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SAMENVATTING 
Oorsprong en diversiteit. Het humaan immunodeficiëntie virus (HIV) is de 
veroorzaker van het ‘acquired immune deficiency syndrome’ (AIDS). Sinds het begin 
van de epidemie in 1970 stijgt het aantal AIDS gerelateerde sterfgevallen sterk en in 
2011 was de schatting dat ongeveer 34 miljoen mensen, waaronder 3.3 miljoen 
kinderen, met HIV besmet zijn. De allereerste HIV infecties vonden plaats lang 
voordat de daadwerkelijke epidemie begon. Het oudste HIV positieve bloedmonster 
dateert uit 1956 en op basis van dat materiaal is geschat dat de eerste HIV infectie 
bij mensen plaats vond tussen 1920-1930. 
 
HIV vindt zijn oorsprong in het ‘simian immunodeficiency virus’ (SIV) dat bij sommige 
soorten apen, maar niet in alle, ook kan leiden tot AIDS. De overdracht van aap op 
mens gebeurde waarschijnlijk door bijtincidenten met geïnfecteerde apen tijdens het 
jagen op apen voor vlees of het vangen van apen voor handel en het houden als 
huisdier. De virusoverdracht van aap naar mens vond meerdere malen plaats en 
heeft geresulteerd in 2 verschillende HIV soorten; type 1 en type 2. Beide soorten 
worden onderverdeeld in groepen en subtypen. De bijdragen van elke virusgroep en 
subtype aan de epidemie verschillen aanzienlijk. 
 
HIV type 1 (HIV-1) bestaat uit 4 groepen, elk afkomstig van een individuele 
virusoverdracht van aap naar mens: groep ‘major’ M, ‘new’ N, ‘outlier’ O en de meer 
recentelijk gekarakteriseerde groep P. Groep M en N vinden hun oorsprong in een 
SIV variant die voorkomt in chimpansees uit West- en Centraal-Afrika. Terwijl groep 
N virussen maar een kleine groep mensen in Kameroen besmet heeft, is groep M 
verantwoordelijk voor de wereldwijde epidemie. Van groep O en P wordt 
aangenomen dat de oorsprong ligt in SIV van gorilla’s die leven in Kameroen. 
Ongeveer tienduizend mensen in Kameroen en omliggende landen zijn besmet met 
groep O. Groep P is tot nu toe in slechts 2 individuen gedetecteerd. 
 
HIV type 2 (HIV-2) kan onderverdeeld worden in 7 groepen genaamd A tot en met G. 
Waarschijnlijk vindt elke groep zijn oorsprong in een individuele virusoverdracht van 
de sooty mangabey (apensoort) naar de mens. HIV-2 komt voornamelijk voor in 
West Afrika maar er zijn ook infecties gerapporteerd in India, Brazilië en Portugal. 
 
De HIV pandemie wordt veroorzaakt door HIV-1 groep M. Groep M kan verder 
onderverdeeld worden in de subtypen A tot en met K. Deze subtypen kunnen met 
elkaar recombineren waardoor er inmiddels meer dan 51 recombinante subtypen 
zijn, welke CRFs genoemd worden (van ‘circulating recombinant forms’). De 
subtypen en CRFs zijn niet gelijkmatig over de wereld verdeeld. Subtype B komt 
bijvoorbeeld veel voor in West Europa en Noord Amerika. In Thailand is het CRF AE 
subtype dominant. In Afrika komen alle subtypen en CRFs voor maar subtype C 
overheerst. Door immigratie en toerisme is deze geografische distributie aan het 
verdwijnen en de frequentie van niet-B subtypen in Europa stijgt. 
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In landen waar geïnfecteerde individuen toegang hebben tot antivirale therapie 
wordt een HIV-1 infectie beschouwd als een chronische ziekte. Wereldwijd zijn er 
nog steeds veel landen en gebieden waar mensen geen of onvoldoende toegang tot 
medicatie hebben, voor hen is HIV-1 een levensbedreigende infectie. 
 
