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Ditt proefschrift beschrijft de epidemiologie van drie virussen: het humaan 
immunoo deficiëntie virus (HIV-1), het humaan herpesvirus type 8 (HHV8) en het 
herpess simplex virus (HSV). Het vóórkomen van deze virussen is onderzocht aan 
dee hand van twee maten: 1) de prevalentie, het totale aantal infecties (dus de 
nieuwee plus de reeds langer aanwezige infecties) gemeten in een bepaalde 
tijdsperiodee en 2) de incidentie, het aantal nieuwe infecties in een bepaalde 
tijdsperiode.. Verder is de invloed van seksueel risico-gedrag op infectie met deze 
virussenn onderzocht. Het merendeel van de studies is uitgevoerd onder 
homoseksuelee mannen die deelnemen aan de Amsterdamse Cohort Studie naar 
HIV-11 en AIDS. In een cohort studie worden personen langere tijd gevolgd om te 
zienn of ze bepaalde ziekten krijgen of infecties oplopen. Enkele onderwerpen zijn 
verderr onderzocht onder deelnemers aan de Cohort Studie onder druggebruikers 
enn onder homoseksuele mannen die de Amsterdamse geslachtsziekten-kliniek 
hebbenn bezocht. 

Inn Hoofdstuk 1 worden recente stijgingen aangetoond in incidentie van HIV-1 
enn andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's), als ook in seksueel 
risicogedragg onder Amsterdamse homoseksuele mannen. Onlangs is er nogal wat 
veranderdd op het gebied van de behandelingsmogelijkheden van HIV-1 infectie; 
sindss enige tijd zijn er zeer krachtige combinatie-therapieën beschikbaar voor 
HIV-11 infectie, waardoor de levensverwachting van HIV-1 geïnfecteerde personen 
sterkk is toegenomen. Wij hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen 
zowell de recente introductie van nieuwe krachtige combinatie therapieën, als het 
succesvoll gebruik van deze therapieën door met HIV-1 geïnfecteerde personen 
enn seksueel risico-gedrag. Tevens bleek een veel vóórkomende bijwerking van 
combinatiee therapie waarbij de vetverdeling in het lichaam veranderd 
(lipodystrofiee genoemd), een ongunstige invloed te hebben op iemands seksuele 
activiteitt en welbevinden. Hoewel het nog niet geheel duidelijk is in welke mate 
dee nieuwe therapieën recente trends in SOA en risico gedrag beïnvloeden 
suggererenn onze studies dat verscheidene aspecten van de therapieën hierin 
wellichtt een rol spelen. Om een volledig beeld te krijgen van het beloop van de 
HIV-11 epidemie, is het volgen van de incidentie in verscheidene subgroepen 
(populatiess met een hoog of laag risico op infectie) van groot belang, aangezien 
incidentiee schattingen aanzienlijk kunnen verschillen tussen groepen. Naast data 
uitt cohort studies maakte een onlangs ontwikkelde methode, waarmee recente 
HIV-11 infecties kunnen worden opgespoord (de zogenaamde STARHS ofwel 
'detuned'' test) het mogelijk schattingen van de HIV-1 incidentie te verkrijgen. 
Gebruikk makend van deze methode hebben we aangetoond dat de HIV-1 
incidentiee aan het stijgen is onder homoseksuele mannen met een hoog risico op 
infectiee (bezoekers van de geslachtsziekten-kliniek). 

