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Samenvatting g 

 Samenvatting 

"Determinantenn van HIV-1 vatbaarheid en R5 HIV-1 evolutie" 

Uitlegg voor mensen van buiten het vakgebied 

Ditt proefschrift bevat onderzoek naar de gevoeligheid van het humane immuundefïciëntie 
viruss type 1 (HIV-1) voor bepaalde stoffen die HIV vermenigvuldiging kunnen remmen. 
Daarnaastt bevat het onderzoek naar het mechanisme dat ervoor kan zorgen dat sommige 
mensenn minder makkelijk geïnfecteerd lijken te kunnen raken met HIV-1. Aan de hand van 
enigee basale kennis die nodig is om het onderzoek te kunnen begrijpen zal ik hieronder 
proberenn uit te leggen wat het onderzoek in dit proefschrift behelst. 

Achterr deze tekst staat een verklarende woordenlijst waarin bepaalde begrippen uit de tekst 
wordenn toegelicht. 

 HIV-1 

HIV-11 vermenigvuldigt zich (repliceert) door immuuncellen van de gastheer te infecteren. Het 
viruss is een pakketje van het virale RNA genoom en eiwitmoleculen met daar omheen een 
lipidee membraan. Op dat membraan aan het oppervlak van het virus zit het virale envelop 
eiwitt (Env gpl20). Om gastheercellen te kunnen infecteren bindt het virale envelop eiwit aan 
eiwittenn op het celoppervlak die we 
receptorenn noemen. (Het envelop eiwit is dus 
alss het ware de sleutel van het virus om de 
cell  binnen te komen.) Als het virus de 
gastheercell  is binnengedrongen, dan maakt 
hett gebruik van eigen en cellulaire eiwitten 
omm nieuwe kopieën van zichzelf te maken 
diee op hun beurt weer andere cellen kunnen 
infecteren.. Zie figuur 2 in hoofdstuk 1. 

 Virale evolutie 

Hett is belangrijk om te beseffen dat bij vermenigvuldiging van het virus in de gastheercellen 
ookk 'kopieerfoutjes' worden gemaakt. Die fouten zorgen ervoor dat zich in een geïnfecteerde 
gastheerr een wolk van verschillende, maar zeer verwante, virusdeeltjes bevinden. Sommige 
veranderingenn die het gevolg zijn van een dergelijke kopieerfout kunnen het virus beter 
aangepastt maken aan de gastheer omgeving. Dat wil zeggen dat ze bij voorbeeld minder last 
hebbenn van het verdedigingsmechanisme van de gastheer. Die virussen hebben dan een 
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selectievoordeell  (ze zijn 'fitter') en zullen 
meerr nieuwe virusdeeltjes maken dan andere 
varianten.. Je zou kunnen zeggen dat er in de 
gastheerr daardoor evolutie in het klein 
plaatsvindt.. Op die manier kan het virus ook 
veranderenn zodat het een ander eiwit op het 
celoppervlakk (co-receptor) gebruikt om de 
cell  binnen te dringen. 

 Co-receptor gebruik, R5 en X4 HIV-1 varianten 

Inn figuur 1 van hoofdstuk 1 is schematisch weergegeven hoe het envelop eiwit van HIV eerst 
aann (1)4 bindt en vervolgens aan een zogenaamde co-receptor, die CCR5 of CXCR4 kan zijn. 
Alss een HIV-1 virusdeeltje een gpl20 envelop eiwit heeft dat CCR5 gebruikt noemen we het 
eenn R5 variant, als het CXCR4 gebruikt noemen we het een X4 variant. 

