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SAMENVATTING
De hoge mutatie graad en de hoge dynamiek van vermenigvuldiging van het 
humane immunode!ciëntie virus type 1 (HIV-1) vormen de basis voor de grote 
genetische variabiliteit en het continue verschijnen van genetisch verschillende, maar 
gerelateerde, virus varianten die naast elkaar kunnen bestaan binnen een geïnfecteerd 
individu (virale quasispecies). De steeds veranderende selectiedruk in de gastheer 
beïnvloedt de samenstelling van de virale quasispecies, waardoor steeds de varianten 
met de voor dat moment optimale biologische eigenschappen geselecteerd worden. 
Deze eigenschappen zijn bijvoorbeeld de snelheid waarmee het virus zich kan 
vermenigvuldigen (replicatiesnelheid), de mogelijkheid om een bepaalde coreceptor 
te gebruiken en de ef!ciëntie waarmee dat gaat, en het vermogen om te ontsnappen 
aan het immuunsysteem van de gastheer.  Infectie van een cel door HIV-1 begint met 
de binding van het virale envelop eiwit aan het cellulaire CD4 molecuul en aan een 
coreceptor (chemokine receptor CCR5 of CXCR4). Omdat celtypes verschillen voor 
wat betreft de aanwezigheid van CCR5 en CXCR4 op hun membraan hebben virus 
varianten die verschillen in hun gebruik van de coreceptoren (alleen CCR5, alleen 
CXCR4 of beide coreceptoren) ook een verschillend celtropisme. Deze verschillen in 
coreceptorgebruik en dus celtropisme zijn van invloed op het ziektebeloop van de 
HIV-1 infectie. In dit proefschrift is de evolutie van HIV-1 en de samenstelling van de 
virale quasispecies in HIV-1 geïnfecteerde patiënten bestudeerd, zowel in relatie tot 
coreceptorgebruik, als in relatie tot andere gastheerfactoren.

HIV-1 wordt verondersteld zich in vivo voornamelijk te vermenigvuldigen in CD4+ 
T cellen en macrofagen in de weefsels of perifeer bloed. Viraal DNA aanwezig in 
geïnfecteerde cellen kan actief replicerend of niet replicerend virus vertegenwoordigen. 
Het onvermogen tot replicatie kan tijdelijk zijn (latent virus) of permanent (replicatie 
incompetent gearchiveerd virus, aanwezig zolang de geïnfecteerde cel leeft). 
Daarnaast kan HIV-1 ook nog voorkomen in een celvrije vorm, als virusdeeltje of virion 
in serum. Omdat hun korte halfwaardetijd impliceert dat ze recent geproduceerd zijn, 
wordt de virale quasispecies in serum biologisch gezien het meest relevant geacht 
(in tegenstelling tot de latente/incompetente celgeassocieerde quasispecies). Als 
deze virusdeeltjes geproduceerd zijn door cellen in het perifere bloed, dan zou je 
verwachten dat de genetische samenstelling van replicerend celgeassocieerd en 
celvrij virus in bloed vrijwel gelijk is. In hoofdstuk 2 onderzochten we de genetische 
verwantschap tussen de HIV-1 viruspopulatie in perifere bloed mononucleaire 
cellen (PBMC-DNA), replicerend virus geïsoleerd uit PBMC, en celvrij virus uit serum 
(serum-RNA) op verschillende momenten in de loop van de infectie van vier HIV-1 
geïnfecteerde onbehandelde individuen. Op de meeste momenten vormden de 
HIV-1 varianten die waren verkregen uit de drie verschillende bronnen een nauw 
verwante virus populatie. Echter, CXCR4-gebruikende virussen waren op sommige 
tijdspunten ondervertegenwoordigd in de virus populatie uit serum, vergeleken 
met de viruspopulatie van hetzelfde moment in PBMC-DNA of binnen de populatie 
replicerend virus uit PBMC. Alle resultaten samenvattend geven replicerende virussen 
uit PBMC en viraal RNA in serum een vergelijkbaar goede afspiegeling van de 
viruspopulatie in vivo, maar voor een volledig beeld van de viruspopulatie in vivo  
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zouden virussen afkomstig uit de verschillende bronnen in de analyse meegenomen 
moeten worden.

In hoofdstuk 3 wordt de onafhankelijke evolutie van HIV-1 in PBMC en serum 
van een HIV-1 geïnfecteerde patiënt met kruisreagerende neutraliserende antistoffen 
beschreven. De meeste virussen van deze patiënt die geïsoleerd konden worden 
tussen jaar 4 en jaar 7 na seroconversie bleken geen nakomelingen te hebben op 
latere tijdstippen. Interessant genoeg bleken deze virussen gevoeliger voor de 
neutraliserende antistoffen van deze patiënt, hadden ze kortere envelopeiwitten met 
minder suikergroepen, en vermenigvuldigden ze zich langzamer dan de virussen die wel 
nakomelingen hadden op latere tijdspunten. Deze studie suggereert dat selectiedruk 
door neutraliserende antistoffen een negatieve selectie van neutralisatiegevoelige 
virussen kan bewerkstelligen.

