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Ditt proefschrift beschrijft de resultaten van studies naar de Epidemiologie van HIV-1 in 

Ethiopië,, uitgevoerd als onderdeel van het onderzoeksprogramma van ENARP. De meeste 

studiess in dit proefschrift zijn gebaseerd op cross-sectionele en longitudinale analyses van 

dataa uit het cohort. De andere studies gebruiken populatie-gebaseerde data uit Addis Ababa. 

Hett proefschrift sluit af met een algemene discussie van de resultaten van de verschillende 

studiess en enkele aanbevelingen voor toekomstige epidemiologische studies. 

Inn Hoofdstuk 1 wordt (in Sectie 1.2.) een overzicht gegeven van de HIV/AID S epidemie in 

Ethiopië;; de huidige status van de HIV epidemie, progressie, diversiteit in de verspreiding van 

HIV,, hoog-risico groepen en de nationale respons op de epidemie gebruik makend van de 

aanwezigee informatie. De HIV epidemie is begonnen in de stedelijke gebieden van Ethiopië 

omstreekss midden jaren tachtig en heeft zich momenteel verspreid over alle steden, in 

verschillendee gradaties. De schaarse gegevensbronnen die beschikbaar zijn over de progressie 

vann de HIV epidemie geven aan dat de prevalentie van HIV recentelijk gestabiliseerd is in de 

grotee steden en midden jaren negentig een plateau vertoont. In tegenstelling tot de stedelijke 

epidemie,, startte de rurale epidemie in de vroege jaren negentig. Recente gegevens laten zien 

datt HIV zich nu met grote snelheid heeft verspreid in de rurale gebieden. Er zijn aanwijzigen 

datt de rurale epidemie zich in de vroege fase bevindt en zich nog sterk zal uitbreiden, tenzij 

err effectieve bestrijdingsmaatregelen worden genomen. Analyse van de nationale respons op 

dee HIV epidemie laat zien dat er ondanks het opzetten van HIV/AID S interventie-

programma'ss sinds het begin van de epidemie, de uitvoering van deze programma's beperkt 

iss tijdens de jaren van sociaal-economische en politieke instabiliteit in het land. Momenteel 

zijnn er bemoedigende tekenen van betrokkenheid van verscheidene belangengroepen en 

politiekk engagement van de kant van de regering in het gevecht tegen HIV/AIDS. Maar een 

langee weg is nog te gaan in het beperken van verdere verspreiding van HIV in het land. 

Inn Hoofdstuk II is de prevalentie, incidentie en zijn de risico-factoren voor HIV infectie 

onderzochtt bij deelnemers aan de ENARP-cohort studie. De HIV prevalentie bij studie-

intredee was 9.4% en was hoger voor vrouwen (12.4%) dan voor mannen (8.5%). 

Onafhankelijkee factoren geassocieerd met een verhoogde kans op HIV infectie waren 

weduwe/weduwnaarr en antilichamen tegen HIV en HSV-2. Voor mannen waren er specifieke 

risicofactorenrisicofactoren zoals orthodoxe religie, een hoger aantal seksuele partners en genitale 

afscheidingg in de afgelopen vijf jaar. Voor vrouwen waren deze risicofactoren een laag 
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inkomen,, ooit verkracht en losse partners in het afgelopen jaar. De HIV incidentie was 0.4 per 

1000 persoonsjaren (PJ). De hoogste incidentie was te zien onder jonge vrouwen (leeftijd <30 

jaar)) (1 per 100 PJ). De studie bevestigde dat seksueel hoog risico gedrag en geslachtsziekten 

eenn belangrijke rol spelen bij de verspreiding van HIV onder Ethiopiërs, maar dat factoren 

zoalss verkrachting en een lage economische positie de vrouwen meer kwetsbaar maken dan 

mannen.. Aanbevolen wordt de nadruk bij in de HIV preventie te leggen op afname van het 

aantall  seksuele partners, promotie van comdoomgebruik en vroege behandeling van 

geslachtsziektenn om zo verdere verspreiding van HIV in de populatie te beperken. Verder zou 

HIVV preventie ook gericht moeten worden op jonge vrouwen en vrouwen die met name 

kwetsbaarr zijn vanwege hun lage sociaal-economische status in de gemeenschap. Zulke 

programma'ss moeten zich ook richten op het tegengaan van verkrachting en andere vormen 

vann seksueel geweld. 

