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Samenvatting  

In dit proefschrift worden de epidemiologie van hepatitis C virus (HCV) in 
druggebruikers (DU) en de immunologie van HCV in DU, homomannen en 
ziekenhuispatiënten beschreven. Het proefschrift begint met een algemene inleiding 
over de epidemiologische, virologische, immunologische en klinische kenmerken van 
HCV infectie. 

Epidemiologie 
Injecterende DU hebben een verhoogd risico om HCV en humaan immunodeficiëntie 
virus (HIV) op te lopen door het delen van spuiten en naalden. In de Amsterdamse 
Cohort Studie (ACS) onder DU, die oorspronkelijk geïnitieerd werd om de epidemiologie 
van HIV en AIDS te bestuderen, worden alle deelnemers prospectief getest op de 
aanwezigheid van HIV. Om de epidemiologie van HCV te bestuderen, zijn alle 
deelnemers met tenminste 2 bezoeken retrospectief getest op de aanwezigheid van 
HCV antistoffen. 
In hoofdstuk 2.1 worden de HCV prevalentie, incidentie en risicofactoren voor het 
oplopen van HCV beschreven in DU uit de ACS. De HCV prevalentie in DU die ooit 
drugs hebben geïnjecteerd was hoog, variërend tussen de 63% en 93% per 
kalenderjaar in de periode van 1985-2005. De jaarlijkse HCV incidentie daalde 
substantieel van 27,5/100 persoonsjaren in de jaren ’80 tot 2/100 persoonsjaren in meer 
recent kalenderjaren. Injecterend druggebruik en het daarbij delen van naalden was de 
belangrijkste risicofactor voor HCV infectie. De daling van de HCV incidentie was 
vergelijkbaar met de daling van de HIV incidentie in de ACS. 
De observatie van een dalende HCV en HIV incidentie bracht ons ertoe het effect van 
zgn. harm reduction programma’s op de incidentie van beide infecties te onderzoeken 
onder DU die rapporteerden ooit gespoten te hebben. Deelname aan ‘harm reduction’ 
programma’s werd in categorieën verdeeld door de meest belangrijke componenten 
(methadondosering en deelname in spuitomruilprogramma’s) te combineren. Op deze 
manier konden er vijf niveaus van deelname aan harm reduction programma’s worden 
gedefinieerd, variërend van geen deelname tot volledige deelname. Methadondosering 
of deelname aan spuitomruilprogramma’s alleen waren afzonderlijk niet significant 
geassocieerd met het niet oplopen van HCV of HIV. In hoofdstuk 2.2 vonden we 
daarentegen dat DU die ooit hadden geïnjecteerd een lager risico hadden op HIV en 
HCV wanneer beide harm reduction strategieën werden toegepast in vergelijking met 
DU die niet of onvolledig deelnamen aan harm reduction programma’s. 
In DU die rapporteerden dat zij nooit gespoten hadden bij intrede in de ACS vonden we 
een hogere prevalentie van HCV (6.3%) dan in de algemene Nederlandse populatie 
(hoofdstuk 2.3). We bestudeerden incidentie, prevalentie, determinanten en de 
moleculaire epidemiologie van HCV om inzicht te krijgen in de verspreiding van HCV 
onder niet-injecterende DU. De HCV incidentie was erg laag (0.49/100 persoonsjaren). 
Determinanten van een prevalente HCV infectie waren HIV infectie, vrouwelijk geslacht 
en het starten van injecterend druggebruik tijdens follow up in de ACS (een mogelijke 
marker van injecterend druggebruik in het verleden). Met behulp van fylogenetische 
analyse toonden we aan dat in niet-injecterende en injecterende DU (deels) dezelfde 
HCV virussen circuleren. Dit impliceert dat de verspreiding van HCV onder niet-
injecterende DU gelinkt is aan de epidemie in injecterende DU. Het verhoogde risico op 
HCV infectie in DU die rapporteren nooit geïnjecteerd te hebben zou verklaard kunnen 
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worden door het onderrapporteren van injecteren of door transmissie van HCV van 
injecterende naar niet-injecterende DU. Bovendien zou er sprake kunnen zijn van 
huishoudelijke of seksuele transmissie van injecterende naar niet-injecterende DU. 

