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Samenvatting 

DE INCUBATIEPERIODE VAN AIDS: gestadieerde ziekteprogressie en 

prevalente cohortstudies. 

Bij veel infectieziekten, zoals mazelen, bof, rubella, poliomyelytis en 

influenza, ontstaan de ziektesymptomen reeds enkele dagen of enkele weken 

na infectie. Zelfs in het geval van hepatitis B is de 2 tot 4 maanden relatief 

kort in vergelijking met de 8 tot 10 jaar die gemiddeld ligt tussen de HIV-

infectie en de AIDS diagnose. De tijd van seroconversie tot AIDS {de 

incubatietijd) is niet alleen lang, maar ook zeer variabel. Studies met 

verschillende achtergronden, b.v. ten aanzien van de transmissiegroep of ten 

aanzien van studieopzet, hebben tot verschillende schattingen van de incuba

tietijd geleid. 

In hoofdstuk 1 wordt de problematiek besproken omtrent de bronnen en 

methoden van analyse van gegevens van lange en variabele incubatietijden. 

Het moge duidelijk zijn dat, indien de incubatie periode kort en vast zou zijn, 

het patroon van HIV-incidenties zeer goed overeen zou komen met het 

patroon van AIDS-incidenties. Deze patronen wijken slechts van elkaar af met 

betrekking tot recentelijk nieuwe infecties. De lange en variabele incubatietijd 

bemoeilijkt het schatten van de HIV-incidenties uit de gerapporteerde AIDS 

diagnoses. 

In hoofdstuk 2 worden korte termijn voorspellingen gegeven van het 

aantal te verwachte personen met een AIDS diagnose in Amsterdam, door 

gebruik te maken van de gerapporteerde AIDS gevallen. Twee eerder 

gepubliceerde methoden zijn toegepast die beide rekening houden met de 

rapportage vertraging en waarin (simultaan) de AIDS incidentie door 

wiskundige functies wordt beschreven. Het voorspelde aantal AIDS gevallen 

is dan een extrapolatie van de epidemie in het verleden en, zoals blijkt, 

afhankelijk van de gekozen parametrizering. Vervolgens is het aantal HIV-

geïnfecteerden geschat, enerzijds, uit de AIDS-incidentie curve en de ratio 

HIV-prevalentie/AIDS-incidentie, zoals waargenomen in de cohortstudie in 
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Amsterdam en, anderzijds, uit de AIDS-incidentie curve en de 

incubatietijdverdeling ('terugrekenmethode'). Behalve de methode van 

schatten, is ook de keuze voor de incubatietijdverdeling essentieel. De 

schattingen verkregen met de ratio en de hogere schattingen uit de 

'terugrekenmethode' blijken het beste overeen te komen met de resultaten uit 

latere studies. 

In hoofdstuk 3 wordt een sensitiviteitsanalyse voor berekening van de 

incubatietijdverdeling uitgevoerd aangaande twee keuzes: 1) de keuze van 

verdelingsfunctie voor de incubatietijd en 2) de keuze omtrent de onbekende 

seroconversiedatum van die deelnemers in de studie, die reeds seropositief 

waren bij intrede (seroprevalente deelnemers) of die een breed seroconversie-

interval hebben. Het blijkt dat in dit cohort, waar de recrutering 4,5 jaar na 

de start van de epidemie ligt, de keuze omtrent de seroprevalente deelnemers 

het grootste effect heeft op de geschatte incubatietijd-verdeling. In dit 

hoofdstuk zijn twee benaderingen gepresenteerd om de onbekende data van 

seroconversie te berekenen: 1) door gebruik te maken van de verdeling van 

seroconversies in het cohort (Weibull benadering) en 2) door een toenemende 

kans van seroconversie toe te kennen naarmate het tijdstip van intrede dichter 

genaderd wordt (exponentiële benadering). Deze benaderingen veronderstellen 

dat, in tegenstelling tot de middelpunts-benadering, de kans op seroconversie 

niet constant is over het seroconversie-interval. Andere rekenmethodes 

gebruiken de eigenschap van de individuele CD4-bepalingen als marker voor 

ziekte progressie. Echter, dan dient rekening gehouden te worden met de 

grote intra-individuele variatie van de CD4-bepaling (20%). Het al dan niet 

opnemen van de seroprevalente deelnemers in de analyse is een uitwisseling 

van onzekerheden ten aanzien van de schattingen. Bij het opnemen van de 

seroprevalente deelnemers in de analyse komt dat voort uit de onzekerheden 

omtrent de onbekende seroconversie-data. Het niet-opnemen van de 

seroprevalente deelnemers in de analyse leidt tot grotere statistische 

onzekerheid die hoort bij een analyse van minder gegevens. Het is aan te 

bevelen om de seroprevalente deelnemers in de analyse op te nemen omdat 

deze, zoals in vele HIV/AIDS studies, een aanzienlijk deel van de studie 

uitmaken. 

