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Het klinische beloop van infectie met het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1) kan 

sterk verschillen per individu. De meeste patiënten laten een gemiddeld beloop van infectie 

zien, met ziekteprogressie naar AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) ongeveer 8 

jaar na infectie als geen antiretrovirale therapie wordt gebruikt. Echter, sommige patiënten 

laten extreem snelle ziekteprogressie binnen twee jaar na infectie zien, terwijl andere 

patiënten gedurende meer dan 20 jaar controle over de infectie hebben zonder het gebruik 

van medicijnen. Langdurige AIDS-vrije hiv-infectie in zogenaamde long-term nonprogressors 

(LTNPs) is vaak geassocieerd met de expressie van bepaalde humaan leukocyt antigeen (HLA) 

klasse I allelen, zoals HLA-B57/5801 en HLA-B27, en met sterke cytotoxische T-lymfocyt (CTL) 

responsen. Echter, het hebben van HLA-B57/5801 en HLA-B27 is geen garantie voor een 

gunstiger beloop van de infectie. Ongeveer de helft van de hiv-geïnfecteerden met deze HLA’s 

vertonen gemiddelde ziekteprogressie.

Hiv past zich continu aan aan de hoge selectieve druk van het immuunsysteem. Mutaties 

die ervoor zorgen dat hiv-geïnfecteerde cellen niet meer als zodanig worden herkend door 

CTL worden veelvuldig geselecteerd. Deze escape mutaties zijn niet altijd geassocieerd met 

ziekteprogressie, ondanks het ontduiken van de antivirale CTL immuunreactie. Sommige 

van deze escape mutaties hebben een negatieve invloed op de replicatiesnelheid van het 

virus, waardoor het virus minder “fit” wordt, in het bijzonder wanneer deze mutatie zich in 

een geconserveerd viraal eiwit bevindt. Eén van deze mutaties is de T242N mutatie, gelegen 

in het TW10 CTL epitoop in Gag, welke door HLA-B57/5801 moleculen wordt gepresenteerd. 

Er is aangetoond dat deze mutatie de virale fitheid verminderd, wat het beschermende 

effect van dit HLA-allel kan verklaren, ondanks dat het virus ontsnapt aan CTL-responsen. 

Eerder is beschreven dat virus varianten verkregen van HLA-B57/5801 LTNPs en HLA-B57/5801 

progressors meerdere CTL escape mutaties in Gag bevatten en dat de aanwezigheid van deze 

escape mutaties het verschil in ziektebeloop niet kan verklaren. Echter, de replicatiefitheid 

van virale varianten met CTL escape mutaties kan deels worden hersteld door compenserende 

mutaties in Gag en virus isolaten verkregen van HLA-B57/5801 progressors van tijdspunten laat 

in infectie hebben een betere replicatiefitheid dan virale varianten van vroeg in de infectie. In 

hoofdstuk 2 hebben we Gag sequenties van HLA-B57/5801 LTNPs en progressors vergeleken 

om compenserende mutaties die de replicatiekinetiek van CTL escape varianten verhogen te 

identificeren. In virale sequenties van HLA-B57/5801 progressors zagen we frequente mutaties 

op 5 posities in Gag (S126N, L215T, H219Q, M228I en N252H). De combinatie van deze mutaties 

zorgde voor een herstel in replicatiefitheid van hiv-varianten en verklaart mogelijk de verschillen 

in ziekteprogressie. Daarnaast zagen we dat het aantal escape en compenserende mutaties 

in Gag gecorreleerd is met de replicatiefitheid van biologische hiv-varianten verkregen van 

HLA-B57/5801 patiënten, wat suggereert dat de replicatiesnelheid van HLA-B57/5801 escape 

varianten wordt hersteld door ophoping van compenserende mutaties.

Variatie in ziekteprogressie werd ook waargenomen bij drie homoseksuele mannen met 

bewezen hiv-transmissie van één van hen naar de twee anderen. In hoofdstuk 3 hebben we 

het effect van virale evolutie in het capside-eiwit op het replicatievermogen van virusvarianten 

van deze drie patiënten bestudeerd. De virale sequenties van alle drie de patiënten hadden 
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een mutatie op positie 242 (T242N of T242S), welke geassocieerd is met een lagere virale 

replicatiefitheid. Hiv-varianten van de twee patiënten met een progressief beloop van infectie 

ontwikkelden compenserende mutaties in plaats van reversie van de 242S mutatie. Herstel van 

de virale replicatiefitness in virus varianten van deze patiënten kan hebben bijgedragen aan 

ziekteprogressie en kan mogelijk het verschil in ziektebeloop in de drie patiënten verklaren. In 

hiv-varianten van de derde patiënt, een HLA-B57 elite controller, werden geen compenserende 

mutaties gevonden tijdens follow-up. 

Evenals HLA-B57/5801 is ook HLA-B27 geassocieerd met langdurige AIDS-vrije hiv-infectie. 