Inimuuncellenn die CD4 op hun celoppervlak hebben, kunnen dus door het virus worden 
geïnfecteerdd en die cellen gaan in verloop van infectie verloren waardoor de gastheer 
uiteindelijkk geen goed immuunsysteem meer heeft (immuundeficiëntie). Kort na infectie 
wordenn er meestal alleen R5 virusvarianten gevonden terwijl laat na infectie bij ongeveer 50% 
vann de geïnfecteerden ook X4 virusvarianten worden gevonden. X4 varianten ontstaan na 
mutatiee van het envelop eiwit van R5 varianten. Het verschijnen van X4 HIV varianten gaat 
overr het algemeen gepaard met een snellere ziekte progressie. Maar ook mensen die alleen R5 
variantenn in hun bloed hebben, verschillen onderling in de snelheid waarmee ze ziek worden 
naa infectie. Meer diepgaande informatie over co-receptor gebruik van HIV-1 is te vinden in 
hoofdstukk 2. 

 Co-receptor gebruik & celspecificiteit 

Verschillendee celtypen hebben in meer of mindere mate CCR5 en CXCR4 op het 
celoppervlakk (naast CD4). Als gevolg daarvan kunnen die celtypen in meer of mindere mate 
geïnfecteerdd worden door R5 en X4 varianten. De R5 virus varianten die vroeg na infectie 
wordenn gevonden kunnen bijna altijd goed in macrophagen vermenigvuldigen. De R5 en ook 
X44 varianten die later na infectie worden gevonden hebben de mogelijkheid om in 
macrophagenn te vermenigvuldigen verloren. Daarom werd aangenomen dat HIV varianten die 
inn macrophagen kunnen vermenigvuldigen eigenlijk altijd R5 zijn. Hoofdstuk 3 beschrijft 
tweee uitzonderlijke gevallen waar kort na infectie X4 varianten zijn gevonden die 
macrophagenn kunnen infecteren. Dit geeft 
aann dat het coreceptor gebruik van het virus 
niett per se bepaalt in welke cellen het virus 
kann vermenigvuldigen. Nadat het virus de 
cell  is binnengedrongen zijn er namelijk nog 
anderee processen (zoals het uitpakken van 
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hett virusdeeltje, het vertalen van het virale RNA naar DNA en de integratie van het virale 
DNAA in het DNA van de cel) waarbij cellulaire eiwitten nodig zijn die bepalen of het 
virusdeeltjee zich in de cel kan vermenigvuldigen. 

 RANTES gevoeligheid neemt afin verloop van infectie 

R55 varianten zijn gevoelig voor stoffen die aan CCR5 binden, waaronder het lichaamseigen 
RANTES,, terwijl X4 varianten dat niet zijn aangezien ze CXCR4 gebruiken om de cel te 
infecterenn in plaats van CCR5. Hoofdstuk 4 beschrijft onderzoek naar twee groepen mensen 
diee alleen R5 virus varianten hebben, de ene groep krijgt na korte of langere tijd AIDS 
(progressors),, terwijl de andere groep na lange tijd (ten minste 11 jaar) nog geen 
ziekteverschijnselenn vertoont (long term survivors, LTS). We hebben de gevoeligheid van de 
R55 varianten uit deze mensen voor RANTES getest om te kijken of er een verband is tussen 
dee gevoeligheid van R5 varianten voor RANTES en ziekteprogressie. Zoals gezegd, X4 
variantenn zijn niet gevoelig voor RANTES, in mensen die (na infectie met R5 varianten) later 
tijdenss infectie X4 varianten ontwikkelen, worden de virussen zodoende minder gevoelig voor 
RANTES.. We hebben gevonden dat R5 virussen laat na infectie in de meeste mensen die 
alleenn R5 virussen hebben ook minder gevoelig zijn voor RANTES dan vroeg na infectie. Dat 
betekentt dat het virus in de geïnfecteerde persoon in het algemeen evolueert naar een minder 
gevoeligg fenotype. 

