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SAMENVATTING 

Het meeste onderzoek naar het natuurlijk beloop van HIV infectie is verricht onder 
homoseksuele mannen. Er kan echter niet zonder meer worden aangenomen dat een HIV 
infectie zich op de dezelfde manier manifesteert in andere risicogroepen. Dit proefschrift 
bevat studies naar het natuurlijk beloop van HIV infectie in injecterende druggebruikers. 

Om het traject van ziekteprogressie na infectie met HIV volledig in kaart te kunnen 
brengen, dient men bij voorkeur HIV infecties te bestuderen onder personen met een 
bekende infectiedatum (hoofdstuk 1). Deze personen noemt men ook wel seroconverters. 
Omdat het aantal seroconverters en uitkomsten, zoals AIDS en sterftegevallen, in de 
Amsterdamse Cohort Studie onder druggebruikers relatief gering was, is de Europese 
Seroconverter Studie onder injecterende druggebruikers opgezet. In deze internationale 
studie zijn reeds verzamelde gegevens samengevoegd van 750 druggebruikers met 
bekende seroconversiedatum. Deze druggebruikers worden gevolgd in acht cohort 
studies in zes Westeuropese landen. De voordelen van het samenvoegen van deze 
cohort-gegevens zijn een vergroting van de 'power', een verhoging van de precisie, het 
generaliseren van de resultaten, en de mogelijkheid om geografische verschillen te 
evalueren. Tevens zijn het vergroten van de range van een cofactor (zoals leeftijd) en de 
kwaliteit van de gegevens, de mogelijkheid om bronnen van heterogeniteit te reduceren, 
en een grotere deskundigheid voordelen. Nadelen zijn het feit dat het samenvoegen veel 
tijd in beslag neemt, de toename in het aantal potentiële bronnen van heterogeniteit, het 
verlies van informatie en precisie door het creëren van gemeenschappelijke variabelen, 
het aantal overwegingen en aannames dat genomen moet worden om informatie 
vergelijkbaar te maken tussen studies, en het feit dat de verkregen data dikwijls 
' tweedehands' gegevens zijn. 

Ten einde te bestuderen of progressie van HIV infectie hetzelfde verloopt in verschil
lende risicogroepen werden gegevens van injecterende druggebruikers, geïncludeerd in 
de Europese Seroconverter Studie, bijeengevoegd met gegevens van de Tricontinental 
Seroconverter Studie, een vergelijkbare studie onder homoseksuele mannen (hoofdstuk 
2). Er waren weinig aanwijzingen dat de tijd die verstrijkt tussen infectie en AIDS en 
dood door AIDS verschilt tussen beide groepen. Personen jonger dan 24 jaar toonden een 
langzamere ziekteprogressie dan oudere individuen, maar er werden geen verschillen in 
progressie gevonden tussen de verschillende leeftijdsgroepen van 24 jaar en ouder. Dit 
suggereert dat de snelheid van progressie niet lineair toeneemt met de leeftijd. Wel bleek 
dat homoseksuele mannen vaker dan druggebruikers de diagnose AIDS kregen omdat ze 
Kaposi sarcoom hadden, terwijl een opportunistische infectie of AIDS dementie vaker de 
AIDS diagnose was onder injecterende druggebruikers. Injecterende druggebruikers 
overleden veel vaker zonder dat de diagnose AIDS werd gesteld dan homoseksuele 
mannen. Het percentage personen dat zeven jaar na HIV infectie nog geen AIDS had en 
geen symptomen van progressie vertoonde, gedefinieerd als het ontbreken van een 
afname in het aantal CD4 cellen over de loop van de tijd en een absolute CD4 aantal van 
meer dan 500 cellen x 106/1, was vergelijkbaar tussen beide risicogroepen. 

Of de tijd die verstrijkt tussen infectie met HIV en het ontwikkelen van AIDS veranderd 
is in de loop van de tijd werd nagegaan in de studie beschreven in hoofdstuk 3. In deze 
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studie werden gegevens van de Europese Seroconverter Studie onder injecterende 
druggebruikers bijeengevoegd met gegevens verzameld in een Franse cohort studie 
onder HIV geïnfecteerde homoseksuele en heteroseksuele personen. Allereerst 
bestudeerden we het effect van het jaar van infectie op ziekteprogressie. We vonden 
geen aanwijzingen dat ziekteprogressie sneller of langzamer verloopt onder personen die 
recentelijk besmet zijn geraakt. Vervolgens bestudeerden we het effect van het tijdvak 
van follow-up. Er werden aanwijzingen gevonden dat bij HIV geïnfecteerde heterosek
suelen en homoseksuele mannen die na 1991 gevolgd werden het langer duurde voordat 
zij AIDS ontwikkelden dan bij degenen die voor die tijd werden gevolgd. Deze trend werd 
niet waargenomen onder HlV-geïnfecteerde druggebruikers. Indien geïndiceerd kregen 
druggebruikers minder vaak antiretrovirale therapie voorgeschreven dan de andere 
groepen. Dit zou kunnen komen doordat de gezondheidszorg niet altijd toegankelijk is 
voor druggebruikers. 

