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Samenvatting 

HIV (het humaan immunodeficiëntievirus) is zeer moeilijk onder de duim te houden door het 
menselijk immuunsysteem. Na besmetting blijft het virus in het lichaam aanwezig en meestal geeft 
het een aantal jaren geen lichamelijke klachten. Het virus tast langzaam het immuunsysteem aan 
onder andere door het aantal CD4-T-cellen, welke een belangrijk onderdeel van het 
immuunsysteem vormen, te reduceren. Zonder medicatie is het immuunsysteem na gemiddeld 8 
tot 10 jaar zo verzwakt dat een geïnfecteerd persoon ernstig ziek kan worden van ziekteverwekkers 
of vormen van kanker waar een gezond persoon normaal geen last van heeft. Deze ziekten worden 
de AIDS-definiërende ziekten genoemd. Als een HlV-geïnfecteerde zo'n ziekte krijgt dan heeft hij 
AIDS. Vanaf 1996 toen effectieve anti-Hl V-therapie werd geïntroduceerd, is het risico van het 
ontwikkelen van AIDS en het overlijden aan AIDS sterk afgenomen. Hierdoor is HIV meer een 
chronische ziekte geworden in landen waar deze therapieën beschikbaar zijn. 

HIV kan worden overgedragen via seksueel contact, via bloed-bloed contact, en van moeder naar 
kind tijdens de bevalling en na de bevalling via borstvoeding. Druggebruikers lopen het risico om 
besmet te worden wanneer zij gebruikte naalden met elkaar delen. In dit proefschrift wordt 
onderzoek onder een groep Europese injecterende druggebruikers beschreven waar voor alle 
deelnemers bekend was wanneer ze ongeveer met HIV besmet waren geraakt. Op deze wijze kan 
precies de tijd tussen het oplopen van een HIV-infectie en de diagnose AIDS of sterfte worden 
bestudeerd. De druggebruikers werden gevolgd in verschillende steden of regio's in Europa: 
Amsterdam (Nederland), Edinburgh en Glasgow (Schotland), Genève (Zwitserland), Innsbruck 
(Oostenrijk), Parijs en omgeving (Frankrijk), en Valencia en omgeving (Spanje). 

Beloop van HIV-infectie ten tijde van de effectieve anti-HIV-therapie (HAART) 

Kort na de introductie is het effect van HAART beperkt 
Kort nadat effectieve anti-Hl V-middelen ofwel highly active antiretroviral therapy (HAART) 
beschikbaar kwamen in 1996, werd duidelijk dat HlV-geïnfecteerde druggebruikers minder vaak 
deze therapie kregen voorgeschreven dan andere Hl V-geïnfecteerde groepen. Data uit de Europese 
Seroconverter Studie onder Druggebruikers werden gebruikt om het effect van de beschikbaarheid 
van nieuwe anti-HIV-middelen op de mate van HIV-ziekteprogressie onder druggebruikers te 
bepalen (hoofdstuk 2 en 3). In de eerste anderhalfjaar na het beschikbaar komen van HAART 
(1996-1997) nam het risico van AIDS onder druggebruikers af met 28% en het sterfterisico met 
36%. Deze initiële afname van het sterfterisico was minder dan de 50%-64% afname die werd 
gerapporteerd bij andere met Hl V-besmette groepen. In de 3 jaar voorafgaande aan de 
beschikbaarheid van HAART was overigens het risico van AIDS bij druggebruikers toegenomen. 
Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat de lijst van AIDS-definiërende ziekten was uitgebreid 
met drie aandoeningen waarvan er twee voornamelijk bij druggebruikers voorkwamen, namelijk 
longtuberculose en een terugkerende longontsteking. De vraag was of dit verschijnsel de schatting 
van het initiële effect van HAART op het risico van AIDS vertekende. Dit bleek niet het geval. 