 Gevoeligheid voor R5 remmers 

Doordatt het virus zich met behulp van selectie kan aanpassen aan de omgeving, kan het ook 
resistentiee (ongevoeligheid) ontwikkelen voor HlV-remmers. Een nieuw type HlV-remmers 
datt nu in ontwikkeling is, zijn de zogenaamde 'entry inhibitors'. Die remmen de binding van 
hett virus aan de cellulaire receptoren en de fusie van het virusmembraan met het cellulaire 
membraan.. De R5 remmers remmen specifiek de binding van het virus aan CCR5. Omdat we 
haddenn gevonden dat er zich tijdens het verloop van de infectie R5 virussen ontwikkelen die 
minderr gevoelig zijn voor het lichaamseigen RANTES, hebben we onderzocht of de 
gevoeligheidd voor RANTES correleert met de gevoeligheid voor die kunstmatige R5 
remmers.. In hoofdstuk 5 staat beschreven dat dit inderdaad het geval is. Kennis over de 
gevoeligheidd van HIV varianten voor remmers kan helpen om optimale klinische 
toepassingenn van therapieën te ontwikkelen. 

 Seronegatieve personen met hoog risico gedrag 

Err zijn mensen die niet seropositief zijn geworden ondanks herhaaldelijke blootstelling aan 
HIV.. Dat wil niet zeggen dat ze dus ook niet geïnfecteerd kunnen worden, maar 
waarschijnlijkk wel dat ze minder bevattelijk zijn voor (systemische) HIV-infectie. Een bekend 
voorbeeldd van zulke mensen die enige mate van resistentie tegen seroeomersie lijken te 
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hebbenn zijn prostituees in Afrik a waar een groot deel van hun klandizie Hl V-seropositief is. 

Al ss we erachter kunnen komen wat ervoor zorgt dat zulke blootgestelde mensen toch 

scronegatieff  blijven, leren we iets over de overdracht van het virus en misschien zelfs hoe we 

diee zouden kunnen voorkomen. 

Hoofdstukkenn 7, 8 en 9 beschrijven onderzoek aan seronegatieve deelnemers van het 

Amsterdamsee cohort van homoseksuele mannen voor onderzoek naar HIV en AIDS. Deze 

mannenn hebben hoog risico gedrag vertoond in de jaren '80 en '90 toen er nog geen effectieve 

therapiee bestond, maar ze zijn niet seropositief geworden. Op zoek naar determinanten van 

resistentiee tegen HIV infectie hebben we deze bloedmonsters van hoog-risico seronegatieven 

(IIRSN)) vergeleken met monsters van mannen uit hetzelfde cohort die later wel seropositief 

zijnn geworden, zogenaamde pre-seroconversie controles. 

 Delta 32 CCR5 genotype 

Hett was al eerder bekend dat een 32-basenparen deletie in het gen dat voor CCR5 codeert 

beschermingg kan geven voor HIV-infectie (het zogenaamde A32-CCR5 genotype). Mensen 

diee homozygoot zijn voor de deletie (die twee kopieën van het A32-CCR5 gen hebben) 

hebbenn geen CCR5 op hun cellen en daardoor kunnen R5 virussen hen niet infecteren. Een 

vann de 29 HRSN die we in hoofdstuk 7 hebben onderzocht was homozygoot voor het A32-

CCR5CCR5 genotype wat zijn HRSN-status verklaart. De HRSN mannen hadden ook hogere 

niveauss van RANTES-productie dan de pre-seroconversie controles. Zoals hierboven staat, is 

RANTESS een lichaamseigen stofje dat aan CCR5 bindt en R5 infectie kan remmen. Verder 

vondenn we ook een groter percentage HRSN mannen dan de pre-seroconversie controles die 

hett 3 'A SDF-la genotype hadden, maar we weten niet hoe dat genotype betrokken zou 

kunnenn zijn bij een kleinere kans op HIV-infectie. 

 HIV-specifieke CTL 

Veell  andere onderzoeken (bij voorbeeld onderzoek bij Afrikaanse en Thaise prostituees) 

hebbenn cytotoxische T lymfocyten ((.11) tegen HIV aangetoond in HRSN personen. CTL 

zijnn immuuneellen die geïnfecteerde lichaamscellen kunnen herkennen en opruimen. Die 

HIV-specifiekee CTL zouden een rol kunnen spelen in de bescherming tegen HIV-infectie. Wij 

hebbenn ook Hl V-specifieke CTL gemeten in ons onderzoek en we vonden ze niet alleen in de 

