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Hoofdstuk 1 begint met een kort overzicht van de verschillende fasen van het 

natuurlijke beloop van de HIV infectie. Als belangrijk gevolg van de HIV infectie 

neemt de weerstand geleidelijk aan af waardoor geïnfecteerde patiënten steeds 

vatbaarder worden voor bepaalde vormen van tumoren en allerlei infecties. Naar 

mate de immuun stoornis ernstiger wordt, verandert het scala en het beloop van 

de infecties die kunnen optreden. Voordat men de beschikking had over de 

huidige combinatie therapie (HAART of cART genaamd)  was het onmogelijk om 

op adequate wijze de vermenigvuldiging van het HIV virus tegen te gaan. Deze 

periode, de zo genoemde “pre-HAART era”, werd dan ook gekarakteriseerd door 

een steeds verdergaande destructie van het immuunsysteem. Ernstige 

oogheelkundige betrokkenheid kwam veelvuldig voor bij patiënten met een 

vergevorderde afname van hun afweer. Hiervan is CMV retinitis de bekendste, 

maar er zijn talloze voorbeelden beschreven van de meest uiteenlopende oog-

heelkundige afwijkingen bij AIDS. De patiënten kwamen vaak relatief laat met 

ernstige oogaandoeningen bij de dokter, omdat bij zulke diepe immuunstoornissen  

het lichaam niet meer met een ontstekingsreactie (afweerreactie) kan reageren 

waardoor de symptomen vaak laat optreden.  

De behandeling van deze vaak zeer ernstige oogproblemen was in die tijd vooral 

gericht op het voorkómen of zolang mogelijk uitstellen van blindheid door te 

proberen opportunistische infecties in een vroeg stadium op te sporen en te 

behandelen. Immuungecompromitteerde patiënten hadden vaak meerder (oppor-

tunistische) infecties tegelijkertijd, elk met hun eigen complexe behandelings-

regimes, wat resulteerde in een zeer zware belasting voor de patiënten. 

Met de introductie van cART in 1996 kwamen er nieuwe perspectieven. De nieuwe 

medicatie maakte het mogelijk de replicatie van het HIV virus effectiever af te 

remmen, waardoor het immuun systeem zich weer meer of minder kon gaan 

herstellen. Als gevolg hiervan nam de incidentie van opportunistische infecties 

drastisch af. Herstel van de afweer bleek mogelijk tot een niveau waarop een 

bestaande CMV retinitis tot stilstand kwam en patiënten zelfs zonder onderhouds- 

behandeling (voorheen altijd noodzakelijk) konden.  

Helaas gaat bij een deel van de patiënten die cART krijgen het herstel van de 

afweer gepaard met pathologische ontstekingsreacties en atypische presentaties 

van (opportunistische) infecties. Deze klinische entiteit staat bekend als “immuun 

reconstitution inflammatory syndrome” (IRIS). Oogheelkundige vormen van IRIS, 

vaak “immuun recovery uveitis” (IRU) genoemd, zijn meestal geassocieerd met 
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een voorgeschiedenis van CMV retinitis. In derde wereld landen, waar veel 

opportunistische infecties voorkomen, is IRIS van toenemend belang. 

 

In Hoofdstuk 2 worden twee klinische voorbeelden beschreven van ernstige late 

oogcomplicaties na gordelroos, veroorzaakt door het varicella zoster virus (VZV), 

bij patiënten met een ernstig gestoorde afweer. Deze patiënten laten zien dat een 

infectie met dezelfde verwekker een verschillend klinisch beloop kan hebben en 

dat alertheid bij patiënten met een ernstig gestoord immuunsysteem geboden is. 

