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Nederlandse Samenvatting
Al sinds de ontdekking van het humaan immuundeficiëntievirus type 1 (HIV-1) in 
1984 wordt er onderzoek gedaan naar een vaccin dat beschermt tegen besmetting met 
dit virus. Dat is hard nodig, want elk jaar komen er zo’n 2,8 miljoen nieuwe infecties 
bij en overlijden er 2 miljoen mensen aan AIDS, een verzameling symptomen die het 
gevolg is van onderdrukking van het immuun systeem door de HIV-1 infectie. Er bestaan 
wel medicijnen die HIV-1 een lange tijd kunnen onderdrukken, maar uiteindelijk 
kan het virus resistent worden tegen de medicijnen of moet de behandeling gestopt 
worden vanwege de ernstige bijwerkingen die na langdurig gebruik kunnen optreden. 
Tevens kunnen veel mensen in ontwikkelingslanden waar HIV-1 voorkomt de juiste 
medicijnen niet betalen. Een goed werkend vaccin tegen HIV-1 moet ervoor zorgen dat 
alle virusdeeltjes tegengehouden en gedood worden door het immuunsysteem. Hierdoor 
raakt de gevaccineerde persoon nooit geïnfecteerd en kan de besmetting ook niet 
doorgegeven worden. Een vaccin is dus een goede manier om de verspreiding van HIV-1 
tegen te gaan. Eind 2009 werd de uitslag bekend van een groot onderzoek in Thailand. 
Daaruit bleek dat het experimentele vaccin dat op vrijwilligers werd getest ongeveer 30% 
van de infecties kon voorkomen. Dat is niet veel, maar biedt wel hoop dat uiteindelijk een 
vaccin ontwikkeld kan worden dat bij een groot gedeelte van de mensen aanslaat. 

In dit proefschrift bespreek ik mijn promotieonderzoek dat er op gericht is 
een vaccin te ontwerpen dat werkt tegen HIV-1 via het opwekken van antistoffen. 
Antistoffen zijn eiwitten die door B-cellen geproduceerd worden als antwoord op het 
binnendringen van lichaamsvreemde stoffen. Soms zijn lichaamsvreemde stoffen niet zo 
gevaarlijk, bijvoorbeeld pollen, maar het kunnen bijvoorbeeld ook salmonellabacteriën 
of griepvirussen zijn. Als deze antistoffen op de juiste plek aan de bacterie of het virus 
binden, dan blokkeren die de normale werking van de ziekteverwekkers, alsof je een stok 
tussen de spaken van een fietswiel steekt. Op deze manier kunnen antistoffen voorkomen 
dat je ziek wordt. Een vaccin kan antistoffen opwekken die bescherming bieden omdat 
het een onderdeel van de ziekteverwekker bevat. Bij een vaccinatie tegen hepatitis B 
virus spuit men bijvoorbeeld een eiwit in dat ook op de buitenkant van dat virus zit. Het 
afweersysteem herkent het eiwit als lichaamsvreemd en gaat antistoffen aanmaken die 
ook het echte virus herkennen en inactiveren. Deze antistoffen blijven tot tientallen jaren 
na vaccinatie aanwezig in je bloed. Als het echte virus in het lichaam binnendringt zijn 
direct antistoffen aanwezig die het virus onmiddellijk uitschakelen, zodat je er niet ziek 
van kan worden. 

Helaas is een vaccin voor HIV-1 niet zo makkelijk als voor hepatitis B virus. Voor 
HIV-1 is het envelop-eiwit het enige onderdeel dat aan de buitenkant (de envelop) van 
het virusdeeltje zit. Het envelop-eiwit is verantwoordelijk voor het binnendringen van het 
virus in de gastheercellen zodat het zich daar kan vermenigvuldigen. HIV-1 dringt de cel 
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binnen doordat het envelop-eiwit zich hecht aan CD4, een receptor aan de buitenkant van 
de gastheercel. Dit virus eiwit kent meerdere trucjes om het menselijk immuunsysteem 
om de tuin te leiden. Eén van de trucjes is de enorme variatie die optreedt in het envelop-
eiwit van verschillende HIV-1 stammen. Omdat er veel virus varianten zijn en van 
tevoren niet bekend is met welke HIV-1 stam de infectie plaats zal vinden, moet een 
vaccin antistoffen opwekken tegen stukjes van het envelop-eiwit die voor elke virus stam 
hetzelfde zijn. 