Natuurlijk beloop van HCV infectie 
Omdat acute HCV meestal onopgemerkt blijft en asymptomatisch verloopt, zijn veel 
aspecten van het natuurlijk beloop van HCV nog onbekend. In hoofdstuk 3.1 laten we 
zien dat 33.0% van de HCV seroconverters in de ACS het virus spontaan klaart. In onze 
studie blijkt vrouwelijk geslacht de belangrijkste voorspeller van spontaan klaren van 
HCV. Geen andere virale of socio-demografische kenmerken waren significant 
geassocieerd met spontaan klaren van HCV, maar de rol van co-infecties met HIV of 
hepatitis B virus ten aanzien van het spontaan klaren van HCV dienen verder worden 
uitgezocht.  
De progressie van levergerelateerde ziekte is versneld in HIV/HCV co-geïnfecteerde 
individuen  De invoering van highly active antiretrovirale therapie (HAART) heeft de 
levensverwachting van DU met HIV verbeterd, waardoor het aannemelijk is dat HCV 
gerelateerde sterfte in deze groep belangrijker wordt. In hoofdstuk 3.2 beschrijven we 
de verschillen in overall en doodsoorzaakspecifieke sterfte in DU met HIV/HCV co-
infectie, HCV mono-infectie, HIV mono-infectie en DU zonder HIV of HCV. We laten 
zien dat HIV/HCV co-geïnfecteerde DU een verhoogd risico op levergerelateerde sterfte 
houden in het HAART tijdperk vergeleken met HCV mono-geïnfecteerde DU. 

Immunologie tijdens acute HCV infectie 
In hoofdstuk 4.1 hebben we HCV-specifieke T celresponsen geanalyseerd in DU met 
HCV seroconversie met als doel beter inzicht te krijgen in factoren die geassocieerd zijn 
met spontaan klaren van HCV. We zagen dat de specificiteit van de HCV-specifieke 
CD4+ memory T celrespons het beste spontaan klaren van HCV voorspelt: een 
HCV-specifieke CD4+ T celrespons die met name tegen niet-structurele eiwitten van 
HCV gericht was geassocieerd met spontaan klaren van HCV. Verder observeerden we 
de aanwezigheid van HCV-specifieke memory CD4+ T celresponsen vóór de 
gedocumenteerde HCV seroconversie. Dit impliceert dat er reeds blootstelling aan HCV 
was zonder dat er dat er een daadwerkelijke HCV infectie optrad. 
In hoofdstuk 4.2 beschrijven we de ontwikkeling van HCV-specifieke T celresponsen 
gedurende acute HCV infectie in vier HIV geïnfecteerde mannen die seks hebben met 
mannen (MSM). We laten zien dat acute HCV infectie onderdrukt kan worden in HIV 
geïnfecteerde personen met HCV-specifieke CD4+ T celresponsen gericht tegen niet-
structurele eiwitten van HCV. 
Om de invloed van HIV infectie op HCV-specifieke CD4+ T celresponsen in acute HCV 
infectie beter te begrijpen, hebben we in hoofdstuk 4.3 HCV specifieke T celresponsen 
gemeten in DU met acute HCV mono- of HCV/HIV co-infectie. Verder hebben we 
gekeken naar de invloed van HIV op bestaande HCV specifieke CD4+ T celresponsen 
door deze te meten voor en na HIV seroconversie in DU die al HCV geïnfecteerd waren. 
We laten zien dat zowel mono-geïnfecteerde DU die een chronische infectie 
ontwikkelen als DU met acute HIV/HCV co-infectie die eerder in contact kwamen met 
HCV een hogere T celrespons tegen Core eiwit hebben dan DU die HCV spontaan 
klaren. Verder werd na HIV seroconversie de HCV specifieke T celrespons in 3/5 DU 
ongunstig beïnvloedt en meer tegen Core gericht. Deze resultaten geven een 
aanwijzing dat het effect van HIV infectie op HCV specifieke  T celresponsen niet 
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eenduidig is, maar wordt beïnvloedt door de volgorde van de infectie en de uitkomst van 
een eventuele eerdere HCV infectie. 
In hoofdstuk 4.4 beschrijven we de onverwachte bevinding dat er reeds 
HCV-specifieke CD4+ T celresponsen aanwezig waren in 3/3 MSM voordat er HCV 
seroconversie optrad. Dit is een indicatie dat deze individuen blootgesteld zijn geweest 
aan HCV, maar nog niet (chronisch) geïnfecteerd raakten tot een later tijdstip. 