In de hoofdstukken 3 t/m 6 wordt de incubatietijdverdeling berekend met 
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alle beschikbare gegevens, inclusief de gegevens van de seroprevalente 

deelnemers in de studie, zonder aannames omtrent de onbekende data van 

seroconversie. Hiervoor wordt een tijdscontinu Markov-model gebruikt, dat de 

progressie beschrijft door stadia die gebaseerd zijn op CD4 aantallen. In dit 

model zijn parameters opgenomen die de overgangen van een stadium met 

een lager aantal CD4 cellen naar een stadium met een hoger aantal cellen 

beschrijven. 

In hoofdstuk 4 wordt de bruikbaarheid van dit model aangetoond om de 

incubatietijdverdeling te berekenen in een cohort van homoseksuele mannen, 

waarbij de nodige aandacht is besteed aan de grote intra-individuele variatie 

van de CD4-bepalingen. Door het Markov-model toe te passen op stadia van 

de anti-CD3 reaktiviteit wordt deze als marker voor ziekte progressie 

vergeleken met die van het aantal CD4 cellen. Hoewel beide geassocieerd zijn 

met een toenemende hazard voor progressie naar AIDS, is de voorspellende 

waarde van de anti-CD3 reactiviteit geringer dan die van het aantal CD4 

cellen. 

In hoofdstuk 5 wordt het op CD4 gebaseerde Markov model aangepast 

om rekening te kunnen houden met overlijden voordat een AIDS diagnose 

gesteld is. Dit model is aldus toegepast om de incubatietijdverdeling in 

injecterende drug gebruikers (IDG) te schatten. De mortaliteit onder IDG is 

groot en lijkt zelfs groter onder HIV-geïnfecteerde IDG. Door de grote 

mortaliteit in HIV-geïnfecteerde IDG is de mediane overleving vanaf 

seroconversie onder IDG aanzienlijk korter dan onder homoseksuele mannen. 

Opvallend was de bevinding dat de hazard om te overlijden voordat een 

AIDS diagnose gesteld is, bijna constant was over de stadia van ziekte 

progressie. Dit doet vermoeden dat het overlijden, voor enigerlei reden, 

onafhankelijk is van de HIV ziekte-progressie en in dat geval is de mediane 

tijd tot AIDS onder IDG overeenkomstig met die onder homoseksuele 

mannen. Zelfs als een of meerdere specifieke redenen van overlijden wel 

gerelateerd zijn aan HIV-ziekte progressie, zal hierin niet veel verandering 

komen. In verband met de discussie over verschillen tussen transmissie-

groepen wordt hiermee ondersteund dat er geen substantieel verschil is in de 

progressie naar AIDS, tussen transmissiegroepen. 

In hoofdstuk 6 wordt een verlenging gerapporteerd, van de wachttijden 
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in de latere stadia van HIV-infectie voor AIDS en van AIDS tot overlijden, in 

de periode na maart 1990 in vergelijking met de periode voor deze datum. 

Deze bevinding is gebaseerd op een cohort studie onder homoseksuele 

mannen in Amsterdam en een in Vancouver, door gebruik te maken van een 

tijdscontinu Markov model van HIV-seroconversie tot overlijden. De 

resultaten van beide cohort studies waren consistent met betrekking tot een 

langzamere ziekteprogressie in de periode waarin behandeling uitgebreid 

toegepast werd (na maart 1990), voor personen met een laag aantal CD4 

cellen. Naar alle waarschijnlijkheid liggen hieraan de behandeling en 

Prophylaxe van aan HIV gerelateerde ziekten ten grondslag. Aangezien, tot 

het moment van analyse, triple-combinatie therapie slechts in geringe mate 

toegepast werd, kan in de nabije toekomst een verdere vertraging van de 

ziekteprogressie verwacht worden. 

Tot slot worden de conclusies in het licht van de huidige kennis over het 

natuurlijk beloop in hoofdstuk 7 bediscussieerd. De informatie omtrent 

stadium specifieke progressie is essentieel om het niet-stationaire karakter van 

de incubatie periode te beschrijven. Meer nog dan bij het klinisch beloop in 

individuen, is het noodzakelijk om statistisch betrouwbare schattingen te 

hebben van de incubatie periode om de omvang van de HIV-epidemie te 

berekenen uit de gerapporteerde AIDS diagnoses. 
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