
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Interaction of HIV-1 with dendritic cells : implications for pathogenesis

van Montfort, T.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Montfort, T. (2009). Interaction of HIV-1 with dendritic cells : implications for
pathogenesis. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/interaction-of-hiv1-with-dendritic-cells--implications-for-pathogenesis(c1d869ce-b258-4422-929c-b07a1014925f).html


7summary / samenVattIng



also be delivered as fully infectious virus 
to CD4+ T lymphocytes that become in-
fected, which is designated as HIV-1 
transmission in trans. Transfer of virus 
between DCs and CD4+ T lymphocytes 
occurs in the contact zone between both 
cells types, where virus and cellular re-
ceptors required for infection are con-
centrated. This contact zone is termed 
the immunological synapse. Since DCs 
express CD4 and the CCR5 and/or 
CXCR4 chemokine co-receptor they are 
susceptible for HIV-1 infection, however 
HIV-1 replication in DCs is relatively in-
efficient. DCs mature upon infection 
and migrate to draining lymph nodes 
where newly synthesized viral particles 
are disseminated amongst CD4+ T lym-
phocytes. Infection of DCs and transmis-
sion of newly made virus is designated 
as HIV-1 transmission in cis. 

DCs are essential key players of 
the immune system that can activate 
both the humoral and cellular immune 
responses against invading pathogens 
such as HIV-1. Viral infected cells are 
cleared by cytotoxic T lymphocytes 
(CTL), whereas free virions are cleared 
or neutralized by Abs. Moreover, Abs are 
involved in complement-mediated virion 
lysis and antibody-dependent cellular 
cytotoxicity (ADCC), which limits viral 
infection levels. Unfortunately, activa-
tion of both arms of the immune system 
is not sufficient to clear HIV-1 infection 
in vivo. In this thesis we evaluated the 
role of neutralizing Abs in DC-mediated 
HIV-1 transmission in trans and studied 
how the HIV-1-Ab complexes were proc-

Summary

Presently, 33 million humans are 
infected with HIV-1. Viral spread occurs 
via sexual contact, injecting drug use or 
through mother to child transmission. 
For HIV-1 infection to be established 
the virus must breach mucosal barriers 
and come into contact with cells such as 
CD4+ T lymphocytes, macrophages and 
dendritic cells (DCs) that are sensitive to 
viral infection. HIV-1 cell infection is fa-
cilitated by the CD4 receptor; its primary 
receptor and a chemokine coreceptor; 
usually CCR5 or CXCR4. During the 
acute stage of HIV-1 infection viruses 
predominantly use the CCR5 corecep-
tor, whilst later in infection in ~50% of 
individuals viruses emerge that use the 
CXCR4 coreceptor. The switch from 
coreceptor usage coincides with accel-
erated disease progression. 

DCs are believed to play an impor-
tant role in the establishment of primary 
HIV-1 infection and enhancement of 
viral replication in vitro. These cells are 
antigen presenting cells that are spe-
cialized in capturing pathogens such 
as HIV-1. A number of receptors have 
been identified on DCs that can facilitate 
capture of HIV-1 particles such as the 
C-type lectin DC-SIGN and heparan sul-
phated proteoglycans. Captured HIV-1 
particles are internalized by DCs and 
processed into small peptide fragments, 
which are subsequently presented at the 
cell surface on MHC class II molecules. 
CD4+ T lymphocytes can recognise the 
membrane-displayed HIV-1 peptides 
and induce a specific immune response. 
Alternatively, DC-captured HIV-1 can 
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essed by DCs.
In chapter 2 of this thesis, the in-

fluences of gp120 envelope modifica-
tions that affect HIV-1 co-receptor usage 
were tested for their interaction with DC-
SIGN. The envelope proteins were gen-
erated by site directed mutagenesis and 
were based on early and late viral se-
quences obtained from an HIV-1 patient. 
Combinations of mutations in the V1V2 
and V3 region of the gp120 molecule 
were analyzed on HIV-1 replication in 
the presence of Raji, Raji-DC-SIGN cells 
and DCs. We observed that viruses with 
an extended V1V2 loop in the envelope 
replicated more efficiently on CD4+ T 
lymphocytes when DC-SIGN expressing 
cells were present. The viruses with ex-
tended V1V2 envelopes were more ef-
ficiently captured by DC-SIGN. Removal 
of the potential N-linked glycosylation 
site in the extended V1V2-region mildly 
effected DC-SIGN enhanced viral repli-
cation. A netto increase in V3 charge of 
the envelope enhanced DC-SIGN medi-
ated viral replication. Removal of the N-
linked glycosylation site in the V3 region 
with high V3 charge caused a decrease 
in HIV-1 replication in the presence of 
DC-SIGN expressing cells. This could 
be explained by a reduced DC-SIGN af-
finity, causing a reduced HIV-1 transmis-
sion. Transfer experiments in presence 
of limiting dilutions of mannan suggest 
that indeed the affinity for DC-SIGN for 
envelopes with higher netto V3 charge 
was reduced by the loss of N-linked gly-
cosylation sites. Together the results of 
these experiments demonstrate the im-
portance of envelope modifications on 

