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Het humane immunodeficiëntie virus 
type 1 (HIV-1), is een lentivirus 
behorend tot de retrovirus familie. 
Lentivirussen kunnen zich 
vermenigvuldigen in macrofagen. Omdat 
van deze cellen aangenomen werd dat ze 
niet kunnen delen is het vermogen van 
lentivirussen om zich in dit celtype te 
kunnen vermenigvuldigen beschouwd als 
een unieke eigenschap. Dit proefschrift 
beschrijft studies aan de 
vermenigvuldiging van HIV-1 in 
macrofagen en de cellulaire condities 
hierbij van belang zijn. 

In de introductie (hoofdstuk 1) wordt 
eerst een overzicht gegeven van de 
levenscyclus van retrovirussen en hoe de 
gastheer cel cyclus hierbij betrokken is. 
Vervolgens worden de verschillende 
HIV-1 varianten en hun cel-tropisme 
beschreven. 
In hoofdstuk 2 wordt beschreven dat 
HIV-1 vermeerdering in macrofagen 
verstoord is als de cellen in 
aanwezigheid van interleukine (IL) 4 zijn 
gekweekt. IL-4 behandelde macrofagen 
waren niet meer in staat om te delen en 
de HIV-1 levenscyclus in deze cellen 
werd geremd op het niveau van reverse 
transcriptie, het proces dat dient om het 
genetisch materiaal van het virus om te 
zetten in DNA wat kan integreren in het 
genetisch materiaal van de gastheercel. 
Als macrofagen gekweekt werden in 
aanwezigheid van IL-10, bleek de HIV-1 
vermenigvuldiging eveneens verstoord 
(hoofdstuk 3). IL-10 behandeling had 
echter geen effect op de celdeling en 
HIV-1 reverse transcriptie, maar 
verstoorde de levenscyclus van HIV-1 op 
een later niveau. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de relatie tussen 
HIV-1 reverse transcriptie en celdeling. 
In tegenstelling tot eerdere aannames 
bleek namelijk dat een deel van de 

macrofagen wel kan delen. Infectie van 
macrofagen met de laboratorium stam 
Ba-L, gevolgd door een zuivering van de 
delende en niet delende cellen, toonde 
aan dat alleen in de delende macrofagen 
reverse transcriptie kan plaats vinden. In 
hoofdstuk 5 werd deze bevinding 
bevestigd met primaire HIV-1 isolaten. 
In hoofdstuk 6 wordt het vermogen van 
twee chimère virussen, R7.AVpr en 
R7.AVpr.ANLS, om zich in macrofagen 
te vermenigvuldigen bestudeerd. Het 
R7.AVpr virus mist een functioneel Vpr 
gen. Van dit virus is eerder beschreven 
dat het zich in niet delende cellen kan 
vermenigvuldigen. Het virus 

R7.AVpr.ANLS mist naast Vpr ook nog 
een zogenaamd 'kern lokalisatie signaal' 
in het gag-matrix eiwit. Dit virus zou 
voor zijn vermenigvuldiging volledig 
afhankelijk zijn van celdeling. Door de 
aanwezigheid van cel deling in de 
macrofaagkweken, vonden we dat beide 
chimère virussen in staat waren in 
macrofagen te groeien. De 

vermeerdering van R7.AVpr.ANLS maar 
ook van R7.AVpr was afhankelijk van 
celdeling en volledige DNA provirussen 
konden alleen in de delende celpopulatie 
worden aangetoond. Deze resultaten 
bevestigen dat HIV-1 reverse transcriptie 
afhankelijk is van celdeling en sluiten uit 
dat het virale eiwit Vpr en het kern 
lokalisatie signaal in het gag-matrix eiwit 
van cruciaal belang zijn voor HIV-1 om 
macrofagen productief te infecteren. 
In hoofdstuk 7 wordt bevestigd dat 
celdeling zelf niet betrokken is bij HIV-1 
reverse transcriptie in macrofagen, maar 
dat condities aanwezig in de cel tijdens 
late de Gi fase van de cel cyclus van 
cruciaal belang zijn voor reverse 
transcriptie, maar ook voor het transport 
van het pro-virus naar de kern. 
Recentelijk is aangetoond dat reverse 
transcriptie van zowel T lymfocyttrope 
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als macrofaagtrope virussen afhankelijk 
is van de expressie van de nucleaire 
factor van geactiveerde T cellen c 
(NFATc) in T lymfocyten. In hoofdstuk 
8 wordt beschreven dat remming van de 
NFAT activatie in macrofagen, de 
vermenigvuldiging van een 
macrofaagtroop HIV-1 virus remt, maar 
niet op het niveau van reverse 
transcriptie. Echter, als een chimeer virus 
wordt gebruikt, opgebouwd uit een T 
lymfocyttroop virus met de envelop van 
een macrofaagtrope variant, blijkt dat 
reverse transcriptie in macrofagen wel 
geremd kan worden door het blokkeren 
van NFAT activatie. Dit suggereert dat 
de vermenigvuldiging van T 
lymfocyttrope virussen in macrofagen 
wel afhankelijk kan zijn van NFAT 
activatie en dat de 5' kant van het virus 
genoom de NFAT afhankelijkheid 
bepaald. NFAT afhankelijke reverse 
transcriptie werd in 1 van de 3 geteste 
macrofaag donoren gevonden, dit 
betekent dat reverse transcriptie van het 
chimère virus ook door andere factoren 
gestuurd kan worden mits deze factor 
aanwezig is in een voldoende hoge 
concentratie. 
In hoofdstuk 9 wordt de rol van 
cellulaire factoren in HIV-1 
vermenigvuldiging bediscussieerd en een 
hypothese ontwikkeld over hoe cellulaire 
factoren kunnen bijdragen aan 
verschillen in tropisme van HIV-1 
varianten. Daarnaast bespreken we kort 
de consequenties van de bevindingen 
zoals beschreven in dit proefschrift voor 
het gebruik van op HIV-1 gebaseerde 
retrovirale vectoren in gentherapie. 