In dit proefschrift beschrijf ik hoe ik geprobeerd heb de vele trucjes van het envelop-
eiwit te omzeilen. In hoofdstuk 2 bespreek ik de resultaten van een belangrijk onderzoek 
uitgevoerd door Zhou en collega’s. De structuur van een groot gedeelte van het envelop-
eiwit was namelijk bepaald terwijl het gebonden was aan een belangrijk antilichaam, b12. 
Dit is een van de weinige antistoffen waarvan bekend is dat het meerdere HIV-1 varianten 
herkent en kan uitschakelen (“neutraliseren”) en wordt daarom een breed neutraliserend 
antilichaam genoemd. b12 is zo bijzonder omdat het in staat is het envelop-eiwit te binden 
op de plek waar de CD4 receptor normaalgesproken bindt, zodat het virus dus de cel niet 
meer kan binnenkomen. Het virus is dan effectief geneutraliseerd. We zouden dan ook 
graag b12-achtige antistoffen willen opwekken met een vaccin. Hoe dat zou kunnen leren 
we aan de hand van de structuur die bepaald is door Zhou en collega’s. 

Suikers

Tijdens een natuurlijke infectie met HIV-1, maar ook na vaccinatie met het envelop eiwit, 
wordt het envelop-eiwit niet als echt lichaamsvreemd opgemerkt. De reden hiervan is dat 
het envelop-eiwit een soort camouflagelaag van suikers bezit. In het menselijk lichaam 
komen veel type suikers voor en die zitten ook op allerlei eiwitten. Het envelop-eiwit 
van HIV-1 wordt door een geïnfecteerde menselijke cel ook ruimschoots bedekt met 
deze menselijke suikers. Omdat onze afweercellen exact dezelfde suikers ook continu 
tegenkomen op menselijke eiwitten, merken ze nauwelijks dat zich daaronder een 
lichaamsvreemd HIV-1 eiwit zit. In hoofdstuk 3 beschrijven we een manier om deze 
dikke suikerlaag iets dunner te maken. Tijdens en na de synthese van het envelop-eiwit 
worden de suikers er in vele stappen opgezet en aangepast. Wij hebben het envelop-eiwit 
geproduceerd in cellen waarin één van de versuikeringsstappen niet werkt, waardoor 
het versuikeringsproces op een bepaalde stap geblokkeerd wordt, Hierdoor worden de 
eiwitten voorzien van een minder dichte suikerlaag, waardoor het onderliggende eiwit 
zich beter kan tonen aan het immuunsysteem. Een mogelijk probleem is dat de dunnere 
suikerlaag gevolgen heeft voor de vouwing en functie van het HIV-1 eiwit. Dit is uitvoerig 
onderzocht, maar er bleken geen nadelige consequenties. Deze ontsuikerings tactiek zou 
dus ingezet kunnen worden in de ontwikkeling van een toekomstig vaccin. 
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Variabele lussen

Naast de afschermende suikers en de grote genetische variatie tussen verschillende 
virusstammen, gebruikt HIV-1 nog een manier om te ontsnappen aan het immuunsysteem. 
Eiwitten, en dus ook het HIV-1 envelop-eiwit, worden in de cel gemaakt als een lange 
draad, die zich uiteindelijk opvouwt waardoor er een vrij starre structuur ontstaat. Het 
HIV-1 envelop-eiwit heeft echter domeinen die vrij flexibel zijn (“lussen”) en gemakkelijk 
herkend worden door het immuunsysteem. Het zijn echter niet de meest belangrijke 
onderdelen van het eiwit, zodat HIV-1 nauwelijks last heeft als antistoffen aan die lussen 
binden. Het virus wordt dus niet geneutraliseerd. Maar terwijl het immuunsysteem 
afgeleid wordt door deze relatief onbelangrijke lussen, kan het niet tegelijkertijd de 
belangrijke onderdelen van het envelop-eiwit aanvallen. Dit is te vergelijken met een 
stierenvechter die een rode doek gebruikt om de stier af te leiden, zodat er geen schade 
ontstaat, althans voor de stierenvechter. Het envelop-eiwit is dus niet alleen te variabel 
en door suikers gecamoufleerd, de weinige antistoffen die worden gemaakt zijn veelal 
gericht tegen onbelangrijke lussen zodat het virus niet geneutraliseerd wordt. 

In hoofdstuk 4 en 5 onderzoeken we daarom of een grote variabele lus weggehaald 
kan worden uit het envelop-eiwit. Hierdoor moeten onderdelen van het envelop-eiwit 
aan het oppervlak die normaal gesproken verborgen zijn. Die gedeeltes kunnen er meestal 
niet goed tegen om op het oppervlak bloot gesteld te worden aan water. Daardoor gaan 
deze onderdelen elkaar opzoeken (associëren), waardoor de natuurlijke vouwing van het 
eiwit en zijn functie verstoord kan worden. Zo’n verkeerd gevouwen envelop-eiwit zou 
niet werkzaam zijn als vaccin omdat het antistoffen opwekt tegen een eiwit dat niet lijkt 
op hetgeen op het virus aanwezig is. 

