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SAMENVATTING

Hiv-1 infectie van macrofagen en de bij dit proces betrokken genen: Grote eters 
versus kleine belagers 
Macrofagen zijn effector cellen van het aangeboren immuun systeem en de eerste 
verdedigingslinie tegen het binnendringen van ziekteverwekkers. De taak van 
deze cellen is het herkennen en uitschakelen van ziekteverwekkers en opruimen 
van beschadigd weefsel, en zodoende dragen ze bij aan het in stand houden van 
weefsel homeostase en regulatie van ontstekingen.  Omdat macrofagen vooral 
voor komen in de slijmvliezen, zijn ze vaak het eerste doelwit voor een grote 
verscheidenheid aan ziekteverwekkers, waaronder het humane immunodeficiëntie 
virus (hiv-1). Hiv-1 kan zich efficiënt in macrofagen vermenigvuldigen en omdat ze 
ongevoelig zijn voor het cytopathische effect van het virus, helpen geïnfecteerde 
macrofagen bij de verspreiding van het virus naar CD4+ T cellen. 

Hiv-1 benut verschillende cellulaire processen van de macrofagen om zich te 
vermenigvuldigen, nieuwe virus deeltjes te maken en zich zodoende te verspreiden. 
Daarom is het van groot belang om cellulaire factoren die hiervoor door het virus 
worden gebruikt te identificeren, om meer inzicht te krijgen in hoe het virus zich 
vermenigvuldigd en verspreid. In weefsels kunnen verschillende soorten macrofagen 
voorkomen en sommige van deze macrofagen zijn in staat hiv-1 replicatie te remmen. 
Deze verschillende macrofagen ontstaan door blootstelling aan verschillende cytokines 
die geproduceerd worden door andere cellen van het immuunsysteem. Macrofagen 
kunnen in 2 fenotypisch verschillende groepen worden ingedeeld: M1 en M2. M1 
gepolariseerde macrofagen ontstaan na stimulatie met IFN-γ en TNF-α of LPS. Deze 
cellen hebben een pro-inflammatoir profiel en zijn samen met de Th1 helper cellen 
verantwoordelijk voor een ontstekingsreactie. De alternatief geactiveerde groep 
M2 macrofagen bestaat uit een grote verscheidenheid aan cel types. Het cytokine 
waarmee de macrofaag in contact komt is bepalend voor het uiteindelijk fenotype van 
deze cel. M2 cellen zijn voornamelijk betrokken bij een Th2 of anti-ontstekingsreactie. 

Om een beter inzicht te krijgen in functionele verscheidenheid van gepolariseerde 
macrofagen, hebben we in kaart gebracht welke microRNAs voorkomen bij 
macrofagen die in vitro zijn gestimuleerd. MicroRNAs zijn kleine niet coderende 
RNAs die de genexpressie van de cel reguleren. In macrofagen zijn microRNAs 
belangrijk omdat ze de cellulaire functie reguleren waardoor de homeostase in 
het weefsel wordt behouden. In hoofdstuk 2 beschrijven we de miRNA profielen 
van monocyten en macrofagen tijdens differentiatie en polarisatie tot M1 en M2 
cellen met behulp van next-generation sequencing. Verder laten we zien dat het 
miRNA profiel gerelateerd is aan de verschillende functies van de macrofaag en dat 
miRNAs waarschijnlijk betrokken zijn bij de differentiatie tot verschillende macrofaag 
fenotypes. De resultaten beschreven in dit hoofdstuk geven informatie over de rol 
van miRNAs in de functie van macrofagen in gezond en geïnfecteerd weefsel. 
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Om beter inzicht te krijgen in hoe hiv-1 macrofagen infecteert, hebben we virus 
replicatie in fenotypisch verschillende macrofagen bestudeerd. In hoofdstuk 3 
beschrijven we dat hiv-1 infectie sterk is verminderd in macrofagen gestimuleerd 
met type I interferonen en polariserende cytokines. Verhoogde expressie van de 
verschillende cellulaire factoren Trim5α, CypA, APOBEC3G, SAMHD-1, Trim22, 
tetherin en TREX-1, en de anti-hiv miRNAs miR-28, miR-150, miR-223 en miR-382 
werd waargenomen als gevolg van IFN-α en IFN-β stimulatie. Dit kan mogelijk 
verklaren waarom hiv-1 replicatie in deze cellen wordt geremd in het begin van 
de replicatie cyclus. Verhoogde expressie van deze cellulaire factoren en miRNAs 
werd in mindere mate ook veroorzaakt door IFN-γ+TNF-α stimulatie. Omdat hiv-1 
infectie in IFN-γ+TNF-α gestimuleerde macrofagen later in de replicatie cyclus 
wordt verstoord. Polarisatie met IL-4, IL-10 of IL-32 had geen effect of de expressie 
van de bovengenoemde cellulaire factoren en miRNAs. Onze resultaten laten zien 
dat de bekende cellulaire factoren die hiv-1 infectie kunnen reguleren slechts ten 
dele verantwoordelijk zijn voor de verminderde gevoeligheid van gepolariseerde 
macrofagen voor hiv-1 infectie. Hieruit concludeerden we dat er nog andere cellulaire 
factoren moeten zijn die hiv-1 replicatie kunnen verhinderen in macrofagen. 