HRSNN maar ook in de pre-seroconversie controles (hoofdstuk 7). Daarom concluderen we dat 

dee detectie van HlV-specifieke CTL een teken is van blootstelling aan het virus zonder dat die 

CTLL per se tegen infectie hoeven te beschermen, aangezien we ze ook kunnen detecteren in 

mensenn die wel HlV-^eropnsitiel' worden. 
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 HIV in seronegatieve mensen 

Aangezienn de hierboven genoemde CTL gericht 

zijnn tegen HIV-geïnfecteerde cellen, zou je 

denkenn dat mensen die zulke CTL hebben ook 

HIV-geïnfecteerdee cellen zouden moeten hebben 

terwijll  ze verder helemaal geen tekenen van HIV 

infectiee vertonen. Het idee dat mensen wel 

detecteerbaarr HIV in hun bloed hebben zonder 

seropositieff  te raken is echter enigszins 

onwennig.. Om te proberen of we HIV in deze 

seronegatievee mensen konden vinden, hebben we een zeer gevoelige methode ontwikkeld om 

HIV-DN AA te detecteren. Met deze gevoelige polymerase kettingreactie (PC'R) kunnen we een 

enkelee kopie van het HIV genomisch DNA detecteren. Op die manier hebben we 

bloedmonsterss van HRSN personen en monsters van mensen die jaren later wel seropositief 

wordenn (pre-seroconversie monsters) getest op de aanwezigheid van HIV-DNA (hoofdstuk 

9).. De resultaten hiervan worden hieronder beschreven. 

Inn een Amerikaans onderzoek werd vorig jaar (2003) gerapporteerd dat in 2 van 10 HRSN 

personenn die HIV specifieke CTL hadden, extreem lage hoeveelheden HIV-DNA is 

gevonden.. Er werd ongeveer 1 HIV-DNA kopie gevonden op de 20 miljoen cellen. Wij 

haddenn van onze HRSN en pre-seroconversie monsters veel minder cellen om te testen 

(ongeveerr 5-10 miljoen per monster), maar hebben toch HIV-DNA kopieën gevonden in 5 

vann de 5 pre-seroconversie monsters en in 5/6 HRSN monsters. Zoals we hadden verwacht, 

kondenn we in controle monsters van mensen met een laag risico op HIV-infectie geen HIV -

DNAA kopieën vinden. 

Omdatt we daar niet genoeg cellen voor hadden, kunnen we niet echt kwantitatieve uitspraken 

doenn over deze bevindingen. Maar onze resultaten impliceren wel dat het vaker voorkomt dat 

mensenn die blootgesteld zijn aan HIV heel kleine hoeveelheden HIV-DNA in zich dragen. De 

hoeveelheidd HIV-DNA die we in deze seronegatieve mensen detecteren is echter nog steeds 

well  minstens 1000 keer lager dan in HIV-seropositieve mensen. 

 Imuunactivatie en kans op HIV seroconversie 

Al ss je HIV-DNA detecteert in het bloed van mensen kan je die mensen dus niet 

ongeïnfecteerdd noemen, maar toch hebben ze nergens last van. De hoeveelheid HIV is zo laag 

datt we ook niet kunnen zeggen of er vermenigvuldiging van HIV plaatsvindt. Als mensen een 

infectiee oplopen, reageren hun immuuncellen daarop en raken die cellen geactiveerd. We 

wetenn dat geactiveerde cellen makkelijker worden geïnfecteerd door HIV. Bovendien 

producerenn deze na infectie veel meer nieuwe virusdeeltjes dan niet-geactiveerde (rustende) 

