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Virussen 
Een virus bestaat uit een hoeveelheid erfelijk materiaal (dit kan RNA of DNA zijn), 
gewoonlijk ingesloten in een omhulsel van eiwitten. Een virus is een biologisch bijzonder 
verschijnsel dat niet tot de levende wezens wordt gerekend, omdat het zich niet zelfstandig 
kan voortplanten en omdat het geen metabolische activiteit vertoont. Dit betekent dat een 
virus compleet afhankelijk is van de gastheercel voor zijn levenscyclus. Een virus koppelt 
zich aan een cel en dringt zo een cel binnen, daarna zal het virus de cel aanzetten om een 
groot aantal kopieën van het virus te maken. Deze nieuw gevormde virussen verlaten de cel 
en kunnen dan nieuwe cellen infecteren. Hierna zal deze cyclus zich herhalen.  
Elk virus kent een specifieke celsoort dat het kan binnendringen. Hiervoor bindt het virus 
aan een eiwit op de celwand, de zogenaamde receptor. Aan welke receptor een virus kan 
binden bepaalt in grote mate welke cellen er geïnfecteerd zullen worden in het lichaam. Dit 
kan een grote invloed hebben op het verloop van de infectie en kan bijvoorbeeld 
(gedeeltelijk) bepalen of een virus ziek makend is en welke ziekteverschijnselen er 
optreden. 
 
Het immuunsysteem 
Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol in het verdedigen van het menselijk lichaam 
tegen ziekteverwekkers zoals virussen. Zodra een ziekteverwekker binnenkomt, wordt het 
immuunsysteem gealarmeerd en worden allerlei processen op gang gebracht die 
uiteindelijk leiden tot het opruimen van de ziekteverwekker, of het 
onderdrukken/controleren van de infectie. De witte bloedcellen (lymfocyten) en met name 
twee soorten T cellen spelen een belangrijke rol in dit proces. 
De CD4+ T cellen zijn zogenaamde “helper” cellen, die andere cellen van het 
immuunsysteem aansturen en ondersteunen om een goede afweerreactie te vormen. De 
CD8+ T cellen zijn de “killer” cellen, die virus geïnfecteerde cellen vernietigen. T cellen 
die nog nooit aan een afweerreactie hebben deelgenomen worden “naive” cellen genoemd. 
Deze cellen worden in geval van een infectie geactiveerd om de ziekteverwekkers op te 
ruimen. Na afloop van de afweerreactie, gaan de meeste CD4+ en CD8+ T cellen dood. 
Een klein groepje cellen blijft over en vormt het geheugen van het immuunsysteem. Deze 
“memory” cellen kunnen de volgende keer dat dezelfde ziekteverwekker binnenkomt snel 
reageren en deze op korte termijn uit het lichaam verwijderen. 
De CD4+ en CD8+ T cellen herkennen virussen met behulp van de T cel receptor. Deze 
receptor herkent bepaalde stukjes van virussen, zogenaamde epitopen. De epitopen moeten 
op een specifieke manier aan de T cel worden getoond. Deze presentatie van stukjes virus 
gebeurt door eiwitten die zich daarin gespecialiseerd hebben, zogenaamde HLA-eiwitten. 
Deze HLA-eiwitten verzamelen stukjes virus (epitopen) die in een cel zitten en laten deze 
vervolgens aan de T cellen zien. Als een T cel met een bepaalde T cel receptor een stukje 
virus herkent dat het HLA-eiwit aanbiedt, wordt de cel geactiveerd en begint de 
afweerreactie. 
 
HIV-1 
Het humane immunodeficiënte virus type 1 (HIV-1) veroorzaakt AIDS (acquired 
immunodeficiency syndrome). HIV-1 is in 1983 geïdentificeerd. Omdat HIV-1 de CD4+ T 
“helper” cellen infecteert raakt het immuunsysteem van patiënten ernstig verzwakt. Iemand 
die geïnfecteerd wordt door het HIV-1 virus, zal hier de eerste jaren weinig problemen van 
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ondervinden. In de latere fase van de HIV-1 infectie, wanneer het aantal CD4+ T “helper” 
cellen zeer laag is, zal het immuunsysteem van de patiënt niet meer in staat zijn om 
ziekteverwekkers te onderdrukken. De patiënt kan dan last krijgen van alledaagse infecties, 
waar gezonde mensen helemaal geen last van hebben. Wanneer het aantal CD4+ T “helper” 
cellen zeer laag is of een zodanige infectie zich voordoet, wordt de diagnose AIDS gesteld.   
 
