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MET HET OOG OP DE HERSENEN VAN 

PERINATAAL HIV-GEiNFECTEERDE KINDEREN

 

Toen het humaan immuundeficiëntievirus (hiv) voor het eerst de kop opstak in de jaren ‘80, leidde 

infectie voor, tijdens of kort na de geboorte (perinatale hiv-infectie) bij veel kinderen tot ernstige 

ontwikkelingsstoornissen, hersenafwijkingen, en overlijden op jonge leeftijd. Hiv reduceert het aantal en 

de functie van de CD4+ T-cellen van het immuunsysteem, waardoor het lichaam zich niet goed kan verweren 

tegen andere ziektes, zoals infecties, kanker en ontsteking van de hersenen. Door het combineren van 

verschillende antiretrovirale medicijnen (combinatie antiretrovirale therapie, of cART) is het sinds 1996 

mogelijk om het virus in het bloed te onderdrukken en het aantal CD4+ T-cellen te herstellen. Sindsdien 

is de overleving en ontwikkeling van hiv-geïnfecteerde kinderen sterk verbeterd. Toch presteren kinderen 

geboren met een hiv-infectie op cognitief vlak minder goed dan kinderen zonder hiv. In dit proefschrift 

wordt onderzocht welke mechanismen ten grondslag kunnen liggen aan deze cognitieve problemen en 

hersenschade bij kinderen die met cART behandeld worden voor hun hiv-infectie.

Het eerste deel van dit proefschrift dient als een algemene introductie over hiv, en de daarmee 

geassocieerde neurologische en cognitieve problemen op de kinderleeftijd. Hoofdstuk 1 beschrijft de 

geschiedenis, epidemiologie, behandeling, en neurologische complicaties van hiv bij kinderen. Het tweede 

deel van dit eerste hoofdstuk introduceert de NOVICE-studie, die gericht is op het in kaart brengen van 

cognitieve problemen, hersenafwijkingen en netvliesschade bij perinataal hiv-geïnfecteerde kinderen. Dit 

onderzoek laat zien dat perinataal hiv-geïnfecteerde kinderen in Nederland ondanks goede behandeling een 

minder goed cognitief vermogen hebben in vergelijking met gezonde controles van vergelijkbare leeftijd, 

geslacht, etniciteit en socio-economische status. Bij beeldvormend onderzoek was uitgebreide hersen- 

en netvliesschade bij deze kinderen zichtbaar, waaronder een lager hersenvolume, witte stofafwijkingen, 

verminderde integriteit van de witte stof en verdunning van het netvlies. Hoofdstuk 2 geeft een gedetailleerd 

overzicht van de karakteristieken en mogelijke oorzaken van cognitieve problemen en hersenschade bij 

hiv-geïnfecteerde kinderen. Hierin passeren klinische, pathofysiologische, radiologische, biochemische, en 

farmacologische aspecten de revue.
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De hersenen onder de loep

In het tweede deel van dit proefschrift hebben we met geavanceerde magnetic resonance imaging (MRI) 

technieken gekeken naar meetbare veranderingen in de hersenen van perinataal hiv-geïnfecteerde kinderen 

ten opzichte van gezonde controles. Omdat het zenuwweefsel in het netvlies in directe verbinding staat 

met de hersenen via de oogzenuw, hebben we ook onderzocht of er een relatie is tussen verdunning van 

zenuwlagen in het netvlies en hersenafwijkingen bij kinderen geboren met hiv. Allereerst nemen we in 

hoofdstuk 3 de hersenen van perinataal hiv-geïnfecteerde kinderen en gezonde controles op moleculair 

niveau onder de loep met magnetic resonance spectroscopy. Deze MRI-techniek herkent het signaal van 

verschillende mediatoren – metabolieten – in hersenweefsel, die informatie geven over zenuwschade en 

ontsteking. In de witte stof van perinataal hiv-geïnfecteerde kinderen zagen we een verhoogde hoeveelheid 

van de metaboliet choline, wat kan wijzen op een ontstekingsreactie in de witte stof. Deze toename van 

choline was ook geassocieerd met slechter cognitief functioneren. Specifieke metabolieten die een weergave 

vormen van de integriteit en signaaloverdracht van zenuwen waren in gelijke mate aanwezig bij kinderen 

met en zonder hiv. Kinderen die in het verleden ernstige immuunsuppressie als gevolg van hiv hadden 

doorgemaakt, hadden wel relatief lagere waarden van deze metabolieten. Dit zou kunnen betekenen dat 

zenuwschade pas in een geavanceerd stadium van hiv optreedt. In hoofdstuk 4 hebben we de doorbloeding 

van de hersenen gemeten in de grijze stof, witte stof, en subcorticale gebieden (basale kernen, thalamus). 