cellen. . 
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Inn apen is gevonden dat wanneer SIV (apen-HIV) via de vagina of het rectum een nieuwe 
gastheerr infecteert de eerste cellen onder de huid die geïnfecteerd worden veelal juist rustende 
cellenn zijn. De meerderheid van de immuuncellen die onder de huid aanwezig zijn, zijn 
namelijkk rustend. De onderzoekers zagen echter ook dat het kleine aantal geactiveerde cellen 
datt geïnfecteerd was, veel meer virusdeeltjes produceerde. Daarom stelden ze een model van 
HlV-overdrachtt (transmissie) voor waarbij de rustende cellen de HIV-vermenigvuldiging op 
eenn heel laag pitje aan de gang houden op de plaats van initiële overdracht terwijl infectie van 
geactiveerdee cellen zorgt voor verspreiding van de infectie door het lichaam. Overigens zijn 
err theorieën waarbij gespecialiseerde immuuncellen als een soort Trojaanse paarden HIV van 
dee plaats van infectie naar de lymfeklieren vervoeren, maar ook als dat een belangrijke rol 
speelt,, zal dat makkelijker gebeuren bij een hogere concentratie HIV-deeltjes en dus na de 
infectiee van geactiveerde cellen. 

Wee stelden de hypothese dat er een rol zou 
kunnenn zijn voor immuunactivatie in de 
succesvollee overdracht van HIV (via 
seksuelee interactie) van de ene naar de 
anderee gastheer. Immuunactivatie geeft veel 
geactiveerdee cellen en veel geactiveerde 
cellenn zouden de ontvankelijkheid voor HIV 
kunnenn verhogen. We hebben het niveau 
vann bepaalde markers voor immuunactivatie 
inn het bloed van HRSN vergeleken met het 
niveauu van die markers in het bloed van 
seronegatievee mensen die later wel HIV-

seropositieff  werden (pre-seroconversie controles). Inderdaad vonden we een lager niveau van 
activatiee van bloedcellen die CD4 op het celoppervlak hebben in de HRSN dan in de mensen 
diee (met hetzelfde of lager risicogedrag) later wel seropositief werden (hoofdstuk 8). Dat 
impliceertt dat minder hoge imuunactivatie in deze HRSN misschien verklaart dat ze geen 
echte,, 'full-blown' HIV-infectie krijgen (ondanks de extreem lage, maar detecteerbare 
hoeveelheidd HIV-DNA) . Een kleinere hoeveelheid geactiveerde cellen op de plaats van 
initiëlee HIV-infectie zou dus de kans op succesvolle overdracht en seroconversie 
verminderen. . 

 Concluderende opmerkingen 

Dee resultaten het onderzoek dat in dit proefschrift is beschreven, worden in hoofdstuk 10 
besprokenn aan de hand van de beschikbare literatuur. We concluderen dat de afnemende 
gevoeligheidd voor R5 remmers van R5 HIV-1 varianten tijdens ziekteprogressie 
waarschijnlijkk geen gevolgen hoeft te hebben voor de toepassing van deze middelen in de 
bestrijdingg van AIDS. Dat komt doordat de concentraties van die middelen bij toediening 
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waarschijnlijkk hoog genoeg zijn om de minder gevoelige R5 virus varianten ook te kunnen 
remmen.. Wel denken we dat de door ons veronderstelde rol van immuunactivatie in de 
gevoeligheidd voor HIV-1 infectie wellicht een klinische toepassing kan hebben. Stoffen die 
immuunactivatiee en ontsteking remmen zouden gebruikt kunnen worden om de kans op HIV-
11 overdracht bij onbeschermd seksueel contact te doen afnemen. 
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 Verklarende woordenlijst 

CD4 CD4 
Eenn eiwit op het celoppervlak (receptor) dat door H1V gebruikt wordt om een cel te kunnen 
binnendringen.. Dat gebeurt altijd in combinatie met een co-receptor. 

Co-receptor r 
Eenn eiwit op het celoppervlak (receptor) waarvan HIV gebruikt maakt om een cel te kunnen 
binnendringen.. Altij d in combinatie met CD4. De twee belangrijkste co-receptoren die door 
HIV-11 gebruikt kunnen worden zijn CCR5 en CXCR4. Virus varianten die CCR5 gebruiken 
wordenn R5 genoemd en virus varianten die CXCR4 gebruiken, worden X4 genoemd. 

CTL L 
Cytotoxischee T lymfocyt. Een cel die geïnfecteerde cellen kan herkennen en opruimen. 