Immunologie tijdens chronische HCV infectie 
In de hoofdstukken 4.1, 4.2 en 4.3 observeerden we een ongunstig associatie van 
HCV-specifieke T celresponsen gericht tegen het Core eiwit van HCV en het 
ontwikkelen van chronische HCV infectie. We zagen echter niet in alle individuen met 
chronische HCV Core-specifieke T celresponsen. In hoofdstuk 5.1 hebben we daarom 
gekeken naar de relatie tussen herhaalde blootstelling aan HCV (door persisterend 
risicogedrag) en de focus van de HCV-specifieke CD4+ T celrespons in injecterende DU 
met een hoge frequentie van injecterend druggebruik en delen van naalden versus DU 
die rapporteerde nog nooit te hebben gespoten bij intrede in de ACS. We observeerden 
hogere HCV-specifieke CD4+ T celresponsen in injecterende DU dan in niet-
injecterende DU, wat suggereert dat herhaalde blootstelling de immuunrespons 
verhoogd. Geen van de HCV-RNA negatieve DU had een detecteerbare 
HCV-specifieke CD4+ T celrespons, in tegenstelling tot 40-44% van de HCV-RNA 
positieve DU. Dit suggereert dat de continue aanwezigheid van RNA de T celrespons 
beïnvloedt. 
Het precieze werkingsmechanisme van HCV therapie is onbekend. Het wordt 
gesuggereerd dat het uiteindelijk klaren van HCV tijdens therapie met gepegyleerd 
interferon (PEG-IFN) en ribavirine HCV specifieke cytotoxische T cellen kunnen 
stimuleren en op deze manier HCV geïnfecteerde levercellen kunnen opruimen. 
HIV/HCV co-infectie is geassocieerd met een lagere kans op succesvolle behandeling 
van HCV. In hoofdstuk 5.2, beschrijven we het beloop van de HCV-specifieke CD4+ en 
CD8+ T celrespons tijdens HCV therapie in HCV genotype 1 en 3 geïnfecteerd patiënten 
met HIV. Gedurende de eerste 12 weken van therapie zagen we geen toename van de 
HCV-specifieke T celrespons, maar juist een afname van de breedte en de hoogte van 
de respons. Deze afname verliep parallel aan de daling van de hoeveelheid HCV RNA 
gedurende antivirale therapie. Dit suggereert dat HCV-specifieke T cellen geen 
belangrijke rol spelen in het geforceerd klaren van HCV onder antivirale therapie. 
Verder zagen we dat patiënten die geïnfecteerd waren met HCV genotype 3 een hogere 
perforine expressie in CD8+ T cellen bij start van therapie hadden dan patiënten die 
geïnfecteerd waren met HCV genotype 1. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat er een 
verschil is in totale immuunactivatie tussen patiënten met HCV genotype 1 en 3 die 
tevens een HIV infectie hebben. 
 
Uiteindelijk worden in hoofdstuk 6 de resultaten uit dit proefschrift besproken en in een 
bredere context geplaatst. 
 


