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Nederlandsee samenvatting 
Inn dit proefschrift zijn studies beschreven waarin het immunologische profiel (cellulaire 
componenten)) van gezonde Ethiopiërs en T cel immuniteit tegen het humane immunodeficiëntie 
viruss in Hl V-geïnfecteerde Ethiopiërs is onderzocht. In het eerste deel van het proefschrift 
beschrijvenn we de T cel dynamiek in niet-HIV geïnfecteerde Ethiopiërs als 
achtergrondinformatiee om the immuunpathogenese in HlV-infektie te begrijpen en voor de 
managementt van HlV-geïnfecteerden patiënten. In het tweede deel van het proefschrift is de 
HLAA achtergrond en Hl V-specifieke immuniteit in onbehandelde Hl V-geïnfecteerd e Ethiopiërs 
bestudeerdd om de natuurlijke afweer tegen HIV te bepalen en zodoende meer te begrijpen over 
HlV-pathogenesee ten behoeve van de ontwikkeling van een effectief HIV vaccin. 

Deell 1: 
Inn hoofdstuk 2 worden gedetailleerde studies gepresenteerd waarin T cel subsets en activatie 
markerss op T cellen in volwassen Ethiopiërs afkomstig uit 2 verschillende gebieden worden 
bestudeerd.. We laten zien dat de lage CD4+ T cel aantallen en het blijvend geactiveerde 
immuunn systeem dat eerder beschreven werd voor gezonde Ethiopiërs ook te vinden is in 
anderee populaties in Ethiopië. Onze observatie dat er grote verschillen kunnen zijn tussen 
CD8++ T cel aantallen tussen verschillende populaties, wat nog nooit is gerapporteerd in andere 
studiess waarin het immuun systeem van Ethiopiërs is bestudeerd, maant tot voorzichtigheid in 
hett extrapoleren van resultaten verkregen in een bepaalde setting naar andere groepen binnen 
hett land. 
Omm te onderzoeken of er een genetische basis is voor de immuun deregulates die 
gerapporteerdd zijn in gezonde volwassen Ethiopiërs of op welke leeftijd deze veranderingen 
optreden,, hebben we in hoofdstuk 3 de observaties uit hoofdstuk 2 verder uitgebreid door T cel 
differentiatiee markers (CD45RA en CD27) en immuun activatie markers (HLA-DR en CD38) in 
pasgeborenenn (navelstrengbloed) en kinderen te bestuderen. We laten zien dat Ethiopiërs en 
Nederlanderss bij de geboorte vergelijkbare CD4+ T cel aantallen hebben, wat voornamelijk 
naïvee T cellen zijn. Expressie van activatie markers op T cellen was al hoog in kinderen onder 
dee 16, maar niet in pasgeborenen. De verlaging in het percentage naïve T cellen met de leeftijd 
voltrokk zich aanzienlijk sneller in Ethiopiërs vergeleken met Nederlanders. 
Omm onze eerdere bevindingen, lage CD4+ T cel aantallen en een blijvend geactiveerd 
immuunsysteem,, uit hoofdstuk 3 verder te verklaren, hebben we in hoofdstuk 4 een diepte 
analysee uitgevoerd naar T cel subsets in Ethiopiërs van verschillende leeftijden met behulp van 
markerss voor de functie van de thymus en cellulaire proliferatie. In deze studie laten we zien dat 
Ethiopiërss bij de geboorte dezelfde hoeveelheid T cellen hebben die recent uit de thymus zijn 
gemigreerdd vergeleken met Caucasiërs en dat de verschillen optraden op hele jonge leeftijd. 
Chronischee immuun activatie is al evident in kinderen onder de 16, wat gereflecteerd wordt in 
significantt verlaagde aantallen/percentages naïve CD4+ T cellen en wat samenvalt met een 
enormee verlaging in de TREC inhoud van T cellen vergeleken met Nederlandse leeftijdgenoten. 
Veell van de immunologische karakteristieken die men vindt in HlV-infectie, konden we laten 
zienn in een niet-HIV gerelateerde situatie van chronische immuun activatie in gezonde 
Ethiopiërs,, wat een belangrijke rol voor chronische activatie in de immunopathogenese van 
HlV-infectiee suggereert. 

