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Virusse n n 

Virussenn zijn intracellulaire parasieten. Dit 
betekentt dat een virusdeeltje compleet 
afhankelijkk is van een gastheercel voor zijn 
levenscyclus.. Wanneer een virus een cel 
infecteert,, zal het de cel aanzetten om een groot 
aantall  kopieën van het virusdeeltje te maken 
(repliceren).. Deze nieuw gevormde 
virusdeeltjess verlaten de cel en kunnen dan 
nieuwee cellen infecteren. Hierna zal deze 
cycluscyclus zich herhalen. 
Dee eerste stap in het infectie proces is het 
binnendringenn van de cel. Hiervoor bindt het 
virusdeeltjee aan een eiwit op de celwand, de 
zogenaamdee receptor. Verschillende virus-
families,, maar ook verschillende leden binnen 
eenn virusfamilie, gebruiken verschillende 
eiwittenn als receptor. Welke receptor een virus 
kann binden bepaalt in grote mate welke cellen 
err geïnfecteerd zullen worden in het lichaam. 
Ditt heeft een grote invloed op het verloop van 
dee infectie en kan bijvoorbeeld (gedeeltelijk) 
bepalenn of een virus ziek-makend is en welke 
ziekteverschijnselenn er optreden. 

HW-11 _ _ . — - -

Hett humane immunodeficiëntie virus type 1 
(HIV-1)) veroorzaakt AIDS (acquired immuno-
deficiencyy syndrome). HIV-1 is in 1983 
geïdentificeerdd en in 1984 is aangetoond dat 
CD4CD4 een belangrijke receptor is voor het virus 
omm de cel binnen te dringen. Het CD4 
molecuull  zit op de buitenkant van zogenaamde 
TT helper cellen. Deze cellen spelen een cruciale 
roll  in (de regulatie van) het immuunsysteem. 
Hett zijn juist deze CD4 cellen die tijdens 
HIV-11 infectie verloren gaan, waardoor het 
immuunsysteemm van de patiënt ernstig 
verzwaktt wordt. Iemand die geïnfecteerd wordt 
doorr het HIV virus, zal hier de eerste jaren 
weinigg problemen van ondervinden. In de 
lateree fase van HIV-1 infectie, wanneer het 
aantall  CD4 cellen zeer laag is, zal het 
immuunsysteemm van de patiënt niet meer in 
staatt zijn om ziekteverwekkers te onder-

drukkenn (imuundeficiëntie). De patiënt kan dan 
lastt krijgen van alledaagse infecties, waar 
gezondee mensen helemaal geen last van 
hebben.. Wanneer zo'n ziekte zich voordoet 
wordtt de diagnose AIDS gesteld. 

Hett  ziekteverloo p van HIV-1 infecti e 
Hett ziekteverloop van een (onbehandelde) 
infectiee met het HIV-1 virus kan sterk 
verschillenn tussen individuele patiënten. Er zijn 
patiëntenn die nadat ze geïnfecteerd zijn 
geruimee tijd (soms meer dan 15 jaar) relatief 
gezondd blijven (long term non-progressors). 
Anderee patiënten ontwikkelen AIDS binnen 
enkelee jaren na besmetting (rapid progressors). 
Dee oorzaken voor de verschillen in ziekte-
verloopp zijn nog niet helemaal duidelijk, maar 
lijkenn veroorzaakt te worden door een 
combinatiee van factoren, zowel virologisch als 
patiëntt gebonden. Het HIV-1 virus is zeer 
variabell  en kan verschillende gedaantes 
hebben.. De aanwezigheid van "agressieve" 
variantenn zal bijvoorbeeld het ziekteverloop 
doenn versnellen. Het vermogen van het 
immuunsysteemm om HIV replicatie te 
onderdrukkenn heeft een grote invloed op de 
hoeveelheidd virus in het lichaam en daarmee 
hett ziekteverloop. Tenslotte kunnen verschillen 
inn het ziekteverloop ook gedeeltelijk worden 
bepaaldd door genetische verschillen tussen 
patiënten. . 

