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SAMEnvAttInG

Het humane immunodeficiëntie virus (hiv-1) infecteert onder andere de CD4+ 
T-cellen van het immuunsysteem. In deze cellen kan hiv-1 zich vermenigvuldigen om 
vervolgens meer cellen te infecteren. Door de aanwezigheid van het virus treedt er 
hyperactivatie van het immuunsysteem op waardoor dit uiteindelijk uitgeput raakt. Dit 
heeft tot gevolg dat de patiënt kwetsbaarder wordt voor opportunistische infecties, 
wat uiteindelijk leidt tot de ziekte aids (verworven immunodeficiëntie syndroom). In 
de afwezigheid van therapie varieert de tijd van infectie tot aids tussen geïnfecteerde 
individuen, van een snelle 3 jaar tot zelfs meer dan 20 jaar. Deze verschillen in 
ziektebeloop zijn interessant om te onderzoeken omdat ze aanwijzingen kunnen geven 
voor het behandelen of het voorkomen van hiv-1-infectie. Verschillende factoren 
kunnen een rol spelen in het wisselende ziektebeloop, van verschillen in het genetisch 
materiaal van de gastheer tot verschillen in het virus waarmee de persoon geïnfecteerd 
is. Tijdens het ziektebeloop is hiv in staat om continue te veranderen. Omdat het voor 
het immuunsysteem onmogelijk is om op een steeds veranderend virus te reageren kan 
hiv-1 uiteindelijk ontsnappen en zal de patiënt, bij uitblijven van antivirale therapie, ziek 
worden. Daarom is de beste manier om de hiv-1 epidemie te stoppen het voorkomen 
van nieuwe infecties.

Een van de meest bekende methoden om een epidemie op grote schaal te beëindigen 
is vaccinatie. Bescherming tegen een ziekteverwekker na vaccinatie is gebaseerd op een 
“recall” reactie van het immuunsysteem. Een vaccin simuleert wat er gebeurt tijdens een 
natuurlijke primaire infectie en bereidt het immuunsysteem daarmee voor op de echte 
ziekmaker die daarna effectief bestreden kan worden. Neutraliserende antilichamen die 
worden opgewekt door een vaccin kunnen infectie met het werkelijke virus voorkomen. 
In hiv-infectie zijn de neutraliserende antilichamen gericht tegen de virale envelop van 
het virus (env) en kunnen door te binden aan deze envelop voorkomen dat het virus 
een nieuwe cel infecteert. Tijdens een hiv-infectie ontwikkelen deze antistoffen zich 
vanaf 3 maanden na het optreden van de infectie.

Door middel van sequentiemutaties, verlenging van de variabele domeinen in env 
en door toevoeging van suikergroepen aan de buitenzijde van de virale envelop kan het 
virus echter ontsnappen aan deze neutraliserende antistoffen. De delen van het virus 
waaraan de neutraliserende antilichamen normaal gesproken binden worden door de 
genoemde veranderingen beschermd waardoor de antilichamen niet meer kunnen 
binden. 

Voor vaccin-geïnduceerde antistoffen, die moeten beschermen tegen infectie, 
geldt dat ze in staat moeten zijn om de verschillende hiv-subtypen te neutraliseren. 
Vanwege de grote variatie van hiv is dit een uitdaging. Er zijn een aantal antilichamen 
bekend die gericht zijn tegen minder veranderlijke gebieden van het virus. Deze breed 
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neutraliserende antistoffen, die geisoleerd zijn uit het bloed van mensen met breed 
neutraliserende activiteit (BNA) in het serum, neutraliseren de meeste virussen van 
verschillende subtypen. Ongeveer 10% - 33% van de individuen geïnfecteerd met hiv-1 
heeft BNA in zijn of haar serum. Inzicht in hoe deze antistoffen zich ontwikkelen tijdens 
een natuurlijke infectie zou aanwijzingen kunnen geven voor de ontwikkeling van een 
vaccin dat breed neutraliserende antilichamen kan opwekken en daarmee nieuwe 
infecties kan voorkomen.

Dit proefschrift

In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar het aantal mensen in de 
Amsterdamse Cohort Studies (ACS) met hiv-1-infectie en aids die breed neutraliserende 
activiteit in zijn of haar serum had. Hiertoe is gekeken hoeveel verschillende hiv-varianten 
van verschillende subtypen geneutraliseerd konden worden met een serummonster 
van iedere cohortdeelnemer. In de ACS had 33% van de mensen breed neutraliserende 
activiteit. Deze antistoffen zijn gericht tegen de minder veranderlijke delen van het 
virus. Hierdoor was het aannemelijk om te denken dat mensen met BNA een gunstiger 
ziektebeloop zouden hebben, omdat het virus minder snel zou kunnen ontsnappen 
aan deze antistoffen. Opmerkelijk genoeg vonden wij dat de aanwezigheid van BNA in 
serum geen invloed had op het natuurlijk ziektebeloop (hoofdstuk 3). Dit neemt niet 
weg dat BNA opgewekt door een vaccin zou kunnen beschermen tegen infectie. Vanuit 
dat oogpunt was de associatie tussen BNA en een lager aantal CD4+ T-cellen en een 
hogere virale load een interessante bevinding voor vaccinontwikkeling. 

