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Summary: : 

Thee introduction of this thesis describes the history of the AIDS pandemic and the viruses 
discoveredd almost simultaneously in man and in non-human primates in two primate colonies 
onn opposite coasts of the United States. The discovery of the causative agent followed the 
advancingg "syndrome" by several years and the link between HIV and SIV was slowly brought 
too light after much confusion as to how a human epidemic could have spread in North America, 
whilee the virus reservoir was in African non-human primates. Originally thought to be a disease 
off  homosexuals, it's spread to haemophiliacs, blood bank recipients and the heterosexual 
populationn showed how incipient it was. The development of an animal model for use in 
vaccinee studies was complicated by the apparent large genetic differences between HIV-1 in 
mann and the SIV found in the nonhuman primate colonies. The discovery of an HIV-1-like virus 
inn chimpanzees and the realization that HIV-2 originated in sooty mangabeys brought about the 
changee in research direction that led to today's studies. 

Chapterr two is a paper about the natural infection in nonhuman primates. We used the known 
strainss of SIV as well as newly cloned and analysed SIVrcm, L'hoest, Sun, and CpzUS to gain 
insightt into the phylogeny of their env gpl60 and gag genes to study the patterns of evolution of 
thee immune reactive outer proteins and the more core proteins. The L'hoest virus is seen to be 
thee most likely progenitor of the present pandemic, and all of the HIV/SIV species. 

Chapterr three is a study of the role of the env adaptations in cellular tropism, and virulence. No 
changess in glycosylation, charge, hydrophobicity or secondary structure prediction were seen 
betweenn the env clones of the early versus the late passages. Motifs of macrophage tropic B670 
withinn the env VI were selected and fixed. Present in the primary inoculum they became the 
majorityy of the virus sampled in the later passages. During the increase in virulence and de-
creasee in env evolution there were no alterations in coreceptor CCR5 being used exclusively. 
Thesee results show that the increased pathogenicity and env variation are not related to 
coreceptorr switching in SIVsm infection. 

Chapterr four describes the serial passage of SIVsm from sooty mangabeys in rhesus macaques, 
whichh drastically shortened the time of disease progression from 1.5 years to 1 month as the 
viruss adapted to its new Asian host. The use of a well studied virus isolate in in vivo experi-
mentall  infection allows the comparison of the disease characteristics and the genetic variation 
duringg transmission to a new species and passage in that species. To study SIVsm env evolution 
duringg passage in rhesus macaques, multiple env clones were sequenced at seroconversion and 
againn at death. The env variation found during adaptation was almost completely confined to the 
variablee or exposed regions. Shortening of the asymptomatic period coincided with a rise in the 
Ks/Kaa ratio (ratio between the number of synonymous [Ks] and the number of nonsynonymous 
[Ka]]  substitutions). The Ks/Ka ratio followed the changes in the disease characteristics with 
mostt of the adaptation occurring in the first three passages followed by near stasis. Analysis of 
codonn usage revealed decreased codon redundancy in the variable regions. 

Thee quasispecies nature of the SIVsm env was studied in chapter five. We obtained phylogen-
eticc evidence provided by the structured topology of the SIVsm env tree. Likelihood mapping 
showedd that phylogenetic reconstruction of the passage was possible because a high percentage 
off  the sequence data had a "tree-like" form. Subsequently, quartet puzzling was used and 
producedd a phylogeny with a structure parallel to the known infection history. The adaptation of 
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SrVsmm to Asian rhesus macaques appears to be an ordered process in which the env evolves in 
aa tree-like manner, particularly in its constant regions. 

Inn the sixth chapter we compare the measured virus load during increased virus virulence. In 
ferall  sooty mangabeys SIVsm is nonpathogenic while replicating to high copy numbers (as does 
SlVagmm in African Green monkeys). We studied the effect of multiple passages on virus load 
andd genetic variation. The virus load from multiple monkeys at each passage was measured to 
assesss the relationship between pathogenicity and virus load. Nonsynonymous mutations were 
fixedd in the sequential passages and present in the early passages. The selected and fixed 
mutationss related to increased virulence existed in the primary inoculum, but not in one viral 
genome.. Shortening of the disease free period was shown to be correlated with increased viral 
loadd and decreasing genetic heterogeneity. 

Finallyy the conclusion to this thesis is the discussion of the findings and a chance to philoso-
phizee about the possible ramifications. 
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Samenvatting: : 

Inn hoofdstuk één wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van de pandemische HIV-
infectiee en de gelijktijdige ontdekking van een virus (SIV) bij apen in twee apen kolonies in 
dee Verenigde Staten. De ontdekking van het HIV-virus kwam een aantal jaren na het 
beschrijvenn van het in toenemende mate voorkomende AIDS syndroom. De relatie tussen 
HIVV en SIV kwam langzaam aan het daglicht nadat veel verwarring was ontstaan over hoe 
eenn virus van een Afrikaanse aap een epidemie bij de mens in de VS had kunnen 
veroorzaken.. Terwijl men aanvankelijk dacht dat het een infectie was die alleen voorkwam bij 
homosexuelen,, bleek dat de verspreiding onder patiënten die behandeld waren met 
bloedproductenn aantoonde dat HIV ook met bloed overdraagbaar was en in Afrika werd 
verspreidd door middel van heterosexuele overdracht. De ontwikkeling van een diermodel 
werdd gecompliceerd door de grote genetische verschillen tussen het HIV-1 in mensen en het 
SIVV gevonden in bovengenoemde apenkolonies. De ontdekking van een HIV-lachtig virus in 
chimpanseess (SIVcpz) en vervolgens de ontdekking dat HIV-2 afkomstig was van sooty 
mangabeyss (SIVsm) was de doorbraak die leidde tot het hedendaagse onderzoek. 