Corecepto rr  gebrui k 
Zoalss boven beschreven heeft HIV-1 het CD4 
molecuull  nodig om een cel te infecteren. Het 
wass echter al snel duidelijk dat CD4 alléén niet 
genoegg is om HIV-1 een cel binnen te laten 
dringen.. Dit suggereerde dat er nog een eiwit 
nodigg was, een zogenaamde coreceptor (figuur 
la).. Deze coreceptoren werden in 1996 
geïdentificeerdd en bleken chemokine recep-
torenn te zijn. Chemokine receptoren spelen in 
hunn normale functie een rol bij verplaatsing 
vann cellen van het immuunsysteem door het 
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Figuu rr  1A. HIV-1 heeft twee moleculen nodig om een cel binnen te dringen: CD4 (de receptor) en een 
coreceptor.. Wanneer deze beide moleculen op het oppervlak van een cel aanwezig zijn, kan het virus aan de 
cell binden en fuseert het met de cel. Het genetisch materiaal van het virus komt zo in de cel, en nieuwe 
virusdeeltjess worden gevormd. B. Verschillende virusvarianten kunnen verschillende typen cellen infecteren. 
Niet-syncytium-inducerendee (NSI) virussen gebruiken CCR5 als coreceptor om een cel binnen te dringen. Deze 
virusvariantenn worden daarom ook wel R5 varianten genoemd. Syncytium-inducerende (SI) varianten gebruiken 
CXCR44 om een cel te infecteren, en worden X4 varianten genoemd. Wanneer CD4 en CXCR4 op het oppervlak 
vann een cel aanwezig zijn, kan die cel wel door een SI (of X4) variant geïnfecteerd worden, maar niet door een 
NSII (of R5) variant. R3X4 virusvarianten kunnen (in principe) cellen infecteren die of CCR3 of CXCR4 op hun 
oppervakk tot expressie brengen. C. Remmers die aan een coreceptor binden kunnen voorkomen dat HIV een 
cell kan binnendringen. Een molecuul dat aan CXCR4 bindt kan infectie van een CXCR4-gebruikend virus 
remmen.. Een molecuul dat aan CCR5 bindt kan een CCR5-gebruikend virus remmen. 

lichaam,, bijvoorbeeld naar de plaats een 
infectiee of ontsteking. 
Vóórr de identificatie van de coreceptoren voor 
HIV-11 werden virus varianten ingedeeld op 
basiss van hun vermogen om T cellijnen in het 
laboratoriumm te infecteren en zogenaamde 
syncytiaa (een meerkernige celklont, ontstaan 
doorr fusie van cellen) te induceren. Deze 
variantenn worden dan ook syncytium-
inducerendd (SI) genoemd. Varianten die dat 

vermogenn niet hebben, worden niet-syncytium-
inducerendd (NSI) genoemd. Vroeg in infectie 
zijnn alleen NSI varianten aanwezig. SI 
variantenn ontwikkelen zich in de loop van 
infectiee in ongeveer de helft van de HIV-
geïnfecteerden.. Nadat SI varianten zich 
ontwikkeldd hebben, versnelt het ziekteverloop 
enn gaan de T helper cellen sneller verloren. 
Overr het algemeen zal twee tot drie jaar nadat 
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SII  varianten zich ontwikkeld hebben de AIDS 
diagnosee gesteld worden. 
HIVV varianten kunnen verschillen in 
coreceptor-specifïciteit.. NSI varianten gebrui-
kenn de coreceptor CCR5 om de cel binnen te 
dringen,, SI varianten gebruiken CXCR4 
(figuurr lb). Verschillende celtypen brengen 
verschillendee coreceptoren op het oppervlak 
vann de cel tot expressie. Er zijn cellen die wel 
CCR55 tot expressie brengen, maar geen 
CXCR4,, en andersom. Welke coreceptor een 
virusvariantt kan gebruiken om een cel binnen 
tee dringen bepaalt dus in hoge mate welke 
cellenn in het lichaam geïnfecteerd kunnen 
worden.. Naast CCR5 en CXCR4 zijn er nog 
twaalff  andere eiwitten die HIV-1 kan 
gebruikenn om cellen binnen te dringen, onder 
experimentelee omstandigheden. De invloed van 
dezee twaalf andere coreceptoren op het 
ziekteverloopp is niet duidelijk. 

