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1)) Inleidin g 

DitDit  proefschrift is als volgt opgebouwd. Na een 

inleidingg (hoofdstuk 1) en een historisch 

overzichtt van de Amsterdamse cohort studie naar 

HIVV en AIDS bij homoseksuele mannen (ACS) 

(hoofdstukk 2) worden er een vijftal studies 

besproken.. Deze studies kunnen worden 

onderverdeeldd in een tweetal immunologische en 

eenn drietal z.g.n natuurlijk beloop studies. Het 

doell  van de immunologische studies was om 

meerr inzicht te krijgen in de werking en afbraak 

vann het immuunsysteem door het HIV virus. In 

dee laatste drie studies is onderzocht hoe bepaalde 

genetische,, klinische en life-style 

karakteristiekenn van invloed kunnen zijn op de 

morbiditeitt en mortaliteit van HIV geïnfecteerde 

homoseksuelee mannen. 

2)) De Amsterdamse cohort studie 

Inn 1981 kwamen er uit Amerika verontrustende 

berichtenn over een ziekte die in korte tijd in staat 

zouu zijn het immuunsysteem van m.n. 

homoseksuelee mannen volledig te ruineren, met 

allee gevolgen van dien. Deze, toen nog 

onbekendee ziekte, kreeg al snel de naam 
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Acquiredd Immuno Deficiency Syndrome, ofwel 

AIDS.. De primaire reden voor dee oprichting van 

dee ACS in 1984 was dan ook het bestuderen van 

hett natuurlijk beloop van de ziekte, via wat voor 

mechanismee het immuunsysteem werd 

afgebrokenn en hoe AIDS voorkomen c.q. 

behandeldd kon worden. In de loop van de tijd 

zijnn er ongeveer 1200 homoseksuele mannen 

geïncludeerd,, waarvan ongeveer de helft 

geïnfecteerdd is met het HIV virus. 

Doorr deze deelnemers langdurig te 

volgenn hebben we veel geleerd over het spontane 

beloopp van de HIV infectie, het z.g.n. natuurlijk 

beloop,, maar ook hoe het virus inwerkt op de 

menselijkee afweer. Om al in een vroeg stadium 

vann de HIV infectie een onderscheid te kunnen 

makenn tussen personen met een agressief beloop 

versusversus personen met een langzaam beloop, is er 

veell  onderzoek gedaan naar de voorspellende 

waardee van een groot aantal immunologische en 

virologischee markers. In hoofdstuk 2 wordt er 

dieperr ingegaan op de geschiedenis, de 

verschillendee studiegroepen, de organisatie en de 

logistiekk van de ACS. 
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3)) Blind T cell homeostasis 

Eenn van de belangrijkste aspecten van een HIV-1 

infectiee is de daling van het aantal CD4+ cellen. 

CD44 cellen spelen een centrale rol in het 

functionerenn van het afweersysteem en zorgen 

voorr het adequaat reageren op verschillende 

soortenn micro-organismen, zoals het HIV virus. 

Hett "blind T cell homeostasis concept" is een 

recentt gepostuleerde verklaring voor de acute 

CD33 daling bij sommige patiënten die enige tijd 

daarnaa AIDS krijgen. CD3+ cellen zijn de 

voorloperr cellen van CD4+ cellen. Omdat deze 

"knik""  in het CD3+ beloop ongeveer samenvalt 

mett de eerste presentatie van het meer 

agressieveree SI virus, is het aannemelijk dat deze 

acutee CD3+ daling (failure of homeostasis) en 

NSI/SII  switch op een of andere manier met 

elkaarr geassocieerd zijn. Deze studie wordt 

beschrevenn in hoofdstuk 3. 

Zoalss voorspeld door het "blind T cell 

homeostasiss concept" vonden we bij een groot 

aantall  patiënten met AIDS aanwijzingen voor 

eenn acute CD3+ cel daling ongeveer twee jaar 

voorr de diagnose AIDS. Verder vonden we 

inderdaadd aanwijzingen voor een associatie 

tussenn de NSI/SI switch en de acute CD3+ 

daling.. Het bleek dat de acute CD3+ daling bij 

eenn groot aantal AIDS patiënten voorafgegaan 

werdd door een NSI/SI switch en dat de CD3+ 

dalingg bij personen met een NSI/SI switch over 

hett algemeen veel meer uitgesproken was dan bij 

dragerss van het gewone NSI virus. 