Een van beiden kwam met een heftige zich snel uitbreidende vorm van retinitis, 

die in korte tijd eindigde in dubbelzijdige blindheid. Het klinische beloop van deze 

aandoening (“progressive outer retinal necrosis”) bij ernstige immuun stoornissen 

onderscheidt zich van het beeld dat we zien bij de meer bekende, eveneens VZV-

geassocieerde, acute retinale necrose bij niet-immuun gecompromitteerde patiën-

ten. De tweede patiënt presenteerde zich met symptomen passend bij een 

dubbelzijdige ontsteking van de oogzenuw die werd gediagnosticeerd als neuritis 

retrobulbaris. Deze aandoening is eveneens geassocieerd met VZV en kan 

voorafgaan aan het optreden van een VZV retinitis. Door vroegtijdige herkenning 

van de prodromale symptomen konden wij door intensivering van de intraveneuze 

antivirale medicatie bij deze patiënt progressie tot blindheid voorkomen. 

 

Hoofdstuk 3 is een monografie over fomivirsen, een 21-fosforothiaat oligonucleo-

tide, ontwikkeld voor de behandeling van CMV retinitis bij immuungecompro-

mitteerde patiënten. Fomivirsen behoort tot een nieuwe generatie medicijnen die 

bekend staan als antisense verbindingen. Het zijn krachtige synthetisch ontwik-

kelde medicijnen, die door zich te binden aan complementair mRNA, de translatie 

en daaropvolgende synthese van specifieke eiwitten remmen. 

Fomivirsen heeft een ander aangrijpingspunt dan de DNA polymerase remmers 

ganciclovir en foscarnet, waardoor de werking complementair is. Zowel  in vitro als 

in vivo remt fomivirsen de CMV replicatie in het netvlies bij de mens. Het wordt 

door middel van een injectie in het glasvocht toegediend en wordt goed verdragen. 

Fomivirsen is ook werkzaam gebleken bij “klinisch resistente” CMV retinitis. 

Bijwerkingen zijn beperkt tot een tijdelijke verhoging van de oogboldruk en er zijn 

enkele gevallen van een intraoculaire ontstekingsreactie beschreven; beide 

bijwerkingen zijn goed te behandelen. Concluderend kan gezegd worden dat 

fomivirsen een waardevolle plaats heeft in de strijd tegen CMV retinitis. 

 

Hoofdstuk 4 werd gepubliceerd vlak na de introductie van de HAART in 1996. Het 

is een verslag van een prospectieve observationele studie bij 15 opeenvolgende 
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patiënten die allen op onderhoudsbehandeling voor CMV retinitis stonden, en 

beschrijft het effect van protease remmers op het beloop van de retinitis in relatie 

tot veranderingen in het aantal CD4+ T-cellen. We onderscheidden 3 patronen in  

immuun response gedurende de eerste 6 maanden na het starten met  protease 

remmers. Recidieven van de CMV retinitis werden alleen gezien bij patiënten die 

geen stijging van het CD4 getal vertoonden. Bij patiënten die een blijvende 

verbetering van hun CD4 aantallen kregen na behandeling met protease remmers 

traden zelfs na 42-52 weken geen recidieven op. Soortgelijke bevindingen werden 

ook door andere onderzoekers gemeld en waren voor enkele patiënten die een 

flinke stijging van hun CD4 getal hadden doorgemaakt, aanleiding om op eigen 

initiatief te stoppen met hun onderhoudsbehandeling voor de CMV retinitis. 

In hetzelfde artikel rapporteren wij ook over een meer dan tot dan toe gebruike-

lijke intraoculaire ontstekingsreactie die wij waarnamen in de eerste periode na het 

starten met protease remmers. Deze ontstekingsreactie trad bij 6 patiënten op, 

bleek mild te verlopen en herstelde zonder therapeutische interventies. Bij vier  

patiënten ging het optreden gepaard met een stijging van hun CD4 cellen tot 

waarden boven de 100. Wij menen dat deze vitritis het gevolg is van het toe-

genomen vermogen van het immuunsysteem om een afweerreactie te genereren, 

en dus een uiting is van een verbeterde afweer. Tegenwoordig zouden wij de 

geobserveerde reactie duiden als immuun recovery vitritis (oogheelkundige IRIS of 

IRU).  

 

Hoofdstuk 5 illustreert het diagnostische dilemma dat kan voorkomen bij 

patiënten met een matig herstel van de afweerfunctie bij behandeling met cART. 