Het ziekteverloop van HIV-1 infectie 
Het ziekteverloop van een onbehandelde HIV-1 infectie kan sterk verschillen tussen 
patiënten. Er zijn patiënten die, nadat ze geïnfecteerd zijn, meer dan 25 jaar gezond kunnen 
blijven (long-term nonprogressors), maar andere patiënten krijgen AIDS binnen enkele 
jaren na infectie. De oorzaken voor de verschillen in ziekteverloop zijn nog niet helemaal 
duidelijk, maar lijken veroorzaakt te worden door een combinatie van factoren, die zowel 
virus als patiënt gebonden kunnen zijn. Het HIV-1 virus is zeer variabel en kan in 
verschillende gedaantes voorkomen. De aanwezigheid van “agressieve” varianten zal 
bijvoorbeeld het ziekteverloop doen versnellen. Het vermogen van het immuunsysteem om 
HIV-1 vermeerdering te onderdrukken, heeft een grote invloed op de hoeveelheid virus in 
het lichaam en daarmee het ziekteverloop. Tenslotte kunnen verschillen in het 
ziekteverloop ook gedeeltelijk worden bepaald door genetische verschillen tussen 
patiënten.  
 
Genetische factoren die het ziekteverloop van een HIV-1 infectie kunnen beïnvloeden 
Er zijn een aantal genetische factoren bekend die een deel van de verschillen in 
ziekteverloop tussen patiënten kunnen verklaren. Een van deze genetische factoren is de 
aanwezigheid van specifieke HLA-eiwitten. HIV-1 geïnfecteerde patiënten die het HLA-
eiwit B57 of B27 bezitten, hebben een grotere kans om langer gezond te blijven, terwijl 
HIV-1 geïnfecteerde patiënten die het HLA-eiwit B35 of Cw4 bezitten juist een grotere kan 
hebben om sneller ziek te worden. Waarom deze specifieke HLA-eiwitten wel of niet 
bescherming bieden, is nog niet helemaal bekend. Men denkt dat dit kan liggen aan de 
specifieke stukjes virus (epitopen) die aan de CD8+ “killer” T cellen  worden getoond. Als 
er stukjes worden getoond die belangrijk zijn voor het virus kan dit als gevolg hebben dat 
het virus minder goed kan groeien. Maar het zou ook kunnen zijn dat de patiënten die 
(deels) beschermd zijn betere CD8+ “killer” T cel reactie hebben. 
Verder zijn er ook patiënten die een stukje missen in het gen van een van de receptoren die 
het HIV-1 virus nodig heeft om de cel binnen te dringen. Hierdoor zitten er minder van 
deze receptoren op de cellen waardoor het moeilijker is voor het virus om de cel binnen te 
dringen. Mensen die een stukje missen in het receptor gen worden minder snel ziek en zijn 
beter beschermd tegen HIV-1 infectie. 
  
Virale evolutie 
Het is belangrijk om te beseffen dat bij vermenigvuldiging van het virus in de 
gastheercellen ook “kopieerfoutjes” worden gemaakt. Verder kan een aanval van de CD8+ 
“killer” T cellen op virus geïnfecteerde cellen ervoor zorgen dat er een selectie plaatsvindt 
van virussen met kopieerfoutjes. Door de kopieerfoutjes kan de CD8+ “killer” T cellen het 
stukje virus dat gepresenteerd wordt niet meer kunnen herkennen. Het virus ontsnapt dus 
aan het immuunsysteem. Kopieerfoutjes in het virus zorgen ervoor dat er in een 
geïnfecteerde patiënt een groep van verschillende, maar toch zeer verwante, virussen 
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aanwezig zijn. Als er een virus ontstaat met een kopieerfoutje wat resulteert in een voordeel 
voor het virus, dan zullen deze virussen blijven bestaan in de patiënt, maar het kan wel zijn 
dat door deze veranderingen het virus zich minder snel kan vermeerderen; ze kunnen dus 
minder “fit” worden. Je kunt dus zeggen dat er in de patiënt daardoor evolutie in het klein 
plaats vindt.  
 
Dit proefschrift 
In dit proefschrift hebben we de evolutie van het HIV-1 virus bestudeerd in relatie tot 
verschillende gastheerfactoren. 
 
