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Hiv en aids

Het humaan immuundeficiëntie virus (hiv) is de verwekker van de ziekte aids (acquired immu-
nodeficiency syndrome). Het virus infecteert bepaalde cellen van het menselijke afweersysteem, 
dat ons beschermt tegen ziekteverwekkers. In reactie op de aanwezigheid van hiv in het lichaam 
komt een afweerrespons tegen het virus op gang, die echter niet is staat is om de infectie te 
bestrijden. Als gevolg van de infectie van cellen van het afweersysteem en de continue activatie 
van het afweersysteem door hiv wordt de afweerrespons in geïnfecteerde patiënten in de loop 
van de tijd aangetast. Uiteindelijk is het afweersysteem in deze patiënten daardoor niet meer 
in staat om ziekteverwekkers te onderdrukken, en wordt de diagnose aids gesteld. Meestal 
overlijdt een aidspatiënt aan een ziekte of infectie waar gezonde personen niet vatbaar voor zijn. 
De gemiddelde tijd tussen infectie met hiv en het ontwikkelen van aids ligt tussen de 7 en 11 
jaar. Er zijn echter uitzonderingen bekend van mensen die een zeer snelle ziekteprogressie naar 
aids doormaakten, maar ook van personen die meer dan 15 jaar lang hiv-geïnfecteerd waren 
zonder symptomen van aids te vertonen.

Op dit moment is men alleen in staat om door middel van medicatie de replicatie van hiv 
in een geïnfecteerde persoon te onderdrukken, zodat de progressie naar aids niet of langzamer 
plaatsvindt. Doordat hiv zich als het ware verstopt in bepaalde cellen van het menselijk lichaam 
is het vooralsnog echter onmogelijk om hiv-geïnfecteerde patiënten volledig te genezen van 
hun infectie. Een van de belangrijkste doelen van hedendaags hiv-onderzoek is dan ook de 
ontwikkeling van een vaccin dat gezonde personen bescherming biedt tegen hiv-infectie.

neutraliserende antistoffen

Om zich te vermenigvuldigen infecteert hiv CD4+ T cellen, die onderdeel zijn van het men-
selijke afweersysteem. Om deze cellen binnen te kunnen dringen, bindt het virus eerst aan 
receptoren op het celoppervlak, om vervolgens te versmelten met de cel. Dit proces wordt 
uitgevoerd door het envelop-eiwit dat zich aan de buitenkant van het virusdeeltje bevindt. De 
infectie van een CD4+ T cel door hiv kan worden verhinderd door de binding van zogenaamde 
neutraliserende antistoffen aan de envelop. Hierdoor kan de envelop geen contact maken met 
zijn receptoren, en kan het infectieproces niet plaatsvinden. Deze neutraliserende antistoffen 
worden geproduceerd door het afweersysteem in reactie op de aanwezigheid van hiv. In theorie 
zouden neutraliserende antistoffen de replicatie van hiv dus kunnen remmen of zelfs volledig 
blokkeren. In de praktijk zien we echter dat hiv makkelijk kan ontsnappen aan neutraliserende 
antistoffen. Tijdens de vermenigvuldiging van hiv kunnen namelijk bij toeval virusvarianten 
ontstaan met een verandering in hun envelop die ze minder gevoelig maakt voor de aanwezige 
neutraliserende antistoffen. Omdat de vermenigvuldiging van zo’n resistente virusvariant niet 
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wordt geremd door de aanwezige neutraliserende antistoffen, zal dit virus al snel het gevoelige 
virus verdringen. In reactie op dit veranderde virus maakt het afweersysteem weer nieuwe 
antistoffen aan, maar ook hier kan het virus aan ontsnappen, zodat opeenvolgende cycli van 
neutraliserende antistofproductie en virale ontsnapping plaatsvinden. 

dit proefschrift

Omdat hiv zo snel en makkelijk kan ontsnappen aan neutraliserende antistoffen, lijkt de 
neutraliserende antistofrespons in hiv-geïnfecteerde patiënten niet in staat om de vermenig-
vuldiging van het virus te remmen. In dit proefschrift hebben we de ontwikkeling van de 
neutraliserende antistofrespons in hiv-geïnfecteerde patiënten onderzocht. Daarnaast hebben 
we de veranderingen in het envelop-eiwit die resulteerden in ontsnapping van het virus aan 
neutraliserende antistoffen bestudeerd. Tenslotte hebben we gekeken of het ontwikkelen van 
een zeer goede neutraliserende antistofrespons invloed heeft op de snelheid van ziekteprogressie 
naar aids.

Resultaten

Hiv gebruikt, naast CD4, de coreceptor CCR5 op het oppervlak van CD4+ T cellen om deze 
cellen binnen te dringen. In sommige patiënten verschijnen in de loop van de infectie ook 
virusvarianten die een andere coreceptor, namelijk CXCR4, kunnen gebruiken, waarna een 
snellere progressie naar aids volgt. In hoofdstuk 2 laten we zien dat de virussen die CXCR4 
gebruiken gevoeliger zijn voor neutraliserende antistoffen dan de varianten die CCR5 gebrui-
ken. Dit betekent dat een sterke neutraliserende antistofrespons in sommige patiënten het 
verschijnen van CXCR4-gebruikende virussen wellicht zou kunnen voorkomen.

