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Ss^jenvdtti 
Het menselijk lichaam wordt constant 

blootgesteld aan potentiële ziekteverwekkers, zoals 
bacteriën, schimmels, parasieten en virussen. Het 
immuun systeem voorziet het lichaam van een specifieke 
afweer tegen deze organismen in de vorm van 
antilichamen en cellulaire afweer (CD4* and CD8* T 
cellen). Sommige ziekteverwekkers, zoals het humane 
immunodeficiëntie virus type 1 (HIV-1), de veroorzaker 
van het verworven immunodeficiëntie syndroom (oftewel 
Acquired Immunodeficiency Syndrome [AIDS] in het 
engels), belemmeren het immunsysteem in zijn functie, 
door strategische cellen of moleculen aan te vallen. Voor 
HIV-1 zijn het de CD4* T cellen, die een coördinerende rol 
spelen in de afweer reactie, die geïnfecteerd raken en 
wiens functie wordt aangetast. Op deze manier saboteert 
het HIV-1 virus het immuunsysteem en kan het lichaam de 
HIV-1 infectie niet onder controle krijgen. 

Om HIV-1 infectie te voorkomen door middel 
van vaccinatie wordt aangenomen dat de 
vaccingeïnduceerde antilichamen voldoende sterk zouden 
moeten zijn om de initiële replicatie van het virus zodanig 
te neutraliseren, dat de cellulaire afweer genoeg tijd heeft 
om tot volle ontwikkeling te komen. Het opwekken van 
neutraliserende antilichamen die sterk genoeg zijn, lijkt 
niet haalbaar met de huidige kennis in de vaccinatie 
technologie. Inzicht in neutralisatie van het HIV-1 virus op 
moleculair niveau is daarom van groot belang voor een op 
kennis gebaseerde aanpak voor de ontwikkeling van een 
vaccin tegen HIV-1. 

In dit proefschrift, dat zich richt op de 
neutraliserende antilichaam respons tegen de HIV-1 
envelop eiwitten (de primaire doelwitten van 
neutraliserende antilichamen in een natuurlijke HIV-1 
infectie) hebben we de zogenaamde ''phage-dispiay" 
technologie gebruikt, dat de antilichaam respons van 
geïnfecteerde individuen kan vangen en in groot detail kan 
ontleden. Deze techniek biedt een belangrijk hulpmiddel in 
de identificatie en isolatie van neutraliserende 
antilichamen en in het bestuderen van de interactie van 
deze antilichamen met potentiële vaccin kandidaten. In 
Hoofdstuk 1, wordt het ontstaan van de phage-display 
technologie beschreven in de context van een kort 
historisch overzicht van antilichaam onderzoek in het 
algemeen. Verder wordt er een overzicht gegeven van de 
technische aspecten van de phage-display technologie en 
relevante ontwikkelingen die beschreven staan in de 
recente literatuur. 

Zoals eerder genoemd, zijn de HIV-1 envelop 
eiwitten de primaire doelwitten van neutraliserende 
antilichamen. Er zijn twee envelop eiwitten, namelijk 

gp120 en gp41, die complexen vormen bestaande uit drie 
kopieën van elk eiwit, oftewel (gp120-gp41)s. Deze 
envelop eiwit (Env) complexen binden achtereenvolgens 
aan twee verschillende receptor eiwitten op het membraan 
oppervlak van gastheer cellen, namelijk het CD4 receptor 
eiwit en één van de co-receptor eiwitten. Deze interactie 
leidt uiteindelijk tot het binnendringen van het virus door 
middel van membraanfusie. Het is die initiële interactie 
tussen het Env complex en de gastheer receptor eiwitten 
die geblokkeerd wordt door de meeste neutraliserende 
antilichamen. In Hoofdstuk 2 word een literatuuroverzicht 
gegeven van het relevante onderzoek aan neutralisatie 
van HIV-1 door antilichamen, voorafgaand aan het 
onderzoek wat beschreven wordt in dit proefschrift. 

Eén van de belangrijkste aspecten in 
neutralisatie van HIV-1 door antilichamen is dat 
neutralisatie correleert met antilichaambinding aan het 
functionele Env complex, zoals aanwezig op infectieuze 
virus partikels. Pogingen om dit functionele Env complex 
na te bootsen zijn tot op heden niet succesvol gebleken, 
met als gevolg dat antilichamen opgewekt tegen deze Env 
imitaties zelden neutraliserende activiteit vertonen tegen 
het HIV-1 virus. In Hoofdstuk 3 en 4 is een methode 
geëvalueerd om functionele Env complexen te isoleren 
middels een procedure die gebruik maakt van een mild 
non-ionisch detergens in combinatie met gel filtratie. Deze 
methode resulteerde in een preparaat dat 
hoogstwaarschijnlijk een mengsel van functionele en niet 
functionele Env complexen bevat in een membraan 
achtergrond. De Env preparaten waren niet in staat om 
neutraliserende antilichamen te isoleren via de phage-
display technologie, en konden ook geen neutraliserende 
antilichaam respons opwekken. Strategieën om het 
preparaat te verbeteren worden in deze hoofdstukken 
bediscussieert. 