Om het HIV-1 virus te bestuderen moet het eerst uit de patiënt geïsoleerd worden. De 
meest gebruikte methode om het virus te bestuderen is om het te isoleren terwijl het niet in 
de cellen maar vrij in het bloed zit. Echter een veel gebruikte methode bij ons in het 
laboratorium is om het virus te isoleren uit geïnfecteerde cellen. Om te kijken of deze 
virussen op elkaar lijken en niet andere veranderingen ondergaan, hebben we de twee 
isolatie procedures vergeleken. Na de vergelijking van een HIV-1 gen vonden we dat 
virussen geïsoleerd met deze twee procedures veel op elkaar lijken (hoofdstuk 2). 
 
In hoofdstuk 3 hebben we gekeken wat er in het HIV-1 virus gebeurt in nieuw 
geïnfecteerde patiënten en vonden we dat de eerste dagen tot maanden van infectie weinig 
tot geen aanpassingen van het HIV-1 virus aan de gastheer plaatsvonden. Pas na maanden 
kan het virus zich aanpassen aan de nieuwe gastheer en zagen we dat een deel van de 
veranderingen in het virus plaatsvinden door de aanval van de CD8+ “killer” T cellen op 
virus geïnfecteerde cellen. Als we in partners, die elkaar hebben besmet, kijken naar 
overdracht van het HIV-1 virus zien we dat net na de overdracht het virus in de ontvanger 
nog dezelfde is als in de donor. Een tot 2 jaar na infectie vinden de eerste veranderingen  in 
het virus plaats, veranderingen in het virus die eerder in de donor hadden plaatsgevonden 
gaan terug naar een basisvorm van het virus en tegelijkertijd vinden nieuwe aanpassingen 
plaats in de ontvanger onder invloed van de CD8+ “killer” T cellen (hoofdstuk 4). 
 
In de patiënten groep die we in Amsterdam bestuderen zien we dat in veel van de patiënten 
die lang gezond blijven het HLA-eiwit B57 voorkomt. Maar niet alle patiënten die het 
HLA-eiwit B57 hebben blijven langer gezond. In hoofdstuk 5 en 6 hebben we verschillende 
patiënten met het HLA-eiwit B57 die lang gezond blijven vergeleken met patiënten die het 
HLA-eiwit B57 hebben, maar wel ziek worden. We vonden geen verschillen in het aantal 
veranderingen in de virussen van de twee groepen, maar we vonden wel dat de patiënten 
die sneller ziek worden virussen hebben die zich sneller vermeerderen (hoofdstuk 5). 
Verder zagen we dat de patiënten die minder snel ziek worden vaker en langer goede CD8+ 
“killer” T cel reacties hadden tegen een epitoop in het nef gen (hoofdstuk 6).  
 
Dragers van een DNA variatie in het HCP5 gen hebben altijd het HLA-eiwit B57. Mensen 
die deze variatie hebben worden minder snel ziek. Maar omdat de variatie in dit gen heel 
dicht ligt bij het gen voor het HLA-eiwit B57 is het onbekend of de bescherming komt door 
de aanwezigheid van deze variatie of het HLA-eiwit B57. In hoofdstuk 7 laten we zien dat 
de bescherming vooral komt door de aanwezigheid van het HLA-eiwit B57. 
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In hoofdstuk 5 en 6 beschrijven we dat patiënten met beschermende HLA-eiwitten vaker en 
een langere periode goede CD8+ “killer” T cel reacties tegen een epitoop in het nef gen 
hadden. Verder is het bekend dat niet beschermende HLA-eiwitten een minder lange 
periode CD8+ “killer” T cel reacties hebben. Omdat ieder mens verschillende HLA-
eiwitten heeft, hebben we de CD8+ “killer” T cel reactie in besmette patiënten bekeken die 
zowel een beschermend HLA-eiwit als een niet- beschermend HLA-eiwit hebben. Binnen 
een patiënt met beide HLA-eiwitten vonden we dat de CD8+ “killer” T cel reacties 
opgewekt door het beschermende HLA-eiwit niet langer aanwezig of beter waren dan de 
CD8+ “killer” T cel reacties opgewekt door niet-beschermende HLA-eiwitten (hoofdstuk 
8). 
 
