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Dee extreme variatie in het humaan immuundeficiëntievirus type 1, vooral in het V3 
gebiedd van het envelop gen van het virus, maakt het mogelijk om met behulp van 
fylogenetischee analyse inzicht te verschaffen in de epidemiologie van HIV. Deze methode 
iss een goed hulpmiddel om zowel regionaal als wereldwijd de verspreiding van HIV te 
ontrafelen. . 

Hett onderzoek dat in dit proefschrift beschreven is, is gericht op fylogenetische analyse 
opp basis van HIV nucleotide sequenties om inzicht te verkri jgen in de epidemiologie van 
HIV-11 subtypen bij heteroseksuelen in Nederland, iatrogeen geïnfecteerde 
weeshuiskinderenn in Roemenië en injecterende druggebruikers in verschillende Europese 
landen. . 

Hoofdstukk 1 biedt een overzicht van de genetische variatie van HIV, de indeling in HIV-1 
subtypenn en circulerende recombinante stammen en de wereldwijde verdeling van HIV-1 
subtypenn en recombinanten. De meerderheid HIV-1 stammen die circuleren in westerse 
landen,, waar HIV zich hoofdzakelijk heeft verspreid via homoseksueel contact en 
injecterendd druggebruik, behoort tot subtype B. In Afrikaanse landen beneden de 
Sahara,, waar heteroseksueel contact de belangrijkste transmissieroute is, overheersen 
dee non-B subtypen: A,C,D en G. 

Inn hoofdstuk 1 beschrijven we ook de in dit proefschrift gebruikte methoden van 
fylogenetischee analyse en de potentiële implicaties van HIV-1 variatie voor de 
volksgezondheid.. Deze informatie is relevant voor de interpretatie van de volgende 
hoofdstukken. . 
Hoofdstukk 2 beschrijft de resultaten op het gebied van genetische typering van HIV 
stammenn die circuleren bij heteroseksuelen in Nederland, de verdeling van subtypen in 
verschillendee regio's in Nederland en trends over de t i jd . De studies tonen aan dat van de 
negenn subtypen die bij heteroseksuelen circuleren, subtype B het meest voorkomt. 
Veertigg procent van deze populatie is geïnfecteerd met een non-B HIV stam. Door 
veelvuldigg reizen van en naar gebieden waar andere HIV-1 subtypen voorkomen, worden 
dezee ook in Nederland gesignaleerd. De introducties van non-B subtypen, veelal subtype 
AA en C, hebben echter niet geleid tot een duidelijke verspreiding van non-B stammen bij 
heteroseksuelenn in Nederland. In andere Europese landen wordt wel een significante 
toenamee van non-B subtypen waargenomen. De ogenschijnlijk stabiele verhouding van 
HIV-11 subtypen in Nederland is daarom enigszins opmerkeli jk. Voor het nader onderzoek 
naarr introducties van subtype B stammen, hebben we de nucleotide sequenties van deze 
stammenn bestudeerd. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat nieuwe subtype B 
virussenn in Nederland worden geïntroduceerd, die de HIV-1 subtypen verdeling 
vermoedeli jkk in evenwicht houden. 