In hoofdstuk 3 beschrijven we in een vijftal hiv-geïnfecteerde patiënten de ontwikkeling 
van de neutraliserende antistofrespons en de daaraan gerelateerde veranderingen in de virale 
envelop gedurende het gehele ziektebeloop. Neutraliserende antistoffen bleken vooral vroeg 
in de infectie een grote invloed te hebben op de evolutie van het envelop-eiwit. Door de 
aantasting van het afweersysteem nam het effect van de neutraliserende antistofrespons laat in 
de infectie af, en verschenen virusvarianten waarin de veranderingen in de virale envelop weer 
waren teruggedraaid. Uit de resultaten beschreven in hoofdstuk 4 bleek vervolgens dat het 
ontsnappen van hiv aan neutraliserende antistoffen in deze patiënten geen effect heeft op de 
snelheid waarmee het virus zich vermenigvuldigd.

Een deel van de hiv-geïnfecteerde patiënten ontwikkelt een zeer goede neutraliserende anti-
stofrespons, waarvan wordt aangenomen dat deze gericht is tegen de minder veranderlijke delen 
van de virale envelop. Het zou kunnen dat hiv minder goed kan ontsnappen aan deze zoge-
naamde breed-neutraliserende antistoffen, waardoor het ontwikkelen van een dergelijke goede 
neutraliserende antistofrespons gunstig zou kunnen zijn voor het ziektebeloop. In hoofdstuk 
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5 tonen we echter aan dat de ontwikkeling van een breed-neutraliserende antistofrespons geen 
invloed heeft op de snelheid van ziekteprogressie van hiv-geïnfecteerde patiënten. De verkla-
ring hiervoor blijkt uit de resultaten van hoofdstuk 6, waarin we beschrijven dat hiv ook in 
staat is om te ontsnappen aan een breed-neutraliserende antistofrespons. Bovendien heeft het 
ontsnappen van hiv aan deze breed-neutraliserende antistoffen geen gevolgen voor de snelheid 
waarmee het virus zich vermenigvuldigt (hoofdstuk 6 en 7). Afgezien van het feit dat hiv snel 
kan ontsnappen aan neutraliserende antistoffen, zorgen de veranderingen die hiermee gepaard 
gaan er dus niet voor dat het virus ‘kreupel’ wordt. Hierdoor lijkt het onwaarschijnlijk dat 
de vermenigvuldiging van hiv direct of indirect geremd kan worden door de neutraliserende 
antistofrespons.

Van een klein aantal breed-neutraliserende antistoffen, die geïsoleerd zijn uit hiv-geïnfecteerde 
patiënten, is bekend dat ze gericht zijn tegen zeer geconserveerde delen van het envelop-eiwit. 
In hoofdstuk 8 laten we zien dat de gevoeligheid van hiv voor deze breed-neutraliserende 
antistoffen toch kan veranderen tijdens het ziektebeloop. Het verschijnen van hiv varianten 
die resistent waren tegen een van deze breed-neutraliserende antistoffen werd in een aantal 
patiënten bestudeerd in hoofdstuk 9. Hieruit bleek dat de ontwikkeling van de neutraliserende 
antistofrespons in deze patiënten waarschijnlijk geen rol heeft gespeeld in het verschijnen van 
de resistente varianten. Dit doet vermoeden dat ook andere processen een rol spelen bij de 
selectie van hiv varianten die minder gevoelig zijn voor neutraliserende antistoffen.

In hoofdstuk 10 tonen we tenslotte aan dat hiv sinds het begin van de wereldwijde epidemie 
in de jaren 80 minder gevoelig is geworden voor neutraliserende antistoffen. De veranderingen 
in het envelop-eiwit die hiervoor verantwoordelijk zijn lijken er bovendien voor te zorgen dat 
personen die tegenwoordig met hiv geïnfecteerd worden een minder goede neutraliserende 
antistofrespons ontwikkelen dan hiv-geïnfecteerde patiënten uit het begin van de epidemie. 

tot slot

De resultaten beschreven in dit proefschrift hebben ons meer inzicht gegeven in de ontwik-
keling van de neutraliserende antistofrespons in hiv-geïnfecteerde patiënten. Door de snelle 
aanpassing van hiv lijken deze neutraliserende antistoffen niet in staat om het verloop van de 
ziekte te beïnvloeden. Het is echter aannemelijk dat een zeer goede neutraliserende antistofres-
pons tegen hiv een gezonde persoon bescherming zou kunnen bieden tegen infectie. Er vindt 
daarom veel onderzoek plaats naar het opwekken van een dergelijke respons door middel van 
vaccinatie. Het begrijpen van de ontwikkeling van de neutraliserende antistofrespons tijdens 
het natuurlijk ziektebeloop levert hier een belangrijke bijdrage aan.




