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Samenvatting 

Retrovirussen zoals het humaan immuun-deficientie virus (HIV) zijn 

aangepast aan de gastheer waarin replicatie plaatsvindt. Voor replicatie 

zijn vele gastheer factoren nodig die assisteren bij reverse transcriptie, 

integratie, en het assembleren van nieuwe virions. Het grote aantal 

endogene retrovirale elementen in het humane genoom is een indicatie 

dat er in het verleden veel infecties met retrovirussen zijn geweest. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat in de evolutie specifieke mechanismen 

zijn ontwikkeld die actief retrovirale infectie kunnen bestrijden om zo 

een belangrijke barrière te vormen tegen retrovirale zoonose.  

Trim5α is een cytoplasmatisch eiwit wat mede verantwoordelijk is voor 

het zeer beperkte gastheer tropisme van retrovirussen. Het capside 

eiwit van HIV wordt specifiek herkend door Trim5α en dit resulteert in 

een barrière vroeg in de virale replicatie cyclus. In veel niet-humane 

primaten wordt HIV-1 zeer sterk geremd door Trim5α. De remming kan 

worden opgeheven door mutaties te maken in de cyclofiline A bindings 

regio, wat suggereert dat cyclofiline A fungeert als cofactor voor Trim5α 

in cellen van deze apen soorten. In hoofdstuk 2 wordt beschreven welke 

specifieke aminozuren in het capside eiwit van HIV-1 betrokken zijn bij 

de gevoeligheid voor Trim5α. De mutaties hebben een divers effect op 

de infectie efficiëntie welke samen lijken te vallen met de affiniteit van 

het capside voor cyclofiline A. De mutaties die leiden tot resistentie 

tegen Trim5α in apencellen leiden ook tot CypA onafhankelijke infectie 

van humane cellen. In tegenstelling tot de CypA-afhankelijke restrictie 

in niet-humane primaat cellen, reguleren CypA en Trim5α infectiviteit 

van HIV-1 onafhankelijk van elkaar in humane cellen. Hoofdstuk 3 

beschrijft een biochemische analyse waarin de invloed van mutaties in 

de CypA bindings regio op de binding van in vitro geassembleerde 

capsides met humaan Trim5α en cyclofiline A wordt bestudeerd. Hier is 

gevonden dat de affiniteit van humaan Trim5α voor het wild type 

capside van HIV-1 en het HIV-1 capside met mutaties in de CypA 

binding regio gelijk is. Echter, de affiniteit van Cyclofiline A voor capside 

met mutaties in de CypA bindings regio was lager. Wanneer de 

interactie tussen het capside eiwit en cyclofiline A werd verhinderd door 

het toevoegen van cyclosporine A (CsA) zagen we alleen een minimale 

toename van de Trim5α binding. Dit geeft aan dat cyclofiline A en 

Trim5α niet competeren voor de binding met het HIV-1 capside, maar 

dat er wel sprake kan zijn van enige vorm van sterische hinder voor 
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binding aan het capside. Verder vonden we dat de stabiliteit van het 

virale core partikel toe nam als er mutaties in de CypA binding region 

waren aangebracht of als er CsA werd toegevoegd. Dit suggereert dat 

CypA een belangrijke rol speelt in het destabiliseren van de virale core 

in een vroege fase van de replicatie cyclus. 

Om inzicht te krijgen in de rol van Trim5α en CypA op het verloop van 

HIV-1 infectie in mensen, zijn genetische variaties in Trim5 en CypA 

genen bestudeert in deelnemers van de Amsterdamse cohort studies 

naar HIV-1 infectie en AIDS (ACS) (hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5). 

