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amenn vatting 
Ditt proefschrift beschrijft het voorkomen van Humane 

Herpesviruss type 8 (HHV8) infecties en Kaposi's sarcoma 

(KS)) (een vasculaire tumor) binnen de Amsterdamse Co-

hortt Studies. Het proefschrift is opgebouwd uit drie delen: 

hett eerste behandelt de ziekteverschijnselen in samenhang 

Inn hoofdstuk 2 wordt aannemelijk gemaakt dat HHV8 bij 

HIV- 11 geïnfecteerde patiënten een oorzakelijk verband 

heeftt met het optreden van KS. Tevens bleek dat er een re-

latiee is tussen de lengte van de KS-vrije periode en de volg-

ordee van de H1V - en HHV8 infecties. HHV8 infecties die 

voorafgegaann worden door een Hl V infectie leiden vaker en 

benn analyse van de risicofactoren voor het oplopen van een 

HHV 88 infectie bij deelnemers van het Amsterdamse homo-

cohortt staat beschreven in hoofdstuk 5. HHV8 seropositi-

viteitt bleek aan het begin van de studie het meeste voor te 

komenn bij homoseksuele mannen die HIV-1 geïnfecteerd 

zijn,, geen vaste partner hebben en een Zuid-Europese of 

Latijns-Amerikaanss nationaliteit hebben. Verder speelde 

leeftijdd en het hebben van veel wisselende seksuele contac-

tenn een grote rol. Ook seroconversie voor HHV8 tijdens de 

studiee was geassocieerd met het hebben van meer dan 5 

partners,, hogere leeftijd, HIV-1 infektie en bovendien met 

oro-genitalee seksuele activiteiten. 

meteenn HHV8 infectie, het tweede deel gaat over de overd-

rachtt van HHV8 en in het derde deel wordt het natuurlijk 

beloopp van HHV8 infecties beschreven. In hoofdstuk 1 
wordenn de epidemiologie en de pathologie van KS vergele-

kenn met die van HHV8 infectie. 

snellerr tot KS dan andersom. Svmptomen die kunnen op-

tredenn bij een primaire HHV8 infectie staan beschreven in 

hoofdstukk 3. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 aange-

toondd dat HH V8 en KS geen bescherming bieden tegen het 

optredenn van AIDS dementie bij HIV-1 geïnfecteerde pati-

ënten. . 

Onderr druggebruikers werden dezelfde risicofactoren ge-

vondenn als bij homoseksuele mannen (hoofdstuk 6). Fac-

torenn die een rol speelden bij HHV8 seropositiviteit waren 

voorr mannelijke druggebruikers: het hebben van een medi-

terranee nationaliteit, en voor vrouwelijke druggebruikers: 

seksueell  contact met een biseksuele man, afwezigheid van 

eenn vaste partner, en prostitutie zonder condooms. E.r was 

geenn relatie met het al dan niet intraveneuze gebruik van 

drugs,, of de aan- of afwezigheid van virussen die Hepatitis 

BB en C veroorzaken. 

Ziekteverschijnselen n 

Overdracht t 
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Natuurlijkk beloop 

Tenslottee werden twee aan HHV8 verwante gam-

ma-herpess virussen gevonden in Afrikaanse groene meer-

katten,, genaamd Chlorocebus rhadinovirus 1 (ChRVl) en 2 

(ChRV2)) (hoofdstuk 7). Phylogenetische analyse laat zien 

datt ChRVl en ChRV2 zo van elkaar verschillen dat het aan-

nemelijkk is dat er tenminste twee afzonderlijke rhadinovi-

rus-stammenn voorkomen bij apen van de Oude Wereld. In 

hoofdstukk 8 wordt seroconversie voor de door HHV8 ge-

codeerdee ORF65 en ORF73 antigenen gebruikt als test 

voorr een primaire infectie met HHV8. Hoofdstuk 9 be-

handeltt het onderzoek naar de rol van het vasculair endo-

theell  groei hormoon (vascular endothelial growth factor: 

VEGF)) in de pathogenese van KS: er is geen relatie gevon-

denn tussen de hoeveellheid VEGF in het bloed en het ont-

staann van deze vasculaire tumor. 
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