Verlies van controle over viremie in HLA-B27-positieve patiënten is geassocieerd met een CTL 

escape mutatie op positie 264 in het immunodominante KK10 epitoop in Gag. Deze CTL escape 

mutatie heeft een erg nadelig effect op de replicatiefitness van het virus en er is gesuggereerd 

dat deze mutatie in afwezigheid van compenserende mutaties niet kan repliceren. In 

hoofdstuk 4 onderzochten we de virale evolutie in CTL epitopen gerestricteerd door HLA-B27 

in Gag tijdens ziekteprogressie in vier HLA-B27-positieve patiënten. Sequentievariatie werd 

voornamelijk waargenomen in het immunodominante HLA-B27-gerestricteerde KK10 epitoop 

en CTL escape mutaties in dit epitoop traden op in sequenties verkregen van drie van de vier 

patiënten. De R264K mutatie werd waargenomen in sequenties van één patiënt en de R264G 

escape mutatie in virale sequenties van twee patiënten. Deze CTL escape mutaties werden 

vergezeld door hun compenserende mutaties, S173A en E260D respectievelijk. Voor virussen 

met de R264K escape mutatie werd een hoger totale aantal mutaties in Gag waargenomen in 

vergelijking met virus varianten zonder CTL escape mutatie. Deze additionele mutaties zouden 

compenserende mutaties kunnen vertegenwoordigen, welke zorgen voor verhoging van de 

replicatiefitheid en mogelijk van invloed zijn op de ziekteprogressie.

Moeder-kind transmissieparen geven de gelegenheid om de dynamiek van CTL escape 

mutaties en reversie van mutaties na transmissie te bestuderen aan de hand van CTL epitopen 

gerestricteerd door HLA-allelen die wel of niet gedeeld worden tussen moeder en kind. In 

hoofdstuk 5 onderzochten we de virale evolutie en de dynamiek van CTL escape mutaties 

en reversie van deze mutaties na hiv-transmissie van moeder op kind. Binnen CTL epitopen 

gerestricteerd door HLA-allelen die gedeeld worden door moeder en kind en HLA-allelen 

die alleen de moeder draagt werd slechts een beperkt aantal reversies van overgedragen 

mutaties waargenomen. Dit suggereert dat CTL escape mutaties die zijn overgedragen van 

moeder op kind weinig effect hebben op de fitheid van het virus, of dat er al compensatie heeft 

plaatsgevonden voor transmissie. Het grootste aantal nieuwe mutaties in virale sequenties van 

de kinderen vonden plaats binnen CTL epitopen gerestricteerd door HLA-allelen die het kind 

van de vader heeft gekregen, wat aangeeft dat de virale evolutie in de kinderen ten minste 

gedeeltelijk veroorzaakt wordt door CTL responsen gerestricteerd door deze HLA-allelen.

In de meeste nieuwe patiënten geïnfecteerd met hiv wordt de uitgroei van één virale variant 

waargenomen na transmissie. Het virus verandert en evolueert in de loop van de tijd en de virale 

diversiteit van de quasispecies neemt toe. In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of de mate 

van virale diversiteit in env in het eerste jaar na transmissie voorspellend is voor het verdere 

ziektebeloop bij volwassen mannen besmet via homoseksuele transmissie. Virale diversiteit in 

het begin van infectie was een onafhankelijke voorspeller van een versnelde ziekteprogressie. 

De virale diversiteit kan worden beperkt door humorale en cellulaire immuunreacties en 
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door de beschikbaarheid van doelwitcellen waarin het virus zich kan vermenigvuldigen. Of 

virale diversiteit een causale rol speelt in de schade aan het immuunsysteem, of dat het een 

afspiegeling is van selectiedruk moet nog worden onderzocht. 

Infectie van een cel door hiv vindt plaats door middel van binding van de virale envelop 

aan de CD4 receptor en aan een van de coreceptors: CCR5 of CXCR4. In de meerderheid van 

nieuwe hiv-infecties vindt enkel uitgroei plaats van virale varianten die binden aan de CCR5 

coreceptor. Virale varianten die CXCR4 gebruiken (X4-hiv) komen op in de loop van de infectie 

in minstens de helft van de patiënten die besmet zijn met hiv-1 subtype B. In patiënten die 

geen antiretrovirale therapie gebruiken is de opkomst van deze X4-hiv-varianten geassocieerd 

met versnelde CD4+ T-cel daling en een snellere ziekteprogressie. In hoofdstuk 7 werd het 

effect van de aanwezigheid van X4-hiv voor aanvang van behandeling op de response op 

combinatie antiretrovirale therapie (cART) bestudeerd. Patiënten die X4-hiv varianten hebben 

voor aanvang van cART hebben een langere tijd nodig om virale suppressie te behalen, en deze 

vertraging is onafhankelijk van de virale load op het moment van therapiestart. Er werden 

geen verschillen waargenomen in de toename van het aantal CD4+ T cellen na aanvang van 

de behandeling tussen patiënten met en zonder X4-hiv bij aanvang van therapie. Echter, de 

absolute CD4+ T-cel aantallen waren op alle tijdspunten significant lager voor patiënten met 

een X4-variant voor het starten van therapie. Dit geeft aan dat patiënten met een X4-hiv variant 

starten met cART behandeling met lagere CD4+ T-cel aantallen, wat waarschijnlijk het gevolg is 

van de versnelde CD4+ T-cel daling geassocieerd met de opkomst van deze X4-hiv varianten. 

Om een betere repopulatie van CD4+ T cellen te behalen, kunnen patiënten met X4-hiv baat 

hebben bij het vroeger starten van cART behandeling.

De studies in dit proefschrift beschrijven hiv-1 evolutie tijdens infectie en het effect van 

virale aanpassingen op het beloop van de infectie en behandeling. Inzicht in de manieren 

waarop hiv zich aanpast aan een gastheer, en aan een populatie, verhogen onze kennis over de 

interactie tussen virus en gastheer. 
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