
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

CMV retinitis in HIV-positive patients in the pre-HAART era

Verbraak, F.D.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Verbraak, F. D. (1999). CMV retinitis in HIV-positive patients in the pre-HAART era. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/cmv-retinitis-in-hivpositive-patients-in-the-prehaart-era(f8e98b21-0725-45a0-9996-68abcb883f34).html


SAMENVATTING 



SAMENVATTING 

Met de aanvang van de AIDS epidemie in 1981 bleek al snel dat CMV 
de meest voorkomende opportunistische virale infectie bij HIV-positieve 
patiënten is. De jaarlijkse incidentie van een klinisch manifeste CMV 
ziekte ligt tussen de 25 en 30% bij patiënten met een daling van het aantal 
CD4+ lymphocyten tot onder de 50 cellen / mm3. In meer dan 90% is 
hierbij het oog aangedaan en is sprake van een necrotiserende retinitis. 
Onbehandeld leidt CMV retinitis onvermijdelijk tot blindheid in een vrij 
korte periode, een ondraaglijke belasting voor AIDS patiënten toen en 
nu. 

De ervaring opgedaan bij de behandeling van CMV retinitis bij HIV-
positieve patiënten wierp vragen op, zoals : is de differentiaal diagnostiek te 
verbeteren, welke risicofactoren zijn er voor het krijgen van een CMV 
retinitis, kunnen we gebruik maken van polymerase chain reaction (PCR) 
voor het nader karakteriseren van CMV uit het oog, en welke relatie 
bestaat er tussen de "viral load" van CMV gemeten in het bloed en het 
krijgen van een CMV retinitis? 

De meeste HIV-positieve patiënten, die de AIDS kliniek bezoeken zijn 
goed geïnformeerd over de mogelijke opportunistische infecties, welke zij 
op kunnen lopen en over de consequenties van deze diagnoses. De 
screenings strategie welke wij volgen voor de beoordeling van de ogen 
houdt in dat bij iedere verdere verlaging van het aantal CD4+ cellen de 
frequentie van het oogheelkundig onderzoek toeneemt. Met een toename 
van het aantal bezoeken aan de polikliniek oogheelkunde neemt 
logischerwijs ook de vrees van de patiënt toe CMV retinitis te hebben. 
Veel patiënten hebben net de leeftijd dat er behoefte aan een leesadditie 
ontstaat en het was geen uitzondering dat we een totaal ontredderde 
patiënt gerust konden stellen met de mededeling dat de "visusdaling" 
slechts een fysiologisch ouderdoms verschijnsel was. 

De angst van de patiënt voor het horen van de diagnose CMV retinitis werd 
niet alleen ingegeven door de mogelijkheid van een ernstig visusverlies, 
maar ook door de wetenschap veroordeeld te zijn tot een levenslange anti-
CMV therapie, de noodzaak voor een permanent infuus (Port-a-Cath), 
frequentere controles door internist en oogarts en bovenal door het besef 
dat de levensverwachting drastisch daalde en niet langer in jaren, maar in 
maanden gemeten moest worden. Voor vele patiënten was dit meer dan zij 
konden verdragen en sommigen, met name patiënten met reeds een ernstig 
visusverlies, kozen voor euthanasie. De enorme gevolgen van de diagnose 
CMV retinitis maakt het absoluut noodzakelijk dat de diagnose met de 
grootst mogelijke zekerheid wordt gesteld. 
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De diagnose van CMV retinitis berust op het klinische beeld, vooral het 
aspect van de fundus en het ontbreken van secundaire 
ontstekingsverschijnselen. Een oogarts met ervaring in het ziektebeeld 
zal de diagnose meestal op grond van deze bevindingen kunnen stellen. 
Toch kan de diagnose moeilijk zijn, vooral in het prille begin van de 
retinitis en ook bij meer aspecifiek gevallen, waarbij het onderscheid met 
ontsteking door andere herpesvirussen en vooral door Toxoplasma 
gondii, lastig zo niet onmogelijk is, op het klinisch beeld alleen. Wij 
onderzochten de waarde van meting van locale antistof productie, met de 
Goldmann-Witmer coëfficiënt, en van bepaling van de aanwezigheid 
van DNA van in aanmerking komende pathogenen, met een polymerase 
chain reaction (PCR) assay, in kamerwater van patiënten met een 
moeilijk te classificeren necrotiserende retinitis. Onze conclusie luidde 
dat deze bepaling een snelle en voor de patiënt veilige methode is, leidend 
tot een duidelijke verbetering van onze differentiaal diagnostische 
mogelijkheden, bij patiënten waar de klinische afwijkingen alleen, 
onvoldoende houvast bieden voor het stellen van een definitieve diagnose. 
Vooral de PCR assay is een methode met hoge sensitiviteit en specificiteit 
bij deze groep van patiënten en heeft inmiddels zijn waarde in de kliniek 
bewezen. 

Klinisch manifeste extraoculaire CMV ziekte is vaak aangehaald in de 
literatuur als een risico factor voor het krijgen van een CMV retinitis, maar 
vreemd genoeg ontbraken exacte cij fers hierover. Voor ons een reden om 
een retrospectief onderzoek te doen bij patiënten met een histopathologisch 
bewezen extraoculaire CMV ziekte naar het optreden van een CMV 
retinitis. Onze klinische impressie dat dit zeer frequent voorkwam konden 
wij in dit onderzoek bevestigen. Dit rechtvaardigt mogelijk het geven van 
enige vorm van profylaxe,maaronderhouds therapie wordt niet routinematig 
voorgeschreven aan deze categorie van patiënten. In ons onderzoek vonden 
wij aanwij zingen, dat onderhoudstherapie het optreden van CMV retinitis 
aanzienlijkuitstelt. 