altering the capacity by which HIV-1 can 
interact with DC-SIGN and can affect 
enhanced HIV-1 transmission.

In Chapter 3, we used a dual-tropic 
(R5/X4) HIV-1 and tested the effect of 
neutralizing Abs on capture and trans-
fer of this virus by DC-SIGN-expressing 
cells. Pre-neutralization of HIV-1 with the 
2F5 Ab, that binds the gp41-region of the 
envelope, efficiently neutralizes a broad 
panel of HIV-1 strains and increased 
capture of HIV-1 by DC-SIGN-express-
ing cells. The enhanced capture of the 
2F5-HIV-1 complex was facilitated by 
Fc-receptors. Interestingly, DCs loaded 
with 2F5-neutralized HIV-1 showed in-
creased transfer of infectious virus in 
trans to CD4+ T lymphocytes in compari-
son to control virus. Re-addition of neu-
tralizing Ab during transmission could re-
neutralize DC-released virus, implying 
that Abs have access to the immunologi-
cal synapse. By testing other broad neu-
tralizing Abs we observed that none of 
these Abs were able to block DC-medi-
ated transmission except for the b12 Ab. 
Sera, containing multiple HIV-1 specific 
Abs from infected patients were tested 
and also demonstrated no block in DC-
mediated HIV-1 transmission. DCs or 
other cells expressing DC-SIGN could 
therefore facilitate Ab-immune evasion 
in vivo. This could provide an explana-
tion for the low efficiency of the humoral 
immune responses in blocking HIV-1 
replication. 

In Chapter 4, we evaluated the 
effect of neutralizing Abs on DC-mediat-
ed transmission of HIV-1 using either the 
CCR5 or CXCR4 coreceptor for cell entry. 
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CXCR4 using HIV-1 neutralized with 
2F5 demonstrated an enhanced DC-me-
diated HIV-1 transmission, whilst CCR5 
using HIV-1 transfer was partially inhibit-
ed by 2F5 neutralization. By using more 
broadly neutralizing Abs we showed that 
CXCR4 using HIV-1 showed heightened 
transfer by DCs to CD4+ T lymphocytes 
compared to R5 HIV-1. We also showed 
that mature DCs and myeloid DCs also 
preferentially transferred X4 strains over 
R5 variants. By selecting six molecu-
larly cloned HIV-1 variants previously 
described (Chapter 2), we confirmed 
that DCs promote transmission of X4 
viruses more efficiently than R5 strains. 
DCs may therefore aide in the in vivo 
emergence of X4 viruses during disease 
course.

In Chapter 5, we examined 
processing of 2F5 or b12-neutralized 
HIV-1 by DCs. Fluorescent HIV-1 and la-
belled Abs were visualized and tracked 
in the immature and mature state by 
confocal microscopy. Tracking of these 
HIV-1 complexes in DCs confirmed that 
the 2F5 Ab quickly dissociated from 
HIV-1 during viral processing, whilst the 
b12 Ab was not. Different compartments 
of the endocytic pathway were labelled 
to identify where the 2F5 Ab dissociates 
from HIV-1 after internalization. No spe-
cific compartment could be localized in 
DCs corresponding with Ab-dissocia-
tion. We tested Ab-dissociation from the 
viral envelope by ELISA at decreasing 