Om zulke problemen op te lossen hebben wij virus evolutie bedreven. Hierbij kweek 
je het virus met de bewuste veranderingen voor langere tijd. Door het ontbreken van een 
variabele lus en misvouwing van het envelop-eiwit kan HIV-1 zich in eerste instantie 
niet of nauwelijks vermenigvuldigen. Echter, HIV-1 zal zich snel kunnen aanpassen, 
waarbij het zelf oplossingen zoekt voor de door ons geïntroduceerde problemen. In 
hoofdstuk 4 tonen we aan dat het virus de onderdelen van het envelop-eiwit aanpast die 
zijn blootgesteld aan water. Deze aanpassingen maken die onderdelen minder “water-
vrezend”, waardoor het envelop-eiwit beter kan vouwen en functioneren. In hoofdstuk 5 
testen we de afweerreactie tegen drie gemuteerde en aangepaste envelop-eiwit varianten, 
hetgeen wordt vergeleken met een normaal envelop-eiwit. Variant 9 lijkt inderdaad 
kwalitatief betere antistoffen te induceren. Dit laat zien dat het mogelijk is om een 
variabele lus zonder verlies van functie te verwijderen, wat leidt tot kwalitatief verbeterde 
antistoffen. 
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Aanzwengelen van het immuunsysteem

Waar hoofdstukken 2-5 gaan over de verbetering van de structuur van het envelop-eiwit 
zodat het kwalitatief verbeterde antistoffen opwekt, gaan hoofdstukken 6-8 over hoe de 
kwantiteit van de antistoffen tegen het envelop-eiwit verbeterd kan worden. Eén van de 
tactieken die we toegepast hebben wordt beschreven in hoofdstuk 6, waar we de ruimte 
die is vrij gekomen door de verwijdering van de variabele lus (hoofdstukken 4 en 5) te 
gebruiken voor het invoegen van een geheel nieuw eiwitdomein. In dit geval is gekozen 
voor GM-CSF, een eiwit dat de afweerreactie stimuleert. Uit onderzoek naar het envelop-
GMCSF fusie-eiwit bleek dat GM-CSF goed kon worden ingebed in het envelop eiwit. 
Bij immunisatie-experimenten in muizen bleek dat de afweerreactie tegen het fusie-eiwit 
verbeterd was in vergelijking met envelop-eiwit zonder GM-CSF. Het is dus mogelijk om 
het immuunsysteem aan te zwengelen door GM-CSF in het envelop-eiwit te voegen.

Als alternatief voor een inbouw van zo’n extra eiwitdomein is in hoofdstuk 7 en 8 
geprobeerd een fusie-eiwit te maken door een extra eiwitdomein aan te bouwen. In 
hoofdstuk 7 beschrijven we het fusie-eiwit van de HIV-1 envelop met CD40 ligand 
(CD40L), een krachtige activator van immuunreacties. We hebben eerst het envelop-
CD40L fusie-eiwit getest op correcte vouwing en expressie. Vervolgens hebben we 
aangetoond dat het CD40L onderdeel de juiste cellen (met de receptor voor CD40L) kan 
activeren. Daarna is aangetoond dat dit fusie-eiwit ook menselijke dendritische cellen 
kan activeren, een celsoort dat een belangrijke rol speelt in de eerste stadia van een HIV-1 
besmetting en in vaccinaties.  

Omdat het Env-CD40L fusie-eiwit inderdaad beter in staat leek te zijn om het 
immuunsysteem te activeren dan het envelop-eiwit alleen, zijn we een konijnen 
immunisatie-experiment gestart (hoofdstuk 8). Daarvoor gebruikten we Env-CD40L 
en envelop fusie-eiwitten met twee andere immuun-activatoren; BAFF of APRIL. Deze 
eiwitten werken niet op dendritische cellen zoals CD40L, maar op B-cellen en hebben 
daardoor waarschijnlijk ook een ander effect. Als controle gebruikten we het envelop-
eiwit zonder extra domeinen. Vooral de door Env-APRIL opgewekte antistoffen waren  
beter in staat om diverse HIV-1 stammen te neutraliseren. Kortom, immuun-activatie 
door extra eiwitdomeinen lijkt nuttig, en wellicht is activatie van B-cellen beter dan het 
aanzwengelen van dendritische cellen. 

Mijn onderzoek had tot doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een 
HIV-1 vaccin. Dat heb ik samen met mijn collega’s gedaan door het envelop-eiwit van 
het virus op verschillende manieren aan te passen zodat het hopelijk beter herkend gaat 
worden door het menselijk immuunsysteem. Wellicht het belangrijkste resultaat is dat we 
hebben kunnen aantonen dat de immuunreactie verbeterd kan worden door immuun-
stimulerende eiwitten vast te maken aan het envelop-eiwit. Deze resultaten kunnen een 
bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van een vaccin dat beschermt tegen HIV-1. 




