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Inn dit proefschrift zijn de effecten op de HBV load van behandeling tegen HIV en/of HBV 

infectiee beschreven. 

Omm te beginnen is het verband tussen hepatocellulaire carcinomen (HCC) en HCV in 

Egyptee geanalyseerd. 

ChapterChapter 2 beschrijft hoe HCV en HCV/HBV dubbel infectie, maar niet HBV of HEV 

infectiee alleen, gecorreleerd is met HCC. Wij vonden geen significant verschil in 

gemiddeldee HCV RNA load tussen HBV positieve en HBV negatieve samples. Dit wijst erop 

datt onder de onderzochte omstandigheden HBV infectie geen effect heeft op de HCV load. 

Hett volgen van het effect van anti-HCV therapie met interferon of andere middelen kan 

daaromm lastig zijn in gebieden waar HCV genotype 4 in meerderheid voorkomt. 

Hett zogenaamde infectieuze venster is een omschrijving van de periode dat HBV 

antilichamenn nog niet meetbaar zijn in het bloed. De patiënt kan dan echter wel al 

anderenn besmetten. Het onderzoeken van bloedmonsters met behulp van nucleïnezuur 

amplificatiee is nuttig om het infectieuze venster tijdens de vroege fase van acute HBV 

infectiee te vernauwen. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om met grote 

gevoeligheidd HBV DNA te kunnen meten in chronisch geïnfecteerde patiënten die 

behandeldd worden. Deze patiënten hebben vaak extreem lage concentraties van HBV 

antigenenn en antilichamen. 

Inn Chapter 3 beschrijven wij de methode voor het aantonen en meten van de hoeveelheid 

HBVV DNA die wij ontwikkeld hebben. Deze methode is gebaseerd op NASBA technologie. 

NASBAA is van nature beter geschikt voor het amplificeren van RNA. Met aanpassingen in 

primerr ontwerp, procedure voor isolatie van erfelijk materiaal uit monsters en matrijs 

denaturatiee hebben wij een NASBA ontwikkeld die ook geschikt is voor de amplificatie van 

eenn DNA doelwit. De amplificatie blijf t resulteren in RNA amplicons. Deze methode is 

eenvoudigg in het gebruik, accuraat, specifiek en gevoelig. Dit alles maakt de assay zeer 

geschiktt voor het routinematig onderzoek van patiënt monsters, zoals dat gebeurt in 

klinischee laboratoria. 

Inn chapter 4 hebben we onderzocht of HIV-1 infectie van invloed is op het natuurlijke 

verloopp van HBV infectie. 

Onzee studie laat zien dat HBV positieve drugs verslaafden vaker verhoogde spiegels van 
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aminotransferasess hebben dan HBV positieve homosexuelen. Zelfs nog belangrijker is dat 

((gelijktijdige)) HIV-1 infectie een snellere klaring van de HBV infectie veroorzaakt. Dit 

toontt een belangrijk effect van HIV-1 infectie op het natuurlijke verloop van HBV infectie 

aan,, en kan een belangrijk effect hebben op het verloop van HBV infectie in gebieden of 

patiëntt groepen met een hoge HIV-1 seroprevalentie. 

Verderr waren verschillen in leverschade, mate van chronische HBV infecties, duur van de 

HBsAgg positieve periode en de T cel immuniteit in HBV geïnfecteerde patiënten slechts 

beperktt als HIV-1 positieve patiënten werden vergeleken met HIV-1 negatieve patiënten. 

Tijdenss anti HIV-1 therapie bij patiënten die ook besmet zijn met HBV treedt vaak 

leverschadee op. Het is tot nu toe nog steeds niet duidelijk of deze leverschade veroorzaakt 

wordtt door de medicatie, door HBV zelf, of door een interactie tussen HIV-1, HBV en het 

immuunsysteem. . 

Inn chapter 5 laten wij zien hoe we in HBsAg positieve HIV-1 geïnfecteerde patiënten 

biochemischee en virologische determinanten van leverschade onderzochten. Dit gebeurde 

inn het eerste jaar na de start van HAART therapie met 3TC als een van de componenten. 

Dee leverschade die wij zien in onze patiënten wordt kennelijk niet veroorzaakt door het 

gebruikk van antivirale medicijnen. 

Onzee bevindingen ondersteunen de hypothese dat niet de medicatie met 3TC, maar de 

actievee verwijdering van hepatitis B virus deeltjes uit het bloed via de cytotoxische route 

doorr het immuun systeem leverschade veroorzaakt. 

Hett aantonen en meten van de hoeveelheid HBV RNA in serum of plasma kan een 

diagnostischee waarde hebben. In chapter 6 beschrijven wij een assay gebaseerd op 

NASBAA technologie voor het meten van dit HBV RNA. De aanwezigheid van HBV RNA is 

mogelijkk een teken van actieve vermenigvuldiging van het virus in de patiënt. Onze assay 

kann gebruikt worden om op eenvoudige wijze de replicatie van HBV te volgen in patiënten 

doorr het meten van de hoeveelheid HBV RNA in hun serum. 

Verschillendee studies wijzen erop dat de hoeveelheid HBV RNA in serum mogelijk verband 

houdtt met het ziekte stadium of de mate waarin de ziekte verergerd. In chapter 7 hebben 

wijj  de verdwijning van HBV markers gevolgd na toediening van therapie met in ieder geval 

3TCC in chronische dragers van HBV die ook geïnfecteerd zijn met HIV-1. 

HAARTT therapie bestaat doorgaans uit minimaal 3 verschillende medicijnen. HAART 

therapiee waar 3TC onderdeel van uitmaakte verhoogde de waarschijnlijkheid dat HBV 

DNAA en RNA verwijderd werden uit het bloed. Dit in vergelijking met patiënten die 3TC 
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toegediendd kregen als onderdeel van 1 medicijn of 2 medicijnen therapie. 

Verderr verdween HBV RNA vaker en sneller uit het serum van patiënten dan HBV DNA. 

Derhalvee kan het effect van therapie op HBV het beste bepaald worden door meting van 

HBVV RNA in plaats van het tot nu toe gebruikelijke DNA. 
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