Inn Hoofdstuk III is de trend onderzocht in seksueel gedrag onder mannelijke 

fabrieksarbeiderss die deelnemen in het ENARP-cohort. Een aantal gedragsvariabelen en 

geslachtsziektenn zijn bekeken met behulp van cross-sectionele en longitudinale analyses: seks 

mett losse partners, seks met prostituees, condoomgebruik en het hebben (gehad) van 

geslachtsziekten,, zoals genitale afscheiding en genitale lesies. Gezondheidsvoorlichting en 

opvoeding,, vrijwillig e HIV counseling en HIV-tests werden aangeboden aan de 

cohortdeelnemers.. Bij studie-intrede was de prevalentie van seks met losse partners in het 

afgelopenn jaar, seks met prostituees, condoomgebruik met de laatste losse partner, 

voorgeschiedeniss van genitale afscheiding of lesies in de afgelopen vijfjaar, respectievelijk 

9.7%,, 43.4%, 38.8% (alleen in Akaki), 10.6%, and 2.1%. In Wonji daalde tussen 1997 en 

19999 de prevalentie van seks met losse partners, seks met prostituees en voorgeschiedenis van 

genitalee afscheiding. Bij beide studiesites (Wonji en Akaki) gecombineerd daalde tussen het 

eerstee en vierde follow-up bezoek de proportie gerapporteerde seks met losse partners (van 

17.5%% tot 3.5%, pO.001), seks met prostituees (van 11.2% tot 0.75%, pO.001), en genitale 

afscheidingafscheiding (van 2.1% tot 0.6%, p=0.004). De studie heeft een aanzienlijke daling laten zien 

inn seksueel risicogedrag en gerapporteerde geslachtsziekten gedurende studie follow-up. 

Concluderend,, sterke aanwijzingen zijn gevonden dat seksueel risicogedrag en de incidentie 

vann geslachtsziekten is gedaald in het cohort van fabrieksarbeiders die routinematig 

gezondheidsvoorlichtingg en HIV testen kregen aangeboden. 
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Inn Hoofdstuk IV wordt het belang van eenvoudige markers (klinische of laboratorium 

markerss die gemeten kunnen worden zonder verfijnde laboratoria) in de besluitvorming 

omtrentt de aanvang van antiretrovirale therapie onderzocht onder HTV-geïnfecteerde ENARP-

cohortt deelnemers. De timing van hypothetische behandeling werd vergeleken aan de hand 

vann richtlijnen die gebruik maken van de eenvoudige markers (gebaseerd op aanwezigheid 

vann minstens 1 marker), richtlijnen opgezet door de United States Department of Health and 

Humann Services (DHHS) (gebaseerd op CD4 en virale load) en richtlijnen van de World 

Healthh Organisation (WHO) voor ontwikkelingslanden. Eenvoudige markers die 

onafhankelijkee voorspellers waren voor overlijden waren een lage body mass index (BMI), 

HIV-gerelateerdee condities, bloedarmoede, en aantal lymfocyten <1500/ul. In totaal 135 

(87%)) van de 155 cohort deelnemers zouden dezelfde behandeling hebben gehad onder zowel 

dee richtlijnen van de eenvoudige markers als van de DHHS, d.w.z. zouden behandeld worden 

(n=114,, or 74%) of niet behandeld (n=21, or 14%). Van de 114 deelnemers die hypothetisch 

behandeldd zijn onder welke richtlijnen dan ook zouden bij 91(80%) van hen behandeling 

startenn op hetzelfde moment. Toepassing van de WHO richtlijnen (zonder CD4) zou hebben 

geresulteerdd in 11 deelnemers die zouden zijn overleden zonder ooit een indicatie voor 

behandelingg te hebben gehad gedurende studie follow-up. Het onderzoek heeft dus 

eenvoudigee markers geïdentificeerd om te starten met antiretrovirale behandeling in Ethiopië, 

maarr de validiteit van deze markers voor het monitoren van een patiënt onder behandeling 

moett nog worden vastgesteld. Aanbevolen wordt dat deze eenvoudige markers worden 

gebruiktt omdat zij kunnen helpen bij de introductie van antiretrovirale behandeling in 

Ethiopiëë en andere ontwikkelingslanden. 

Inn Hoofdstuk V hebben we de overlevingsduur geschat na HIV infectie en de mate van CD4 

TT cell (CD4) afname onder HlV-geïnfecteerde personen die deelnamen aan het ENARP-

cohort.. De studie is uitgevoerd om te testen of de lage CD4 aantallen, waargenomen bij 

Ethiopiërs,, de overlevingsduur na HIV infectie kunnen beïnvloeden. Data zijn gebruikt van 

1499 HlV-geïnfecteerde ENARP-cohort deelnemers (overwegend seropositief bij intrede) met 

zes-maandelijksee bezoeken tussen februari 1997 en juli 2002. CD4 cel dalingen zijn 

vergelekenn tussen Ethiopiërs en Nederlanders (druggebruikers en homoseksuele mannen). De 