Ziekteverloop. HIV-1 infecteert witte bloedcellen die onderdeel zijn van het 
immuunsysteem. De infectie reduceert het aantal witte bloedcellen waardoor het 
immuunsysteem onvoldoende kan reageren op infecties met andere 
ziekteverwekkers en verschillende vormen van kanker. Dit leidt uiteindelijk tot het 
overlijden van de patiënt. Het verloop van een onbehandelde HIV-1 infectie kan 
worden verdeeld in 4 fasen. De eerste fase is de incubatieperiode die ongeveer 2 tot 
4 weken duurt, hierin stijgt het aantal virusdeeltjes in het bloed terwijl het aantal 
witte bloedcellen afneemt. De tweede fase is lastig te onderscheiden van de eerste 
en wordt de acute fase genoemd. Deze fase kan 1 tot 3 maanden duren en gaat soms 
gepaard met griepachtige verschijnselen. Tijdens deze fase reageert het 
immuunsysteem op het virus; het aantal virusdeeltjes in het bloed daalt terwijl het 
aantal witte bloedcellen stijgt. Vervolgens ontstaat er een evenwicht tussen 
virusproductie en het opruimen van virusdeeltjes door het immuunsysteem. Dat is 
de derde fase en die kan 2 tot 15 jaar duren. Tijdens deze a‑symptomatische periode 
is er sprake van een voortdurend kat-en-muisspel tussen het immuunsysteem en het 
virus. HIV-1 verandert voortdurend om te ontsnappen aan het immuunsysteem. Als 
reactie op het aangepaste virus genereert het immuunsysteem een nieuwe respons 
zodat ook de nieuwe virusdeeltjes opgeruimd worden. Uiteindelijk leidt dit tot 
uitputting van het immuunsysteem. Het aantal witte bloedcellen neemt af en het 
aantal virus deeltjes neemt toe: het immuunsysteem heeft de infectie niet langer 
onder controle. Nu is de vierde fase aangebroken en de patiënt wordt 
gediagnosticeerd met AIDS. Het immuunsysteem functioneert onvoldoende om de 
patiënt te beschermen tegen HIV-1, andere ziekteverwekkers of tumoren en de 
patiënt zal hier uiteindelijk aan overlijden. 
 
Het virus, de replicatiecyclus en antivirale therapie. HIV-1 is een retrovirus. Een 
virusdeeltje is klein en rond met een diameter van ongeveer 100-120 nm. In het 
virusdeeltje zit het virale genoom bestaande uit twee strengen RNA. RNA lijkt op 
DNA waaruit het menselijk genoom bestaat, maar is net iets anders. Aan de 
buitenkant van het virusdeeltje zit een eiwit dat nodig is om de witte bloedcellen te 
infecteren. Niet elke witte bloedcel kan geïnfecteerd worden, alleen de cellen die 
een eiwit aan de buitenkant hebben dat CD4 heet. HIV-1 bindt aan CD4 en heeft 
daarnaast nog een ander molecuul nodig en dat kan CCR5 of CXCR4 zijn. Als HIV-1 
aan CD4 en CCR5 of CXCR4 gebonden is kan het de witte bloedcel binnenkomen. 
Wanneer het virus binnendringt wordt het virale genoom omgezet in DNA, dit is het 
eerste kenmerk van een retrovirus. Deze stap is noodzakelijk want het menselijk 
genoom bestaat uit DNA en om daarin binnen te dringen moet het virale RNA 
vertaald worden naar viraal DNA. Als dat gebeurd is kan het virale DNA integreren in 
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het genoom van de gastheercel, dit is het tweede kenmerk van een retrovirus. Het 
geïntegreerde virale DNA heet een provirus en als deze eenmaal zijn plek in het DNA 
van de gastheercel heeft komt hij er nooit meer uit. Vanuit zijn plek in het genoom 
misbruikt het virus de gastheercel om nieuwe virusdeeltjes te maken wat leidt tot 
verspreiding van de infectie.  
 
Veel mensen die besmet zijn met HIV-1 gebruiken antivirale therapie. De therapie 
bestaat uit een cocktail van drugs die meerdere stappen van de replicatie-cyclus 
remmen. Er zijn drugs die de binding van HIV-1 aan CCR5 voorkomen, of de 
omzetting van het virale RNA naar DNA. Maar tot nu toe is er geen drug die het 
provirus uit de witte bloedcel kan halen. De antivirale middelen onderdrukken 
virusreplicatie maar leiden niet tot genezing, dit betekent dat de patiënt de rest van 
zijn/haar leven medicatie moet nemen. Zodra de medicatie onderbroken wordt 
begint het virus weer te repliceren. 
 
Tijdens de omzetting van viraal RNA naar DNA worden er veel ‘fouten’ gemaakt. 
Hierdoor is na een replicatie cyclus ieder virus een beetje anders. De verandering kan 
leiden tot een virus dat niet goed of helemaal niet meer repliceert, maar dit kan ook 
leiden tot een virus dat immuun is voor de antivirale drugs. Omdat de kans op 
mutaties die leiden tot resistentie tegen meerdere drugs kleiner is dan de kans op 
een mutatie die resistentie veroorzaakt tegen 1 drug, wordt er een cocktail van 
minimaal 3 antivirale middelen aan patiënten gegeven. 
 
HIV-1 latentie. Antivirale therapie remt de vermenigvuldiging van het virus maar 
leidt niet tot genezing. Zelfs als men na een periode van 7 jaar stopt met medicatie 
komt het virus terug. Dit komt omdat het virus zich kan verstoppen in de witte 
bloedcel. Met verstoppen bedoelen we dat het virale DNA integreert in het genoom 
van de gastheercel als provirus maar geen nieuwe virusdeeltjes maakt. Deze staat 
wordt latentie genoemd. Zolang het virus geen nieuwe virusdeeltjes maakt is het 
onzichtbaar voor het immuunsysteem en de antivirale therapie. Hoe en wanneer dit 
latente virus weer actief kan worden is nog grotendeels onbekend. Als dit gebeurt 
terwijl de patiënt antivirale therapie krijgt is dat geen probleem omdat de medicatie 
nieuwe infecties van deze virussen tegenhoudt. Maar als de patiënt stopt met 
medicatie kan na activatie van slechts een enkel provirus het virus zich weer 
verspreiden. Het latente HIV-1 reservoir is dan ook een groot obstakel voor 
eliminatie van het virus en genezing van de patiënt. 
 