CMV kon tot op heden nooit geïsoleerd worden uit een oog met CMV 
retinitis. Dit verhinderde nader onderzoeknaar CMV afkomstig uit het oog. 
Met de mogelijkheden die PCR biedt, werd het voor het eerst wel mogel ij k 
oculaire CMV verder te karakteriseren. In twee studies analyseerden wij 
met behulp van PCR uit het oog afkomstige CMV stammen. In de eerste 
studie vergeleken wij het CMV uit kamerwater van patiënten, met een CMV 
retinitis, met CMV uit gelijktijdig afgenomen bloed. Daarbij werd dea-
sequentie geanalyseerd, een relatief geconserveerd deel van het CMV 
genoom gelokaliseerd in een hypervariabel gebied, de a-regio. Analyse van 
de a-sequenties toonde aan, dat in de meerderheid van de patiënten 
genomische verschillen bestonden tussen de CMV stam(men) in het oog en 
die in het bloed. Ondanks het aannemelijke gegeven dat CMV het oog via 
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de bloedstroom bereikt ontstaan er blijkbaar verschillen tussen CMV in het 
oculaire en het bloed compartiment. Hiermee kan wel verklaard worden, 
dat sommige patiënten, ondanks een volstrekt rustig aspect van hun CMV 
retinitis onder onderhoudstherapie, toch een CMV infectie ontwikkelen 
buiten het oog, evenals patiënten met een recidief van hun CMV retinitis, 
ondanks het ontbreken van enige vorm van resistentie tegen het (op 
adequaat voorschrift) gebruikte geneesmiddel in uit het bloed geïsoleerde 
CMV. 

In een tweede studie gingen wij in op een in de literatuur vermelde 
associatie tussen een der glycoproteine B (gB) genotypen, gB2, en het 
voorkomen van een CMV retinitis. Dit suggereerde een verband tussen 
dit gen en de virulentie van CMV. Daartoe onderzochten wij de frequentie 
van voorkomen van de verschillende gB genotypen in uit het oog 
afkomstige CMV van patiënten met een CMV retinitis. Het gB2 genotype 
was echter niet vaker terug te vinden in het oog dan de overige typen. Wel 
vonden wij een variant gB, gB3', welke wel in het oog, maar niet in het 
bloed gevonden kon worden. Opnieuw konden we in tegelijk afgenomen 
oog / bloed monsters onze eerder bevindingen met de <7-sequentie 
bevestigen, dat het CMV genotype in het oog in veel gevallen verschilde 
van het genotype van CMV in het bloed, maar nu voor een meer 
geconserveerd deel van het genoom, het gB genotype. Deze bevindingen 
pleiten voor de directe analyse van CMV uit het oog voor bijvoorbeeld 
resistentie bepalingen met behulp van reeds beschikbare PCR technieken. 

De combinatie therapie met twee "reverse transcriptase" remmers en 
een protease remmer, de zogenaamde "triple therapy", resulteert bij de 
meeste HIV-positieve patiënten in een enorme afname van de HIV viral 
load. Deze combinatie therapie wordt ook wel Highly Active Anti 
Retroviral Therapy of kortweg HAART genoemd. Het aantal CD4 + 
lymfocyten stijgt flink bij de patiënten, terwijl de incidentie van 
opportunistische infecties afneemt. Wij deden een prospectief onderzoek 
naar de invloed van HAART bij HIV-positieve patiënten met een 
verhoogd risico op het krijgen van een CMV retinitis. Als gevolg van 
HAART nam de incidentie van CMV retinitis aanzienlijk af. De tevens 
gemeten CMV viral load daalde in de loop van het onderzoek tot onder 
de detectie grens bij alle patiënten met een toename van het aantal CD4+ 
cellen tot boven de 100 cellen / mm3. 

Op dit moment, na de introductie van HAART, bevinden we ons in een 
overgangsperiode voor wat betreft de behandeling van HIV-positieve 
patiënten met een CMV retinitis, of met een verhoogd risico op het 
krijgen van CMV retinitis. Welke patiënten moeten we nog screenen en 
hoe vaak? Kunnen we de onderhoudsbehandeling staken bij patiënten 
met een volledig rustig aspect van hun CMV retinitis en een toename van 
het aantal CD4+ lymfocyten tot boven de 100 cellen / mm3 ? Om die 
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reden hebben we gemeend dit proefschrift de titel "CMV retinitis in HIV 
positive patients in the pre-HAART era" te moeten geven. 

Met de introductie van HAART is een dramatische verbetering opgetreden 
in het ziektebeeld door HIV veroorzaakt, met een forse afname van het 
aantal patiënten met een nieuw gediagnostiseerde CMV retinitis. Helaas 
lijkt het erop dat het aantal patiënten dat toch weer achteruit gaat onder 
HAART aan het toenemen is. Hetzij door het optreden van resistentie, 
hetzij door de onmogelijkheid voor de patiënt om het zware 
geneesmiddelen regime, met alle bijwerkingen, vol te houden. Indien op 
korte termijn geen nieuwe aangrijpingspunten in de therapie van de HIV 
infectie toepasbaar worden, is het te verwachten, dat een toenemend 
aantal patiënten in de naaste toekomst opnieuw zal moeten leven met een 
verhoogd risico op het krijgen van opportunistische infecties, zoals 
CMV retinitis. 
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