Deell II: 
Inn hoofdstuk 5 hebben we HLA frequenties van Hl V-geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde 
Ethiopiërss bepaald. We laten zowel overeenkomsten als verschillen zien tussen Ethiopiërs en 
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individuenn afkomstig uit andere Afrikaanse landen waar subtype C veel voorkomt en 
Ethiopischee Joden. Op het HLA-A locus zijn Ethiopiërs frequente dragers van HLA-A2 (wat een 
predominantt Caucasisch HLA allel is) en HLA-A30 (wat een predominant Afrikaans allel is), wat 
overeenkomtt met bevindingen in Ethiopische Joden. Daarnaast waren er aanzienlijke 
verschillenn met betrekking tot het HLA-B locus tussen de Ethiopiërs uit onze studie en 
Ethiopischee Joden en andere Afrikanen. Deze verschillen in de frequentie van HLA allelen 
zoudenn kleine verschillen in dominante T cel responsen tegen HIV peptides bij de Ethiopiërs 
vergelekenn met andere Afrikanen kunnen verklaren. 

Inn hoofdstuk 6 hebben we de HIV-1 Gag specifieke T cel responsen geëvalueerd in HIV-
geïnfecteerdee Ethiopiërs. Alhoewel de totale HIV Gag specifieke responsen laag waren in de 
meestee individuen, konden we wel HIV Gag peptides identificeren die dominante responsen 
induceerde.. De dominante responsen waren met name gericht tegen de p24 Gag regio en 
overlappenn met recent geïdentificeerde peptides in subtype C geïnfecteerden afkomstig uit 
Zuid-Afrika,, wat suggereert dat vaccins die ontwikkeld zijn voor subtype C geïnfecteerde Zuid-
Afrikanenn ook bruikbaar zijn voor Ethiopiërs. De kleine verschillen tussen Ethiopiërs en Zuid-
afrikanenn in de regio's waar vaak T cel responsen tegen gericht zijn, suggereert dat additionele 
peptidess geïncludeerd moeten worden in het ontwerp van een effectief regionaal vaccin voor 
Afrikanenn die vaak geïnfecteerd zijn met subtype C. 

Inn hoofdstuk 7 hebben we de rol van Hl V-specifieke CTL in HIV ziekte progressie longitudinaal 
onderzochtt in 10 Hl V-geïnfecteerde individuen over een tijdsperiode van 5 jaar. We konden 
hoge,, brede en blijvende HlV-specifieke T cel responsen aantonen in individuen die een 
langzamee daling van hun CD4+ T cel aantallen lieten zien (<15 cells/ul/jaar). Daarentegen 
vondenn we lage en dalende CD8+ T cel responsen in individuen met een snelle CD4+ T cel 
afnamee (>45 cells/ul/year) in de loop van de HlV-infectie. Individuen met een langzame CD4+ T 
cell daling met blijvende HlV-specifieke T cel respons hadden met elkaar gemeen dat ze drager 
warenn van HLA types van de HLA-B27 supertype familie en de T cel repons vaak gericht waren 
tegenn de p24 regio van Gag, wat een beschermende rol suggereert voor deze allelen in 
combinatiee met presentatie van peptides uit de p24 gag regio. 

Tenn slotte worden de verschillende studies uit het proefschrift bediscussieerd in hoofdstuk 8. 
Hett fenomeen van lage CD4+ T cel aantallen en de persisterende immuun activatie in gezonde 
volwassenn Ethiopiërs lijkt een algemeen fenomeen te zijn in Ethiopië. Diepte studies in 
pasgeborenenn en kinderen ondersteunen een omgevingsfactor als oorzaak voor deze bevinding 
enn interventie studies die laten zien dat de immuunveranderingen omkeerbaar zijn onderstrepen 
dit.. Dus, eenvoudige interventie strategiën, zoals anti-parasieten behandeling, zouden zeer 
bruikbaarr zijn om de ongebalanceerde staat van het immuun systeem in Ethiopiërs te 
verbeterenn en zouden kunne worden overwogen als onderdeel van het HIV mangement pakket 
voorr HlV-geïnfecteerde Ethiopiërs om de voordelen van anti-retrovirale therapie of HIV vaccins 
tee verbeteren. De indentificatie van immunodominante Gag peptiden in Ethiopiërs suggereert 
datt deze gebruikt kunnen worden in een multi-epitoop vaccin. De bevinding van sterke en 
persisterendee CTL responsen in relatief langzame HIV progressors over de tijd, onderstreept de 
roll van HlV-specifieke CD8+ T cel responsen in de loop van HIV ziekte progressie. Deze 
informatiee is zeer bruikbaar voor vaccin ontwikkelingsstrategiën die zich met name toeleggen op 
dee inductie van blijvende CTL responsen. 
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