Viral ee entr y ats doelwi t voo r anti-HI V 
medicijne n n 

Sindss 1996 worden HIV-1 patiënten behandeld 
mett een cocktail van drie of meer medicijnen 
diee het virus in verschillende stadia van zijn 
replicatiecycluss remmen. Hierdoor wordt de 

teerdee cellen in het bloed zeer sterk onderdrukt. 
Nuu duidelijk is hoe HIV een cel binnendringt, 
zijnn er geneesmiddelen ontwikkeld die dit 
process kunnen voorkomen. Deze middelen 
bindenn aan de coreceptor zodat het virus dat 
niett meer kan doen (figuur lc) en werken goed 
onderr experimentele omstandigheden. De 
meestt veelbelovende middelen worden op het 
ogenblikk getest in klinische trials. 

Studie ss in di t proefschrif t 

Dee studies in dit proefschrift hadden het doel 
omm inzicht te verschaffen in de rol van de 
verschillendee coreceptoren op het ziekte-
verloopp van HIV-1 infectie. Het proefschrift 
bestaatt uit twee delen. In het eerste deel 
(hoofdstukk 2 tot en met 6) wordt gekeken naar 
verschillenn (mutaties) in genen die coderen 
voorr chemokine receptoren. Mutaties in deze 
genenn kunnen een grote invloed hebben op de 

snelheidd van het verloop van de HIV-1 infectie. 
Voorr deze studies wordt gebruik gemaakt van 
informatiee over een groep HIV-1 geïnfec-
teerden,, het Amsterdamse cohort Van homo-
seksuelee mannen met HIV, die sinds 1983 elke 
driee tot zes maanden onderzocht worden. Van 
dezee groep HlV-geïnfecteerden is dus bekend 
hoee lang het geduurd heeft tot de AIDS 
diagnosee gesteld is, hoeveel virusdeeltjes in het 
bloedd aanwezig waren, of de agressievere SI 
HIVV varianten aanwezig waren, etc. Binnen 
zo'nn goed beschreven groep patiënten is het 
relatieff  eenvoudig om te bepalen of een bepaal-
dee mutatie vaker voorkomt in patiënten die snel 
AIDSS ontwikkelen of juist in patiënten die 
langeree tijd gezond blijven. In het tweede deel 
(hoofdstukk 7 tot en met 12) worden virus-
deeltjess bestudeerd die uit verschillende 
patiëntenn geïsoleerd zijn. Met name is bestu-
deerdd welke coreceptoren deze virus isolaten 
gebruikenn en of dit een bepalende factor is voor 
(dee snelheid van) het ziekteverloop. 

Hoofdstukk 1 geeft een algemene inleiding over 
dee HIV-1 infectie en met name over het proces 
vann binnendringen van virusdeeltjes in de cel. 
Hett effect van mutaties in het CCR2 gen en het 