Hoofdstuk 4 en 5 omvatten studies naar de relatie tussen sterfte voordat AIDS is ge-
diagnostiseerd (ook wel pre-AIDS sterfte genoemd) en ziekteprogressie. In de studie 
beschreven in hoofdstuk 4 werd deze relatie bestudeerd onder injecterende drugge
bruikers geïncludeerd in de Europese Seroconverter Studie. Wanneer pre-AIDS sterfte en 
het ontwikkelen van AIDS als uitkomsten die met elkaar concurreren worden beschouwd, 
bleek zeven jaar na infectie 15% van de druggebruikers zonder een AIDS diagnose te zijn 
overleden, terwijl 17% AIDS had ontwikkeld. De kans op pre-AIDS sterfte aan een natuur
lijke doodsoorzaak nam toe met een langere duur van infectie en een afnemend CD4 
aantal. Dit verband werd niet aangetoond voor sterfte aan de gevolgen van een overdosis 
of suïcide poging. Vervolgens toonden we aan dat ook onder HlV-geïnfecteerde hemofilie 
patiënten uit Londen en homoseksuele mannen uit Amsterdam pre-AIDS sterfte, althans 
tenminste ten dele, gerelateerd was aan ziekteprogressie, omdat de kans op pre-AIDS 
sterfte toenam met een afnemend CD4 aantal en een stijgende HIV-RNA concentratie 
(hoofdstuk 5). Tegen de verwachting in bleek de incidentie van pre-AIDS sterfte 
vergelijkbaar tussen HlV-geïnfecteerde hemofilie patiënten en homoseksuele mannen 
(De verwachting was dat de sterfte onder de eerstgenoemde groep hoger zou zijn gezien 
de kans op hemofiliegerelateerde aandoeningen en het feit dat deze patiënten dikwijls 
eveneens met hepatitis C zijn geïnfecteerd). De belangrijkste pre-AIDS doodsoorzaken 
verschilden tussen de drie groepen: Sterfte was met name het gevolg van infectie met 
hepatitis C onder hemofilie patiënten, het gevolg van een overdosis/suïcide poging en 
bacteriële infecties onder injecterende druggebruikers, en het gevolg van kanker en 
ernstige immunosuppressie onder homoseksuele mannen. 

In de studie beschreven in hoofdstuk 6 bestudeerden we ziekteprogressie onder de 
Europese groep druggebruikers zelf. Na correctie voor pre-AIDS sterfte, schatten we de 
mediane incubatie tijd van infectie tot een CD4 aantal<200 cellen x 106/1 op 7.7. jaar, en 
tot AIDS op 10.4 jaar. De 10-jaars overleving was 70%. We toonden aan dat er geen 
aanwijzingen zijn voor verschillen in de snelheid van ziekteprogressie tussen de verschil
lende Europese regio's na correctie voor verschillen in studieopzet tussen de cohorten 
(d.w.z. de plek van follow-up en de reden voor de eerste positieve test). Leeftijd was een 
sterke voorspeller, met name voor late uitkomsten, zoals sterfte. Geslacht, een buiten
landse nationaliteit, spuitgedrag en mogelijke herhaalde blootstelling aan HIV hadden 
weinig effect op de snelheid van progressie. 
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De studie beschreven in hoofdstuk 7 had als doel geslachtsverschillen in CD4 
aantallen te evalueren waartoe de gegevens verzameld in de Europese Seroconverter 
Studie onder druggebruikers werden geanalyseerd. Op het moment van infectie met HIV, 
AIDS en sterfte hadden vrouwen een hoger aantal CD4 cellen dan mannen. Een statis
tisch significant verschil werd alleen aangetoond op het moment van AIDS. Omdat 
progressie naar AIDS en sterfte aan de gevolgen van AIDS nauwelijks langzamer verliep 
onder vrouwen dan onder mannen in de periode dat combinatietherapie met protease 
remmers nog niet beschikbaar was, impliceert deze bevinding dat vrouwen gedurende 
de gehele duur van hun HIV infectie een hoger aantal CD4 cellen hebben dan mannen. 
Dit hoger aantal lijkt geen profijt op te leveren. Ons model voorspelde dat vrouwen, na 
infectie, het moment waarop combinatie therapie zou moeten worden gestart (volgens 
hun CD4 aantal) twaalf maanden later bereiken dan mannen. Dit zou betekenen dat de 
start van behandeling in vrouwen een vertraging oploopt. Wanneer in de toekomst mocht 
blijken dat HlV-geïnfecteerde vrouwen in het tijdperk van combinatie therapie met 
protease remmers sneller ziek worden dan mannen, zullen richtlijnen voor het starten 
van therapie moeten worden aangepast zodat vrouwen evenveel baat hebben bij deze 
therapie als mannen. 

In het algemeen kan worden gesteld dat verschillen in progressiesnelheid toe te 
schrijven zijn aan verschillen in leeftijd, genetische factoren, het spectrum van AIDS-
definiërende ziektes, studieopzet, en de toegang tot de gezondheidszorg (hoofdstuk 8). 
Er is weinig onderzoek verricht naar het effect van cofactoren op het verloop van labora
torium markers van ziekteprogressie. Dit aspect zou in toekomstige studies moeten 
worden meegenomen. Doordat de levensverwachting van HlV-geïnfecteerde personen is 
toegenomen na het beschikbaar komen van combinatietherapie met protease remmers, 
zal onder HlV-geïnfecteerde personen de sterfte aan andere oorzaken dan AIDS verder 
toenemen. Omdat pre-AIDS sterfte aan natuurlijke doodsoorzaken de gevolgen van HIV 
infectie onderschat, moet deze sterfte worden meegenomen in de overlevingsduur-
analyse die HIV ziekteprogressie meet. Tenslotte, vanwege het succes van de combi
natietherapie en het gebruik hiervan op grote schaal, werd bediscussieerd of er nog wel 
gesproken kan worden van het natuurlijk beloop van HIV infectie. In het tijdperk van de 
combinatietherapie, is de continuering van cohort studies onder seroconverters nood
zakelijk om zonder vertekening schattingen van de incubatietijd te kunnen geven, om de 
lange termijn effecten van behandeling te kunnen meten, en om (de mogelijkheid tot) het 
gebruik van therapie in verscheidende populaties te kunnen onderzoeken. 
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