De beschikbaarheid van te infecteren cellen en coreceptoren zou ook selectiedruk 
op HIV-1 kunnen geven en daarmee de evolutie van het virus kunnen beïnvloeden. 
Een beperkt aantal doelwitcellen of een lage expressie van de coreceptor zouden 
kunnen selecteren voor HIV-1 varianten met de hoogste ef!ciëntie van coreceptor 
gebruik. Mensen die heterozygoot zijn voor een 32 base-paren deletie in CCR5, een 
genotype wat voorkomt in ongeveer 18% van de westerse blanke Europeanen, is 
geassocieerd met een lagere expressie van CCR5 en een verminderd aantal CCR5 
positieve cellen. In hoofdstuk 4 is de evolutie van HIV-1 vergeleken in mensen met 
een progressief of asymptomatisch ziektebeloop en met een CCR5 wt/wt genotype of 
een CCR5 wt/#32 genotype die alleen R5 HIV-1 varianten hadden voor de duur van 
hun infectie. Een benadering met hiërarchische fylogenetische modellen (afgekort als 
HPM vanuit het Engels)met vaststaande effecten, werd ontwikkeld om een schatting 
te maken van de evolutiesnelheid en selectiedruk (dN/dS ratio) in de gastheer, en om te 
kunnen onderzoeken of deze parameters beïnvloedt werden door het CCR5 genotype 
dan wel het klinische beloop van de infectie. Op deze manier kon onderzocht worden 
of het CCR5 wt/#32 genotype HIV-1 evolutiesnelheid en de selectiedruk op het virale 
envelopeiwit beïnvloedt. Tegen de verwachting in had het CCR5 genotype geen 
invloed op de virale evolutiesnelheid of dN/dS ratio. Hoewel CCR5 wt/#32 genotype 
geassocieerd is met een vertraagd ziektebeloop, betekent dit niet dat alle mensen 
met dit genotype langzame progressie vertonen.We vonden wel een associatie tussen 
de evolutiesnelheid van HIV-1 en de snelheid van ziekteprogressie. Omdat er geen 
verschillen waren in selectiedruk tussen mensen met een progressieve of langdurig 
asymptomatische HIV-1 infectie kon de langzamere ziekteontwikkeling toegeschreven 
worden aan een lagere HIV-1 replicatiesnelheid en niet aan verschillen in selectiedruk. 
Dus hoewel CCR5 expressie HIV-1 evolutie zou kunnen beïnvloeden, worden de 
virale replicatie snelheid en selectiedruk voornamelijk door andere gastheerfactoren 
bepaald.

De vroege fase van het natuurlijke beloop van HIV-1 infectie wordt gedomineerd 
door R5 varianten. In ongeveer de helft van de mensen die geïnfecteerd zijn met 
subtype B HIV-1 ontstaan in de loop van de infectie en voor AIDS diagnose CXCR4-
gebruikende virussen welke zijn geassocieerd met een sneller verlies van CD4+ cellen 
en versnelde ziekteprogressie. CXCR4-gebruikende HIV-1 varianten ontstaan uit 
R5 varianten maar dit proces is voor een groot deel nog onopgehelderd. Voor de 
studie zoals beschreven in hoofdstuk 5 werden klonale HIV-1 varianten geïsoleerd van 
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tien mensen op verschillende momenten voorafgaand en nadat de eerste CXCR4-
gebruikende virussen gevonden waren. Fylogenetische analyse bevestigde dat 
CXCR4-gebruikende virussen ontstaan uit R5 varianten. Hoewel dit meerdere malen 
leek te gebeuren in sommige patiënten was er slechts één populatie van CXCR4-
gebruikende virussen die persisterende replicerende nakomelingen produceerden. 
Dit evolutionaire proces ging gepaard met het verschijnen van een positief geladen 
aminozuur in de 3e variabele regio van de virale envelop. Daarnaast waren er nog 
patiëntspeci!eke veranderingen in andere regio’s van de virale envelop. Na het 
verschijnen van CXCR4-gebruikende virussen persisteerden ook de R5 varianten en 
beide virus populaties evolueerden vervolgens onafhankelijk van elkaar, ook met 
betrekking tot een steeds verminderde afhankelijkheid van bepaalde domeinen in 
hun respectievelijke coreceptoren. Het gebruik van antivirale middelen gericht op de 
coreceptoren zou dus gelimiteerd kunnen zijn in patiënten met dergelijk laatstadium 
HIV-1 varianten.

