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Samenvatting en Discussie
Dit hoofdstuk bevat de Nederlandse samenvatting en discussie van het proefschrift 
getiteld: “Parasitic helminths and HIV-1 infection: the effect of immunomodulatory 
antigens”. 
 In de loop van ons leven kunnen wij geïnfecteerd raken met verschillende 
ziekteverwekkers, zoals bacteriën, schimmels, virussen en parasieten. Sommige 
van deze infecties kunnen tegelijkertijd plaatsvinden waardoor het mogelijk is dat 
een microbe, op een directe of indirecte manier, de infectie van een ander microbe 
beïnvloedt. Het humaan immunodeficiëntie virus type 1 (HIV-1) en parasitaire 
helminthen (wormen) komen in dezelfde gebieden voor waardoor co-infecties mogelijk 
zijn. Beide ziekteverwekkers hebben een grote invloed op het immuunsysteem. HIV-
1 heeft de eigenschap het immuunsysteem continu te activeren terwijl parasitaire 
wormen immuunreacties juist kunnen verstoren (skewen) of onderdrukken. Hierdoor 
is het aannemelijk dat deze ziekteverwekkers elkaars infectie kunnen beïnvloeden, 
hier is echter nog weinig over bekend. Door middel van ons onderzoek hebben wij 
getracht meer inzicht te krijgen in deze co-infectie door het effect van wormproducten 
in verschillende in vitro HIV-1 modellen te bestuderen. Concreet hebben we gezocht 
naar een antwoord op de volgende vragen.

1. Beïnvloeden wormproducten de HIV-1 infectie?
2. Is de gevoeligheid van T-cellen voor HIV-1 te beïnvloeden door wormproducten 

toe te voegen tijdens de inductie van deze T-cel types? 
3. Kunnen wormproducten HIV-1 transcriptie in antigeen-presenterende cellen 

beïnvloeden?

De volgende wormproducten zijn getest:
- Soluble egg antigen (SEA) geïsoleerd uit gehomogeniseerde  

Schistosoma mansoni eitjes.
- Brugia malayi antigen (BmA) geïsoleerd uit gehomogeniseerde volwassen  

B. malayi wormen. 
- Excretory Secretory molecule 62 (ES-62), een opgezuiverd molecuul dat door 

volwassen Acanthocheilonema viteae wormen uitgescheiden wordt en waarvan 
het actieve onderdeel de fosforylcholine-groep is 1.

1. Beïnvloeden wormproducten de HIV-1 infectie?
Om een cel te infecteren maakt HIV-1 gebruik van de CD4 receptor en de co-receptor 
CCR5 (R5 variant) of CXCR4 (X4 variant). CD4+ T-cellen zijn de voornaamste target 
cellen voor HIV-1 infectie. HIV-1 kan deze cellen direct infecteren (cis-infectie) of 
indirect infecteren (trans-infectie). In het laatste geval bindt het virus eerst aan een 
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C-type lectin receptor (CLR) op een dendritische cel (DC) en wordt vervolgens door de 
DC gepresenteerd aan een CD4+ T-cel die geïnfecteerd wordt.
 Uit ons onderzoek blijkt dat SEA, BmA en ES-62 de directe HIV-1 infectie van CD4+ 
T-cellen niet beïnvloeden. SEA en BmA waren daarentegen wel in staat DC-SIGN 
te binden, één van de best bestudeerde CLRs die nauw bij de HIV-1 trans-infectie 
betrokken is. In experimenten met cellen hebben wij aangetoond dat SEA en BmA in 
competitie kunnen treden met HIV-1 voor DC-SIGN binding, waardoor de HIV-1 trans-
infectie geremd wordt. Dit in tegenstelling tot ES-62 dat niet aan DC-SIGN bindt.
 Wij concluderen dat geen van de drie onderzochte wormproducten in staat is 
de HIV-1 cis-infectie te beïnvloeden, terwijl zowel SEA als BmA in staat zijn de 
HIV-1 trans-infectie te remmen. Aangezien trans-infectie geassocieerd is met de 
virus besmetting en de initiële verspreiding van HIV-1 door het lichaam, kan een 
worminfectie wel degelijk gevolgen hebben voor het verloop van de HIV-1 infectie. 