Genetische variatie in genen betrokken bij HIV-1 replicatie kunnen een 

invloed hebben op de ontvankelijkheid voor HIV-1 en het klinische 

beloop van HIV-1 infectie. In het Trim5 gen zijn 2 genetische variaties 

beschreven (H43Y en R136Q) die invloed hebben op de antivirale 

activiteit van Trim5α in vitro en deelnemers van de ACS zijn voor deze 

varianten gescreend. Deelnemers die homozygoot waren voor het 43Y 

genotype, hadden een versnelde progressie naar AIDS, wat 

overeenkomt met de eerder beschreven verlaagde antivirale activiteit 

van de 43Y Trim5α variant in vitro. Een polymorfisme op positie 136 was 

geassocieerd met een licht verhoogde antivirale activiteit van Trim5α in 

vitro. In de ACS vonden we dat dit polymorfisme geen invloed had op de 

tijd tussen infectie en AIDS. Een beschermend effect van dit 

polymorfime was echter wel zichtbaar na het ontstaan van HIV-1 

varianten die CXCR4 kunnen gebruiken als coreceptor (X4-varianten) 

maar alleen als een virale load hoger dan 104.5 kopieën viraal RNA per 

ml plasma als eindpunt in de analyse werd gebruikt. Naive CD4 T cellen, 

die specifiek door X4-varianten kunnen worden geinfecteerd, hebben 

hogere Trim5α concentraties dan memory CD4 T cellen. Dit zou kunnen 

verklaren waarom het sterkere antivirale effect van de 136Q Trim5α 

alleen zichtbaar wordt nadat X4-varianten zijn ontstaan. Deze resultaten 

laten zien dat Trim5α invloed heeft op het verloop van de HIV-1 infectie. 

In de regulatoire regio van het CypA gen liggen twee polymorfismen 

(C1604G en A1650G) die mogelijk invloed hebben op de gevoeligheid 

voor infectie of het klinische beloop van de infectie. In de ACS vonden 

we geen effect van deze polymorfismen op het klinische beloop van de 

HIV-1 infectie. Wel bleek het A1650G polymorfisme veel vaker voor te 

komen in de groep HIV-1 negatieve homosexuele mannen met hoog 

risico gedrag ten opzichte van de HIV-1 geïnfecteerde homosexuele 

mannen. Dit suggereert dat het A1650G polymorfisme geassocieerd is 

met een verminderde gevoeligheid voor HIV-1 infectie.  
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Interferonen (IFN) zijn belangrijke cytokines die een rol spelen tijdens 

infectie met velerlei pathogenen en recentelijk is aangetoond dat IFN de 

expressie van verschillende HIV-1 restrictiefactoren reguleren. In 

hoofdstuk 6 hebben we bestudeerd of deze restrictiefactoren 

verantwoordelijk zijn voor het remmende effect van IFN op HIV-1 

replicatie in macrofagen. Behandeling van macrofagen met IFN-α 

resulteerde in een blokkade van de virusreplicatie op een zeer vroeg 

niveau in de replicatiecyclus, nog voor het reverse transcriptie proces 

wat normaal gesproken initieert vlak na binnenkomst in de cel. De 

hoeveelheid Trim5α mRNA was verhoogd na IFN-α behandeling, wat 

suggereert dat Trim5α mogelijk een aandeel heeft in het blokkeren van 

HIV-1 replicatie in IFN-α behandelde macrofagen. IFN-β heeft ook een 

remmend effect op HIV-1 replicatie in macrofagen en blokkeert de 

replicatie cyclus tijdens virale transcriptie. Trim22 is eerder beschreven 

als een HIV-1 restrictie factor die in staat is replicatie te remmen op het 

niveau van transcriptie, maar IFN-β behandeling had geen effect op de 

expressie van Trim22 in macrofagen. Dit betekent dat er mogelijk nog 

andere restrictie factoren zijn die door IFN-β gereguleerd worden en dat 

deze factoren betrokken zijn bij de remming van HIV-1 replicatie in IFN-

β behandelde macrofagen.  

In hoofdstuk 7 worden de resultaten beschreven in dit proefschrif 

bediscusseerd en wordt de rol van cyclofiline A en Trim5α in HIV-1 

replicatie besproken.  

 