Een patiënt met een bewezen Leishmania major infectie, met een goede reactie 

op behandeling met antibiotica, ontwikkelde een ernstige dubbelzijdige intra-

oculaire ontstekingsreactie met grote granulomen, 6 maanden na het starten met 

cART. Dit beeld werd geduid als oculaire IRIS, en aanvankelijk behandeld met 

lokale en later systemische corticosteroïden. In verband met oogheelkundige  

verslechtering werd de patiënt verwezen. Bij deze patiënt bleek de therapietrouw 

slecht te zijn. Herstart met  intraveneuze antibiotica leek aanvankelijk verbetering 

te geven, maar een al blind oog werd toenemend pijnlijk en moest vervolgens 

operatief worden verwijderd. Histopathologisch onderzoek en analyse met PCR 

van verschillende structuren van het oogmateriaal waren suggestief voor een 

actieve oogheelkundige infectie door Leishmania. Deze casus onderstreept het 

belang van multidisciplinair samenwerken bij ingewikkelde pathologie. Herhaald 

oogheelkundig onderzoek met korte tussenpozen is geïndiceerd bij immuun-

gecompromiteerde patiënten, zeker tijdens behandeling met corticosteroïden.  
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Hoofdstuk 6 is een overzicht van de literatuur over “Immune Recovery Uveitis 

(IRU)”. Dit kan worden beschouwd als het oogheelkundige equivalent van het 

“Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome (IRIS)”. IRIS wordt gebruikt om 

een scala van aandoeningen te beschrijven die kunnen optreden als gevolg van 

een gedeeltelijk herstel van de immuunrespons na succesvolle behandeling met 

cART. Deze aandoeningen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een 

meer dan gemiddelde ontstekingsreactie en kunnen leiden tot een verslechtering 

van het klinische beeld van een opportunistische infectie (paradoxale reactie). Ook 

kunnen zich nieuwe manifestaties van infectieuze afwijkingen voordoen, die 

meestal als “unmasking syndromes” worden aangeduid. Helaas wordt de 

terminologie met betrekking tot IRIS en IRU niet altijd even consequent gebruikt 

en bestaat er ook geen uniforme definitie van IRU. In dit hoofdstuk, proberen we 

de meest frequente klinische kenmerken van IRU onder een noemer te brengen 

om tot een betere definitie te komen.  

 

Hoofdstuk 7 is de vertaling van een Nederlands overzichtsartikel. In de literatuur 

wordt de oogheelkundige IRIS meestal geassocieerd met CMV retinitis. De 

artikelen hierover zijn meestal gebaseerd op retrospectieve analyse van 

onderzoeksgegevens van patiënten behandeld voor een CMV retinitis, waardoor 

mogelijk selectiebias optreedt. In meerdere studies komt het risico op permanent 

visusverlies naar voren als een lange termijncomplicatie van IRU. In onze ervaring 

is dit echter een zeldzame complicaties en is het beloop van IRU meestal mild en 

self-limiting. Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen dat er minder ernstige 

vormen van IRU bestaan die niet gerelateerd zijn aan CMV retinitis en soms in  

tevoren schijnbaar onaangetaste ogen optreden. Het risico op het ontwikkelen van 

ernstige IRIS in ogen met nieuw gediagnosticeerde CMV retinitis wordt naar ons 

idee overschat. Hoewel voor systemische aandoeningen mag gelden, dat een 

primaire behandeling van een opportunistische infectie voor een korte periode 

voorafgaand aan het starten met cART het risico op IRIS kan verminderen, moet 

men zich realiseren dat CMV retinitis geassocieerd is met een zeer hoog risico op 

mortaliteit. Uitstel van het starten met cART is daarom slechts zelden acceptabel. 