2. Is de gevoeligheid van T-cellen voor HIV-1 te beïnvloeden door 
wormproducten toe te voegen tijdens de inductie van deze T-cel types?
Er zijn drie typen CD4+ T helper (Th) cellen: Th1, Th2 en Th17 cellen, elk met hun 
eigen specialiteit. Inductie van deze Th-cellen vindt plaats door DCs die in aanraking 
zijn gekomen (gematureerd) met virussen (Th1), parasieten (Th2) of bacteriën/
schimmels (Th17). Parasitaire wormen beïnvloeden echter de inductie van al deze 
Th-cellen en sturen de geïnduceerde Th-cellen naar het Th2 fenotype. Eerdere 
onderzoeken suggereerden dat Th2 cellen gevoeliger zijn voor HIV-1 infectie dan Th1 
cellen 2-6. Hoewel deze hypothese reeds is verworpen 7, 8, worden worminfecties nog 
steeds beschouwd als een risicofactor voor HIV-1 infectie en transmissie vanwege 
hun capaciteit om Th-cellen naar het Th2 fenotype te sturen. Epidemiologisch 
onderzoek naar co-infecties rapporteren tegenstrijdige bevindingen over het effect 
van parasitaire wormen op HIV-1 infectie 9. Daarom hebben wij door middel van 
laboratorium onderzoek geprobeerd meer duidelijkheid te verschaffen over het effect 
van wormen door de HIV-1 infectie van Th-cellen te bestuderen. Deze T-cellen zijn 
geïnduceerd door verschillende type DCs (gematureerd onder Th1/Th2 (Tmix), Th1 of 
Th2 stimulerende condities) in aanwezigheid of afwezigheid van wormproducten. 
 Opvallend genoeg vonden we een lager percentage HIV-1 R5 geïnfecteerde cellen 
in Th2 celkweken die geïnduceerd waren met aan SEA blootgestelde DCs, dan in 
de controle kweken geïnduceerd door normaal gematureerde DCs (in afwezigheid 
van SEA). Deze afname kon niet worden verklaard door verschillen in de expressie 
van de CCR5 receptor of cytokines/chemokines. In de Tmix celkweken waren de 
effecten van SEA wisselend. Gemiddeld was er echter geen verschil in het percentage 
HIV-1 R5 geïnfecteerde cellen tussen kweken geïnduceerd met normale of aan 
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SEA blootgestelde DCs. Vervolgens is bepaald of een sterkere Th2-sturing door 
recombinant omega-1 (rω-1, de Th2 inducerende component van SEA 10-12) leidt tot 
een afname in het percentage HIV-1 R5 geïnfecteerd cellen. Toevoeging van rω-1 
aan DCs resulteerde inderdaad in een significante daling van het percentage HIV-1 
R5 geïnfecteerde cellen in Tmix

 
 celkweken. De Tmix cellen geïnduceerd door rω-1 

blootgestelde DCs brachten minder CCR5 (co-receptor) tot expressie dan de controle 
cellen, wat de verminderde HIV-1 infectie deels kan verklaren. Meerdere vragen 
blijven vooralsnog onbeantwoord, bijvoorbeeld waarom HIV-1 X4 infectie niet wordt 
beïnvloed. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat niet alleen Th2 cellen, maar ook 
regulatoire T-cellen worden geïnduceerd door DCs gematureerd in de aanwezigheid 
van SEA/rω-1 13, 14. Van deze regulatoire T-cellen is aangetoond dat ze minder vatbaar 
zijn voor infectie door HIV-1 R5, maar niet door X4 varianten 15.
 Naast het effect van de wormproducten op Th2 celkweken, zagen we dat de mate 
van HIV-1 R5 infectie in de Th1 cellen lager was dan in de Tmix kweken wanneer 
deze geïnduceerd waren door DCs gematureerd in afwezigheid van wormproducten. 
Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door de productie van MIP-1β 16. MIP-1β is 
een Th1 geassocieerd chemokine en bindt net als HIV-1 R5 aan de CCR5 receptor, 
waardoor hoge concentraties MIP-1β in de Th1 celkweken de HIV-1 R5 infectie zou 
kunnen hinderen. Echter, in vivo zal er snelle diffusie van het lokaal geproduceerde 
MIP-1β plaatsvinden, zodat het onwaarschijnlijk is dat de lokale concentratie hoog 
genoeg kan worden om de HIV-1 R5 infectie te blokkeren. We moeten er dus rekening 
mee houden dat deze in vitro observatie mogelijk niet relevant is voor de patiënt. 
 In tegenstelling tot SEA hebben BmA en ES-62 geen effect op de gevoeligheid 
van T-cellen voor HIV-1 infectie en zijn ze niet in staat immuunreacties naar een Th2 
fenotype te sturen. Dit houdt in dat de volwassen worm (BmA) en fosforylcholine (het 
actieve bestanddeel van ES-62) geen effect hebben op de HIV-1 R5 infectie. Het kan 
echter niet worden uitgesloten dat andere wormproducten, bijvoorbeeld producten van 
het nageslacht van B. malayi, wel een rol spelen in deze processen.
 We concluderen dat slechts enkele wormproducten, SEA en rω-1, in staat zijn 
de HIV-1 gevoeligheid van Th-cellen te veranderen. Dit effect is beperkt tot HIV-1 
R5 virussen, maar deze virus varianten zijn verantwoordelijk voor de besmetting 
van nieuwe personen. Dit resultaat suggereert dat de aanwezigheid van SEA grote 
gevolgen kan hebben op zowel de HIV-1 besmetting als het ziekteverloop. 

