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s a m E n V at t I n G

Het humaan immuundeficiëntie virus (HIV) is de veroorzaker van AIDS (acquired 
immunodeficiency syndrome), het eindstadium van de HIV-infectie. Dit virus 
infecteert verschillende typen afweercellen waaronder CD4+ lymfocyten. Deze nemen 
gedurende de infectie gestaag in aantal af, mede veroorzaakt door een continue activatie 
van het immuunsysteem. Minder afweercellen betekent een verzwakt immuunsysteem 
waardoor opportunistische infecties makkelijker plaatsvinden. Zulke infecties 
worden HIV-patiënten vaak fataal. Naast directe virusinfectie van afweercellen wordt 
het opwekken van een goede afweerreactie ook bemoeilijkt doordat een patiënt 
veel virusdeeltjes heeft die er allemaal net iets anders uitzien. Een verzameling van 
virusdeeltjes die op elkaar lijken, noemen we een ‘quasispecies’. Deze quasispecies kan 
varianten bevatten die niet of niet optimaal door ons afweersysteem herkend worden. Zij 
kunnen zich hierdoor makkelijker vermenigvuldigen en hebben een replicatievoordeel 
vergeleken met varianten die wel door ons afweersysteem herkend worden.

HIV type 1 (HIV-1) is het meest voorkomende en bestudeerde type HIV en 
infecteert een cel via binding aan het CD4 molecuul. Vervolgens bindt het aan een 
coreceptor, meestal CCR5 en/of CXCR4. Overdracht naar een nieuwe gastheer wordt 
bijna altijd veroorzaakt door een virus dat CCR5 gebruikt. CXCR4-gebruikend HIV-1 
verschijnt vaak later in de infectie en wordt geassocieerd met versnelde progressie naar 
AIDS.

De mate van infectie verschilt per celtype en is (onder andere) afhankelijk van de 
hoeveelheid CD4 moleculen en coreceptoren aan de buitenkant van de cel, de fase van 
de celcyclus waarin de cel zich bevindt en de hoeveelheid CC-chemokines die worden 
produceert. Binnen de populatie van CD4+ lymfocyten hebben de centrale memory 
cellen de hoogste infectiegraad. Dit celtype wordt door meer virusdeeltjes geïnfecteerd 
dan naïeve en effector memory CD4+ lymfocyten. CD4+ lymfocyten worden weer meer 
geïnfecteerd dan monocyten/macrofagen, een ander type afweercel. Viruspartikels die 
geproduceerd worden door beide typen afweercellen, kunnen verschillen in infectiviteit, 
het gebruik van coreceptoren en het glycosyleringspatroon van het envelop eiwit. 
Dit eiwit zit aan de buitenkant van het viruspartikel en bindt naast CD4 ook beide 
coreceptoren op het celoppervlak. Het bevat veel koolhydraten die eigenschappen van 
HIV-1 beïnvloeden.

Er bestaan ook verschillen in de genetische samenstelling van de virus quasispecies 
afkomstig van de diverse CD4+ celtypen. Specifieke aminozuren in en rondom de V3 
regio van het envelop eiwit alsmede het patroon van glycosylering van het gehele eiwit 
zijn sterk gerelateerd aan het binden van de coreceptoren. Lading beïnvloedt ook het 
coreceptor gebruik en een hoge V3 lading wordt geassocieerd met een verandering 
van het gebruik van CCR5 naar CXCR4, in combinatie met veranderingen in het 
glycosyleringspatroon.

