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Samenvatting

Hiv en aids

Hiv, het humaan immunodeficiëntie virus, veroorzaakt het “aquired immune deficiency syn-
drome”, beter bekend als aids. Het virus infecteert de cellen van het afweersysteem, welke juist 
het verdedigingsmechanisme vormen van het lichaam tegen virussen en bacteriën. Als gevolg 
van de hiv infectie gaan veel van de immuuncellen dood, met een sterk verminderde afweer 
tot gevolg. Wanneer het lichaam zich niet meer kan verdedigen tegen micro-organismen die 
gezonde mensen niet ziek maken, spreekt men van aids. Hiv-geïnfecteerde patiënten gaan 
dus niet dood aan aids zelf, maar aan de gevolgen van bacteriële-, schimmel- of virusinfecties, 
bijvoorbeeld longontsteking, of overlijden aan de gevolgen van hiv-gerelateerde kankersoor-
ten als non-Hodgkinlymfoom, huid- of baarmoederhalskanker. De tijd tussen het moment 
van infectie met hiv en het krijgen van aids kan sterk verschillen van persoon tot persoon; 
de diagnose aids kan al na enkele jaren worden vastgesteld, maar er zijn ook gevallen bekend 
waarbij men 25 jaar na de hiv infectie nog geen ziekte verschijnselen zag.

Hoewel het aantal nieuwe hiv infecties wereldwijd per jaar afneemt (van 3.5 miljoen in 
1996 naar 2.6 miljoen in 2009), neemt het totaal aantal mensen dat met hiv geïnfecteerd is 
nog steeds toe en bedraagt inmiddels rond de 33.3 miljoen, bijna een kwart meer dan 10 jaar 
geleden. Beide zijn het gevolg van het gestegen gebruik van hiv-remmers. Deze medicijnen 
verlagen de hoeveelheid virus in het bloed en verkleinen daarmee de kans op overdracht 
naar een ander persoon. De toename van het totale aantal mensen met hiv komt doordat 
mensen die hiv-remmers gebruiken langer blijven leven. Echter, tweederde van alle met hiv 
geïnfecteerde mensen leeft in Afrika, het armste en minst ontwikkelde continent van de 
wereld waar de beschikbaarheid van hiv-remmers nog altijd zeer beperkt is.

Hiv in macrofagen

Hiv infecteert T cellen en macrofagen, beide cellen van het immuunsysteem die een cruciale 
rol spelen bij de afweer tegen micro-organismen. Toch verschillen ze erg van elkaar, zowel 
in locatie als in functie. T cellen zijn meer betrokken bij het reguleren van de afweerreactie, 
terwijl macrofagen de ziekteverwekkers letterlijk opeten en daarmee doden. Monocyten 
(voorlopers van macrofagen) kunnen zich gemakkelijk vanuit de bloedbaan verplaatsen naar 
weefsels als bijvoorbeeld longen of lever, waar ze veranderen in macrofagen. Indien er sprake 
is van een infectie, komen macrofagen als een van de eerste cellen van het afweersysteem in 
contact met de micro-organismen. Na het opeten en doden van de ziekteverwekker, pre-
senteren de macrofagen fragmenten van het virus, de bacterie of de schimmel aan T cellen, 
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opdat deze de afweerreactie verder op gang kunnen brengen. Hiv-geïnfecteerde macrofagen 
zijn gevonden in onder andere hersenen, lever, nieren, long en darmen. Nadeel van het zich 
buiten de bloedbaan bevinden van macrofagen is dat ze daarmee minder goed bereikbaar 
zijn voor antivirale medicatie. Bijkomend probleem is dat, in tegenstelling tot de meeste 
T cellen, macrofagen niet doodgaan als gevolg van de hiv infectie, en het cellen zijn die 
erg lang blijven leven – maanden tot jaren. Deze ongelukkige combinatie maakt dat hiv-
geïnfecteerde macrofagen een belangrijk obstakel vormen voor het genezen van mensen met 
hiv. Met behulp van de huidige antivirale medicatie zijn we goed in staat om het virus af te 
remmen. De levensverwachting van een 20 jarige hiv-patiënt is tussen 1996 en 2005 met 
10–15 jaar toegenomen tot bijna 70 jaar, slechts 10 jaar onder die van een niet met hiv geïn-
fecteerde persoon. Toch blijft het virus zich al die jaren in een relatief klein groepje cellen, 
waaronder macrofagen, vermenigvuldigen waarmee het bij kan dragen aan hiv-gerelateerde 
ziekteverschijnselen die we pas zien nu hiv patiënten ouder worden: hart- en vaatziekten, 
tumoren en lichte afwijkingen in het functioneren van de hersenen. Los van deze direct door 
hiv veroorzaakte problemen, levert het jarenlange gebruik van hiv-remmers ook de nodige 
ongewenste gezondheidseffecten op, en zijn de kosten buitengewoon hoog (duizenden euro’s 
per persoon, per jaar). Kortom, na de successen met de huidige hiv-remmers zullen we een 
volgende stap voorwaarts moeten maken en moeten proberen mensen met hiv te genezen in 
plaats van de rest van hun leven te behandelen.