3. Kunnen wormproducten HIV-1 transcriptie in antigeen-presenterende 
cellen beïnvloeden?
De eerste antigeen-presenterende cellen die HIV-1 tegenkomt na besmetting van een 
persoon zijn de macrofagen en DCs. In het geval van een S. mansoni infectie zullen 



139

  &

de eitjes naar het darmlumen migreren waarbij ze gaatjes maken in de darmwand. 
Via deze gaatjes kan HIV-1 R5 het lichaam binnen dringen en omdat S. mansoni 
eitjes granulomas vormen - bestaande uit alternatief geactiveerde macrofagen (M2 
cellen), eosinofielen, CD4+ en CD8+ T-cellen - zullen dit de eerste cellen zijn die 
HIV-1 tegenkomt. In hoofdstuk 4 hebben we aangetoond dat DC maturatie in de 
aanwezigheid van SEA leidt tot Th cellen die minder gevoelig zijn voor HIV-1 R5 
infectie. Daarbij hebben we ook een beperkte pilot studie gedaan naar het effect van 
SEA op HIV-1 R5 infectie van macrofagen, zowel M2 cellen als klassiek geactiveerde 
macrofagen (M1 cellen). Omdat SEA componenten kunnen binden aan receptoren op 
macrofagen en zodoende signalen in de cel kunnen activeren, hebben we gekeken 
naar het effect van SEA op de hoeveelheid viraal RNA in de cellen. We vergeleken 
de hoeveelheid HIV-1 R5 RNA in macrofagen geïnfecteerd in afwezigheid van SEA 
met de hoeveelheid in macrofagen blootgesteld aan 25μg/ml SEA vanaf 2 uur voor en 
tijdens de HIV-1 R5 infectie. In aanwezigheid van SEA zagen we beduidend minder 
viraal RNA in de M1 en M2 cellen. Er zijn meerdere verklaringen mogelijk voor deze 
observatie. Ten eerste, in DCs is aangetoond dat signalering via DC-SIGN (met 
een ligand dat mannose structuren bevat) leidt tot een verhoging van de HIV-1 R5 
RNA productie 17. Hoewel macrofagen geen DC-SIGN op het celoppervlak hebben, 
brengen ze wel andere receptoren tot expressie die mogelijk op een zelfde wijze tot 
een reductie van viraal RNA kunnen leiden. Een andere mogelijkheid is dat omega-1, 
een van de SEA hoofdcomponenten, leidt tot afbraak van het viraal RNA. Eerdere 
studies hebben namelijk al aangetoond dat omega-1 via de mannose receptor in 
de cel kan komen en vervolgens cellulair RNA afbreekt 18. Ook is het mogelijk dat 
SEA de productie van anti-HIV restrictiefactoren stimuleert in macrofagen. Hoewel 
er meer onderzoek nodig is om deze resultaten te bevestigen en het onderliggende 
mechanisme te bepalen, suggereren onze bevindingen dat SEA de HIV-1 R5 uitgroei 
in macrofagen kan reduceren. Omdat HIV-1 deze cellen als eerste tegenkomt na 
transmissie, impliceert dit dat de kans op HIV-1 transmissie mogelijk niet is verhoogd 
in S. mansoni geïnfecteerde individuen, ondanks de gaatjes die de eitjes in de 
darmwand creëren. 