Deletie e 
Verliess van een stukje genetisch materiaal. 

DNA A 
Desoxyribonucleinezuur.. Informatiedrager van ons genetisch materiaal. Het molecuul dat de 
genetischee informatie van onze cellen vasthoudt. 

Env/gpl20 0 
Hett envelop eiwit dat op het oppervlak van Hl V-virusdeeltjes zit. Het bindt aan de eiwitten op 
hett celoppervlak (CD4 in combinatie met CCR5 of CXCR4) en zorgt voor het binnendringen 
vann de cel. 

Fenotype e 
Dee uiterlijke voorstelling van de erfelijke aanleg. Bij voorbeeld of een eiwit wel of niet tot 
expressiee komt. Het product van het genotype. 

Genoom m 
Hett geheel van alle genen van een organisme. 

Genotype e 
Dee erfelijke aanleg, de verzameling van al het genetisch materiaal van een organisme of van 
eenn cel. Het hebben van een bepaald gen of een bepaalde mutatie in een gen. 

HIV-1 1 
Humanee immunodeficientie virus type 1, veroorzaakt AIDS (acquired immunodeficiency 
syndrome)) door depletie van het immuunsysteem. 

HRSN N 
Hoogg risico seronegatief persoon. Iemand die risico loopt op HIV infectie, maar seronegatief 
iss gebleven. 

Immuuncel l 
Eenn cel van je afweersysteem {- immuunsysteem). 

Immuunsysteem m 
Afweersysteem,, lichaamseigen verdedigingsmechanisme tegen infecties. 
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Macrophaag g 
Eenn immuuncel die geïnfecteerde of zieke cellen kan opeten, maar zelf ook geïnfecteerd kan 
rakenn door HIV. 

Mutatie e 
Eenn verandering in de erfelijke informatie van een organisme. 

PCR R 
Polymerasee chain reaction, polymerase kettingreactie. Polymerase is het enzym-eiwit dat 
DNAA kopieert. Een kettingreactie met dat enzym wil zeggen dat het enzym heel veel kopieën 
maaktt van een klein, specifiek stukje DNA. Welk stukje dat is dat kunnen we bij het inzetten 
vann de reactie zelf bepalen met behulp van nog kleinere stukjes DNA die identiek zijn aan de 
uiteindenn van het stukje dat we willen kopiëren (primers). We gebruiken de PCR om aan te 
tonenn of een specifiek stukje DNA aanwezig is in een monster of niet. De grote hoeveelheid 
kopieënn van het gewenste stukje DNA kunnen we zichtbaar maken. Als het monster het 
gewenstee stukje DNA bevat krijgen we een product van de PCR te zien, als het niet aanwezig 
wass zien we ook geen product. 

RANTES S 
Eenn lichaamseigen stofje dat aan CCR5 kan binden en vermenigvuldiging van R5 varianten 
kann remmen. 

R5/CCR5 5 
Ziee 'co-receptor'. 

RNA A 
Ribonucleinezuur.. Een minder stabiele informatiedrager van genetische informatie dan DNA. 
Hett HIV genoom bestaat uit RNA en wordt bij infectie van een cel omgeschreven naar DNA. 

Seroconversie e 
Vann seronegatief, seropositief worden. 

Seronegatief/seropositief f 
Negatieff  of positief zijn voor antilichamen tegen HIV. Als je HlV-seronegatief bent dan heb 
jee geen antilichamen tegen HIV in je bloedserum, als je positief bent dan heb je ze wel. Als je 
positieff  bent voor antilichamen tegen HIV dan ben je HIV-positief. (Er zijn wel mensen 
gevondenn die seronegatief zijn in wie we heel erg weinig HIV kunnen detecteren (hoofdstuk 
9)) en sommige seropositieve mensen hebben ook maar heel weinig HIV-DNA, maar het is 
nogg nooit gevonden dat seropositieve mensen geen detecteerbaar HIV hebben.) 

X4/CXCR4 4 
Ziee 'co-receptor'. 