Inmiddels is er steeds meer bekend over het latente HIV-1 reservoir, zoals in welke 
cellen zit het latente virus en welke moleculaire mechanismen zorgen er voor dat het 
virus latent blijft of juist weer actief wordt. Als het mechanisme achter latentie 
bekend is geeft dat aanknopingspunten voor de ontwikkeling van drugs die het virus 
actief kunnen maken. Als alle virussen actief zijn kan het immuunsysteem ze 
herkennen en opruimen. Een andere aanpak kan zijn om juist alle actieve virussen 
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latent te maken en te zorgen dat ze nooit meer actief worden. In dat geval raakt de 
patiënt het virus niet kwijt, maar is er naast drugs een extra manier om het virus te 
onderdrukken. De keuze hangt af van het exacte mechanisme achter latentie en hoe 
moeilijk dat valt te doorbreken. Om de juiste drugs te ontwikkelen moeten we eerst 
exact weten hoe latentie werkt en welke cellen latent HIV-1 provirus bevatten. 
 
Dit proefschrift. Zoals beschreven bestaan er verschillende HIV-1 groep M subtypen 
en CRFs. De toename in diversiteit maakt het steeds lastiger om HIV-1 te meten in 
gebieden waar meerdere varianten circuleren. Veel methoden om aantallen 
virusdeeltjes te bepalen detecteren maar één subtype. In hoofdstuk 2 beschrijven we 
de ontwikkeling van een nieuwe HIV detectiemethode die geen onderscheid maakt 
tussen de subtypen, maar ze in één meting allemaal kan kwantificeren. Deze 
methode kun je dus niet gebruiken om te bepalen met welk subtype iemand 
geïnfecteerd is maar je kunt hem wel gebruiken wanneer je wilt weten of iemand 
geïnfecteerd is. Daarnaast is het een handige methode voor gebruik in het 
laboratorium wanneer je verschillende subtypen met elkaar wilt vergelijken.  
 
Vervolgens hebben we de beschreven detectie methode gebruikt om te 
onderzoeken of er verschillen zijn tussen de HIV-1 subtypen met betrekking tot 
latentie. We hebben gekeken of er verschillen zijn in het vormen van een latent 
provirus en ook of er verschillen zijn in het activeren van het provirus. Door een 
latent provirus te activeren gaat het nieuwe virus deeltjes maken die je kunt 
detecteren. Deze proeven staan beschreven in hoofdstuk 3 en laten zien dat alle 
subtypen qua latentie vergelijkbaar zijn, behalve subtype AE. Dit subtype was minder 
latent en produceerde meer virus dan de andere subtypen. Dit is informatief 
wanneer je bijvoorbeeld alle latente HIV-1 provirussen in een patiënt wilt activeren; 
subtype AE is minder latent dan de andere subtypen en daarom is het misschien 
makkelijker om alle virussen te activeren in een patiënt geïnfecteerd met het AE 
subtype. 
 
De meest verrassende resultaten van dit proefschrift staan beschreven in hoofdstuk 
4. Daarin beschrijven we een nieuw celtype dat latent HIV-1 provirus kan bevatten. 
Deze cel is een actief delende witte bloedcel (prolifererende T lymfocyt). Voorheen 
dacht niemand dat deze cel latent provirus kon bevatten omdat algemeen werd 
aangenomen dat in een actieve cel het virus ook actief zou zijn. Wij hebben laten 
zien dat dit celtype wel degelijk latent HIV-1 kan bevatten en dat dit niet een 
zeldzaam fenomeen is maar zelfs regelmatig voorkomt. De reden dat niemand dit 
eerder heeft gerapporteerd is omdat we een nieuwe manier van activatie hebben 
ontdekt. Andere methoden die beschreven staan in de literatuur werkten niet en 
daarom zijn we verder gaan zoeken naar een activatie mechanisme dat wel werkt. In 
de rest van het proefschrift gaan we dieper in op deze activatie methode. 
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Als je alle HIV-1 provirussen uit latentie wilt halen zal je eerst alle verstopplekken 
moeten definiëren. Wij hebben nu, in dit proefschrift, een plek beschreven die nog 
niet eerder gedefinieerd was. Daarnaast hebben we ook een nieuwe manier 
gevonden om het virus uit latentie te halen. Als we kunnen achterhalen hoe exact 
het virus uit latentie gehaald kan worden geeft ons dat misschien weer een 
aanknopingspunt voor toekomstige medicijnontwikkeling. 
 