Inn hoofdstuk twee wordt een vergelijkende studie van het SIV beschreven. Wij hebben 
gebruikk gemaakt van bekende SIV stammen en de in 1999 ontdekte virussen L'hoest, Sun en 
CpzUSS om de stamboom te analyseren van env gp!60 en gag structurele genen met als doel 
hett bestuderen van patronen van evolutie van het virus. Uit dit onderzoek bleek dat het 
L'hoestt virus naar alle waarschijnlijkheid de voorouder van de hedendaagse HIV- en SIV-
soortenn is. 

Inn het derde hoofdstuk is een studie beschreven over het gebruik van co-receptoren door het 
viruss in rhesusmakaken tijdens een infectie met SIVsm. Er werden geen veranderingen in 
glycosylering,, lading, hydrofobiciteit of de voorspellende secundaire structuur gezien tussen 
dee verschillende passages van het virus. Bepaalde macrofaag-tropische B670 motieven 
binnenn het eerste variabele gebied (VI) van het env gen, aanwezig als een minderheid in het 
primairee inoculum, bleken het leeuwedeel van de motieven te vormen na meerdere passages. 
Tijdenss de toename in virulentie en afname van genetische variatie in het env gen gedurende 
dee eerste drie passages van dit virus werden er geen veranderingen in CCR5 co-receptor 
gebruikk gevonden. Deze resultaten wijzen erop dat een toename van de pathogeniciteit niet 
vann invloed is op het co-receptor gebruik tijdens een infectie met SIVsm. 

Hoofdstukk vier van dit proefschrift beschrijft het effect van seriële passage van SIVsm 
-- afkomstig uit sooty mangabeys - in rhesusmakaken waardoor de incubatietijd van de ziekte 
werdd verkort van 1.5 jaar tot 1 maand als uiting van de aanpassing van het virus aan de 
nieuwee - uit Azië afkomstige - gastheer. Het gebruik van een goed bestudeerd virus voor in 
vivovivo infecties maakt het mogelijk de genetische variatie tijdens transmissie naar een nieuwe 
soortt te bestuderen in relatie tot de pathogeniciteit van het virus. Om de evolutie van het 
SIVsmm omhulsel bij resus makaken te bestuderen werd van een aantal viruspreparaten de 
RNAA sequentie bepaald op het moment van seroconversie en op het moment van overlijden. 
Dee variatie binnen het env gen tijdens het adaptatieproces was vrijwel volledig beperkt tot de 
gebiedenn die zich aan de buitenzijde van het envelop eiwit bevinden. Verkorting van de 
asymptomatischee periode viel samen met met een verhoging van de Ks/Ka ratio (de 
verhoudingg tussen het aantal synonieme [Ks] en niet synonieme [Ka] substituties). De Ks/Ka 
ratioo daalde en ging gepaard met een versneld ziekte proces gedurende de eerste drie 
passages.. Tijdens deze passages vond er een verandering plaats van een heterogene tot een 
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vrijwell  homogene virus populatie. Analyse van het codongebruik liet zien dat het aantal 
codonss dat werd gebruikt voor het coderen van bepaalde aminozuren daalde na de passage. 

Hett kwasi-soortspecifieke karakter van het env gen van SIVsm is beschreven in hoofdstuk 
vijf .. De vraagstelling was of er phylogenetisch een verband gelegd kon worden tussen de 
variatievariatie in env en veranderingen in de ziekteprogressie. Likelihood-mapping en quartet-
puzzlingg toonden vervolgens aan dat de viruspopulatie binnen elke passage correleerde met 
eenn specifieke plek op de phylogenetische boom en het daarbij behorende ziekteverloop. De 
adaptatiee van SIVsm in Aziatische rhesusmakaken bleek een gestructureerd proces te zijn 
waarinn het geconserveerde gebied van het env gen veranderde in phylogenetische clusters die 
correleerdenn met de virulentie van de viruspopulatie tijdens desbetreffende passage. 

Bijj  in het wild levende sooty mangabeys is SIVsm niet pathogeen terwijl zeer hoge 
hoeveelhedenn virus voorkomen in het bloed zoals ook gevonden is in SlVagm geïnfecteerde 
Africann green monkeys. In hoofdstuk zes werd het effekt van meerdere virus passages op de 
hoeveelheidd virus en de genetische variatie bestudeerd. De gemeten hoeveelheid virus in het 
bloedd steeg in het algemeen tijdens de passages met een maximale waarde van 1010 copieèn 
SIVsmm RNA per millilite r serum terwijl de virus variatie daalde. Een verkorting van de 
levensduurr na infectie hing samen met een afname van genetische variatie en een toename 
vann de hoeveelheid virus in het bloed. 

Inn hoofdstuk zeven, de algemene discussie, worden de bevindingen van de in dit proefschrift 
beschrevenn experimenten bediscussieerd. 
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