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Nederlandsee samenvatting voor  niet-ingewijden 

Hett afweersysteem heeft als taak 
infectiess met indringers zoals virussen, 
bacteriënn en parasieten te bestrijden en 
tumorgroeii  onder controle te houden. 
Ditt wordt bewerkstelligd door de witte 
bloedcellen,, met name door de 
zogenaamdee T killer en T helper cellen. 
Inn individuen die geïnfecteerd zijn met 
hett humane immunodeficiency virus 
(HIV)) verliest het afweersysteem op den 
hett vermogen om afdoende te reageren 
opp indringers en tumorgroei. Dit wordt 
immuundeficiëntiee genoemd. Daardoor 
kunnenn o.a. virussen niet meer onder 
controlee gehouden worden en bestaat er 
eenn verhoogd risico op het ontstaan van 
bepaaldee tumoren. Een bij HIV-
geïnfecteerdenn veel voorkomende tumor 
iss het non-Hodgkin lymfoom (NHL). Dit 
zogenaamdee AIDS-gerelateerde non-
Hodgkin'ss lymfoom (AIDS-NHL), wordt 
verondersteldd te worden veroorzaakt 
doorr het Epstein-Barr virus (EBV). 
Ongeveerr 90% van de wereldbevolking 
iss geïnfecteerd met dit virus, maar het 
resulteertt in de meeste gevallen niet in 
klinischee symptomen omdat het 
afweersysteemm het virus onder controle 
heeft.. Immunodeficiëntie kan leiden tot 
uitgroeii  van EBV-geïnfecteerde cellen en 
vervolgenss tot het ontstaan van een 
lymfoom. . 

Dee studies beschreven in dit proefschrift 
warenn bedoeld om meer inzicht te krijgen 
inn de rol van EBV en afweer tegen EBV in 
hett ontstaan van AIDS-NHL. Om te 
begrijpenn hoe AIDS-NHL ontstaan in 
HlV-geïnfecteerden,, hebben we studies 
uitgevoerdd die gericht waren op het virus 
(virologischee studies, deel 1), met name 
omm parameters te vinden die het ontstaan 

vann AIDS-NHL zouden kunnen 
voorspellen.. Tevens hebben we studies 
uitgevoerdd die gericht waren op de 
afweerr (immunologische studies, deel 2), 
omm de rol van (defecte) afweer tegen EBV 
inn het ziektebeloop van AIDS-NHL op te 
helderen. . 

DeelDeel I:  virologische studies 

Geenn specifieke rol voor EBV type 2 in 
AIDS-gerelateerdee lymf omen 

Tweee EBV types, 1 en 2, kunnen 
onderscheidenn worden. EBV type 1 komt 
veell  voor in de Westerse wereld, waar 
EBVV type 2 maar weinig te vinden is. EBV 
typee 2 komt wat meer voor in Afrika en 
China.. AIDS-NHL in het Westen zijn 
echterr regelmatig EBV type 2 positief. Om 
eenn mogelijke relatie te onderzoeken 
tussenn de minder voorkomende EBV type 
22 infectie en het ontstaan van een 
lymfoom,, hebben we het vóórkomen 
(prevalentie)) van EBV type 1 en 2 in 
verschillendee groepen HIV-
geïnfecteerdenn bepaald. In hoofdstuk 2 
latenn we zien dat er een hoge prevalentie 
vann EBV type 2 (55%) en superinfectie 
mett zowel EBV type 1 als 2 (37%) is. Er is 
echterr in dit opzicht geen verschil tussen 
langdurigg HlV-geïnfecteerden die nog 
geenn AIDS hadden (50% en 24%), HIV-
geïnfecteerdenn die AIDS kregen (62% en 
40%),, en patiënten met AIDS-NHL (53% 
enn 47%). Analyse van het EBV type op/in 
bloedcellenn van AIDS-NHL patiënten in 
dee loop van de HlV-infectie liet zien dat 
EBVV type 2 al vroeg in infectie aanwezig 
kann zijn. We concludeerden dat EBV type 
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22 (super)infectie niet geassocieerd was 
mett een verhoogd risico op het ontstaan 
vann AIDS-NHL. We postuleerden dat de 
hogee frequenctie van EBV type 2 infectie 
inn HTV-geïnfecteerde homoseksuele 
mannenn een reflectie is van de EBV type 2 
infectiee onder homoseksuelen in het 
algemeen. . 