4)) Delayed-rype hypersensitivity huid 
reactiviteit t 

Huidtestt anergie (het niet in staat zijn tot het 

ontwikkelenn van een huidreactie na toediening 

vann een "recall" antigeen) komt volgens de 

literatuurr bij 20 a 30% van de HIV 

geïnfecteerdenn voor. Met het doel om de relatie 

tee onderzoeken tussen huidtest anergie en de 

cellulairee immuniteit, is bij 136 HIV positieve 

personenn een Multitest CMI gezet. Met de 

Multitestt worden zeven verschillende recall 

antigenenn intra-cutaan ingebracht. Een recall 

antigeenn bestaat uit een stof waartegen het 

merendeell  van de bevolking antistoffen heeft 

(bijvoorbeeldd door vaccinatie), met als gevolg 

datt er een huidzwelling optreedt. Het ontbreken 

vann deze zwellingen wordt huidtest anergie 
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genoemd.. Het doel van de studie, gepresenteerd 

inn hoofdstuk 4, was om te onderzoeken welke 

gebruiktee routine laboratoriumtest het beste in 

staatt was huid anergie te voorspellen. Van alle 

onderzochtee immunologische en virologische 

laboratoriumtestenn bleek de test voor T cel 

reactiviteitt na stimulatie met antistoffen tegen de 

CD22 en CD28 receptor het best in staat te zijn 

omm huidanergie te voorspellen. 

5)) Mannose-binding lectin 

Inn hoofdstuk 4 wordt een studie gepresenteerd 

waarinn de invloed van een mutatie in het gen dat 

codeertt voor het serum eiwit Mannose-Binding 

Lectinn (MBL) onderzocht in relatie tot de 

morbiditeitt en mortaliteit van HIV 

geïnfecteerden.. MBL is een eiwit dat ervoor 

zorgtt dat micro-organismen bij binnenkomst in 

hett lichaam efficiënt kunnen worden opgeruimd. 

Daarnaastt is dit eiwit in staat het complement 

systeemm te activeren, bijvoorbeeld na binding 

aann het HIV virus. 

Wee vonden aanwijzingen dat personen 

mett een gemuteerd MBL gen over het algemeen 

ietss later AIDS kregen dan personen met het 
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normalee gen. Dit beschermend effect gold met 

namee voor de AIDS diagnose Kaposi's sarcoom 

(KS).. Ten slotte speculeerden we in hoofdstuk 4 

datt infectie van de CD4+ cellen door HIV, naast 

dee klassieke routes via CD4 receptoren en co-

receptorenn zoals CCR5, CCR2 en CXCR4, 

mogelijkk ook via complement activatie kan 

geschieden. . 

6)) Vroeg gewichtsverlies bij  asymptomatische 
HI VV geïnfecteerde deelnemers 

Err zijn enkele publicaties verschenen die hebben 

aangetoondd dat ernstig gewichtsverlies bij AIDS 

patiëntenn een sterk voorspellende waarde heeft 

voorr progressie van de HIV infectie en dood. 

Hett doel van de vijfde studie in dit proefschrift is 

tee kijken naar vroege gewichtsdalingen in het 

asymptomatischee stadium van de HIV infectie en 

dee voorspellende ervan. Hiervoor is gebruik 

gemaaktt van gewichtsmetingen van 122 cohort 

deelnemerss met een bekend tijdstip van HIV 

besmetting. . 

Hett gewichtsverloop bij asymptomatische 

HIVV geïnfecteerden had een bifasisch patroon: 

naa een periode met een stabiel gewicht was een 
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sterkee gewichtsdaling van ca. 3.7 kg te zien, zes 

maandenn voor het krijgen van AIDS. 

7)) De invloed in zonlicht expositie of de afweer 
vann HI V geïnfecteerde deelnemers 

Hett is al lang bekend dat het ultraviolette 

gedeeltee van zonlicht (UVB) een negatieve 

invloedd heeft op de menselijke immuniteit en 

ookk in staat is tot het activeren van latent 

aanwezigee virussen. Het bekendste voorbeeld 

hiervann is de door de herpes Simplex 

veroorzaaktee koortslip. De negatieve invloed op 

dee immuniteit is niet alleen aan het 

huidoppervlakk meetbaar, maar ook systemisch: 

eenn lagere IL2 en een hogere IL 10 concentratie, 

eenn daling van de aantallen CD4+ cellen en een 

verminderdee huidtest reactiviteit. In 

verschillendee publicaties wordt dan ook op grond 

vann deze mogelijk schadelijke invloed, HIV 

geïnfecteerdee personen ontraden zich langdurig 

bloott te stellen aan zonlicht. 

Inn hoofdstuk 7 wordt een studie 

gepresenteerdd waarin de relatie tussen zonlicht 

expositiee en de afweer van HIV geïnfecteerden 

naderr wordt onderzocht. Om dit te realiseren 

hebbenn de deelnemers enquêtes ingevuld over 

hunn mate van blootstelling aan zonlicht 

(vakanties,, zonnebank etc.) in de afgelopen twee 

jaren.. Vervolgens zijn deze expositie gegevens 

vergelekenn met de gegevens van een drietal 

immunologischee testen (aantal CD4 cellen, 

CD4/CD88 ratio en T cel reactiviteit na stimulatie 

mett CD3 antistoffen). 

Hoewell  de relatie tussen zonlicht 

blootstellingg en immunologie op verschillende 

manierenn werd bestudeerd, zijn er in geen van de 

analysess aanwijzingen gevonden voor een 

mogelijkk schadelijk effect van zonlicht op de 

immuniteit. . 
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