pH. The 2F5 Ab lost its binding capac-
ity to the envelope at pH 4.5, whilst the 
b12 Ab dissociated at pH 4.0. Moreover, 
Ab-binding at various concentrations 
showed that the 2F5 Ab bound 1000-fold 
weaker to the monomeric envelope than 
the b12 Ab. Additionally, we demonstrat-
ed that at decreasing Ab-concentrations 
the neutralization capacity of the 2F5 Ab 
was weaker compared to the b12 Ab. 
Therefore we conclude that 2F5-neu-
tralization of HIV-1 is quickly reversed 
due to low Ab-affinity. We hypothesize 
two plausible mechanisms to explain 
how neutralization of HIV-1 particles is 
undone upon capture and processing by 
DCs. Either the Ab dissociates from HIV-
1-immune complex upon engagement to 
a cell surface receptor or the Ab is pulled 
from the virus in an internal compartment 
by binding to the FcRn that reshuttles 
the Ab back to the cell surface where it 
is released. Understanding how DCs fa-
cilitate Ab-evasion will undoubtedly help 
in the development of new vaccine strat-
egies for HIV-1.

In Chapter 6, the main findings of 
this thesis have been discussed in per-
spective with recent literature in review 
format with respect to the role of DCs 
in HIV-1 capture mechanism, internali-
zation, processing and transmission to 
CD4+ T lymphocytes. Furthermore, we 
discuss our results in perspective to the 
possible consequences for vaccine de-
velopment.
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Samenvatting

Momenteel zijn er 33 miljoen 
mensen met het humaan immunode-
ficiëntie virus geïnfecteerd. Het virus 
verspreid zich via seksueel contact, het 
injecteren van geïnfecteerde drugs, via 
borstvoeding, of via placenta bloedin-
gen waarbij het virus van moeder op 
kind wordt overgedragen. Om HIV-1 
overdracht mogelijk te maken moet het 
virus eerst door mucosale barrières om 
in contact te komen met CD4+ T lym-
focyten, macrofagen and dendritische 
cellen (DC) die het virus kan infecteren. 
Om een cel te infecteren maakt het virus 
gebruik van de CD4 receptor en een 
coreceptor; meestal CCR5 of CXCR4. 
Virussen die de CCR5 of CXCR4 chem-
okine receptor gebruiken worden aange-
duid als R5 of X4 virussen. In de acute 
infectie fase gebruiken de virussen voor-
namelijk de CCR5 co-receptor en later 
in het ziekte verloop wordt de CXCR4 
coreceptor gebruikt wat voorkomt in 
~50% van de geïnfecteerde patiënt-
en. De omschakeling van coreceptor 
gebruik gaat gepaard met een versneld 
ziekte verloop.

  Er wordt aangenomen dat DCs 
een belangrijke rol vervullen in de pri-
maire HIV-1 infectie en een verhoging 
van virus replicatie in vitro veroorzaken. 
Deze cellen hebben een antigeen pre-
senterende functie en zijn gespeciali-
seerd in het opnemen van pathogenen 
zoals HIV-1. Er zijn verschillende recep-
toren op de DC geïdentificeerd die be-
trokken zijn bij het opnemen van HIV-1 
partikeltjes zoals de C-type lectine 
DC-SIGN and heparaan sulfaat prote-

oglycanen. HIV-1 partikeltjes die door 
de DC zijn opgepakt worden geïnternali-
seerd en opgewerkt tot kleine peptide 
fragmenten die gepresenteerd worden 
op MHC class II moleculen op de cel 
membraan. CD4+ T lymfocyten herk-
ennen de kleine peptiden als lichaam-
svreemd en induceren een specifieke 
immuun-response. DCs kunnen ook 
infectieus virus presenteren aan CD4+ 

T lymfocyten die hierdoor geïnfecteerd 
raken, dit wordt omschreven als HIV-1 
transmissie in trans. De overdracht van 
virus tussen een DC en CD4+ T lymfo-
cyt gebeurt via een contact zone die im-
munologische synaps wordt genoemd. 
DCs hebben HIV-1 receptoren zoals 
CD4, CCR5 en CXCR4 en zijn dus ook 
bevattelijk voor virus infectie, alhoewel 
virus replicatie in deze cellen relatief in-
efficient is. DCs matureren na infectie 
en migreren naar lymfe knopen, waar 
ze gerepliceerd virus verspreiden aan 
omliggende CD4+ T lymphocyten. Over-
dracht van nieuw gemaakt virus door de 
DC aan CD4+ T lymfocyten wordt HIV-1 
transmissie in cis genoemd.