EBVV type 2 komt veel voor  onder 
homosexuelenn en wordt seksueel 
overgedragen n 

Omm te onderzoeken of EBV type 2 infectie 
meerr voorkomt ónder homoseksuelen, 
hebbenn we de prevalentie van EBV type 2 
bepaaldd in de homoseksuele populatie, 
(hoofdstukk 3) We hebben dit vergeleken 
mett de prevalentie van EBV type 2 in 
heteroseksuelenn met hoog en laag risico 
opp seksueel overdraagbare aandoeningen 
(SOA).. Onder homoseksuele mannen was 
dee prevalentie van EBV type 2 inderdaad 
hogerr dan onder heteroseksuele mannen 
(39%% vs 6%). Verder was de EBV type 2 
prevalentiee in heteroseksuele mannen 
mett een hoog risico op SOA hoger dan in 
heteroseksuelee mannen met een laag 
risicoo (15% vs 0%). Dit suggereert dat 
seksueell  gedrag betrokken is bij EBV type 
22 infectie in gebieden waar EBV type 2 
niett veel voorkomt. EBV type 2 infectie in 
homoseksuelee mannen was inderdaad 
gerelateerdd aan een sterk verhoogd aantal 
seksuelee partners. Dus concludeerden we 
datt het veel voorkomen van EBV type 2 
onderr homoseksuele mannen in West 
Europaa wordt veroorzaakt door seksuele 
overdrachtt van EBV type 2. 

Geenn voorspellende rol voor  het aantal 
virusdeeltjess in het ontstaan van AIDS-
NHL L 

Inn hoofstuk 4 hebben we het aantal EBV 
virusdeeltjess gekwantificeerd. Het aantal 
virusdeeltjess in HlV-geïnfecteerde 
homoseksuelee mannen was 100 keer 
hogerr dan in HIV- homoseksuele 
mannen.. Deze hadden op hun beurt een 
hogerr aantal virus deeltjes hadden dan 
HIV-- heteroseksuelen. Deze verschillen 
warenn niet gerelateerd aan de ernst van 
dee immuundeficiëntie of het EBV type 
datt aanwezig was, maar zouden 
veroorzaaktt kunnen worden door 
langdurigee stimulatie van het 
afweersysteemm en gerelateerd kunnen 
zijnn aan seksueel gedrag. 
Omm een parameter te vinden die het 
ontstaann van AIDS-NHL zou kunnen 
voorspellen,, kwantificeerden we het 
aantall  virusdeeltjes in de loop van de HIV 
infectie,, (hoofdstuk 4) In zowel HIV-
gérnfecteerdenn die nog geen AIDS 
haddenn ontwikkeld, HlV-geïnfecteerden 
diee AIDS hadden kregen en AIDS-NHL 
patiëntenn was het aantal virusdeeltjes en 
fluctueerdee in de tijd. Dus concludeerden 
wee dat het aantal virusdeeltjes niet 
voorspellendd was voor het ontstaan van 
AIDS-NHL.. We suggereren dat de balans 
tussenn het aantal virusdeeltjes en de 
afweerr tegen het virus mogelijk een 
beteree voorspeller is, daar in de meeste 
AIDS-NHLL patiënten het aantal 
virusdeeltjess toe neemt in de tijd. Dit 
sugereeertt een verlaging in afweer. 
Daarentegenn worden in langdurig 
asymptomatischee HlV-geïnfecteerden en 
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AIDS-patiëntenn zonder NHL een 
toenamee in het aantal virusdeeltjes 
gevolgdd door een afname. Dit suggereert 
datt er controle over het virus is. 
Omdatt in andere studies EBV in 
lichaamsvloeistoffenn zoals serum of 
plasmaa voorspellend bleek te zijn voor 
lymfoomdiagnosee in 
transplantatiepatiënten,, hebben we 
tevenss het aantal virusdeeltjes in serum 
bepaald.. In de meeste HlV-geïnfecteerden 
vondenn we ook virusdeeltjes in het 
serum.. Het aantal was echter veel lager 
dann in cellen. Ook was er het niet 
voorspellendd voor AIDS-NHL. 

DeelDeel II:  Immunologische studies 

Verliess van T cel functie tegen EBV en 
toenemendtoenemend aantal virusdeeltjes in 
AIDS-NHLL  patiënten wordt veroorzaakt 
doorr  verlies van T cel hulp 

Inn een eerdere studie heeft onze groep 
eenn verlies van de afweer tegen EBV 
aangetoond.. In hoofdstuk 5 hebben we 
onderzochtt of dit verlies in afweer wordt 
veroorzaaktt door het verdwijnen van T 
killerkiller  cellen tegen EBV uit het bloed of 
doordatt de functie van deze T cellen 
afneemtt in de loop van de HIV-infectie. 
Ditt laatste bleek het geval te zijn. Omdat 
HIVV de zogenaamde T helper cellen 
infecteert,, waardoor deze cellen in aantal 
afnemen,, hebben we tevens het aantal T 
helperr cellen bestudeerd. Het verlies van 
functiee van T killer cellen was gerelateerd 
aann lagere T helper cel aantallen. Dit 
suggereertt dat helper T cellen belangrijk 
zijnn voor het in stand houden van de 
functiee van T killer cellen. Verder ging 
hett verlies aan functie gepaard met een 

toenamee in het aantal EBV-deeltjes. In 
mensenn die langdurig HlV-geïnfecteerd 
waren,, maar geen AIDS ontwikkelden en 
stabielee helper T cel aantallen hadden, 
wass het aantal functionele T killer cellen 
stabiel.. Een toename in het aantal 
virusdeeltjess ging gepaard met een 
toenamee in het aantal functionele T killer 
cellen.. We concludeerden dat verlies van 
functiee van T killer cellen tegen EBV met 
eenn toename in het aantal virusdeeltjes 
belangrijkk zijn in het ontstaan van AIDS-
NHL. . 