Recentere jaren 
Sinds HAART beschikbaar kwam, bleek het risico van AIDS en sterfte onder druggebruikers 
verder af te nemen (hoofdstuk 3). In 2000-2001 was het risico van AIDS verminderd met 65% en 
van sterfte met 75% vergeleken met de periode voordat HAART beschikbaar was. Deze afnamen 
waren echter nog steeds minder dan de afnamen in de meeste andere risicogroepen die lagen 
tussen de 87% en 91%. Verschillen in HIV-ziekteprogressie tussen druggebruikers uit 
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verschillende Europese regio's was nog niet onderzocht in het HAART-tijdperk. Zaken die van 
belang zijn ten tijde van HAART beschikbaarheid, zoals therapietrouw, gelijktijdige infecties zoals 
hepatitis B en C, en de organisatie van zorg voor HlV-geïnfecteerde druggebruikers zouden 
kunnen verschillen in Europa. Echter progressie naar AIDS varieerde nauwelijks tussen de 
geografische regio's, alhoewel er binnen Europa wel enige variatie was in het risico van 
overlijden. Dit was het hoogst onder druggebruikers in Glasgow. Omdat druggebruikers relatief 
vaak overlijden aan niet-natuurlijke doodsoorzaken zoals een overdosis, zelfmoord, moord en 
ongelukken, en dit veelal niets te maken heeft met het stadium van HIV-infectie zijn natuurlijke en 
niet-natuurlijke doodsoorzaken daarom ook apart onderzocht. Uit deze analyse bleek dat het risico 
van een natuurlijke dood, veelal HlV-gerelateerd, nauwelijks varieerde tussen de verschillende 
regio's. Het risico van een niet-natuurlijke dood was wel duidelijk lager onder druggebruikers uit 
de regio rond Valencia. Ook bleek dat het moment waarop met HAART wordt begonnen varieerde 
binnen Europa. Druggebruikers uit Amsterdam, Edinburgh en Innsbruck startten later met HAART 
dan de druggebruikers in Parijs, Genève, Glasgow en de regio rond Valencia. Bij de eerste groep 
werd pas met HAART begonnen als het virus het immuunsysteem al behoorlijk had aangetast door 
reductie van het aantal CD4-T-cellen. Er was tussen de landen echter weinig verschil in de mate 
waarin het immuunsysteem zich herstelde door toename van CD4-cellen tijdens de eerste 6 
maanden van therapie. Echter na de eerste 6 maanden van therapie was er meestal geen verdere 
vooruitgang behalve bij druggebruikers uit Glasgow (hoofdstuk 3). 

Tuberculose (TB) 

Het risico van TB varieert met de duur van HIV-infectie 
Het was onbekend of het risico van tuberculose varieerde met de duur van de HIV-infectie. Uit dit 
onderzoek (hoofdstuk 4) bleek dat bij druggebruikers het risico van TB varieerde met de duur van 
de HIV-infectie, onafhankelijk van de toestand van hun immuunsysteem. Vergeleken met de eerste 
3 jaar na infectie met HIV, was in het 4e tot het T jaar, en vanaf het 10e jaar na besmetting met 
HIV het risico van TB verhoogd. Tussen deze twee periodes (7e -9e jaar) was het risico van TB 
relatief laag en vergelijkbaar met de eerste 3 jaar na HIV-infectie. Dit patroon werd niet 
veroorzaakt door verschillen in het risico van longtuberculose en van tuberculose-infecties buiten 
de longen. Het is mogelijk dat reactivate van een latent aanwezige tuberculose-infectie vroeg na 
HIV-infectie optreedt, terwijl veel later na HIV-infectie het risico van TB is verhoogd als gevolg 
van een toegenomen vatbaarheid voor een nieuwe of eerste tuberculose-infectie. Deze hypothese 
moet echter verder worden onderzocht. 

Het risico van TB is hoog in Amsterdam 
Onder de algemene bevolking verschilt het voorkomen van tuberculose binnen Europa. Dit is het 
hoogst in Zuid-Europese landen en neemt af richting het noorden. Ook onder HIV positieve 
druggebruikers was deze gradiënt zichtbaar met het hoogste risico op TB onder Spaanse 
druggebruikers. Amsterdam viel echter op met een bijna even hoog risico op TB als in Spanje 
(hoofdstuk 4). Het niet toedienen van profylaxe (preventieve middelen), zoals in sommige steden 
wel wordt gedaan bij druggebruikers, maar het wel geregeld onderzoeken van druggebruikers op 
tuberculose, wat in andere steden niet wordt gedaan, zou mogelijk deels het hogere aantal TB-
infecties in Amsterdam verklaren. Ook zouden de druggebruikers in het Amsterdamse onderzoek 
mogelijk een meer gemarginaliseerde groep druggebruikers betreffen met een hoger risico op TB 
dan de cohorten in de andere steden. 
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Hepatitis C 

Veel uitwisseling van hepatitis-C- virus in Europa 
De verspreiding van het hepatitis-C-virus (HCV) onder injecterende druggebruikers is beschreven 
in hoofdstuk 5. Bijna alle HlV-geïnfecteerde druggebruikers blijken ook te zijn geïnfecteerd met 
HCV. De hoge mate van diversiteit van HCV en het gebrek aan geografische clustering toont aan 
dat uitwisseling van HCV tussen Europese injecterende druggebruikers op grote schaal heeft 
plaatsgevonden. Ook bleken de HCV-stammen diverser te zijn (minder specifiek voor elke regio) 
dan de HIV-stammen in dezelfde populatie injecterende druggebruikers. Dit komt mogelijk 
doordat HCV al langer in deze groep circuleert dan HIV en dus meer tijd heeft gehad om zich te 
verspreiden. Anderzijds is er mogelijk ook meer uitwisseling van HCV (wat veel besmettelijker is 
dan HIV) geweest onder druggebruikers in Europa. 