In dit hoofdstuk komt ook het potentiële gevaar om ziekten verkeerd te 

classificeren naar voren; vooral de differentiatie tussen “unmasking” vormen van 

IRU bij een zich herstellende afweer en het optreden van nieuwe infecties bij een 

nog steeds incompetent immuunsysteem kan complex zijn en vereist een multi-

disciplinaire aanpak en specifieke oogheelkundige expertise. 
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Hoofdstuk 8 is het eerste van twee hoofdstukken met de resultaten van onze 

studies in Maun, Botswana. In dit land, waar in 2002 een nationaal ARV 

programma van start is gegaan, hebben alle HIV geïnfecteerden met een ernstige 

immuunstoornis de beschikking over behandeling met cART. De cross-sectionele 

studie gepresenteerd in dit hoofdstuk is uitgevoerd om te peilen of onderzoek naar 

oogheelkundige IRIS fenomenen haalbaar zou zijn in dit land. Dit was niet à priori 

vanzelfsprekend, omdat, in tegenstelling tot in rijke landen, de incidentie van CMV 

in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara erg laag is. In dit hoofdstuk 

worden de oogheelkundige bevindingen beschreven bij 357 HIV positieve 

patiënten die de polikliniek van de infectieziekten unit (IDCC) bezochten voor 

controles in het kader van hun behandeling met cART. Bij het oogheelkundig 

onderzoek werd met name gelet op aan- of afwezigheid van tekenen passend bij 

intraoculaire ontsteking. Nagegaan werd in hoeverre deze gerelateerd was aan de 

duur van de behandeling met cART. Terwijl de prevalentie in de totale groep ca. 

10 procent bleek, vertoonde bijna een derde van de patiënten die recent (uiterlijk 

16 weken voorafgaand aan het oogheelkundig onderzoek) gestart waren met 

cART ontstekingsverschijnselen van het oog. Dit resultaat suggereert dat het 

fenomeen gerelateerd is aan de vroege fase van de behandeling met cART en   

mogelijk een uiting is van een oogheelkundige vorm van IRIS. Wij concludeerden 

dat het uitvoeren van een prospectieve studie in Botswana gerechtvaardigd zou 

zijn om daarmee meer inzicht te krijgen in het vóórkomen en beloop van IRU en 

om te onderzoeken welke risico factoren daarbij een rol spelen.  

 

Hoofdstuk 9 beschrijft de resultaten van onze prospectieve studie, uitgevoerd in 

2006-2007. De studie opzet van meerdere episodes van ieder 5 weken met 

telkens 3 maanden daartussen, maakte het mogelijk om gegevens te verzamelen 

met een follow-up duur tot 1 jaar. HIV positieve volwassenen, die nog nooit cART 

hadden gebruikt, en op het punt stonden om te starten met de behandeling 

werden gevraagd mee te doen aan het onderzoek. Potentiële deelnemers 

ondergingen eerst een uitgangsonderzoek. Na inclusie werden zij 3-maandelijks 

vervolgd, synchroon met hun controle bezoeken aan de IDCC unit. Geen van de 

onderzochte deelnemers had tekenen van een actieve of doorgemaakte CMV 

retinitis bij het eerste onderzoek. Van de 168 patiënten bleven er 83 over voor 

statische analyse. Bij 23% troffen wij bij follow-up 3 maanden na het starten met 

cART tekenen van intraoculaire ontsteking aan. Deze ontsteking was mild en bij 

de meeste patiënten van voorbijgaande aard. Bij 6 maanden was er slechts bij 2 

van 25 patiënten nog sprake van intraoculaire ontsteking. Uitgebreide statistische 

analyse voor longitudinale data, alsmede multivariabele logistische regressie 
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analyse werd toegepast om potentiële risicofactoren voor het ontwikkelen van IRU 

te onderzoeken. Een laag CD4 getal bij aanvang van de behandeling bleek de 

belangrijkste geassocieerde risicofactor te zijn. IRU bleek ook geassocieerd met  

een voorgeschiedenis van TB. Door het veelvuldig voorkomen van TB en de 

afwezigheid van CMV is deze populatie zeer verschillend ten opzichte van de 

westerse wereld; De gevonden associatie met TB lijkt er op te wijzen dat IRU in 

deze patiënten eerder is geassocieerd met mycobacteriële antigenen en niet 

zozeer met CMV, wat mogelijk het mildere beloop verklaart. 

 