wordtt bestudeerd in hoofdstuk 2. CCR2 is één 
vann de mogelijke coreceptoren van HIV-1. 
Vergelekenn met mensen met een normaal 
CCR22 gen, duurde het bij HlV-geïnfecteerden 
mett een mutatie in het CCR2 gen ongeveer 
tweee jaar langer tot de AIDS diagnose gesteld 
werd.. Doordat CCR2 maar door zeer weinig 
virusvariantenn gebruikt kan worden, is het 
mechanismee van deze bescherming nog steeds 
niett duidelijk. Een deletie in het CCR5 gen, één 
vann de twee belangrijkste coreceptoren, bleek 
ookk een beschermend effect te hebben op het 
ziekteverloop.. Door deze mutatie zijn er 
minderr cellen in het bloed aanwezig die zowel 
CD44 als CCR5 tot expressie brengen. Er zijn 
duss minder cellen beschikbaar die door het 
viruss geïnfecteerd kunnen worden. 
SDF-11 is een lichaamseigen eiwit dat aan 
CXCR44 kan binden. Wanneer dit gebeurt kan 
eenn SI HIV variant deze coreceptor niet meer 
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bindenn en kan het virus de cel niet 
binnendringen.. Als iemand veel SDF-1 
aanmaaktt zou dit de hoeveelheid CXCR4-
gebruikendee virusvarianten kunnen onder-
drukken.. Een Amerikaanse onderzoeksgroep 
heeftt een mutatie ontdekt in het SDF-1 gen, die 
inn een groep HIV patiënten geassocieerd was 
mett een langere asymptomatische fase vóórdat 
dee AIDS diagnose gesteld werd. In een groep 
vann 344 HlV-geïnfecteerden uit het Amster-
damsee cohort konden wij dit beschermende 
effectt echter niet zien (hoofdstuk 3). De groep 
patiëntenn die onderzocht was door de 
Amerikaansee onderzoeksgroep was groter dan 
dee groep patiënten uit Amsterdam. Dit zou 
kunnenn verklaren waarom wij het bescher-
mendee effect voor de mutatie in het SDF-1 gen 
niett zagen. Om onze patiënten populatie te 
vergrotenn hebben we in hoofdstuk 4 een ge-
combineerdee analyse uitgevoerd van patiënten 
uitt Amsterdam en uit Frankrijk. Hierdoor was 
groottee van de groep patiënten vergelijkbaar 
mett de groep patiënten in de Amerikaanse 
studiee (720 patiënten) en zijn de analyses 
betrouwbaarder.. De resultaten met deze grote 
groepp patiënten waren vergelijkbaar met de 
resultatenn die we hadden gevonden in het 
Amsterdamsee cohort (hoofdstuk 2 en 3): de 
mutatiess in het CCR5 gen en het CCR2 gen 
wass geassocieerd met een langere asympto-
matischee fase, terwijl er geen beschermend 
effectt te zien was voor de mutatie in het SDF-1 
gen. . 

AIDS-gerelateerdee dementie is één van de 
ziekteverschijnselenn die leidt tot de AIDS 
diagnose.. Een van de eerste stappen in het 
ontwikkelenn van AIDS gerelateerde dementie 
iss het zich verplaatsen van een bepaald type 
geïnfecteerdee cellen (macrofagen) naar de 
hersenen.. Deze cellen brengen het virus over 
dee bloed-hersen-barrière, en fungeren zo als 
eenn soort paard van Troye. Eenmaal in de 
hersenenn kan het virus andere cellen 
(microglia)) infecteren met de beschadiging van 
zenuwcellenn (neuronen) als gevolg, wat kan 
leidenn tot dementie. In hoofdstuk 5 zagen we 
dee mutatie in het CCR5 gen minder vaak 
voorkomtt bij mensen met een AIDS-gerela-

teerdee dementie dan bij mensen die AIDS 
krijgenn zonder dat AIDS gerelateerde dementie 
optrad.. Dit zou verklaard kunnen worden 
doordatt in patiënten met de mutatie in CCR5 
hett aantal geïnfecteerde macrofagen lager is, 
waardoorr minder virus naar de hersenen 
getransporteerdd kan worden. Sinds de iden-
tificatiee van bovenstaande mutaties zijn er nog 
velee nieuwe mutaties ontdekt. Een overzicht 
vann de tot nu toe bekende mutaties in 
coreceptorr genen en de invloed van dergelijke 
mutatiess op het ziektebeloop wordt gegeven in 
hoofdstukk 6. 

