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Summary 





HIV-1 superinfection is defined as acquisition of another HIV-1 strain after an initial 

HIV-1 strain has established infection and has induced an adaptive immune 

response. After the first cases of HIV-1 superinfection have been published in 2002, 

HIV-1 superinfection has been confirmed for almost 50 individuals, yet knowledge 

on circumstances in which superinfections are occurring and on the impact of risk 

settings and immune responses remain fragmentary. 

After a general introduction in chapter 1 on the detection, incidence and clinical 

relevance of HIV-1 superinfection, chapter 2 described HIV-1 superinfection of an 

HLA-B5701-positive long-term elite controller of HIV-1 disease. This elite controller 

contracted superinfection from a new partner and the long-term partner of the elite 

controller subsequently also seroconverted for HIV-1 antibodies. Phylogenetic 

analysis showed that all three men were infected with virtually the same virus, yet 

they experienced pronounced differences in disease outcomes, the elite controller 

showing more control over this virus variant than his two partners, which indicates 

the importance of host factors. The elite controller had the ability to control two 

different HIV-1 variants, and factors involved in elite control of HIV-1 infection 

might not account for resistance against HIV-1 superinfection.  

In chapter 3, absence of HIV-1 superinfection in 68 homosexual participants of the 

Amsterdam Cohort Studies at one year after seroconversion between 1985 and 

1997 coincided with reduced sexual risk behavior. Behavioral data showed that upon 

HIV-1 diagnosis, participants engaged in sexual intercourse with fewer partners, 

they reported more frequent condom use and a lower frequency of anal intercourse 

then before seroconversion. Risk elimination messages were available to the 

Amsterdam gay community already early during the Dutch HIV-1 epidemic resulting 

from studies performed after the first detected AIDS cases in the US and might have 

contributed to prevention of HIV-1 superinfection in the homosexual cohort of the 

Amsterdam Cohort Studies.  

In chapter 4, a subset of 15 HIV-1 positive homosexual men from the Amsterdam 

Cohort Studies exhibiting higher-risk sexual behavior was analyzed longitudinally for 

the occurrence of HIV-1 superinfection. Serial serum samples were screened before, 

during and after self-reported sexual risk periods and one potential case of HIV-1 

superinfection was detected. This low incidence of HIV-1 superinfection despite 

higher-risk sexual behavior may indicate that multiple factors are involved in 

resistance against HIV-1 superinfection.  

In chapter 5, long-term follow up of a documented HIV-1 donor-recipient pair 

revealed absence of HIV-1 superinfection. High-resolution phylogenetic analyses 

convincingly showed absence of further HIV-1 transmissions after the initial 
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transmission between the two men, hence absence of superinfection with 

homologous HIV-1. Both men also reported sexual contact with other partners and 

analysis did not support superinfection with heterologous virus either. Adaptive 

immunity may contribute to resistance against HIV-1 superinfection with 

homologous virus although the sexual risk settings, such as number of partners, 

number of sex acts, sexual techniques, frequency of condom use, and presence of 

sexually transmitted infections and mucosal traumas may be important factors as 

well.

Chapter 6 compared two pre-screening methods for HIV-1 superinfection, 

heteroduplex mobility assay (HMA) and presence of ambiguity codes in population-

based sequences. HMA showed a higher sensitivity to detect sequence variability 

compared to the ambiguity code approach. Although the ambiguity code approach 

might be a tool for fast pre-screening of large cohorts, HMA seems to be a more 

appropriate means to detect sequence variability leading eventually to identification 

of HIV-1 superinfection cases.  



Samenvatting





HIV-1 superinfectie is infectie met een andere HIV-1 variant nadat infectie met een 

eerste HIV-1 variant een immuun respons heeft geïnduceerd. Na de eerste 

publicaties in 2002, is HIV-1 superinfectie gerapporteerd voor bijna 50 personen, 

maar er is nog steeds veel onduidelijk. Dit proefschrift beoogt bij te dragen aan een 

beter begrip van de factoren die HIV-1 superinfectie beïnvloeden. 