Inn Hoofdstuk 2 zijn een aantal aspecten van HHV8, het virus dat Kaposi's 
sarcomaa veroorzaakt, bekeken; prevalentie en incidentie, en veranderingen 
hierinn in de tijd, maar ook mogelijke transmissie routes en symptomen die 
gepaardd gaan met infectie zijn onderzocht. Prevalentie en incidentie waren hoog 
onderr homoseksuele mannen, maar laag onder druggebruikers. In tegenstelling 
tott HIV-1, bleef de prevalentie en incidentie van HHV8 min of meer stabiel over 
dee tijd. Onder homoseksuele mannen hield het hebben van een HHV8 infectie bij 
aanvangg van het onderzoek verband met onder andere een Mediterrane 
nationaliteit,, een HIV-1 infectie en een groter aantal seksuele partners. Onder 
druggebruikerss was aanwezigheid van HHV8 gerelateerd met het ooit seks 
hebbenn gehad met homo-of biseksuele mannen, Mediterrane nationaliteit en 
onbeschermdee commerciële sekscontacten (voor vrouwen). Opvallend was dat 
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aanwezigheidd van HHV8 niet gerelateerd was aan infectie met virussen die via 
bloedd overdraagbaar zijn en ook niet aan intraveneus druggebruik. Het oplopen 
vann een HHV8 infectie gedurende de studie ging onder homoseksuele mannen 
samenn met het hebben van oraal-genitale seks, terwijl onder druggebruikers het 
aantall nieuwe infecties zo klein was dat risicofactoren hiervoor niet konden 
wordenn onderzocht. Uit deze studies blijkt dat HHV8 onder homoseksuele 
mannenn waarschijnlijk overgedragen wordt via seksuele contacten en wellicht via 
dee oraal-genitale route. We hebben geen enkele aanwijzing gevonden dat HHV8 
doorr bloed kan worden overgedragen en beschouwen deze transmissie route als 
zeerr onwaarschijnlijk. Verder bleek onder niet HIV geïnfecteerde mannen, dat 
acutee HHV8 infectie gepaard ging met een mild 'koortsachtig' ziektebeeld; deze 
bevindingg is consistent met infectie van HHV8 in de oropharynx. Naast het unieke 
karakterr van de studies naar HHV8, die informatie verschaffen over een groot 
aantall personen die in de tijd zijn gevolgd, hebben onze bevindingen tevens de 
noodzaakk aangetoond van het gebruik van een optimale serologische test voor 
hett aantonen van HHV8 infectie. 

Inn Hoofdstuk 3 hebben we een ander herpesvirus onderzocht, namelijk HSV. Dit 
viruss bleek in 1995-1997 beduidend minder vaak voor te komen onder jonge 
homoseksuelee mannen dan in 1984-1985. Deze daling is niet noemenswaardig 
beïnvloedd door een verandering in demografische en socio-economische factoren 
overr de tijd. Het is daarentegen aannemelijk gemaakt dat de daling in HSV 
prevalentiee verklaard kon worden door een daling in de seksuele activiteit 
(gemetenn door middel van het aantal seksuele partners, aanwezigheid van HIV-1 
infectiee en voorgeschiedenis van een gonorroe infectie). Van het HSV type 2 is 
reedss bekend dat het seksueel overdraagbaar is. Wij hebben aanwijzingen 
gevondenn dat hoewel HSV type 1 nog grotendeels in de kindertijd (niet seksueel) 
wordtt opgelopen, de seksuele overdracht van dit type aan het toenemen is. 

Naa de start van de HIV-1 epidemie in de jaren '80 heeft er zich onder 
homoseksuelee mannen vrij snel een daling voorgedaan in seksueel risico-gedrag 
enn het vóórkomen van seksueel overdraagbare virussen, waaronder HIV-1 en 
HSV,, maar niet in HHV8. Op het moment worden we echter weer geconfronteerd 
mett een stijging in de incidentie van HIV-1, als ook met stijgingen in SOA en 
risicogedrag.. Het is duidelijk dat we hierop moeten inspringen met hernieuwde 
preventiecampagness en met op maat gesneden programma's voor HIV-1 
geïnfecteerdee personen, die immers een sleutelrol vervullen in het beperken van 
dee HIV-1 transmissie. Het continu monitoren van seksueel risicogedrag en 
incidentiee van SOA's en HIV-1, is van groot belang om zicht te blijven houden op 
hett risico van infectie. Cohort studies lenen zich uitstekend hiervoor en bieden 
tevenss de mogelijkheid om nieuwe transmissie-routes en nieuwe SOA's, zoals 
HHV88 infectie, te ontdekken. Schattingen van incidentie, verkregen uit cohorten, 
dienenn echter wel vergeleken te worden met schattingen uit andere populaties, 
omdatt cohort deelnemers een geselecteerde groep kunnen vormen. Het volgen 
vann de HIV-1 incidentie in andere populaties dan cohorten zal mogelijk worden 
mett de toepassing van een onlangs ontwikkelde laboratorium methode, STARHS 
of'detuned'' test genaamd. Met deze test hebben we een stijging in de HIV-1 
epidemiee aangetoond, terwijl deze trend niet naar voren zou zijn gekomen als 
schattingenn uitsluitend op onze cohort deelnemers zouden zijn gebaseerd. Deze 
testt wordt op het moment nog gevalideerd, maar zal, gezien de 
toepassingsmogelijkheden,, ongetwijfeld op grote schaal in gebruik worden 
genomen. . 
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