Eenn belangrijk e rol voor  effector  T 
kille rr  cellen bij  hett  in stand houden van 
dee afweer  tegen HIV en EBV 

Naastt het bestuderen van de 
aanwezigheidd in het bloed van T cellen 
tegenn EBV, hebben we ook onderzocht 
watt voor soort T cellen dit zijn. Met 
behulpp van specifieke markers kunnen 
wee 3 verschillende soorten T cellen 
onderscheiden:: de zogenaamde naïeve, 
geheugenn en effector T cellen, In 
hoofdstukk 6 zijn de resultaten van deze 
analysee beschreven en vergeleken met 
eenn analyse van T cellen tegen HIV. We 
latenn zien dat differentiatie naar effector T 
cell  essentieel is voor het onder controle 
houdenn van een virusinfectie. HIV-
geïnfecteerdenn met een hoog aantal 
effectorr T cellen tegen HIV hadden een 
vertraagdd ziektebeloop. In HIV-
geïnfecteerdengeïnfecteerden die een differentiatie laten zien 
vanvan geheugen T cellen tegen EBV naar 
effectoreffector T cellen, ontstonden geen AIDS-
NHL.NHL. Omdat het percentage functionele 
TT cellen in de effector T cel populatie 
hogerr is, resulteert gebrek aan deze 
cellenn in relatief slecht functionerende T 
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cellenn tegen HIV of EBV. Dit leidt tot een 
snelleree progressie naar respectievelijk 
AIDSS of AIDS-NHL. We postuleren dat 
óff  gebrek aan T cel hulp differentiatie 
vann geheugen T killer cellen in effector T 
killerr cellen belemmert óf dat T helper 
cellenn essentieel zijn voor het in stand 
houdenn van effector T killer cellen. 

Verbeteringg van afweer  tegen EBV na 
anti-retroviral ee therapie (HAART ) 

Omm te onderzoeken of en hoe de T cel 
afweerr tegen EBV verandert na anti-HIV 
(anti-retrovirale,, HAART) therapie, 
hebbenn we in hoofdstuk 7 zowel de 
aanwezigheidd als de functie van T cellen 
tegenn EBV en HIV en het aantal EBV 
virusdeeltjess bepaald in HIV-
geïnfecteerdenn die HAART kregen. In 
tegenstellingg tot de afname in afweer 
tegenn HIV, verbeterde de afweer tegen 
EBVV na therapie. Met name de functie 
vann T killer cellen tegen EBV nam toe als 
eenn resultaat van een toename in het 
aantall  helper T cellen. De verbeterde 
afweerr tegen EBV verlaagde het aantal 
virusdeeltjes. . 

Hett  ontstaan van AIDS-NHL 

Inn hoofdstuk 8 hebben we de resultaten 
vann de studies beschreven in dit 

proefschriftt samengevat en hebben we 
zowell  virologische als immunologische 
factorenn besproken die betrekking 
kondenn hebben op EBV-infectie bij HIV-
geïnfecteerden.. We stellen een model 
voorr dat onze observaties zou kunnen 
verklarenn en dat meer inzicht geeft in het 
mechanismee waarmee EBV lymfomen 
kann veroorzaken in individuen met een 
verslechterdd afweersysteem. 
Langdurigee stimulatie van het afweer-
systeemm door HIV of superinfectie met 
additionelee EBV types leidt tot een ver-
hoogdee kans op groei van EBV-geïn-
fecteerdee cellen. Dit kan leiden tot een 
toenamee in het aantal virusdeeltjes. 
Verliess van functie van T killer cellen 
tegenn EBV kan dan leiden tot een grotere 
toenamee in het aantal virusdeeltjes en 
verderee uitgroei van EBV-geïnfecteerde B 
cellen.. Dit verlies van functie van T killer 
cellenn tegen EBV wordt veroorzaakt door 
eenn gebrek aan differentiatie naar effector 
TT cellen wat waarschijnlijk het gevolg is 
vann een gebrek aan T helper cellen. Addi-
tionelee genetische veranderingen en sti-
mulatiee door groei-bevorderende stofjes 
zall  zorgen voor een kwaadaardige 
uitgroeii  van EBV-geïnfecteerde cellen. 
Duss de balans tussen virus en afweer-
systeemm is een kritieke factor in het ont-
staann van AIDS-NHL. Omdat de afweer 
tegenn EBV verbetert na HAART, is dit 
wellichtt een goede kandidaat therapie 
omm het risico van AIDS-NHL te 
verminderen. . 