Inn het tweede deel van het proefschrift hebben 
wee ons gericht op de eigenschappen van virus-
variantenn die we uit verschillende patiënten 
geïsoleerdd hebben. NSI virusvarianten konden 
alleenn CCR5 gebruiken om een cel binnen te 
dringen.. Dit verschilde niet tussen patiënten die 
heell  snel ziek werden of patiënten die een 
langeree tijd relatief gezond bleven (hoofdstuk 
7).. De 'agressievere' SI virus varianten bleken 
altijdd ten minste CXCR4 te gebruiken (hoofd-
stukk 8 en 9). De efficiëntie van binding aan 
CXCR44 bleek door de tijd steeds sterker te 
wordenn (hoofdstuk 9). Een aantal virus-
variantenn toont in cellijnen het vermogen om 
well  twee of drie verschillende coreceptoren 
gebruiken,, te weten CCR5, CXCR4 en soms 
ookk CCR3. Dit betekent dat dit soort 
virusvariantenn veel meer verschillende cellen 
inn het lichaam zouden kunnen infecteren dan 
virusvariantenn die maar één coreceptor kunnen 
gebruiken.. Echter, wanneer we het coreceptor 
gebruikk van deze virusvarianten testen op 
cellenn die vers uit donor bloed geïsoleerd zijn, 
bleekk het coreceptor gebruik toch gerestricteerd 
tee zijn tot CXCR4. Het vermogen van deze 
viruss varianten om via CCR3 of CCR5 een cel 
binnenn te dringen lijk t een artefact van het 
gebruikk van cellijnen in plaats van verse 
bloedcellen. . 

Hett is nog steeds niet duidelijk waarom in 
sommigee patiënten wel virusvarianten ontstaan 
diee CXCR4 kunnen gebruiken om een cel te 
infecteren,, en in andere patiënten niet. In 
hoofdstukk 10 is bestudeerd of dit te verklaren is 



Samenvattingg voor niet-ingewijden 169 9 

aann de hand van de hoeveelheid T helper cellen 
inn het bloed die CCR5 of CXCR4 op het cel 
oppervlakk hebben. Zo is het voorstelbaar dat 
doorr een laag aantal cellen met CCR5, het 
viruss als het ware gedwongen wordt om een 
anderee coreceptor te gebruiken. Andersom zou 
eenn hoog aantal CXCR4-positieve cellen een 
evolutiee naar CXCR4-gebruikende virus-
variantenn kunnen bespoedigen. Dit bleek echter 
niett het geval te zijn. Een hoog aantal cellen 
mett CCR5 op het oppervlak (en dus een groter 
aantall  potentiële cellen dat het virus kan 
infecteren)) bleek wel geassocieerd te zijn met 
eenn sneller ziekteverloop. 

Inn voorgaande hoofdstukken hebben we 
voornamelijkk virus varianten bestudeerd uit 
patiëntenn die geen antivirale therapie kregen. 
Tegenwoordigg krijgen veel patiënten een 
combinatiee van drie (of meer) anti-HIV medi-
cijnen.. Dit onderdrukt virus replicatie over het 
algemeenn redelijk goed. Toch zijn er cellen, 
waarr het virus lange tijd aanwezig blijf t zonder 
datt er nieuwe virusdeeltjes gevormd worden of 

zonderr dat de cellen door de virus infectie 
kapott gaan. Deze geïnfecteerde cellen worden 
gezienn als een zogenaamd reservoir voor HIV. 
Wanneerr er gestopt wordt met behandeling 
neemtt de hoeveelheid virus in het bloed weer 
sterkk toe, waarschijnlijk ten gevolge van de 
continuee aanwezigheid van dit virale reservoir. 
Inn hoofdstuk 11 en 12 worden patiënten bestu-
deerdd die nog intensievere behandeling 
ondergaann met een cocktail van vier tot zes 
verschillendee antivirale middelen. Na drie jaar 
mett deze experimentele behandeling was het 
nogg steeds mogelijk om virus te isoleren uit 
dezee patiënten. Zowel virus varianten die CCR5 
alss varianten die CXCR4 gebruikten konden 
geïsoleerdd worden uit deze patiënten. Dus zelfs 
mett een zeer agressieve cocktail bestaande uit 
vierr tot zes middelen is het niet mogelijk om 
HIV-11 volledig uit het lichaam te verwijderen. 
Tott slot wordt in hoofdstuk 13 een overzicht 
gegevenn van de inzichten in HIV-1 infectie die 
verworvenn zijn sinds de identificatie van de 
coreceptorenn voor HIV-1. 




