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Samenvatting 
Een hepatitis C virus (HCV) infectie wordt in de meerderheid van de geïnfecteerde individuen 
gevolgd door een lange en variabele asymptomatische periode. Deze periode wordt gekarakte
riseerd door fluctuerende hoeveelheden HCV ribonucleine zuur (RNA) en alanine aminotranfe-
rase (ALT) spiegels en meestal een onvoorspelbare reactie van het immuun systeem ten aan
zien van het aanmaken of meetbaar zijn van HCV specifieke antistoffen (seroconversie). Het 
doel van dit proefschrift is te onderzoeken wat het natuurlijk verloop van een HCV infectie is, 
rekening houdend met de verschillende mogelijkheden voor de detectie van dit virus 

In hoofdstuk 1 worden de algemene karakteristieken van hepatitis (leveronsteking) en de 
verschillende kenmerken van HCV beücht vanaf haar ontdekking tot en met de huidige moge
lijkheden voor virale therapie. 

In hoofdstuk 2 wordt de lengte van de periode, gerekend vanaf het moment van HCV 
infectie tot aan seroconversie van HCV, beschreven bij intraveneuze drugs gebruikers (IDU). 
Deze periode wordt de zogenaamde seronegatieve drager status of "window-fàse" genoemd. 
Om de "window-fase" te bepalen werden achtereenvolgende serum en onafhankelijk afgeno
men plasma en witte bloedcel (PBMC) monsters getest op de aanwezigheid van HCV RNA 
voor en na HCV seroconversie. HCV RNA werd in 12 (63,2%) van in totaal 19 HCV serocon-
verters gevonden voor HCV seroconversie onafhankelijk van de HTV status. De "window-fa
se" was relatief kort bij 7 van de 12 individuen (2-10 maanden). De resterende 5, hadden een 
gemiddelde "window-fase" van 40,8 maanden (variërend van 13-94 maanden) terwijl de hoe
veelheid detecteerbaar HCV RNA in bloed voor HCV seroconversie laag was. Deze resultaten 
werden geconfirmeerd in onafhankelijk isolatie- en amplificatie bepalingen in serum en onaf
hankelijk afgenomen plasma en PBMC monsters. De gevonden resultaten in deze studie geven 
aan dat de directe HCV RNA detectie in plaats van de indirecte HCV antistof bepaling aanbe
velingswaardig is voor de screening van populaties behorende tot de hoge- (IDU) en lage risico 
groepen (donoren) voor de identificatie van seronegatieve dragers. 

Verschillende parameters (hoeveelheid virus en genotype) worden genoemd als voorspel
lende factor voor de klinische uitkomst van een HCV infectie. In hoofdstuk 3 wordt de invloed 
van de hoeveelheid HCV RNA en de invloed van het betreffende genotype op beschadiging 
van de lever beschreven. Drie verschillende patronen werden gevonden, al naar gelang de hoe
veelheid HCV RNA in bloed na seroconversie tijdens een gemiddelde periode van 5 jaar (vari
ërend van 1-8 jaar). Vergeleken met de basale ALT spiegels voorafgaand aan HCV serocon
versie en tijdens de chronische fase van infectie, werden er statistisch significante verhoogde 
ALT spiegels (gemiddeld 55,5 U/l) tijdens de vroege fase van de HCV infectie gevonden. De 3 
HCV RNA patronen vertoonden geen relatie tot het genotype en de ALT spiegel tijdens de 
eerste 5 jaar van de HCV infectie. 

In hoofdstuk 4 worden de geproduceerde antistoffen gericht tegen core, NS3, NS4 en 
NS5 bestudeerd, in relatie tot het genotype en de hoeveelheid HCV RNA in het bloed van 13 
onbehandelde HTV-negatieve patiënten. In 5 patiënten werd een persisterende infectie gecon
stateerd, terwijl in 3 patiënten het HCV RNA kortstondig detecteerbaar was. In de resterende 
5 patiënten was het HCV RNA niet meer detecteerbaar in achtereenvolgende bloedmonsters. 
In het bloed van patiënten die geïnfecteerd zijn met HCV genotype 1 werd een significant ho
gere antistof respons tegen core (P=0,02) en NS4 (P=0,04) gevonden dan in de patiënten ge
ïnfecteerd met andere HCV genotypes. De meest voor de hand liggende verklaring van dit fe
nomeen is het feit dat de assay gebaseerd is op HCV genotype 1, waardoor de kruisreactiviteit 
met andere HCV genotypes lager is. Om het genotype vooroordeel van de test te voorkomen 
werden groepen ingedeeld naar genotype en vervolgens onderling met elkaar vergeleken. In de 
groep geïnfecteerd met HCV genotype 1 werden significant hogere NS3 antistof titers (2,61 RI 
vs 0,38 RI; /M),003) gemeten in patiënten met een persisterende HCV infectie in vergelijking 
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met patiënten die het virus ogenschijnlijk klaarden. Deze waarneming was nog sterker in de 
groep geïnfecteerd met andere HCV genotypes. Niet alleen hogere NS3 antistof titers (0,89 RI 
vs 0,03 RI; P=0,0004), maar ook hogere NS5 antistof titers (1,86 RI vs 0,01 RI; P=0,006) 
werden gevonden in patiënten met een persisterende HCV infectie in vergelijking met patiënten 
die het virus ogenschijnlijk klaarden. Bovendien hadden patiënten met een persisterende HCV 
infectie hogere hoeveelheden HCV in het bloed in vergelijking met patiënten die het virus 
ogenschijnlijk klaarden. Deze klaring van HCV uit bloed werd in een onverwacht hoog percen
tage (38,5%) gevonden, was onafhankelijk van het HCV genotype en ging gepaard met een 
significante daling van de NS3 antistof titer (P<0.005). Klaring van HCV uit bloed in combina
tie met een geleidelijke daling van antistoffen tegen verschillende HCV eiwitten, werd waarge
nomen in 4 van de 5 patiënten binnen 1 jaar na HCV seroconversie, terwijl bij 1 van deze pa-
tienten de klaring van HCV uit bloed gepaard ging met een complete seroreversie. 