 DCs reguleren essentiele proc-
essen van het immuun systeem, waarbij 
de humorale en cellulaire immuun 
respons geactiveerd worden tegen bin-
nendringende pathogenen zoals HIV-1. 
Viraal geïnfecteerde cellen worden door 
cytotoxische T lymfocyten opgeruimd 
en vrije HIV-1 partikeltjes worden ge-
neutraliseerd door antilichamen (Abs). 
Antilichamen zijn ook betrokken bij het 
lyseren van virus partikeltjes door com-
plement en het cytotoxisch verwijder-
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en van geïnfecteerde cellen (ADCC), 
waardoor virus replicatie omlaag gaat. 
Jammer genoeg is activatie van beide 
takken van het immuun systeem niet 
genoeg om HIV-1 infectie in vivo te 
klaren. In dit proefschrift hebben we 
gekeken naar de rol van neutraliserende 
antilichamen in HIV-1 transmissie in 
trans via DCs en bestudeerden we hoe 
HIV-1-antilichaam-complexen door deze 
DCs bewerkt werden.

In hoofdstuk 2 van dit boekje 
hebben we gekeken naar veranderingen 
in het gp120 deel van de envelop, die 
invloed hebben op het HIV-1 coreceptor 
gebruik, en de interactie met DC-SIGN. 
De veranderingen in de envelop eiwit-
ten zijn verkregen door mutagenese en 
zijn gebaseerd op vroege en late virale 
envelop sequenties afkomstig van een 
HIV-1 geïnfecteerde patiënt. Combina-
ties van mutaties in de V1V2 en V3 regio 
van het gp120 molekuul zijn op HIV-1 
replicatie geanalyseerd in de aanwezig-
heid van Raji, Raji-DC-SIGN en DCs. 
We hebben geobserveerd dat een ver-
lenging in de V1V2 regio in de envelop 
een verhoging gaf van HIV-1 replicatie 
op CD4+ T lymphocyten in de aanwezig-
heid van cellen met DC-SIGN expressie. 
Het weghalen van een potentiële suiker 
in het verlengde V1V2 deel had weinig 
effect op de verhoogde replicatie in de 
nabijheid van DC-SIGN. Een verhoog-
de netto lading van amino zuren in de 
V3 van de envelop verhoogde de rep-
licatie van virus gefaciliteerd door DC-
SIGN. Verwijdering van een suiker in 
de V3 regio met hoge V3 lading zorgde 
voor een verlaagde HIV-1 replicatie in 

de aanwezigheid van cellen met DC-
SIGN. Dit zou verklaard kunnen worden 
door een verlaagde affiniteit voor DC-
SIGN, waardoor er een verlaagde kans 
op HIV-1 transmissie ontstaat. Trans-
missie experimenten met enveloppen 
met een hoge V3 lading zonder suiker 
in de V3, bevestigde dat de affiniteit 
voor DC-SIGN inderdaad verlaagd werd 
na toevoeging van een verhoogde con-
centratie mannan dat competitief aan 
DC-SIGN bind. Samenvattend laten de 
resultaten van deze experimenten zien 
dat veranderingen in de envelop be-
langrijk zijn voor de mate waarin HIV-1 
aan DC-SIGN bind en verhoogde HIV-1 
transmissie teweeg kan brengen.

In hoofdstuk 3 hebben we een 
R5X4 virus gebruikt en hebben we 
gekeken naar het effect van neutralis-
erende antilichamen op HIV-1 binding 
aan DC-SIGN en transmissie naar CD4+ 

T lymfocyten. HIV-1 geneutraliseerd met 
het 2F5 antilichaam, dat aan de gp41-re-
gio van de envelop bind en veel verschil-
lende HIV-1 partikeltjes efficiënt neutrali-
seert, verhoogde de opname van HIV-1 
door cellen met DC-SIGN expressie. De 
verhoogde opname van de 2F5-HIV-1 
complexen werd bewerkstelligd door Fc-
receptoren. De verhoogde opname van 
2F5-geneutraliseerd HIV-1 door DCs re-
sulteerde in een interessante verhoging 
van de HIV-1 transmissie in trans naar 
CD4+ T lymfocyten. De transmissie van 
HIV-1 van DCs naar CD4+ T lymfocyten 
kon geblokkeerd worden na toevoeg-
ing van 2F5-antilichaam tijdens de 
overdracht. Dit impliceert dat het 2F5-
antilichaam toegang heeft tot de immu-
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nologische synaps tijdens transmissie. 
Nadat we ook andere HIV-1 specifieke 
antilichamen getest hadden op HIV-1 
transmissie via DCs kwamen wij tot de 
conclusie dat geen enkel antilichaam 
transmissie kon blokkeren met als uit-
zondering het b12 antilichaam. Sera van 
HIV-1 patiënten die talloze verschillende 
HIV-1 specifieke antilichamen bevatten 
waren ook niet in staat HIV-1 transmis-
sie te blokkeren. Met behulp van DCs 
of andere cellen die DC-SIGN bevatten, 
zou HIV-1 antilichaam neutralisatie in 
vivo kunnen ontkomen. Dit kan de reden 
zijn waarom de humorale respons een 
lage effectiviteit heeft tegen HIV-1 rep-
licatie.