Onze bevindingen in een in vivo context
Met behulp van in vitro modellen hebben we kunnen aantonen dat bepaalde producten 
van parasitaire wormen de HIV-1 infectie beïnvloeden. Of deze effecten ook in de 
geïnfecteerde patiënt (in vivo) zullen plaatsvinden is onder andere afhankelijk van de 
locatie van alle spelers: de wormproducten, de betrokken immuuncellen en HIV-1.
 De eitjes die S. mansoni wormen leggen migreren van de mesenterische 
bloedvaten (deze liggen rondom de darm) naar het darmlumen om zo met de 
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ontlasting uitgescheiden te worden. De meeste eitjes verlaten de darmwand ter hoogte 
van de dikke darm of rectum. Dit betekent dat SEA aanwezig is zowel in de darmwand 
als in het darm-geassocieerd lymfeweefsel (GALT), wat mogelijk gevolgen heeft voor 
de lokale HIV-1 infectie. We weten dat HIV-1 infectie van het GALT erg belangrijk is. 
Onafhankelijk van de wijze waarop een persoon met HIV-1 geïnfecteerd geraakt is, zal 
in de eerste twee weken na infectie ongeveer 80% van de CD4+ T-cellen in het GALT 
verloren gaan 19, 20. De aanwezigheid van SEA kan een gunstig effect hebben voor de 
patiënt omdat het de trans-infectie van HIV-1 remt, de HIV-1 transcriptie vermindert en 
de DC maturatie zodanig beïnvloedt dat de geïnduceerde Th-cellen minder gevoelig 
zijn voor HIV-1 R5 infectie. Tevens is SEA aanwezig daar waar HIV-1 het lichaam 
binnendringt tijdens anale seks en het is daarom mogelijk dat SEA hier de HIV-1 trans-
infectie remt. 
 S. mansoni eitjes maken gaatjes in de darmwand tijdens hun migratie, wat 
het risico op HIV-1 transmissie mogelijk kan verhogen. Het is bekend dat laesies 
veroorzaakt door Schistosoma haematobium eitjes in het vrouwelijke urogenitale 
stelsel gecorreleerd zijn met een verhoogd risico op HIV-1 besmetting. Maar door 
de lokale aanwezigheid van SEA zijn de immuuncellen rondom deze laesies 
waarschijnlijk minder gevoelig voor HIV-1 R5 infectie. Dit alles maakt het moeilijk te 
voorspellen wat de gevolgen zijn van een S. mansoni infectie voor de kans op HIV-1 
besmetting. Wellicht verklaren deze tegengestelde mechanismen de tegenstrijdige 
bevindingen van epidemiologische onderzoeken omtrent de klinische effecten van 
deze co-infectie.
 Een andere belangrijke factor die een rol speelt bij HIV-1 transmissie via anale seks 
is het colorectale darmslijm (CM). We hebben aangetoond dat CM geen componenten 
bevat die de HIV-1 cis-infectie beïnvloeden, maar het in het slijm aanwezige humane 
lactoferrine kan de HIV-1 trans-infectie remmen (hoofdstuk 3). De mate van remming 
correleert met de concentratie van dit specifieke eiwit in CM. Dus zowel SEA als CM 
kunnen HIV-1 trans-infectie blokkeren bij anale seks.
 Voor de B. malayi infectie blijft het vooralsnog onduidelijk of het de HIV-1 infectie 
kan beïnvloeden. Volwassen wormen leven bij voorkeur in de lymfevaten die leiden 
naar de lymfeknoop, zodat uitgescheiden wormproducten de inductie van T-cel 
immuunreacties kunnen beïnvloeden. Echter, we hebben voor zowel BmA als ES-
62 geen immuunmodulerende eigenschappen kunnen aantonen. Wel bleek BmA 
in staat trans-infectie te remmen, wat de HIV-1 verspreiding in de lymfeknoop kan 
belemmeren. Onze resultaten tonen aan dat de volwassen worm en fosforylcholine 
mogelijk geen effect hebben op HIV-1 transmissie of het ziekteverloop, maar het 
kan niet worden uitgesloten dat andere wormproducten wel een effect hebben. 
Voor verdere studies zou het interessant zijn ook het nageslacht van deze worm te 
bestuderen dat in de perifere bloedvaten circuleert.
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Conclusie en toekomst perspectieven
HIV-1 en parasitaire worminfecties hebben grote implicaties voor de mens vanwege 
hun persisterende aard en de omvangrijke schade die deze microben aanrichten 
aan het immuunsysteem. Epidemiologische bevindingen omtrent het effect van 
parasitaire worminfecties op HIV-1 zijn tegenstrijdig. Dit is waarschijnlijk te verklaren 
door de complexiteit van deze infecties en variatie in de individuele reactie van het 
immuunsysteem. Deze impasse motiveerde ons om in vitro laboratorium onderzoek te 
starten naar specifieke wormproducten en hun effect op de HIV-1 infectie. 
 Onze resultaten maken het onwaarschijnlijk dat immuunmodulatie door 
wormen resulteert in een verhoogde kwetsbaarheid voor HIV-1 infectie. 
De immuunmodulerende eigenschappen van SEA lijken de cellen van het 
immuunsysteem eerder te beschermen tegen HIV-1 infectie. We beseffen dat 
SEA slechts één component van de S. mansoni infectie betreft en dat de in vivo 
situatie vele malen ingewikkelder is. De resultaten van ons onderzoek wijzen 
er op dat wormbesmettingen van invloed kunnen zijn op HIV-1 transmissie en 
het ziekteverloop. Dit is zeker iets waar rekening mee gehouden moet worden 
bij het testen van kandidaat HIV-1 vaccins op de mens of de bepaling van de 
behandelingsmogelijkheden in regio’s waar veel worminfecties voorkomen.
 De immuunmodulerende eigenschappen van wormen zijn geoptimaliseerd 
na eeuwen van co-evolutie met het humane immuunsysteem en beogen wellicht 
de overleving van zowel de parasiet als de mens als gastheer. Bijgevolg kan het 
bestuderen van deze eigenschappen leiden tot nieuwe strategieën met betrekking tot 
het beperken van HIV-1 besmetting of het ziekteverloop. Een van de problemen bij de 
ontwikkeling van een HIV-1 vaccin is dat de geïnduceerde immuuncellen ook doelwit 
zijn voor HIV-1 infectie. Mogelijk kan toevoeging van (recombinant) wormproducten, 
die de geïnduceerde immuuncellen minder gevoelig maken voor HIV-1 infectie, 
bijdragen aan een verbeterde anti-HIV-1 immuunrespons. 
 De potentie van wormproducten in de geneeskunde is zeker niet beperkt tot 
HIV-1 infecties. Er zijn indicaties dat wormen ook een gunstig effect hebben op 
het ziekteverloop van auto-immuunziekten en allergieën. De kennis die we door 
onderzoek naar wormen kunnen opdoen over de werking van ons immuunsysteem 
en de mogelijkheden tot sturing daarvan kan van onschatbare waarde zijn. Nader 
onderzoek van de complexe interacties in een individu geïnfecteerd met zowel het 
virus als de worm is daarom van het grootste belang. 
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// chapter 3: SD, EXP, DA // chapter 4: SD // chapter 5: SD.