Blijkenss eerdere studies kan het subtype B virus bij homoseksuele mannen genetisch 
onderscheidenn worden van het subtype B virus bij injecterende druggebruikers. Een van 
dee meest stabiele genetische verschillen is een mutatie in het tweede glycine codon in 
hett V3 gebied van het envelop gen. In het begin van de epidemie, in de jaren tachtig, 
werdd bij een kleine meerderheid van de heteroseksuelen een subtype B virus met het 
GGCC codon aangetroffen; een stam die ook bij injecterende druggebruikers veelvuldig is 
waargenomen.. Dit wijst op uitwisseling van virusstammen tussen druggebruikende en 
niet-druggebruikendee heteroseksuelen. Na enkele jaren nam het percentage GGC 
virussenn af van 55% tot 2 1 % , waarschijnli jk door introducties van nieuwe subtype B 
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s tammenn met een non-GGC patroon, Dit weerspiegelt mogelijk introducties van subtype 
BB stammen vanuit het Caribische gebied en Suriname naar Nederland. 
Mondiaall bezien, worden regelmatig HIV-1 stammen geïsoleerd die niet of moeili jk bij 
bestaandee subtypen ingedeeld kunnen worden. In de regel gaat het hierbij om virus 
recombinantenn die bestaan uit fragmenten van verschillende HIV-1 subtypen. 
Inn hoofdstuk 3 beschrijven we de vondst van een unieke F/D recombinant in Nederland 
enn België. In deze studie hebben we zeven HIV stammen van Afrikaanse oorsprong 
vergelekenn die als drie subgroepen van subtype F ( F l , F2 en F3) 'clusterden' op basis van 
hett envelop gen, met als doel de fylogenie van subtype F te onderzoeken. Na de typering 
vann andere delen van het genoom (het gag en pol gen) bleken vier stammen die in 
Nederlandd en België circuleren recombinatie te vertonen. We vonden drie F/D 
recombinantenn en een F/G/H recombinant (Gga9/GHpol/F3env). Twee van de drie F/D 
recombinantenn bezaten identieke 'cross-over' punten. De recombinanten bleken 
onafhankel i jkk van elkaar in België en Nederland te zijn geïntroduceerd: de twee personen 
haddenn geen epidemiologische relatie. De sterke gelijkenis van de twee F/D 
recombinantenn doet vermoeden dat het hier om een nieuwe circulerende recombinante 
s tamm (CRF) gaat. De twee F/D stammen vertoonden eveneens sterke gelijkenis met 
andere,, in België geïntroduceerde stammen, waarvan het hele genoom in kaart is 
gebracht.. Alle recombinanten hadden hun oorsprong in de republiek Congo-Kinshasa. 
Hoofdstukk 4 beschrijft een studie naarde moleculaire epidemiologie van HIV-1 subtype F 
bijj Roemeense weeshuiskinderen. De eerste melding van een HIV infectie bij deze 
Roemeensee wezen was in 1989. Bijna tien jaar later is het aantal HIV geïnfecteerde 
kinderenn door UNAIDS geschat op 10.000. Eerdere studies toonden aan dat de meeste 
kinderenn zijn geïnfecteerd met HIV-1 subtype F. De oorsprong van dit virus was echter 
onbekend.. Om dit te onderzoeken werden bloedmonsters verzameld van deze 
weeshuiskinderenn en van HIV geïnfecteerde volwassenen, in totaal uit drie Roemeense 
distr ic ten.. De grote genetische variatie die werd waargenomen in het bestudeerde gebied 
vann de subtype F stammen, suggereert dat de kinderen geïnfecteerd zijn met bloed uit 
verschil lendee besmettingsbronnen, vermoedeli jk afkomstig van volwassenen in 
Roemenië.. We toonden aan de subtype F-virussen reeds circuleerde bij Roemeense 
volwassenenn alvorens het in 1989 verscheen in populaties van Roemeense weeskinderen. 
Uitt ons onderzoek is gebleken dat het Roemeense systeem voor de volksgezondheid op 
tweee niveaus heeft gefaald: bij het systeem van bloedvoorziening en in de instituten 
waarr de kinderen verbl i jven. Hier hebben microtransfusies met bloed en ongesteriliseerd 
mater iaall bijgedragen aan de snelle verspreiding van HIV onder deze kinderen. 
Inn hoofdstuk 5 bestuderen we de genetische variatie van 145 injecterende 
druggebruikerss met een bekende seroconversiedatum, woonachtig in zeven Europese 
landen.. De monsters werden geselecteerd van seroconverters uit drie perioden tussen 
19844 en 1997. De variatie in het V3 gebied van de HIV stammen werd bestudeerd door 
middell van fylogenetische bomen en genetische afstandsberekeningen. We toonden aan 
datt de epidemie bij druggebruikers in Zuid-Europa is gestart met een andere subtype B 
var iantt dan de epidemie in het noorden van Europa. In beide gebieden nam de frequentie 
vann de stammen af als gevolg van nieuwe subtype B virus introducties. Ook werden er 
geografischee verschillen in genetische diversiteit tussen diverse steden waargenomen. De 
s tammenn van druggebruikers in Edinburgh waren relatief homogeen in tegenstelling tot 
diee in Amsterdam, Genève en Innsbruck. Het onderzoek bracht tevens aan het licht dat 
enkelee druggebruikers in Edinburgh tot 12 jaar na de start van de epidemie met dezelfde 

132 2 



SAMENVATTING G 

stamm waren geïnfecteerd die destijds woedde. De epidemieën in Amsterdam, Innsbruck 
enn Genève zijn duidelijk gevoed door introducties van stammen uit buurlanden, waardoor 
dee preventie van de verspreiding waarschijnlijk werd bemoeilijkt. 
Inn hoofdstuk 6 gaan we in op het belang van het monitoren van HIV-1 subtypen en 
introductiess van nieuwe HIV-stammen. Moleculaire technieken spelen binnen de 
epidemiologiee van HIV een toenemende rol; het geeft inzicht in de verspreiding, de 
oorsprongg en het moment van introductie van HIV stammen onder bevolkingsgroepen. 
Genetischee variatie zoals we die vinden tussen subtypen, speelt ook een rol in de 
diagnostiekk van HIV en de ontwikkeling van een subtype-breed vaccin dat de wereldwijde 
epidemiee onder controle kan brengen. Tenslotte zijn de technieken van groot belang voor 
hett resistentieonderzoek, een volksgezondheidsprobleem dat toenemende aandacht 
vraagt.. De surveillance is van belang om vroegtijdig veranderingen in het vóórkomen van 
infectieziektenn te signaleren. Het genetisch typeren van verschillende stammen heeft 
geleidd tot een beter inzicht in de verspreiding van HIV, dat daardoor beter in kaart kan 
wordenn gebracht. 
Inn dit proefschrift laten we zien dat de HIV epidemie in Europa is opgebouwd uit een 
veelvoudd van regionale epidemieën, elk met eigen kenmerken en transmissiepatronen. 
Preventievee activiteiten die afgestemd zijn op deze gesignaleerde verschillen zullen het 
meestt effectief blijken te zijn om de verspreiding van HIV te bestrijden. 
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