Na een algemene introductie over de detectie, incidentie en klinische relevantie van 

HIV-1 superinfectie (hoofdstuk 1), beschrijft hoofdstuk 2 het optreden van HIV-1 

superinfectie in een zogenaamde “elite controller” van HIV infectie. Deze elite 

controller bleek het superinfecterende virus te hebben gekregen van een nieuwe 

partner. Zijn vaste partner seroconverteerde vervolgens ook. Fylogenetische 

analyses toonden aan dat alle mannen geïnfecteerd waren met dezelfde HIV-1 

variant. Zij vertoonden echter uitgesproken verschillen in het klinische beloop van 

hun infectie, waarbij de elite controller opnieuw een relatief gecontroleerde infectie 

had terwijl de twee partners juist een progressieve stijging van de virale load lieten 

zien. Deze verschillen onderstrepen het belang van gastheer factoren in het 

klinische beloop van HIV-1 infectie. 

In hoofdstuk 3 wordt de afwezigheid van HIV-1 superinfectie aangetoond in het 

eerste jaar na seroconversie in 68 deelnemers van het Amsterdamse Cohort van 

homoseksuele mannen met HIV-1, wat samenviel met een afname in seksueel risico 

gedrag. Gedragsdata laten inderdaad zien dat de deelnemers na de diagnose van 

HIV-1 infectie een lager aantal verschillende sekspartners rapporteerden, minder 

vaak anale seks hadden, en vaker een condoom gebruikten dan voor seroconversie. 

Voorlichting over risicogedrag werd al vroeg in de Nederlandse HIV-1 epidemie 

verstrekt en kan bijgedragen hebben aan de preventie van superinfectie in het 

Amsterdamse Cohort van homoseksuele mannen. 

In hoofdstuk 4 is de prevalentie en incidentie van superinfectie onderzocht in 15 

HIV-1 geïnfecteerde homoseksuele mannen die hoger risico gedrag rapporteerden. 

Serum monsters die waren verkregen voor, tijdens en na de periode waarin 

veelvuldige onbeschermde seksuele contacten gerapporteerd waren werden 

geanalyseerd en één geval van mogelijke HIV-1 superinfectie kon worden 

aangetoond. Deze bevinding suggereert dat hoger risicogedrag de kans op 

superinfectie niet perse vergroot en maakt het aannemelijk dat andere factoren een 

rol spelen in het wel of niet optreden van superinfectie. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de afwezigheid van HIV-1 superinfectie tijdens een 

langdurige volgstudie van een HIV-1 donor-ontvanger paar wat na de eerste HIV-1 

transmissie doorging met onbeschermde seks. De afwezigheid van superinfectie met 

een homologe HIV-1 variant werd onderbouwd met verschillende geavanceerde 
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fylogenetische analyses. Deze bevinding suggereert dat infectie met HIV-1 mogelijk 

wel bescherming biedt tegen infectie met homoloog virus. Beide cohort deelnemers 

rapporteerden ook onbeschermde seksuele contacten met andere partners en 

fylogenetische analyses toonden ook geen superinfectie met heterologe HIV-1 

varianten aan. Hoewel deze bevinding een rol voor beschermende immuniteit tegen 

homologe HIV-1 varianten niet uitsluit, spelen in deze partners mogelijk andere 

factoren ook een rol in het niet optreden van superinfectie, zoals seksuele 

technieken, condoom gebruik en de aanwezigheid van andere seksueel 

overdraagbare aandoeningen. 

In hoofdstuk 6 worden twee methoden vergeleken waarmee een eerste screening 

voor superinfectie gedaan kan worden. De heteroduplex mobiliteits assay (HMA) 

blijkt een hogere gevoeligheid te hebben voor het aantonen van sequentie variatie 

dan de methode waarbij ambiguity codes in populatie-sequenties geanalyseerd 

worden. Hoewel de ambiguity code methode zeer geschikt is voor het screenen van 

grote cohorten lijkt HMA de aangewezen methode voor het aantonen van sequentie 

variatie en daarmee voor het aantonen van HIV-1 superinfectie. 