M.J. Stax, Laboratory of Experimental Virology, Department of Medical Microbiology, 
Centre for Infection and Immunity Amsterdam (CINIMA), Academic Medical Centre, 
University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands. Contributed to chapter 3: SD, 
EXP, DA, W.
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T. van Montfort, Laboratory of Experimental Virology, Department of Medical 
Microbiology, Centre for Infection and Immunity Amsterdam (CINIMA), Academic 
Medical Centre, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands. Contributed 
to chapter 3: EXP, W.

R.W. Sanders, Laboratory of Experimental Virology, Department of Medical 
Microbiology, Centre for Infection and Immunity Amsterdam (CINIMA), Academic 
Medical Centre, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands & Department 
of Microbiology and Immunology, Weill Medical College of Cornell University, New 
York, New York, United States of America. Contributed to chapter 3: R, W.

H.J.C. de Vries, Department of Dermatology, Medical Centre of the University of 
Amsterdam, The Netherlands and STI outpatient clinic, Cluster Infectious Diseases, 
Public Health Service Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands. Contributed to 
chapter 3: R, W.

H.L. Dekker, Mass Spectrometry of Biomacromolecules, Swammerdam Institute for 
Life Sciences, University of Amsterdam, The Netherlands. Contributed to chapter 3: 
EXP, DA.

C. Herrera, Division of Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Imperial College, 
London, United Kingdom. Contributed to chapter 3: R, W.

D. Speijer, Department of Medical Biochemistry, Medical Centre of the University of 
Amsterdam, The Netherlands. Contributed to chapter 3: EXP, DA, W.

H.H. Smits, Department of Parasitology, Leiden University Medical Centre, The 
Netherlands. Contributed to chapter 4: R, SD // chapter 5: R, SD.

M. Yazdanbakhsh, Department of Parasitology, Leiden University Medical Centre, 
The Netherlands. Contributed to chapter 4: R, SD // chapter 5: R, SD.

W. Harnett, Strathclyde Institute of Pharmacy and Biomedical Sciences, University of 
Strathclyde, Glasgow G4 0RE, United Kingdom. Contributed to chapter 5: R, SD, W.