dit proefschrift

Ondanks grote inspanningen van wetenschappers over de hele wereld, zijn we nog steeds 
niet in staat gebleken om een goed werkend hiv vaccin te produceren. Hoewel de huidige 
antivirale medicijnen goed werken, zijn de beperkingen en nadelen zoals hierboven bespro-
ken evident. In dit proefschrift hebben we gezocht naar doelwitten voor mogelijk nieuwe 
antivirale middelen specifiek gericht tegen hiv vermenigvuldiging in macrofagen, welke 
tot doel hebben om hiv infectie en hiv-gerelateerde ziekteverschijnselen te voorkomen, en 
uiteindelijk misschien zelfs hiv infectie te genezen. We hebben dit gedaan door gebruik te 
maken van de natuurlijke variatie in hiv vermenigvuldiging in macrofagen tussen verschil-
lende mensen.

Resultaten

Eiwitten zijn in grootte variërende moleculen die veel belangrijke functies hebben in het 
menselijk lichaam. Deze moleculen voeren veel verschillende taken uit. DNA, het erfelijk 
materiaal, vormt de bouwtekening van alle eiwitten. Vaak geldt dat wanneer er in het DNA 
iets verandert, er ook iets verandert in de samenstelling of hoeveelheid van eiwitten. Hiv 
maakt zelf maar 16 verschillende eiwitten, terwijl de mens er tienduizenden maakt. Het 
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virus kan zich dit veroorloven omdat het gebruik maakt van menselijke eiwitten om zich te 
vermenigvuldigen. Ieder mens is anders. Dit komt omdat het DNA kleine verschillen kent 
van persoon tot persoon, en dus van ieder mens uniek is. Deze kleine verschillen in het DNA 
worden ook wel SNPs genoemd, en kunnen resulteren in een afwijkend eiwit of in een andere 
hoeveelheid van het eiwit. Het uitgangspunt van dit proefschrift is dat de menselijke eiwitten 
die hiv nodig heeft of hiv juist verhinderen om zich te vermenigvuldigen, ook verschillen 
tussen mensen. Dit zou, samen met omgevingsfactoren als de eigenschappen van het virus 
waar men mee geïnfecteerd is, de verschillen in ziektebeloop tussen met hiv geïnfecteerde 
mensen kunnen verklaren. Omgekeerd, als een SNP geassocieerd is met ziektebeloop geeft 
dat aan dat het humane eiwit wat door deze SNP beïnvloed wordt belangrijk is voor hiv. 
SNPs zorgen voor variatie tussen mensen, maar het effect van de kleine verschillen in het 
DNA is van dien aard dat deze zelden direct leiden tot een ziekte. Omdat de invloed van een 
SNP vaak niet erg groot is, heb je honderden tot duizenden mensen nodig om een relatie 
te vinden tussen een SNP en een ziekte of bepaalde meetbare kenmerken als bijvoorbeeld 
lichaamslengte of hiv vermenigvuldiging.

In Hoofdstuk 2 beschrijven we de isolatie van monocyten uit het bloed van meer dan 
500 verschillende bloeddonoren en de daaropvolgende infectie van uit monocyten ont-
stane macrofagen met hiv. We laten zien dat er een groot verschil is in hoe makkelijk of 
moeilijk hiv zich kan vermenigvuldigen in macrofagen van verschillende donoren, en dat 
deze resultaten goed herhaalbaar waren. Tevens hebben we het DNA, de bouwkaart voor 
alle eiwitten, van al deze mensen geïsoleerd en bestudeerd. Door vervolgens genoom-breed 
SNPs te vergelijken tussen mensen met macrofagen waarin hiv zich zeer makkelijk dan wel 
zeer moeilijk vermenigvuldigde, hebben we aanwijzingen gevonden voor betrokkenheid 
van enkele eiwitten waarvan nog niet bekend was dat hiv ze mogelijk gebruikt voor zijn 
vermenigvuldiging, of die hiv juist kunnen remmen (Hoofdstuk 3). Eén van deze eiwitten, 
DYRK1A, bleek ook gerelateerd aan de tijd tussen infectie en het krijgen van aids in mensen 
die met hiv geïnfecteerd zijn. In 2008 en 2009 zijn de resultaten van een viertal onderzoeken 
gepubliceerd waarbij men op grote schaal heeft gezocht naar eiwitten die nodig zijn voor hiv 
vermenigvuldiging door ze stuk voor stuk uit te schakelen, zogenaamde hiv afhankelijkheids 
factoren. In navolging hierop hebben wij bestudeerd of SNPs in het DNA van deze nieuw 
gevonden eiwitten een deel van het verschil in hiv vermenigvuldiging in macrofagen konden 
verklaren (Hoofdstuk 4). We vonden dat een SNP in het DNA voor het eiwit phospho-
diesterase 8A (PDE8A) beïnvloedt hoeveel er van dit eiwit in macrofagen aanwezig is, en 
dat hiv zich minder goed kan vermenigvuldigen als er minder PDE8A aanwezig is in de cel. 
Hetzelfde effect (remming van hiv vermenigvuldiging) werd gevonden in een deel van de 
hierboven genoemde studies bij het uitschakelen van PDE8A.

In Hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar welke kleine verschillen in het DNA de kans 
beïnvloeden op het krijgen van hiv-gerelateerde hersenafwijkingen. Met hiv geïnfecteerde 
monocyten en macrofagen spelen een cruciale rol bij deze aandoening. We hebben hiervoor 
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het DNA bestudeerd van mensen met en zonder aids dementie, een ernstige aandoening 
die sinds de introductie van hiv-remmers nog maar weinig voorkomt. We vonden geen 
verschil in risico op het krijgen van aids dementie tussen mensen met en zonder SNPs in het 
DNA waarvan in eerdere studies (zoals in Hoofdstuk 3) aanwijzingen waren gevonden voor 
invloed op hiv vermenigvuldiging in macrofagen (bijvoorbeeld in het DNA voor DYRK1A 
of PDE8A). Desalniettemin vonden we dat een kleine verandering in het DNA voor Prep1 
geassocieerd was met het risico op het krijgen van aids dementie. Prep1 is een eiwit dat door 
binding aan het DNA voor MCP-1, een eiwit waarvan bekend is dat het betrokken is bij 
het ontstaan van hiv dementie, beïnvloedt hoeveel MCP-1 er aanwezig is in het lichaam, en 
maakt het daarom een buitengewoon interessant eiwit.

Macrofagen bevinden zich ook op plekken in het lichaam waar hiv door seksueel contact 
wordt overgedragen en spelen dus mogelijk ook een rol bij virusoverdacht van persoon tot 
persoon. Hoofdstuk 6 beschrijft de zoektocht naar SNPs die mogelijk zouden kunnen 
verklaren waarom niet iedereen die in contact komt met hiv ook daadwerkelijk geïnfecteerd 
raakt. Hiervoor hebben we het DNA van mannen met hoog-risico seksueel gedrag (bijvoor-
beeld veel onbeschermde seks met verschillende partners) die desondanks toch hiv-negatief 
zijn vergeleken met het DNA van hiv-geïnfecteerde mensen. Dit is wederom gedaan middels 
een genoom-brede analyse, zoals in Hoofdstuk 3. We vonden een aantal associaties die niet 
boven de significantiegrens van de studie uitkwamen, maar die wel teruggevonden werden 
in een Franse studie met vergelijkbare patiëntengroepen. Aanvullend onderzoek zal moeten 
uitwijzen of deze SNPs ook echt bijdragen aan de verschillen in vatbaarheid voor hiv tussen 
mensen. Er werd geen associatie gevonden tussen vatbaarheid voor hiv infectie en SNPs in 
het DNA voor PDE8A en DYRK1A.

Dit proefschrift eindigt met een kritische bespreking van wat de honderden genoom-
brede associatie studies van het afgelopen decennium de wetenschap en de maatschappij 
hebben gebracht (Hoofdstuk 7).

Tot slot

Er is nog veel vervolgonderzoek nodig om vast te kunnen stellen of de eiwitten die we in dit 
proefschrift hebben geïdentificeerd daadwerkelijk de vermenigvuldiging van hiv in macro-
fagen beïnvloeden. Daarnaast is het een lang proces, van het vinden van een doelwit voor 
nieuwe hiv-remmers tot het daadwerkelijk op de markt brengen van een nieuw medicijn. Het 
blijft ook van groot belang om, naast het maken van nieuwe medicijnen, in te blijven zetten 
op de ontwikkeling van een vaccin dat in de toekomst kan beschermen tegen hiv infectie. 
Meest voorname blijft echter om het grote probleem van hiv in Afrika, maar ook in andere 
minder ontwikkelde gebieden, te bestrijden en vooral te zorgen voor economische ontwikke-
ling door eerlijke handel, onderwijs en voorlichting opdat de mensen zich daar ook door het 
maken van verstandige keuzes zichzelf en hun familie kunnen beschermen tegen hiv.