1499 deelnemers hadden in totaal 791 bezoeken. Hun gemiddelde leeftijd bij intrede was 34 

jaarr en 69% van hen waren mannen. Het gemiddelde aantal CD4 cellen was respectievelijk 

3455 en 514 X 106/1 voor de prevalent positieven bij intrede en bij het eerste seropositieve 
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bezoekk voor de seroconverters. Gedurende actieve follow-up zijn 29 HIV geïnfecteerde 

Ethiopiërss overleden (cumulatieve incidentie van overlijden: 6.7 per 100 PJ). We hebben de 

medianee overlevingsduur geschat op 9.1 tot 12.8 jaar, gebruik makend van verschillende 

methoden.. De mate van CD4 daling was beduidend lager bij Ethiopiërs in vergelijking met 

Nederlandsee homoseksuele mannen en druggebruikers. Concluderend, de overlevingsduur 

vann HIV geïnfecteerde Ethiopiërs is vergelijkbaar met die in geïndustrialiseerde landen vóór 

dee introductie van antiretrovirale (combinatie) therapie. De in het algemeen lage CD4 

waardenn onder Ethiopiërs leiden niet tot een kortere overlevingsduur vergeleken met andere 

populaties. . 

Inn Hoofdstuk VI zijn HIV prevalentie schattingen onder zwangeren in Addis Ababa 

gecorrigeerdd met behulp van een gevalideerde correctie-methode. Deze studie is van belang 

omdatt gegevens aantoonden dat HIV prevalentie schattingen onder deze zwangeren een 

overschattingg gaven van de prevalentie in de algemene populatie, terwijl in andere Sub-

saharischee landen deze veelal een onderschatting gaven. Een gepubliceerde pariteit-

gebaseerdee correctie-methode is toegepast op de HIV prevalentie data verkregen onder 

zwangeree vrouwen in Addis Ababa. Hierbij is gebruik gemaakt van fertiliteits-gegevens uit de 

Demographicc and Health Survey (DHS) van 2000. De HIV prevalentie onder zwangeren was 

15.6%% maar daalde tot 11.3% na pariteit-gebaseerde correctie. Deze laatste schatting komt 

overeenn met schattingen van verscheidene populatie surveys in 1996-2000 [8.2%-12.2%]. 

Vergelekenn met andere Afrikaanse landen is het aandeel van vrouwen die niet seksueel actief 

zijnn hoger in Addis Ababa. Deze vrouwen, die een laag risico hebben op HIV infectie zouden 

niett zwanger worden; dus data van zwangeren overschatten de HIV prevalentie in de 

algemenee bevolking. De studie concludeert dat de verschillen in fertiliteitpatronen in Addis 

Ababaa en andere Afrikaanse landen verantwoordelijk zijn voor de verschillen in de HIV 

prevalentiee schattingen gebaseerd op de populatie van zwangeren en op populatie surveys. 

Inn Hoofdstuk VII is de demografische impact van AIDS in Addis Ababa bestudeerd. Addis 

Ababaa ondergaat een demografische transitie waarbij in de afgelopen 20 jaar de totale 

fertiliteitsratee gedaald is van 3.8 tot onder het vervangingsniveau. Verwacht wordt dat de HIV 

prevalentiee stabiliseert op 10% bij volwassenen, resulterend in een totaal aantal mensen met 

HIVV van 200,000, een cumulatief aantal AIDS doden van 50,000 en omstreeks 60% van alle 

overlijdensgevallenn door AIDS onder volwassenen in 2000. Verwacht wordt dat de epidemie 
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dee levensverwachting reduceert met 10 en 17 jaar voor 2000 en 2024, respectievelijk en dat er 

eenn negatieve groei zal optreden na 2009 (-0.18%, -0.35% en -0.71% per jaar in 2009, 2014, 

enn 2024, respectievelijk). Echter, de totale bevolking zal blijven groeien met of zonder HIV 

vanwegee de netto-migratie, hoewel data over migratie schaars zijn. Geconcludeerd wordt dat 

inn een laag-fertiliteits gebied, zoals Addis Ababa, al in 2009 AIDS een negatieve groei kan 

veroorzaken.. Verder heeft de studie aangetoond dat de epidemie reeds een belangrijke 

demografischee impact heeft op de bevolking van Addis Ababa en zelfs een grotere impact zal 

hebbenn in de toekomst. Echter, de toekomstige loop van de epidemie en de demografische 

consequentiess kunnen veranderen onder invloed van effectieve interventies zoals veiliger 

seksuelee omgang, bestrijding van geslachtsziekten en effectieve antiretrovirale therapie. 
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