De verandering van een R5 naar een CXCR4-gebruikend fenotype gaat gepaard met 
slechts een minimaal aantal aminozuur veranderingen in de envelop. Dit suggereert 
dat dit proces ook eenvoudig zou kunnen plaatsvinden in vitro in een systeem waar 
het aantal doelwitcellen voor R5 varianten afneemt, en het aantal doelwitcellen voor 
CXCR4-gebruikende virussen toeneemt (doelwitcel-selectie). Echter, in hoofdstuk 6 
wordt beschreven dat de R5 varianten van slechts een van de vier personen die in 
vivo CXCR4-gebruikende virussen ontwikkelden ook in vitro een CXCR4-gebruikend 
fenotype kon ontwikkelen. De R5 varianten die hiertoe in staat waren hadden een V3 
domein met een hogere lading en een envelop gp120 met een groter aantal plaatsen 
waar suikers kunnen binden, dan de R5 varianten die niet in vitro in CXCR4-gebruikende 
virussen konden veranderen. Het verkrijgen van een CXCR4-gebruikend fenotype, in 
vivo dan wel in vitro, ging gepaard met meerdere aminozuur veranderingen die niet 
per se in de V3 regio optraden. Echter, aminozuurveranderingen op positie 11 en 
24 in V3 leken een voorwaarde voor persistentie van CXCR4-gebruikende virussen 
in vivo. Deze studie laat zien dat voor het vermogen om CXCR4 te gebruiken meer 
nodig is dan de minimale aminozuur veranderingen doen vermoeden en dat positieve 
selectiedruk in vivo, waarschijnlijk gericht op het V3 domein, een voorwaarde is voor 
het doorlopen van dit evolutionaire proces.

Het gegeven dat in het natuurlijke beloop van HIV-1 infectie slechts 50% van 
de subtype B geïnfecteerde mensen een CXCR4-gebruikend virus ontwikkelen 
voorafgaand aan het moment van AIDS diagnose impliceert dat het verwerven van 
een CXCR4-gebruikende fenotype een gecompliceerd evolutionair proces is. Het is 
vooralsnog onduidelijk of gastheer en/of virale factoren een rol spelen in de uitkomst 
van dit proces. Hoofdstuk 7 beschrijft een studie naar de evolutie van HIV-1 in een 
transmissiepaar waarvan de donor alleen R5 varianten had op ieder moment in 
zijn infectie terwijl de ontvanger ook CXCR4-gebruikende virussen ontwikkelde. In 
de donor optimaliseerden de R5 varianten hun vermogen om CCR5 te gebruiken 
en was er een toename over de tijd van het aantal bindingsplaatsen in de envelop 
voor suikergroepen en in de lading van het V3 domein. De eerste R5 varianten in 
de ontvanger hadden hetzelfde laat-stadium fenotype als the R5 varianten in de 
donor rondom het moment van transmissie, daarmee aantonend dat dit fenotype 
overdraagbaar is. Het verschijnen van CXCR4-gebruikende virussen in de ontvanger 
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ging gepaard met een sterke selectie en een verdere toename van het aantal 
bindingsplaatsen voor suikergroepen en van de lading van het V3 domein. Deze 
bevindingen geven aan dat het vermogen om een CXCR4-gebruikend fenotype te 
verwerven niet is voorbehouden aan bepaalde virusvarianten maar ook afhankelijk is 
van de selectiedruk in de gastheer. 

Hoewel fylogenetische studies laten zien dat CXCR4-gebruikende HIV-1 varianten 
ontstaan uit R5 HIV-1 varianten, worden de intermediaire HIV-1 varianten zelden 
aangetoond, wat een teken kan zijn van hun verminderde !theid. Daardoor is het 
moeilijk geweest om de kinetiek en genetische veranderingen die gepaard gaan 
met de evolutie van CCR5- naar CXCR4-gebruik te bestuderen en te begrijpen. In 
hoofdstuk 8 gebruikten we een nieuwe methode om met grote gevoeligheid de 
DNA sequentie van het V3 domein van de virale envelop van de virale quasispecies 
te bepalen in combinatie met software programma’s die op basis van de V3 het 
coreceptor gebruik voorspellen om HIV-1 varianten in de overgang van CCR5- naar 
CXCR4-gebruik te bestuderen. PBMC en serum monsters werden elke 3 maanden 
verkregen van 8 HIV-1 geïnfecteerde individuen in de periode dat voor het eerst 
CXCR4-gebruikende varianten aangetoond konden worden. Minimum spanning 
trees, gebruikt om de genetische verwantschap van de V3 sequenties te bepalen, 
lieten zien dat de overgang in coreceptor gebruik een stapsgewijs mutatiepad 
volgde met opvolgende intermediaire varianten, die veel minder voorkomen dan 
de belangrijkste voorspelde CCR5- en CXCR4-gebruikende varianten. Het aantal 
verschillende voorspelde CXCR4-gebruikende varianten, de verscheidenheid aan 
voorspelde CCR5-varianten, en de aan- of afwezigheid van intermediaire varianten 
met verschillende fenotypevoorspellingen verschilde sterk per patiënt. Dit is de eerste 
studie die in detail beschrijft welke genetische veranderingen in V3 gepaard gaan 
met de overgang van CCR5- naar CXCR4-gebruik in het natuurlijk ziektebeloop. De 
lage frequentie van de intermediaire varianten is zeer waarschijnlijk een teken van 
verminderde !theid en zou kunnen verklaren waarom CXCR4-gebruikende varianten, 
in tegenstelling tot CCR5-gebruikende varianten, niet in alle patiënten en tijdens elk 
stadium van de infectie aangetoond kunnen worden.

De bevindingen uit dit proefschrift worden in perspectief gezet in hoofdstuk 9 
(General Discussion). 


