

bepaald in 7 moeder-kind paren. De DNA-volgordes binnen de paren waren identiek en de DNA-

volgordes waren verschillend tussen de paren. Deze studie onderschrijft de resultaten uit Hoofdstuk 

5: moeder-op-kind transmissie van HTLV-1 draagt bij aan de HTLV-1 endemie in Caio.

Hoofdstuk 8 beschrijft de moleculaire epidemiologie van HTLV-1. Van de LTR en/of p24 coderende 

regio van HTLV-1 werd de DNA-volgorde uit monsters bepaald van 71 individuen en er werden 

fylogenetische analyses mee gedaan. Familieleden hadden identieke sequenties, maar veel mensen 

die geen familie waren, hadden ook identieke DNA-volgordes. Dit past bij het (reeds bekende) lage 

evolutionaire tempo van HTLV-1. De meeste virussen behoorden tot het Cosmopolitische subtype 

a, subgroep D. Twee stammen waren erg afwijkend en behoorden tot subtype g, en vormden 

samen met Tan90 een groep, een stam afkomstig uit apen. Dit ondersteunt de hypothese dat HTLV-

1 zich onder mensen heeft verspreid via besmetting van aap naar mens. Subtype g was tot nu toe 

alleen beschreven in apenjagers uit Kameroen. Deze bevinding werpt een aantal vragen op: draagt 

overdracht van apen op mensen bij aan de HTLV-1-endemie in Caio? En kan dit subtype g zich ook 

van mens op mens verspreiden?



Samenvatting

| 201

Fylogenetische analyses van HIV-2 gag en env DNA-volgordes worden gepresenteerd in Hoofdstuk 

9; deze gegevens worden gecombineerd met virale loads, CD4 percentages en epidemiologische 

data. Ondanks het feit dat HIV-2 incidentie daalt, raken mensen nog steeds geïnfecteerd (Hoofdstuk 

3). Om erachter te komen waar deze infecties vandaan komen, werden DNA-volgordes verzameld 

van 103 mensen. Monsters werden ‘incident’ genoemd als iemand eerst een HIV negatief monster 

had en vervolgens een HIV positief monster. Monsters werden ‘pre-1989’ genoemd als iemand 

al geïnfecteerd was in 1989. DNA-volgordes van incidente infecties kwamen zowel in als buiten 

clusters voor, wat suggereert dat er niet één enkele HIV-2 variant is die de nieuwe infecties 

veroorzaakt. Incidente infecties kwamen echter wel vaker voor in clusters en lijken dus bij te 

dragen aan voortgaande overdracht. Speciale virus stambomen (zgn. timed phylogenies) schatten 

een kort gemiddeld interval tussen besmettingen/infecties van 0,75 jaar in gag en 1,32 jaar in env 

fylogenieën. Dit suggereert dat overdracht waarschijnlijk vroeg tijdens de infectie plaatsvindt. 

Bayesiaanse skyline plots laten een grote toename zien van de eff ectieve viruspopulatie (Ne, het 

aantal virussen dat zich kan vermenigvuldigen en overdragen) in de jaren ‘90 van HIV-1, terwijl HIV-2 

dan in een plateau-fase komt. Dit kan duiden op een ‘verdrukking’ van HIV-2 door HIV-1. Een grote 

toename van Ne van HIV-2 in de jaren ‘60 en ‘70 valt samen met de Onafhankelijkheidsoorlog tegen 

Portugal, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de verspreiding van HIV-2. 

In Hoofdstuk 10 wordt een algemene discussie van de resultaten uit dit proefschrift gepresenteerd. 

Er wordt gesteld dat HIV-2 en HTLV-1 veronachtzaamde tropische infecties zijn en dat er meer 

onderzoek nodig is naar deze virussen. Er wordt gesproken over de verschillende besmettings-

routes van HTLV-1 en er worden suggesties gegeven om naar de mogelijke overdracht tussen aap 

en mens te kijken. Als laatste worden er parallellen getrokken tussen de afnemende incidentie van 

HIV-2 en wat we daarvan kunnen leren voor het beloop van de HIV-1-epidemie die nu op grote 

schaal behandeld wordt. Het modelleren van de HIV-2 epidemie gelinkt aan virale load data en 

epidemiologische data zou factoren kunnen identifi ceren om de HIV-1 epidemie terug te dringen.