In hoofdstuk 4 hebben we het gen expressie profiel van IFNγ+TNFα 
gestimuleerde macrofagen in kaart gebracht om nog onbekende cellulaire factoren 
te identificeren die hiv-1 replicatie na provirus integratie beïnvloeden. Dit resulteerde 
in de identificatie van het GTPase activerende eiwit (SH3 domein) bindende eiwit 1 
(G3BP1) als een hiv-1 remmende factor. G3BP1 komt tot expressie in macrofagen 
en T cellen, en in macrofagen wordt de expressie van dit eiwit specifiek verhoogd 
na stimulatie met IFNγ in combinatie met TNFα . We hebben aangetoond dat het 
verlagen van G3BP1 expressie hiv-1 replicatie en gen expressie gedreven door de 
hiv-1 LTR verhoogd. G3BP1 bindt aan hiv-1 RNA waardoor mogelijk de productie 
van virale eiwitten en virus partikels wordt verminderd. Rustende T cellen brengen 
ook hoge concentraties G3BP1 tot expressie, maar deze concentraties dalen sterk 
na stimulatie met IL-2. We hebben aangetoond dat G3BP1 hiv-1 replicatie na 
provirus integratie kan remmen. Dit suggereert dat G3BP1 een bijdrage levert bij 
het vormen van een latent viraal reservoir in macrofagen en T cellen. 

Andere cellulaire factoren zijn in staat zijn hiv-1 infectie in macrofagen te 
bevorderen. In een eerdere studie hebben we gevonden dat genetische variaties 
in het fosfodiesterase 8a (PDE8A) gen sterk geassocieerd zijn met hiv-1 replicatie 
in macrofagen. In hoofdstuk 5 hebben de regulatie van PDE8A expressie in 
macrofagen en hoe dit eiwit hiv-1 replicatie beïnvloed bestudeerd. Tijdens 
differentiatie van monocyt naar macrofaag gaat de PDE8A mRNA expressie 
omhoog en dit correleert met de verhoogde gevoeligheid van de cellen voor 
hiv-1 infectie. PDE8A expressie in macrofagen wordt gereguleerd door miR-145-
5p, waarvan de expressie tijdens differentiatie sterk afneemt. Het verlagen van 
de PDE8A expressie in macrofagen remt hiv-1 replicatie en ook de concentraties 
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proviraal DNA zijn in deze PDE8A knockdown cellen verlaagd. Hiermee hebben 
we bevestigd dat PDE8A nodig is voor efficiënte hiv-1 replicatie in macrofagen 
en vroege stappen in de replicatie cyclus stimuleert. De identificatie van eiwitten 
die hiv-1 replicatie reguleren geven inzicht in het complexe proces van de virale 
replicatie en deze kennis kan van groot belang zijn bij het ontwikkelingen van 
nieuwe therapieën die bijdragen om hiv-1 infectie te klaren.

Net als cytokines kan ook de interactie van hiv-1 met receptoren op de 
celmembraan van de macrofaag de gen expressie in deze cellen beïnvloeden. In 
hoofdstuk 6 hebben we daarom gekeken naar veranderingen in het gen expressie 
profiel van niet gestimuleerde macrofagen en cytokine gestimuleerde macrofagen 
na interactie met hiv-1. CCR5- gebruikend hiv-1 reguleert de expressie van een 
groot aantal genen in macrofagen die ook door IL-4 stimulatie gereguleerd worden. 
Deze genen zijn betrokken bij het onderdrukken van een ontstekingsreactie in 
macrofagen dat virus replicatie kan stimuleren en een immuun response tegen 
het virus kan onderdrukken. Een CCR5-gebruikend hiv-1 induceert andere 
veranderingen in het gen expressie profiel van macrofagen dan een CXCR4-
gebruikend hiv-1, dit zou mogelijk kunnen verklaren waarom CCR5-gebruikend 
hiv-1 een selectief voordeel heeft bij transmissie naar een nieuwe gastheer.

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift geeft inzicht in de complexe 
interactie tussen macrofagen en hiv-1, oftewel “de grote eters en kleine belagers”. 
In hoofdstuk 7 worden de implicaties van de betrokkenheid van cellulaire factoren bij 
hiv-1 replicatie, de verspreiding van het virus door het lichaam en het ontstaan van het 
virale reservoir besproken. Verder belichten we de rol van geactiveerde macrofagen 
tijdens co-infectie met bacteriën of parasieten en hoe deze co-infecties kunnen leiden 
tot een versneld ziekteverloop van hiv-1 infectie en andere gerelateerde ziektes. Dit 
onderzoek vergroot ons inzicht in hiv-1 replicatie en zal mogelijk bijdragen tot de 
ontwikkeling van nieuwe therapie strategieën om hiv-1 infectie te genezen.
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