Het ontsnappen van het virus aan de CD8+ “killer” T cellen kan voor evolutie binnen een 
patiënt zorgen, maar het kan ook zijn dat het HIV-1 virus op populatie niveau verandert. 
Dat kan bijvoorbeeld in een groep van HIV-1 geïnfecteerde mensen in Amsterdam zijn, 
maar ook bijvoorbeeld in een groep van geïnfecteerde mensen in Afrika. Omdat het HLA-
eiwit verantwoordelijk is voor de presentatie van de stukjes virus hebben we gekeken naar 
aanpassing van het virus aan verschillende HLA-eiwitten. Het meest logische zou zijn dat 
het virus zich aanpast aan HLA-eiwitten die veel voorkomen in een specifieke populatie. 
Want dan worden heel vaak dezelfde stukjes virus aan de CD8+ “killer” T cellen 
gepresenteerd en als het virus wil ontsnappen moet het dus veranderingen maken in deze 
specifieke stukjes. Om te testen of dit echt zo is hebben we gekeken of het virus zich 
aanpast aan veel voorkomende HLA-eiwitten. We hebben een groep mensen die besmet is 
geraakt in 1985 in Amsterdam vergeleken met een groep mensen die besmet is geraakt in 
2005 of 2006 in Amsterdam. Zo konden we onderzoeken of het virus in 20 jaar tijd 
veranderd is. Uiteindelijk vonden we niet dat het virus zich aanpast aan HLA-eiwitten die 
veel voorkomen, maar juist aan de minder vaak voorkomende HLA-eiwitten die 
bescherming bieden, zoals het HLA-eiwit B57 en B27 (hoofdstuk 9).  
 
Hoofdstuk 10 beschrijft een casus rapport van een individu (man nr1) die in 1991 voor het 
eerst besmet raakt met HIV-1. Ondanks deze besmetting is hij ruim 14 jaar gezond geweest 
zonder anti-virale medicijnen. In 2005 raakt hij voor de tweede keer besmet met HIV-1 
(een zogenaamde superinfectie, dit is vaak ongunstig voor het verloop van de ziekte, want 
het immuunsysteem kan zoveel HIV-deeltjes simpelweg niet aan). Hij is de tweede keer 
besmet geraakt door een nieuwe partner (man nr3) terwijl zijn vaste partner (man nr2) ook 
in deze periode besmet is geraakt. Alle 3 bleken zij dezelfde virus variant te hebben. 
Terwijl in het bloed van man nr2 en nr3 veel virus-deeltjes werden aangetroffen, bleek man 
nr1 veel minder virus-deeltjes in het bloed te hebben. Net als na zijn eerste besmetting in 
1991 lijkt hij dus nu weer de HIV-1 infectie onder controle te hebben zonder medicijnen. 
Mensen die hun infectie zo goed kunnen controleren zijn redelijk uniek. Als het 
mechanisme achter deze controle kan worden gevonden zal dit een grote bijdrage kunnen 
leveren aan het ontwerp van een vaccin. Helaas is er tot op de dag van vandaag nog niet 
kunnen ontdekt wat dit mechanisme is. 
 
Zoals eerder beschreven missen sommige mensen een stukje in het CCR5 gen van de 
receptor die het HIV-1 virus nodig heeft om cellen binnen te dringen. Door het missen van 
dit stukje gen kan de receptor niet meer gemaakt worden. Sommige mensen hebben en 
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goed gen en een kapot gen, waardoor er de helft minder CCR5 receptoren op hun cellen 
aanwezig is. Hier door is het moeilijker voor het virus om deze cellen binnen te dringen. 
Mensen die een stukje van dit gen missen raken wel besmet maar worden minder snel ziek. 
Wat we in deze patiënten zien, is dat het virus zich weet aan te passen aan de lagere 
hoeveelheid receptoren. Het virus heeft dus de capaciteit om zich sterk aan te passen aan de 
individu waarin het zich bevindt (hoofdstuk 11). 
 
In hoofdstuk 12 hebben we gekeken naar de invloed van een eiwit dat zich in de cellen van 
individuen bevindt, Trim5α. Trim5α is in staat het vermeerderen van virussen te remmen 
nadat het virus de cel is binnengekomen. We zagen dat het virus in staat is om aan dit eiwit 
te ontsnappen, maar dat dit wel, net als bij het HLA-eiwit B57, ten koste gaat van zijn 
“fitheid”. Dit is gunstig voor het ziekteverloop van de geïnfecteerde individu. 
 
Tot slot wordt er in hoofdstuk 13 een overzicht geven van de huidige kennis op het gebied 
van de afweerreactie via HLA-eiwitten tegen HIV-1.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




