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samenvatting

De eerste AIDS gevallen in Nederland werden in 1982 gediagnosticeerd bij mannen die sex 
hebben met mannen (MSM). Vanaf 1984 werd het mogelijk om een serologische test te doen op 
antistoffen tegen infectie met het verantwoordelijke HIV virus, en vanaf 1991 was er antiretro-
virale monotherapie. Echter resistente strains kwamen binnen enkele weken van therapie op, en 
werden ook overgedragen. Sinds 1996 is er effectieve antiretrovirale combinatietherapie (cART) 
beschikbaar. cART bleek effectief, de morbiditeit en mortaliteit bij HIV patiënten daalde. cART 
reduceert de virale load en daarmee ook de infectiositeit. Toch steeg het aantal HIV-1 diagnosen 
bij MSM over het laatste decennium. Wij wilden weten wat de impact van cART is geweest op 
de transmissiedynamiek van HIV-1 bij MSM. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van data 
tot 2007 van de prospectieve Amsterdamse Cohort Studies en de 24 HIV behandelcentra in 
Nederland zoals verzameld in het ATHENA nationale observationele cohort.
Allereerst hebben we een mathematisch HIV-1 transmissiemodel ontwikkeld met daarin de 
distributie in tijd van infectie tot AIDS en inclusief parameters over het gebruik van cART. 
Hiermee was het mogelijk om de veranderingen in risicogedrag en tijd van infectie tot diagnose 
zo te bepalen dat de veranderingen over de tijd in aantallen HIV-1 diagnoses en AIDS bij MSM 
verklaard konden worden. Met deze resultaten was het vervolgens mogelijk om het reproductie-
aantal over de tijd, R(t), uit te rekenen. R(t) is het aantal nieuwe infecties dat een MSM geïn-
fecteerd op tijdstip t maakt gedurende de rest van zijn leven onder gelijkblijvende condities: als 
groter dan één zal de epidemie groeien, en als kleiner dan één zal de epidemie krimpen. We 
laten zien dat samen met een daling van 57% in risicogedrag, R(t) onder de één daalde van 1985 
tot 2000. Sinds cART vanaf 1996 voor iedereen beschikbaar kwam, is het risicogedrag echter 
weer gestegen met 66%. Dit resulteert in een grotere R(t) van rond de epidemische drempel één, 
wat betekent dat de epidemie in de periode 2000 tot 2006 zichzelf in stand houdt. Het per-
centage ongediagnosticeerde MSM van het totaal aantal HIV-1 positieve MSM is gedaald naar 
24%. Dit komt doordat de gediagnosticeerde populatie langer leeft. In absolute getallen waren 
er eind 2006 ongeveer 1600 HIV-1 positieve MSM niet gediagnosticeerd, welke verantwoorde-
lijk zijn voor 90% van de HIV-1 transmissie. Een daling in de tijd tussen infectie en diagnose, 
gemiddeld 2,5 jaar in 2006, samen met een eerdere start van cART, zou duizenden toekomstige 
infecties kunnen voorkomen. De recente stijging in de proportie van nieuw gediagnosticeerde 
individuen met hoge CD4 cel waarden bevestigt de resultaten van ons model in het interprete-
ren van recente stijgingen in jaarlijkse aantallen HIV-1 als toename van HIV-1 transmissie en 
vroegere diagnose, en niet als weerspiegeling van diagnose bij mensen die jaren geleden al geïn-
fecteerd zijn. Als het risicogedrag onder MSM niet was gestegen na de introductie van cART, 
zou R(t) 0.60 zijn, en zou de epidemie afnemen. Hypothetische scenarioanalyse liet verder zien 



Impact of antIretrovIral therapy on hIv-1 transmIssIon dynamIcs

114

dat in afwezigheid van de lagere infectiviteit door cART in behandelde patiënten, de epidemie 
twee keer zo groot zou zijn als nu.
Vervolgens wilden we beter inzicht verkrijgen in de tijd tussen infectie en transmissie. Hiervoor 
deden we een fylogenetische studie met de HIV-1 subtype B polymerase sequenties van 2877 
patiënten. Deze sequenties zijn afgenomen voor de screening van resistentie tegen antiretrovirale 
drugs. De mate van gelijkheid van deze RNA sequenties van verschillende personen reflecteert 
de onderliggende transmissienetwerken. Onder MSM vonden we dat 25% van de transmis-
sies plaats vindt binnen 7 maanden na infectie, 50% binnen 17 maanden, en 75% binnen 2,7 
jaar. Deze bevinding is compatibel met de resultaten van het mathematische transmissiemodel. 
Transmissie van resistent HIV-1 vanuit de met cART behandelde populatie bleek gering. Ech-
ter tenminste 23% van de mensen die falen op cART, zonder eerst monotherapie te gebruiken, 
waren reeds geïnfecteerd met resistent HIV-1. Transmissie van HIV-1 met stabiele resistentie 
gerelateerde mutaties hebben subepidemieën gevormd. Gemiddeld 6% van de HIV-1 positieve 
MSM geïnfecteerd tussen 1987 – 2007 had resistentie gerelateerde mutaties. Na 2004, had 1% 
van de HIV-1 infecties bij MSM resistentie tegen 2 of 3 drugs types. De druk om te muteren 
in afwezigheid van cART op verschillende resistentie gerelateerde posities duid op een lagere 
fitness van HIV-1 met deze mutaties. Alleen wanneer een sequentie wordt afgenomen kort na 
infectie kan de aanwezigheid van deze mutaties aangetoond worden.
Concluderend: er is opnieuw een HIV-1 epidemie gaande bij MSM in Nederland. De stijging in 
risicogedrag heeft de voordelen van cART in het reduceren van HIV transmissie teniet gedaan. 
Bij MSM verspreid zowel HIV-1 met als zonder resistente mutaties zich voornamelijk vanuit de 
ongediagnosticeerde populatie. Transmissie van HIV-1 met resistentie tegen meerdere drugs 
typen is vooralsnog incidenteel. Vroegere diagnose zou mogelijk kunnen zijn door partner 
waarschuwing en beter, makkelijker, en vaker te testen. Samen met vroege start van cART en 
een daling in risicogedrag zou dit effectief de HIV-1 epidemie onder MSM reduceren.