146

&

AMC Graduate School for Medical Sciences 
PhD Portfolio

Name PhD student:   Emily Elisabeth Iris Maria Mouser
PhD period:    13 September 2010 - 13 December 2014
Name PhD supervisors:   Prof. Dr. B. Berkhout, Prof. Dr. W.A. Paxton,
     Prof. Dr. E.C. de Jong & Dr. G. Pollakis

PhD Training      Year          Workload
                 (ECTS)
Courses
 - AMC world of science     2010  0.7
 - Basic Laboratory Safety     2010  0.4
 - Infectious Diseases     2010  1.3
 - Advanced Immunology     2011  2.9
 - Career Development     2013  0.8

Seminars, workshops and master classes
 - Weekly department meeting (LEV)    2010-2014 4.0
 - Weekly department meeting (Cell Bio)   2012-2014 3.0
 - Weekly PhD meeting     2010-2014 4.0
 - Weekly AIM/TIRC or Backyard meeting   2010-2014 4.0
 - Weekly Journal club      2012-2014 3.0
 - Masterclass by Ulrich von Andrian   2012  0.2

Oral presentations
 - Weekly department meeting (LEV/Cell Bio)  2013, 2014 1.5
 - AIM seminars      2013, 2014 1.0
 - Annual PhD retreat     2011, 2013, 3.0
       2014

Poster Presentations
 - NVVI Winterschool, Noordwijkerhout, the Netherlands 2012  0.5
 - International Conference of Immunology Milan, Italy 2013  0.5
 - NVVI Winterschool, Noordwijkerhout, the Netherlands 2013  0.5
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 - HIV-1 Vaccines: Adaptive Immunity and Beyond  2014  0.5
 Banff, Canada
 - NVVI Congress: A future heritage, Kaatsheuvel,  2014  0.5
 the Netherlands

Conferences and symposia attended
 - Dutch Conference on HIV Pathogenesis,   2010  0.25
  Prevention and Treatment, Amsterdam, 
 The Netherlands
 - Dutch Annual Virology Symposium (DAVS),   2011, 2012 0.5
 Amsterdam, The Netherlands
 - NVVI symposium, Lunteren, The Netherlands  2012, 2014 0.5
 - NVVI Winterschool, Noordwijkerhout, The Netherlands 2012, 2013 0.5
 - NVVI conference: A future heritage, Kaatsheuvel,  2014  0.75
 The Netherlands
 - International Conference for Immunology, Milan, Italy 2013  1.25
 - HIV-1 vaccines: Adaptive immunity and beyond  2014  1.25
 Banff, Canada

Other
 - Organisation of 2-day PhD retreat   2014  1.0

Teaching      Year          Workload
                 (ECTS)
Co-supervisor
 - Omar Bouhali, September 2012- February 2013  2012  2
 Project: Transcripts of HIV-1 in Human Cells

Parameters of Esteem    Year        
Scholarship
 - Keystone Symposia scholarship    2014
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Curriculum Vitae
Emily Elisabeth Iris Maria Mouser was born in Eindhoven, The Netherlands, on the 1st 

of November 1986. Already at an early age she was fascinated by the working  
mechanisms of the human body and all that can go wrong. Half way through her  
secondary education she knew she wanted to study Biomedical Sciences. In 2004  
after graduating from the VWO at the Augustinianum in Eindhoven, Emily moved to 
Leuven (Belgium) to study Biomedical Sciences. She graduated from the Bachelor 
course at the Catholic University of Leuven with distinction in 2008. For her Master 
Emily moved to Utrecht to follow the Immunity & Infection program at the University of 
Utrecht. The first internship she undertook was within the Institute for Risk  
Assesment (IRAS) in Utrecht in the group of Dr. R.H. Pieters under supervision of 
Dr. M. Bol-Schoenmakers. Here she studied the effect of polyunsaturated fatty acids, 
diclofenac and carvacrol on intestinal cells. For her second internship Emily wanted to 
try something different. She found her challenge in the group of Prof. Dr. J.P.M. van 
Putten under the supervision of Dr. N.M.C. Bleumink-Pluym where she studied the 
gene Cj0286 in Campylobacter jejuni at the department of Infection Biology and  
Immunology. After graduating the Master program in 2010, Emily started her PhD on 
HIV-1 and parasitic helminth co-infections at the AMC in the Laboratory of  
Experimental Virology in the group of Prof. Dr. W.A. Paxton. It was the challenge of 
working on an interdisciplinary topic and the opportunity to learn different techniques 
from various fields that motivated Emily to accept this PhD position. As helminths and 
HIV-1 both have major implications for the human immune system, a collaboration was 
formed with the group of Prof. Dr. E.C. de Jong at the department of Cell Biology and 
Histology soon after the start of her PhD. The effect of immunomodulatory antigens 
derived from parasitic helminths on HIV-1 infection was the focus of her PhD study, 
the results of which are described in this book.
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List of Publications
Schistosoma mansoni soluble egg antigen and omega-1 modulate induced 
T-cell responses and reduce HIV-1 susceptibility. Emily E.I.M. Mouser,  
Georgios Pollakis, Hermelijn H. Smits, Maria Yazdanbakhsh, Esther C. de Jong*,  
William A. Paxton*. * These authors contributed equally to this work. To be submitted.