In plaats van Env imitaties proberen te 
ontwikkelen en te bepalen in hoeverre deze 
neutraliserende antilichamen kunnen opwekken, is een 
andere benadering om van de neutraliserende 
antilichamen uit te gaan en de structurele vereisten te 
bepalen waaraan Env imitaties zouden moeten voldoen 
om zulke neutraliserende antilichamen op te wekken. 
Voorafgaande aan het onderzoek wat in dit proefschrift 
wordt gepresenteerd, waren wereldwijd maar drie 
antilichamen geïsoleerd, die beschouwd werden als breed 
neutraliserend. Twee van deze antilichamen, genaamd 
b12 en 2G12, zijn gericht tegen bindingsplaatsen 
(epitopen) op het gp120 envelop eiwit en één, genaamd 
2F5, is gericht tegen een epitoop op het gp41 envelop 
eiwit. In dit proefschrift worden twee nieuwe 
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neutraliserende antilichamen beschreven tegen twee 
additionele neutraliserende epitopen, die zijn geïsoleerd 
middels de phage-display technologie. 

Het eerste nieuwe neutraliserende 
antilichaam, genaamd X5, wordt beschreven in de 
Hoofdstukken 5,6 en 7 en is gericht tegen een epitoop 
op gp120. dat bloot komt te liggen na de interactie van het 
Env complex met CD4 op het cel oppervlak en dat de 
bindingsplaats voor de co-receptor overlapt. Alhoewel X5 
een breed neutraliserende activiteit heeft als het getest 
wordt als een antilichaam fragment (een kleiner deel van 
het hele antilichaam), is het minder effectief als heel 
antilichaam molecuul. In Hoofdstuk 6 wordt beredeneerd 
dat dit komt doordat na binding aan CD4 de beschikbare 
ruimte tussen het virus en gastheer oppervlak 
onvoldoende is om plaats te bieden aan een heel 
antilichaam molecuul. Strategieën voor het ontwerp van 
vaccins die als doel stellen om antilichamen op te wekken 
die tegen de co-receptor bindingsplaats zijn gericht, zullen 
dus waarschijnlijk ineffectief blijken. Wat dit wel 
suggereert is dat deze bindingsplaats wel gebruikt kan 
worden als doelwit voor zogenaamde klein moleculaire 
"entry-inhibitors". De kristalstructuur van X5, zoals 
beschreven in Hoofdstuk 7, kan als leidraad dienen voor 
zulke klein moleculaire entry-inhibitors. 

Het tweede nieuwe neutraliserende 
antilichaam, genaamd Z13, wordt beschreven Hoofdstuk 
8 samen met een ander antilichaam genaamd 4E10. 

Beide antilichamen herkennen een epitoop op gp41, 
gelegen naast het epitoop dat herkend wordt door het 2F5 
antilichaam en zou dus op dezelfde manier kunnen 
werken. In tegenstelling tot de meeste neutraliserende 
antilichamen, interfereert 2F5 niet met de binding van het 
Env complex aan de gastheer cel receptoren, wat 
suggereert dat hier sprake is van een ander neutralisatie 
mechanisme. De epitopen die worden herkent door deze 
antilichamen zouden dienst kunnen doen als mal voor een 
effectief vaccin tegen HIV-1. 

Tot slot wordt in Hoofdstuk 9 beschreven 
wat voor implicaties de studies hebben die in dit 
proefschrift beschreven staan tegen de achtergrond van 
relevante ontwikkelingen die beschreven staan in de 
recente literatuur over neutralisatie van HIV-1 door 
antilichamen. Met de voltooiing van dit proefschrift, is er 
voortgang geboekt in het definiëren van breed 
neutraliserende epitopen op HIV-1 envelop eiwitten. Om 
precies te zijn, zijn er vijf breed neutraliserende en dus 
geconserveerde epitopen gedefinieerd op het oppervlak 
van dit hoogst variabele virus. Vier van deze epitopen zijn 
toegankelijk voor antilichamen op het natieve virus en 
antilichamen tegen deze epitopen zouden door een vaccin 
moeten worden opgewekt. Het vijfde epitoop, gedefinieerd 
door antilichaam X5, zou een effectief doelwit kunnen zijn 
voor klein moleculaire geneesmiddelen. Kortom, nieuwe 
aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een HIV-1 
vaccin zijn gedefinieerd. 
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