In hoofdstuk 5 wordt een evaluatie van de REA HCV serotyperingstest op sera van 331 
intraveneuze drugs gebruikers met een chronisch HCV infectie (waarvan 167 tevens met HTV 
gecoïnfecteerd waren) beschreven. Belangrijk bij de interpretatie van de diagnostische waarde 
van een bepaald test zijn de termen gevoeligheid (het vermogen van een test om personen te 
identificeren die geinfecteerd zijn), specificiteit (het vermogen van een test om het juiste seroty
pe te bepalen in het totale aantal sera die reactief zijn in de serotyperingstest) en de voorspel
lende waarde van een test ten opzichte van andere testen (aantal goede serotypes ten opzichte 
van genotypering). Van de 331 geteste sera, werden serotype specifieke antistoffen gevonden 
in slechts 250 sera (gevoeligheid 75,5%), waarin serotype 1 predominant was (57,2%) gevolgd 
door serotype 3 (26,8%). Door de exclusie van patiënten die tevens met HTV geïnfecteerd, 
werden serotype specifieke antistoffen gevonden in 151 sera (gevoeligheid 92,1%). In een 
dwarsdoorsnede van willekeurig gekozen sera (n=58) waarvan de genotypes bekend waren 
werd een vergelijk gemaakt met de serotypes. Hieruit bleek dat de serotyperingstest een gevoe
ligheid van slechts 65,5%, een specificiteit van 78,9% en voorspellende waarde van 51,7% ten 
opzichte van de genotyperingstest te hebben. Echter, van de 58 monsters met het bekende ge
notype waren er 23 gecoïnfecteerd met HTV en exclusie van deze sera, verhoogde de gevoelig
heid tot 76,5%, met een specificiteit van 80,8% en een voorspellende waarde van 61,8%. De 
gevoeligheid van de RD3A HCV serotyperingstest werd negatief beïnvloed door de immuun-
competentie van de HCV geïnfecteerde gastheer. In het algemeen bleken sera van patiënten 
met een normaal immuunsysteem en geïnfecteerd met HCV genotype la beter detecteerbaar in 
de serotyperingstest, terwijl sera geïnfecteerd met HCV genotype 3a vaker negatief waren in 
de serotyperingsstest. Bovendien vertoonden deze laatste sera kruisreactiviteit. 

In hoofdstuk 6 wordt de invloed van HTV en het mechanisme waarmee HTV de replicatie 
van HCV beïnvloed beschreven. De hoeveelheid HCV RNA was hoger in HTV positieve pa-
tienten dan in HTV negatieve patiënten. De hoeveelheid HCV RNA steeg direct na HTV sero
conversie (P<0,0001), terwijl de hoeveelheid HCV RNA stabiel bleef gedurende de tijd dat 
deze patiënten vervolgd werden bij zowel HTV negatieve patiënten als HTV positieve patiënten. 
HCV RNA correleerde significant met de hoeveelheid CD4+ cellen in zowel de HTV positieve 
populatie (Ä=-0,22; P<0,05) als in de HTV negatieve populatie (Ä=-0,45; P<0,0001). Boven
dien bleek, na een indeling van de totale populatie naar de hoeveelheid CD4+ cellen, een signi
ficant verschil te bestaan in HCV RNA hoeveelheden tussen enerzijds de HTV positieve patiën
ten en anderzijds de HTV negatieve patiënten met meer dan 500 CD4+ cellen/ul (P=0,001). 
Geconcludeerd werd dat zowel een HTV infectie op zichzelf, als de door HTV veroorzaakte 
imuunsuppressie, gemeten in een daling van de hoeveelheid CD4+ cellen, van invloed zijn op 
de replicatie van HCV. 

In hoofdstuk 7, worden verschillende HCV specifieke markers vergeleken in patiënten 
die gecoïnfecteerd waren met HTV, ten opzichte van HTV negatieve patiënten. In HTV positie-
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ve patiënten was sprake van een kwantitatief verlies van HCV specifieke antistoffen gedurende 
het vervolg van de patiënten, ondanks persisterende hoeveelheden van HCV RNA in het bloed. 
De vergelijking van deze groep met de vergelijkbare HTV negatieve groep, toonde aan dat pa-
tienten met een HTV coïnfectie significant lagere antistof titers tegen NS3 (P=0,03) en NS5 
(P=0,001) hadden, terwijl de HCV RNA hoeveelheden significant hoger waren (7^=0,009). De 
daling in HCV antistof titers ging gepaard met een duidelijke daling van 50% in de patiënten 
met een HTV coïnfectie. HCV antistoffen gericht tegen core bleken het meest stabiel en persis
terend tijdens de HTV coïnfectie. Het bleek dat de HTV infectie de antistof respons tegen be
paalde HCV eiwitten beïnvloedt, in het bijzonder meetbaar in een daling van antistoffen tegen 
NS3 en NS5 in combinatie met hoge hoeveelheden HCV RNA in bloed. 

In hoofdstuk 8, de algemene discussie, worden de bevindingen van de in dit proefschrift 
beschreven experimenten bediscussieerd en de consequenties voor toekomstig onderzoek in de 
context van andere studies geplaatst. 
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