In hoofdstuk 4 hebben we het 
effect van neutraliserende antilichamen 
bekeken op transmissie van R5 en X4 
virussen via DCs. X4-virussen die ge-
neutraliseerd waren door 2F5 gaven 
een verhoogde transmissie van DCs 
naar CD4+ T lymfocyten terwijl R5-virus-
sen een verlaagde transmissie toonde 
na 2F5 neutralisatie. Door verschillende 
neutraliserende antilichamen te gebruik-
en zagen we dat X4 virussen sterker 
overgedragen werden van DCs naar 
CD4+ T lymfocyten dan R5-virussen. X4 
virusen werden ook door mature en my-
eloide DCs bij voorkeur overgebracht in 
vergelijking met R5 HIV-1. Deze bev-
inding, dat X4 HIV-1 bij voorkeur door 
DCs overgedragen worden, konden we 
bevestigen door gebruik te maken van 
zes moleculaire gekloneerde HIV-1 vari-
anten die beschreven staan in hoofdstuk 
2. DCs kunnen dus via deze transmis-
sieroute het ontstaan van X4 virussen in 

vivo faciliteren.
In hoofdstuk 5 hebben we gekeken 

naar opname en verwerking van 2F5-, en 
b12-geneutraliseerd HIV-1. Fluorescer-
end HIV-1 en de gelabelde antilichamen 
werden gevisualiseerd en gevolgd na 
opname door immature of mature DCs 
met behulp van confocale microscop-
ie. Door HIV-1-antilichaam complexen 
te volgen in DCs konden we aantonen 
dat het 2F5 neutraliserende antilichaam 
snel van een HIV-1 complex werd ver-
wijderd, maar niet het b12-antilichaam. 
Verschillende DC compartimenten 
werden bestudeerd om te kijken in welk 
compartiment het 2F5-antilichaam na 
opname van een HIV-1-complex disso-
ciëerde. Helaas konden we geen speci-
fiek compartiment aanwijzen waar verw-
ijdering van het antilichaam plaats vond. 
Met ELISA hebben we gekeken of antili-
chaam-dissociatie veroorzaakt kon zijn 
door verlaging in de zuurgraad. Het 2F5-
antilichaam verloor envelop binding bij 
pH 4.5, terwijl het b12-antilichaam geen 
binding vertoonde bij pH 4. Na het testen 
van antilichaam binding aan monomeer 
envelop met verschillende antilichaam 
concentraties konden we aantonen dat 
2F5 1000-keer minder sterk bond in 
vergelijking met b12. Ook konden we 
aantonen dat de neutralisatiecapac-
iteit van 2F5 zwakker was dan van b12. 
Onze conclusie is dat HIV-1 neutralisa-
tie door 2F5 snel verloren gaat vanwege 
een lage bindingsaffiniteit van het antili-
chaam voor het virus. Twee mogelijke 
hypothesen stellen wij voor hoe DCs 
de neutralisatie van HIV-1 ongedaan 
kan maken. Het antilichaam dissocieert 
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passief van een HIV-1-complex door 
binding aan een HIV-1 receptor op DCs, 
of het antilichaam wordt actief van een 
HIV-1-complex getrokken door de FcRn 
die antilichamen hergebruikt en de cel 
uit transporteert. Het begrijpen van het 
mechanisme hoe het HIV-1-antilichaam 
complex verwerkt wordt door DCs kan 
ontwikkeling van een nieuwe HIV-1 
vaccin strategie bevorderen.

In hoofdstuk 6 worden onze bev-
indingen zoals beschreven in dit boekje 
met anderen bevindingen uit de liter-
atuur bediscussieerd in een overzicht. 
Dit zal met name gaan over binding, 
opname, verwerking en transmissie van 
HIV-1 door DCs. Verder bediscussiëren 
wij onze resultaten in het perspectief 
van de ontwikkeling van een vaccin.