Brugia malayi antigen (BmA) inhibits HIV-1 trans-infection but neither BmA nor 
ES-62 alter HIV-1 infectivity of DC induced CD4+ Th-cells. Emily E.I.M. Mouser, 
Georgios Pollakis, Maria Yazdanbakhsh, William Harnett,,Esther C. de Jong*,   
William A. Paxton*. * These authors contributed equally to this work. Accepted for 
publication by PLoS One.

Colorectal mucus binds DC-SIGN and inhibits HIV-1 trans-infection of CD4+ 
T-lymphocytes. Stax MJ*, Mouser EE*, van Montfort T, Sanders RW, de Vries HJ, 
Dekker HL, Herrera C, Speijer D, Pollakis G and Paxton WA. * These authors  
contributed equally. PLoS One. 2015 Mar 20;10(3)

Effects of helminths and Mycobacterium tuberculosis infection on HIV-1: a 
cellular immunological perspective. Mouser EE, Pollakis G, Paxton WA. Curr Opin 
HIV AIDS. 2012 May;7(3) Review.

Diclofenac enhances allergic responses in a mouse peanut allergy model.  
Bol-Schoenmakers M, Bleumink R, Marcondes Rezende M, Mouser E, Hassing I, 
Ludwig I, Smit JJ, Pieters RH. Clin Exp Allergy. 2011 Mar;41(3)
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Word of Thanks
Mijn PhD heb ik niet in mijn eentje behaald. Zonder de bemoedigende woorden van 
vrienden, familie, collega’s en mijn begeleiders in de lastige periodes (en een schop 
onder mijn kont als ik geen zin had in dat ene experiment), was dit boekje er nooit 
geweest en daarvoor kan ik jullie allemaal niet genoeg bedanken!!!

It all started with you Bill and Georgios. I can still remember the job-interview, when 
I told you that I was looking for a challenge, the two of you smiled at each other and 
said “oh a challenge it will be”, and a challenge it was! Thank you very much for giving 
me the opportunity to do my PhD in your group and for the freedom you gave me to 
give direction to my research! Additionally, Bill, I am very thankful for the way you 
helped me in developing my own writing style. Your ability to see the positive in every 
piece of experimental data, once it is placed in the right perspective, taught me to think 
much broader than just the hypothesis I was trying to prove. Thank you!

Esther, vanaf mijn tweede jaar was je al een beetje betrokken bij mijn promotieproject, 
maar na het vertrek van Bill en Georgios heb je de dagelijkse begeleiding op je 
genomen. In die moeilijke periode heeft jouw positieve insteek, enthousiasme en 
geloof in mij en mijn project, mij gemotiveerd door te zetten. Elke week weer kwam ik 
binnen met een lijst vol resultaten, vragen en ideeën voor mijn onderzoek en elke keer 
ging ik vol energie en met een plan van aanpak weer weg. Zonder jou was dit boekje 
nooit zo mooi en compleet geweest. Ontzettend bedankt voor alles! 

Ben, nog iets later in het traject ben jij ook een steeds grotere rol gaan spelen. Ik 
ben je erg dankbaar voor je snelle en tactische aanpak en wil je bedanken voor je 
adviezen. Van je subtiliteit en tact kan ik nog veel leren!

Alexander and Marion thank you very much for your help in trying to unravel whether 
SEA can limit HIV-1 replication in antigen presenting cells. Unfortunately the results 
were too preliminary to publish in my thesis, but I am super grateful for you teaching 
me the techniques!

Mijn paranimfen, ook jullie hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens mijn 
promotietraject. Nikki, je was er vanaf het begin tot het einde bij. Vier jaar lang hebben 
we het lief en leed van een PhD traject gedeeld. Bedankt voor het luisteren naar mijn 
geklaag, de gezelligheid en alle leuke momenten. Je bent echt een goede vriendin van 
me geworden! Mini, of moet ik je toch Carmen noemen in deze officiële setting? Ook 
jij stond altijd voor me klaar met een luisterend oor en advies. Vooral ontspannings-



151

  &

advies, lekker stappen, op vakantie gaan, wandelen, fietsen, eten…. Laten we dat nog 
veel vaker doen!

Elly en Martijn, ik kwam nogal groen binnen maar mede dankzij jullie tips, kreeg ik al 
snel in de smiezen hoe ik mijn PhD moest aanpakken, bedankt! 

