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Samenvatting
Superinfectie met HIV beschrijft een tweede infectie met een HIV variant 
nadat men eerder reeds besmet is geraakt met dit virus, waartegen ook al 
een immuunreactie was opgebouwd. Dit onderwerp mag zich verheugen 
in een groeiende belangstelling sinds het verschijnen van de eerste weten-
schappelijke rapporten over het voorkomen van HIV superinfecties in 2001. 
Het optreden van HiV superinfecties in patiënten leert ons dat een eerdere 
infectie met dit virus niet automatisch een beschermende immuunreactie 
opwekt, een bevinding die serieuze consequenties heeft voor het onderzoek 
naar een beschermend HiV-vaccin. 

Een kort overzicht van dit proefschrift is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt 
het eerste geval van seriële HiV infectie, resulterend in een drievoudige HiV 
infectie, beschreven in een nederlandse patiënt. een gedetailleerde analyse 
van de twee aanwezige HiV subtype B varianten (genaamd B1 en B2) en 
de recombinante virusstam CRF01_AE wordt beschreven in hoofdstuk 3. 
Het eventuele verband tussen een plotselinge verhoging van de hoeveelheid 
virus (viral load) in het bloed en het optreden van een HiV superinfectie 
is het onderwerp van hoofdstuk 4. In dit onderzoek werden twee nieuwe 
patiënten geïdentificeerd met een HIV superinfectie. De beide virusstammen 
van deze patiënten werden geïsoleerd. infectie experimenten met de beide 
stammen in celculturen (virus competities) worden beschreven in hoofd-
stuk 5 om te bepalen of de tweede HIV stam een hogere biologische fitness 
moet hebben dan de eerste stam om een superinfectie mogelijk te maken. In 
hoofdstuk 6 wordt het complete genetisch materiaal van de virusstammen 
uit hoofdstuk 5 geanalyseerd, waarbij vooral is gekeken naar de aanwezig-
heid van mutaties in de eerste virus varianten die verantwoordelijk zouden 
kunnen zijn voor replicatiedefecten. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de eerste patiënt met twee opeenvolgende HIV 
superinfecties. De patiënt is allereerst geïnfecteerd met een HiV stam van 
het subtype B virus, waarna een eerste superinfectie plaatsvindt ongeveer 
17 maanden na de eerste positieve HIV test in maart 2001. Een tweede su-
perinfectie met de recombinante CRF01_AE stam vindt plaats 9 maanden 
na de eerste superinfectie. De patiënt is een 35-jarige blanke Nederlandse 
man, woonachtig te Amsterdam, die seksuele contacten had met meerdere 
mannen. In juli 2003 werd plotseling een sterke verhoging gemeten van de 
hoeveelheid virus in het bloed, en tegelijkertijd nam het aantal CD4+ T-
cellen onverwachts sterk af. Ook had de patiënt griepachtige verschijnse-
len (koorts, loopneus, spierpijn en hoesten) die lijken op de symptomen 
van een acute HiV infectie. in het bloedplasma van dit moment werden na  
een uitvoerige moleculaire analyse maar liefst drie HiV stammen aangetrof-
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fen, namelijk de al eerder genoemde subtype B1 en B2 stammen en de recom-
binante stam ae. analyse van eerdere bloedmonsters die waren opgeslagen 
toonden aan dat de eerste superinfectie met de B2 stam plaats moet hebben 
gevonden tussen juli en oktober 2002. Symptomen die verband houden met 
een acute HIV infectie worden rond deze tijd niet gerapporteerd door de 
patiënt, maar er werd wel een lichte verhoging van de plasma virale load 
waargenomen. Het voorhanden zijn van zo’n unieke drievoudige HIV-infec-
tie geval stelde ons in staat om de evolutie van drie virus varianten in één 
persoon en de interacties tussen de drie virusstammen in detail te bestud-
eren. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een gedetailleerde analyse van het HIV genetisch 
materiaal uit deze patiënt. Daartoe wordt de sequentie bepaald van de gag 
en env genen en nadere analyse kan gebruikt worden om de evolutie van 
de drie virusstammen gedurende de infectie te volgen. De hoeveelheid van 
de B1/B2/AE stammen werd in de tijd gevolgd in het bloed van de patiënt, 
wat informatie verschaft over de relatieve in vivo replicatiecapaciteit van 
de verschillende virus varianten. Klonering van de virale ltr promoter se-
quenties in een luciferase reporterconstruct toonde aan dat de transcrip-
tionele activiteit van de ae promoter hoger is dan die van beide subtype 
B stammen. echter, deze verhoogde promoter activiteit resulteerde niet in 
een hogere virale load van de ae variant in het bloed van de patiënt. De 
virale load van de AE en B2 stam is bij benadering even hoog, en ongeveer 
100 maal hoger dan die van de eerste B1 stam. De totale virale load in het 
bloed bleek ongeveer 100 maal hoger dan de virusconcentratie in het sperma 
(seminaal plasma). De onderlinge verhoudingen zoals gemeten in het bloed 
werden teruggevonden in het seminaal plasma, waar geen B1 sequenties 
aangetoond konden worden, terwijl het genetisch materiaal van de B2 en 
AE varianten wel altijd detecteerbaar was. Dit suggereert dat stam B1 ook 
in seminaal plasma een lagere virale load heeft ten opzichte van de andere 
twee virusstammen, wat uiteraard negatieve consequenties kan hebben voor 
de kans op transmissie van deze B1 variant. Daarnaast werden biologische 
kloons van de virussen geïsoleerd om eventuele vermenging/recombinatie 
tussen de B1, B2 en AE stammen op te sporen. Zulke interacties tussen de 
virusstammen werden nauwelijks aangetoond, afgezien van enkele recom-
binante B1/B2 virussen. inter-subtype recombinaties tussen B en ae virus-
sen werden niet gevonden. 