In hoofdstuk 4 zagen we dat BNA binnen een jaar na hiv-infectie kan ontwikkelen 
en dat dit parallel loopt aan de antistofrespons die gericht is tegen het virus waarmee 
de patiënt zelf is geïnfecteerd. In een zogenaamde ‘elite neutralizer’ (een persoon 
met extreem sterke BNA, dat voorkomt bij ongeveer 1 op de 100 hiv-geïnfecteerde 
patiënten), was de neutraliserende activiteit al binnen 9 maanden na infectie optimaal, 
terwijl dit pas na 20 tot 35 maanden het geval was in andere mensen met BNA. Hiv 
bleek snel te kunnen ontsnappen aan de neutraliserende antistoffen, wat leidde tot 
grote diversiteit van virussen in deze patiënt.  

Er is nog niet veel bekend over de mogelijke invloed van variaties in het menselijk 
genetisch materiaal op het aanmaken van hiv-specifieke breed neutraliserende 
antistoffen door het immuunsysteem na hiv-infectie. Daarom werd een genoom-
brede associatie studie (GWAS) gedaan om mutaties (single nucleotide polymorphisms 
(SNPs)) te vinden die geassocieerd zijn met de ontwikkeling van BNA in het serum van 
hiv-geïnfecteerde mensen uit de ACS (hoofdstuk 5). Hoewel geen enkele associatie 
tussen SNP en het ontwikkelen van BNA significant was, leken verscheidene SNPs in 
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of vlakbij genen in de HLA-regio potentieel betrokken bij de ontwikkeling van BNA. 
Deze resultaten bevestigen dat BNA gedeeltelijk ‘antigen load’ afhankelijk zijn, maar we 
kunnen niet uitsluiten dat nu nog onbekende mechanismen invloed kunnen hebben op 
het ontwikkelen van BNA. 

Naast gastheerfactoren die een rol zouden kunnen spelen in de ontwikkeling van 
BNA, hebben we in hoofdstuk 6 onderzocht of BNA geassocieerd is met specifieke 
eigenschappen van de hiv envelop. De ontwikkeling van BNA in serum bleek minder 
voor te komen als het eerste variabele gebied (V1) groter was en als er meer mogelijke 
bindingsplaatsen voor suikergroepen aanwezig waren op de envelop. Deze factoren 
kunnen de antistofherkenningsplaatsen afschermen die tijdens een natuurlijke infectie 
BNA kunnen induceren.

Hoofdstuk 7 beschrijft dat in sera van hiv-1 geïnfecteerde injecterende 
drugsgebruikers (IDU) veel minder vaak BNA voorkomt dan in mannen die seks hebben 
met mannen (MSM). Interessant genoeg verdween dit verschil als de vrouwen uit het 
IDU cohort niet werden meegenomen in de analyse. Inderdaad bleek de prevalentie van 
BNA veel lager in vrouwen dan in mannen, zowel ten opzichte van de mannen in het 
IDU cohort als ten opzichte van de mannen in het MSM cohort. In een gecombineerde 
analyse waarin de rol van verschillende factoren (route van hiv-infectie, geslacht, 
virale load en aantallen CD4+ T-cellen) werd vergeleken, was alleen een laag CD4+ 
aantal onafhankelijk geassocieerd met de aanwezigheid van BNA in serum. Vrouwen 
hebben over het algemeen hogere CD4+ aantallen. Dit is mogelijk relevant voor de 
werkzaamheid van een toekomstig vaccin in vrouwen.

In hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 hebben we aangetoond dat hiv sinds het begin 
van de wereldwijde epidemie in de jaren 80 minder gevoelig is geworden voor 
neutraliserende antistoffen, en dan voornamelijk voor antistoffen die gericht zijn 
tegen de CD4-bindingsplaats op de virale envelop. Deze verandering ging gepaard met 
langere variabele domeinen in de envelop en een groter aantal bindingsplaatsen voor 
suikergroepen. Beide kunnen het virus beschermen tegen neutraliserende antistoffen. 
Interessant genoeg bleek met deze veranderingen ook het voorkomen van BNA in 
serum te zijn afgenomen. Dit zou betekenen dat in de loop van de tijd hiv is aangepast 
aan de neutraliserende afweerreactie.

Ondanks de toegenomen weerstand tegen neutraliserende antistoffen zijn hiv 
stammen die op dit moment rondgaan gevoelig voor meerdere breed neutraliserende 
antilichamen, zelfs bij lage concentraties (hoofdstuk 9). In het licht van een veranderend 
hiv landschap in de loop van 20 jaar, zal een vaccin in staat moeten zijn om antilichamen 
met nog bredere en krachtigere neutraliserende activiteit op te wekken tegen meerdere 
gebieden van de virale envelop om immuniteit te bereiken.
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Slotopmerkingen 
 
Het feit dat BNA geen beschermend effect had op ziekteprogressie sluit niet uit dat 
BNA kan beschermen tegen infectie. De bekende breed neutraliserende antilichamen 
kunnen een breed scala aan verschillende virussen neutraliseren in concentraties die 
realistisch gezien opgewekt zouden kunnen worden door een vaccin. Antigenen die 
deze antilichamen kunnen opwekken zouden moeten worden opgenomen in een mul-
tivalent vaccin dat gericht is op meerdere gebieden van de virale envelop om de kans 
op steriele immuniteit te doen toenemen. De wisselwerking tussen het zich aanpas-
sende virus en de neutraliserende antilichaamreactie kan waardevolle informatie ge-
ven voor ontwikkeling van een veilig en effectief vaccin tegen hiv. In dit proefschrift ligt 
de focus op de neutraliserende antilichaamrespons tegen hiv. We sluiten echter niet 
uit dat andere onderdelen van het immuunsysteem van essentieel belang zijn voor de 
bescherming tegen nieuwe hiv-infecties.
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