In dit proefschrift hebben wij onderzocht hoe celtype van invloed is op HIV-1 
door bestudering van het envelop gen. In Hoofdstuk 2 hebben wij de infectiegraad 
van naïeve, centrale en effector memory CD4+ lymfocyten gekwantificeerd waarbij 
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we grote variatie aantroffen tussen de celpopulaties alsmede tussen individuen. Een 
overheersende HIV-1 infectie van één subset binnen de CD4+ lymfocyten populatie 
beïnvloedt niet de genetische samenstelling van het virus in de drie onderzochte 
celpopulaties. Het virus dat zich in naïeve CD4+ lymfocyten bevond alswel in beide 
onderzochte memory populaties, kon genetisch niet worden onderscheiden van cel-
ongebonden virus. Dit was tevens het geval bij een individu dat besmet was met een 
virus dat van CCR5 gebruik naar CXCR4 gebruik veranderde. Deze bevindingen 
benadrukken dat elk van de onderzochte celpopulaties een belangrijke bijdrage levert 
aan de virusproductie, inclusief de naïeve CD4+ lymfocyten. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
invloed van antivirale therapie op HIV-1 in dezelfde celpopulaties. Twee tot vijf weken 
na aanvang van therapie namen we duidelijke veranderingen in virus diversiteit waar 
en zagen we een verhoging van de V3 lading in de effector memory lymfocyten. Zulke 
veranderingen waren afwezig in de andere celpopulaties. Dit zou erop kunnen duiden 
dat HIV-1 in effector memory cellen gevoeliger is voor therapie vergeleken met HIV-1 
in de andere CD4+ lymfocyt populaties. In Hoofdstuk 4 presenteren we een nieuwe 
methode voor het genereren van primaire HIV-1 isolaten met behulp van een cellijn en 
op basis van syncytia vorming. Dit vermijdt het gebruik van een CA-p24 ELISA voor 
het meten van de virusproductie. De met HIV-1 geïnfecteerde PBMC van patiënten 
worden samen gekweekt met U87.CD4 cellen die de CCR5 coreceptor tot expressie 
brengen. Op deze manier is het mogelijk om primaire HIV-1 isolaten te genereren 
zonder het gebruik van donor PBMC, die kunnen variëren in hun vatbaarheid voor 
HIV infectie. Deze meer gestandaardiseerde methode is gemakkelijk toe te passen en 
biedt de mogelijkheid voor meer veldonderzoek. We hebben deze methode met succes 
toegepast in Ghana, alwaar we patiënten rekruteerden voor onderzoek naar de invloed 
van tuberculose op met HIV-1 besmette personen (Hoofdstuk 5). Met de voortgaande 
HIV-1 epidemie raken meer mensen in Afrika naast HIV-1 besmet met een tweede 
infectie zoals tuberculose (TB) of malaria. Langzamerhand raakt er meer bekend over 
de wijze waarop deze co-infecties de HIV-1 infectie beïnvloeden. Bij personen die 
zowel besmet zijn met HIV-1 als lijden aan TB hebben wij de kenmerken onderzocht 
van cellen die specifiek zijn voor Mycobacterium tuberculose (MTB) om zo de invloed 
van deze co-infectie op HIV-1 te bepalen. Infectie met MTB wekt verschillende typen 
afweercellen op die ook verschillende gradaties van HIV-1 infectie bezitten. Infectie met 
cytomegalovirus (CMV) induceert een andere verhouding van afweercellen met een 
grotere populatie cellen die moeilijker te infecteren zijn. Dit is mogelijk een verklaring 
voor het beperkte verlies van CD4+ lymfocyten ten opzichte van een MTB co-infectie. 
Het fenotype of functie van een cel is op deze manier van invloed op de hoogte van 
HIV-1 infectie. De manier waarop celtype het fenotype van de virusdeeltjes beïnvloedt, 
is beschreven in Hoofdstuk 6. De aard van de lymfocytenpopulatie waardoor het virus 
geproduceerd wordt, had weinig tot geen invloed op de infectiviteit voor verschillende 
typen lymfocyten of het coreceptor gebruik van het virus. HIV-1 dat door macrofagen 
werd geproduceerd, was minder gevoelig voor neutralisatie door het 2G12 antilichaam 
dan virus geproduceerd door lymfocyten. Ook de mate waarin HIV-1 door DC-SIGN 
wordt doorgegeven aan lymfocyten kan afhangen van het celtype waardoor het virus 
wordt geproduceerd. Deze bevindingen hangen mogelijk samen met een verschil 
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in glycosylering van het envelop eiwit wanneer het virus door macrofagen danwel 
lymfocyten wordt geproduceerd. Aangezien koolhydraten betrokken zijn bij binding 
aan zowel DC-SIGN als aan 2G12, kan celtype van invloed zijn op bepaalde aspecten 
van de HIV-1 pathogenese. In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift bediscussiëren 
we onze bevindingen in de context van de recente literatuur (Hoofdstuk 7). We zetten 
uiteen hoe celtype van invloed kan zijn op de mate van HIV-1 infectie, virus evolutie en 
fenotype. Ook beschrijven wij het genereren van primaire virus isolaten en de invloed 
die MTB en HIV-1 op elkaar hebben. Hiermee draagt dit proefschrift bij aan de kennis 
over de invloed van celtype op de HIV-1 infectie en levert op den duur mogelijk een 
bijdrage aan het bestrijden van deze infectie.