De drievoudige HiV infectie beschreven in de hoofdstukken 2 en 3 werd 
in eerste instantie opgemerkt door een onverwachte, substantiële stijging 
van de plasma virale load. in hoofdstuk 4 wordt daarom nagegaan in ho-
everre een plotselinge stijging van de plasma virale load voorspellend is voor 
een HiV superinfectie. Daartoe hebben we de HiV-1 varianten onderzocht 
in 14 onbehandelde, chronisch-geïnfecteerde patiënten waarbij zo’n onbe-
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grepen verhoging van de plasma virale load werd waargenomen. De molecu-
laire virusanalyses voor en na de stijging van de virale load leverde twee 
nieuwe HiV-superinfectie gevallen op (patiënten l en p). Beide patiënten 
werden ongeveer 6 maanden na de primaire infectie met een subtype B stam 
geïnfecteerd met een andere subtype B stam. Veelal was de verhoogde virale 
load dus niet voorspellend voor een superinfectie. retrospectieve analyse 
van de medische dossiers van 6 patiënten suggereerde dat in deze gevallen 
de plotselinge stijging van de HIV virale load wellicht geassocieerd is met 
een stimulatie van het immuunsysteem, bijvoorbeeld door een luchtwegin-
fectie of vaccinatie. Uiteraard is er altijd een geleidelijke stijging van de 
plasma virale load tijdens het voortschrijdende ziektebeloop van de HIV in-
fectie, en dit kan de oorzaak zijn van de stijging in de andere patiënten. Con-
cluderend kunnen we zeggen dat een onverwachte verhoging van de plasma 
virale load soms, maar niet altijd, geassocieerd is met HIV superinfectie. 

Hoofdstuk 5 beschrijft het relatieve replicatievermogen (fitness) van 
de virusstammen geïsoleerd uit de patiënten l en p. Daartoe werden in 
celkweken steeds twee virusstammen met elkaar in competitie gebracht, 
waarbij het snelst replicerende virus de competitie wint. Deze experimenten 
werden uitgevoerd met biologische virus kloons geïsoleerd uit bloedcellen 
van de patiënten. De experimenten werden geanalyseerd met een geavan-
ceerde heteroduplex tracking assay (HTA) die de samenstelling van een vi-
rusmengsel analyseert en met behulp van PCR amplificaties die specifiek 
zijn voor een bepaalde virusvariant of subtype . In geval van patiënt L had 
het tweede virus (stam B2) een duidelijk verhoogde replicatiecapaciteit ten 
opzichte van het eerste virus (B1). Dit was minder duidelijk bij patiënt P, 
waar de tweede virusstam (B4) slechts twee van de vier competities wist te 
winnen van de eerdere stam (B3). Dit laatste resultaat is wellicht vertekend 
omdat in feite slechts één goed replicerende kloon gekweekt kom worden 
van de eerste virusstam (B3), iets dat toch duidt op een replicatieprobleem 
van het B3 virus. Wellicht belangrijker is het feit dat in beide patiënten het 
aantal virale genomen van de tweede stam (B2 en B4) in het bloed hoger 
is dan dat van de eerste stam (B1 en B3). Deze analyses wijzen erop dat 
de tweede, superinfecterende HiV stam een verhoogde replicatiecapaciteit 
heeft ten opzichte van de eerste stam. 

tenslotte wordt in hoofdstuk 6 het genetisch materiaal van de virussen 
uit hoofdstuk 5 gesequenced en geanalyseerd om te onderzoeken welke 
genetische variatie ten grondslag zou kunnen liggen aan het verschil in re-
plicatiecapaciteit, met name of er defecten aantoonbaar zijn in de zwakker 
replicerende eerste virusvarianten. De eerste virusstam B1 van patiënt l 
is bijzonder vanwege de aanwezige F32L mutatie in het Tat eiwit die geas-
socieerd is met verminderde tat activiteit en een lagere replicatiecapaciteit  
van het virus. De eerste virusstam B3 van patiënt p vertoonde twee interes-
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sante mutaties in de polya haarspeld structuur van het rna genoom die 
wellicht een negatief effect kunnen hebben op het proces van polyadenyl-
ering van het HiV-1 rna en aldus op de virusreplicatie. Geen opvallende 
mutaties werden gevonden in de tweede, superinfecterende stammen van 
beide patiënten (B2 en B4).