Verder wil ik de hele afdeling bedanken voor alle gezelligheid. Een van de grootste 
pluspunten van mijn promotie was terecht komen op een afdeling vol leuke mensen! 
Het liefst zou ik jullie allemaal persoonlijk bedanken, maar dan wordt dit dankwoord 
wel heel erg lang, dus op mijn promotiefeest trakteer ik jullie allemaal graag op een 
biertje, of twee. Een paar van jullie wil ik toch speciaal noemen.

Monique, Alex en Judith, bedankt voor de organisatie van alle leuke afdelingsuitjes en 
borrels!

Gaby, Cynthia, Brenda, Mirte, Karina het is wat onpersoonlijk jullie allemaal zo op een 
hoop te gooien maar ik hoop dat het me vergeven wordt. Met jullie was het altijd leuk, 
zowel op het werk als buiten het werk.
Brenda, ik zal nooit vergeten hoe snel jij bier kan halen, zelfs als er een enorme rij 
staat.
Cynthia, uitzoeken van de beste Aziatische restaurantjes om vervolgens binnen 3 
seconde eten te bestellen.
Mirte, gillen in de achtbaan voordat er iets gebeurde…. volgens mij zitten er bij jou een 
paar steekjes los…. wat hebben we een lol gehad!
Gaby, filmpje hier, biertje daar, dat is pas het goede leven.
Karina, na een stage samen op het IRAS zijn we toevallig beiden in het AMC en 
praktisch op dezelfde gang terecht gekomen. Bedankt voor alle goede gesprekken, 
gezellige etentjes en uitjes. Dat gaan we er zeker inhouden!

Toni, Esther T, Femke, Yuri, Jeroen, Lisa, Rosa, Fong, Ivo, Kaijun en natuurlijk ook 
Esther, de adoptie OIO van jullie afdeling te mogen zijn, is een van de beste dingen 
die me is overkomen. Bedankt dat ik een deel van jullie groep mocht zijn! Ik heb me 
ontzettend welkom gevoeld, heel veel gehad aan alle tips en discussies tijdens de 
Monday Morning Meeting en genoten van alle leuke groepsactiviteiten, bedankt! 
Toni, Esther T en Femke, jullie wil ik ook nog even apart bedanken want wat heb 
ik toch veel van jullie geleerd over het omgaan met primaire cellen en het FACS 
apparaat. Toni jij ook bedankt voor je hulp met al die experimenten die op het einde 
toch nog even snel moesten gebeuren!
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Dan is er nog een groep mensen die ik absoluut niet mag vergeten, de donoren. 
Zonder jullie bloed had ik dit onderzoek sowieso niet kunnen doen. Als ik eerlijk ben, 
weet ik niet eens meer precies wie er allemaal voor mij gedoneerd heeft, het waren 
er ook zoveel… allemaal ontzettend bedankt! Nikki, Ronald en Gaby jullie ben ik 
natuurlijk niet vergeten. Tientallen keren hebben jullie je bloed afgestaan dank je, dank 
je, dank je.

Dan ben ik aangekomen bij de laatste alinea die gereserveerd is voor de voor mij 
belangrijkste mensen, mijn familie. Oom Robert ook jou wil ik bedanken. Je leek het 
aan te voelen toen ik je het hardste nodig had en ik heb ontzettend veel gehad aan 
onze gesprekken. Dank je wel dat je er voor me was!
Vivian en Ian, mijn kleine zusje en kleine broertje (ja ja ook al zijn jullie een stuk 
groter), jullie zijn fantastisch! De wetenschap dat jullie er altijd voor me zijn heeft me 
ontzettend veel kracht gegeven in de mindere periodes. Daarbij heeft jullie talent voor 
de Nederlandse taal me ook echt geholpen met het schrijven van de samenvatting van 
mijn thesis. 
Vivian, Ian, Ivo, Kelly, Pap en Mam ook bedankt voor alle gezellige etentjes/ uitjes/ 
weekendjes weg etc etc etc. Ik hoop dat we nog heel veel lol samen gaan beleven en 
we altijd zo hecht zullen blijven.
Last but not least, papa en mama, jullie staan echt altijd voor me klaar. Al van jongs 
af aan hebben jullie nooit aan mij of mijn kunnen getwijfeld, ongeacht wat anderen 
zeiden. Jullie steunden altijd mijn keuzes, waardoor ik groots heb durven dromen en 
het lef heb gehad die dromen achterna te gaan. Jullie zijn echt geweldig, bedankt voor 
alles!!!

Zo en dan zit het er nu echt op…. tijd voor een nieuw avontuur!