Is hel HCV-genotype 4 recent geïntroduceerd? 
In tegenstelling tot HCV-genotypen 1, 2, en 3, kwam HCV-genotype 4 niet erg veel voor in 
Noord- en Centraal-Europa. Het werd het meest gezien in individuen van buitenlandse komaf en 
recentelijk bleek het genotype 4 relatief veel voor te komen onder de Europese druggebruikers 
(oplopend van 7% in Noord-Europa tot 24% in Zuid-Europa). Onder de druggebruikers betrof het 
voornamelijk subtype 4d. De evolutionaire afstanden tussen de virussen van dit subtype waren 
lager dan van de andere subtypen, hetgeen suggereerde dat subtype 4d vrij recentelijk zijn intrede 
heeft gedaan in deze populatie van Europese injecterende druggebruikers (hoofdstuk 5). 

Hangt dragerschap van meerdere HCV-genotypen samen met een versnelde HfV-ziekteprogressie? 
Het is nog steeds niet duidelijk of het hebben van zowel een HIV-infectie als een HCV-infectie 
leidt tot het sneller ontwikkelen van AIDS of overlijden dan een HIV-infectie zonder HCV-
infectie. Mogelijk speelt hier het HCV-genotype een rol. Hoofdstuk 6 betreft een onderzoek in een 
subgroep van de druggebruikers die met beide virussen zijn besmet en waarvan het HCV-genotype 
is bepaald. Deze studie laat zien dat HIV-ziekteprogressie naar een laag aantal CD4-T-cellen 
versneld is onder de druggebruikers geïnfecteerd met HCV-genotype 1 maar dat de progressie nog 
sneller was bij druggebruikers die meer dan één HCV-genotype droegen. De laatste groep 
vertoonde bovendien ook een versnelde progressie naar AIDS. Deze effecten van HCV-genotype 
op HIV-infectie waren groter in het tijdperk zonder HAART. Dit suggereerde dat de hoge 
effectiviteit van HAART mogelijk het negatieve effect van HCV-infectie overschaduwt of 
verzwakt. Verder onderzoek naar het effect van HCV op HIV-infectie is echter nodig omdat uit dit 
onderzoek nog niet duidelijk was wat oorzaak en gevolg was: werden HlV-geïnfecteerden sneller 
ziek door een HCV-infectie met meer types of waren individuen met een snellere HIV-
ziekteprogressie bevattelijker voor een HCV-infectie met meer types? 

Immuunstatus 
Status van het immuunsysteem al belangrijk voordat H/V-infectie plaatsvindt 
Onbekend is van welk belang de immuunstatus zonder HIV-infectie is op het beloop van de HIV-
infectie na besmetting. Bewaarde, ingevroren bloedcellen van druggebruikers uit Amsterdam die 
waren afgenomen voordat zij besmet raakten met HIV, boden een unieke kans om deze vraag te 
beantwoorden. De studie toonde aan dat een betere immuunstatus voordat HIV-infectie plaatsvindt 
inderdaad het Hl V-ziekteproces beïnvloedt (hoofdstuk 7). 
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Hoe meer CD4-T-cellen hoe beter 
Tijdens een HIV-infectie wordt het immuunsysteem langzaam aangetast onder andere door een 
verlies van CD4-T-cellen. Injecterende druggebruikers die hoge aantallen CD4-T-cellen hadden 
voordat ze besmet raakten met HIV, hadden ook een hoog aantal van deze cellen tijdens HIV-
infectie. 

Is een immuunsysteem dat in het verleden weinig is geactiveerd een voordeel? 
Het aantal T-cell-receptor excisie circles (TREC) van CD4-T-cellen is waarschijnlijk een indicatie 
voor het aantal infecties dat is opgelopen in het leven en voor de genetische aanleg voor de reactie 
van het immuunsysteem op stimulatie. Hogere TREC-inhoud is mogelijk een indicatie van een 
immuunsysteem dat in het verleden minder vaak is geprikkeld door infectie. De studie laat zien dat 
druggebruikers met een hoge TREC-inhoud voordat HIV-infectie plaatsvond hun CD4-T-cellen 
langzamer verliezen na HIV-infectie. 