We hebben hiervoor de nieuwe, non-invasieve MRI-techniek arterial spin labeling toegepast. Deze techniek 

maakt gebruik van de magneet en radiofrequente golven van de MRI-scanner om bloed een meetbaar 

signaal te geven. Omdat er geen infuus met contrastvloeistof nodig is, is deze techniek bij uitstek geschikt 

voor kinderen. Kinderen met hiv bleken een hogere doorbloedingsgraad te hebben in de witte stof en 

subcorticale gebieden. Dit kan een aanwijzing zijn voor verhoogd energieverbruik in deze hersengebieden, 

bijvoorbeeld ter compensatie van schade in andere gebieden, of als reactie op lokale ontsteking. Verder 

hadden hiv-geïnfecteerde kinderen met een relatief lagere doorbloeding van grijze stof een groter volume 

aan witte stofafwijkingen, wat zou kunnen betekenen dat vaatschade bij een deel van de kinderen bijdraagt 

aan het ontstaan van deze afwijkingen. In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of er een verband is tussen MRI-

afwijkingen en verdunning van de zenuwlagen in het netvlies, die eerder was gemeten bij hiv-geïnfecteerde 

kinderen met optical coherence tomography. We vonden geen relatie tussen netvliesdikte en hersenvolume 

of witte stofafwijkingen, maar een verminderde integriteit van de witte stof bleek wel in nauw verband te 

staan met verdunning van verschillende zenuwlagen in het netvlies. Dit zou kunnen betekenen dat deze 

afwijkingen door een vergelijkbaar mechanisme worden veroorzaakt. Het blijft vooralsnog de vraag of het 

gaat om een verstoring van de normale ontwikkeling, later ontstane schade, of een combinatie van beide.

De rol van het immuunsysteem

Het derde deel van dit proefschrift richt zich op immuunactivatie, ontsteking en vaatschade, en hun mogelijke 

bijdrage aan het ontstaan van hersenafwijkingen en cognitieve problemen bij perinataal hiv-geïnfecteerde 

kinderen. In hoofdstuk 6 laten we de resultaten zien van uitgebreid bloed- en hersenvochtonderzoek naar 

de mate van immuunactivatie, inflammatie, vasculaire dysfunctie, stollingsneiging, en zenuwschade. Ten 

opzichte van gezonde controles hadden kinderen met hiv hogere waarden van een aantal ontstekingsmarkers 
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in het bloed, wat kan wijzen op laaggradige immuunactivatie en ontstekingsreacties ondanks goede 

onderdrukking van hiv door medicijnen. Voor de meeste markers bleek dat (hogere) waarden in het bloed 

niet goed overeenkwamen met (hogere) waarden in het hersenvocht, wat erop wijst dat de afweer- en 

ontstekingsreacties in beide compartimenten kunnen verschillen. Verder laten we zien dat immuunactivatie, 

ontsteking, vasculaire dysfunctie en zenuwschade in verband staan met hersenschade – met name in de 

witte stof – en slechter cognitief functioneren bij kinderen met hiv. Vervolgens hebben we in hoofdstuk 7 

onderzocht of een selectie van deze markers gerelateerd was aan verdunning van het netvlies. Ook hier 

zagen we dat een hogere mate van immuunactivatie, ontsteking, vasculaire dysfunctie en zenuwschade 

geassocieerd waren met verdunning van verschillende zenuwlagen in het netvlies. Omdat deze resultaten 

mogelijk wijzen op vóórtdurende schade ondanks langdurig gebruik van antiretrovirale medicijnen, 

onderzochten we of deze medicijnen goed in het hersenvocht terecht komen. In hoofdstuk 8 laten we zien 

dat de concentraties van sommige veelgebruikte antiretrovirale middelen in het hersenvocht mogelijk niet 

hoog genoeg waren om hiv te onderdrukken; dit was onafhankelijk van de leeftijd of integriteit van de bloed-

hersenbarrière. Desalniettemin werd hiv door de combinaties van drie of meer middelen goed onderdrukt 

in het hersenvocht, zoals weergegeven door een onmeetbaar lage hiv-concentratie in het hersenvocht. 

Nieuw onderzoek moet in de toekomst gaan uitwijzen in welke mate geneesmiddelenconcentraties in het 

hersenvocht representatief zijn voor penetratie in het hersenweefsel. Daarnaast moet uitgebreider gekeken 

worden naar de langetermijneffecten van afzonderlijke antiretrovirale middelen op de ontwikkeling van de 

hersenen en het immuunsysteem. 

Conclusie

In hoofdstuk 9 worden alle bevindingen in een bredere context gezet, aan de hand van de nieuwste inzichten 

en toekomstplannen binnen hiv-onderzoek. Dit proefschrift onderschrijft de hypothese dat de cognitieve 

problemen, hersenschade en verdunning van het netvlies bij perinataal hiv-geïnfecteerde kinderen niet 

volledig kunnen worden verklaard als restafwijkingen uit een periode van onbehandelde hiv-infectie. Er 

vindt waarschijnlijk daarnaast vóórtdurende beschadiging plaats ondanks antiretrovirale therapie, met 

een belangrijke rol voor immuunactivatie, ontsteking en vaatschade. Dit betekent ook dat onze huidige 

indicatoren van effectieve antiretrovirale behandeling – onmeetbaar lage hiv-concentratie en voldoende 

CD4+ T-cellen in het bloed – waarschijnlijk een onvolledige weergave zijn van complete bescherming tegen 

het volledige spectrum van hiv-geassocieerde schade. Daarom is het van groot belang om de neurocognitieve 

effecten van blootstelling aan hiv en antiretrovirale middelen bij kinderen over lange termijn te blijven 

vervolgen en beter te leren begrijpen. Hiervoor is het hard nodig om nieuwe markers te identificeren, die een 

betere weergave vormen van hiv-gerelateerde cognitieve problemen en hersenschade dan hiv-concentratie 

en het aantal CD4+ T-cellen. Aanvullende behandeling gericht op het verminderen van immuunactivatie en 

ontsteking zou een volgende stap kunnen zijn om de neurocognitieve en immunologische ontwikkeling van 

hiv-geïnfecteerde kinderen te verbeteren. Juist perinataal hiv-geïnfecteerde kinderen, die dankzij cART nog 

een heel leven voor zich hebben, zullen hier het meeste belang bij hebben.




