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Samenvatting   
Het ziekteverloop na infectie met HIV-1 kan sterk variëren van patiënt tot patiënt. Hierbij 

spelen, naar alle waarschijnlijkheid, zowel virale factoren als gastheerfactoren een rol. In dit 

werk werd nagegaan of de studie van een fylogenetische cluster van 70 patiënten met een 

genetisch zeer nauw verwant virus, bruikbare informatie kan leveren die kan bijdragen aan 

een beter begrip van het effect van gastheerfactoren op de genetische evolutie van het virus en 

op de ziekteprogressie. Op basis van full genome sequenties van een geselecteerd panel van 7 

patiënten uit de cluster werd de variatie in de verschillende genen bepaald. Vervolgens 

werden het Gag, Env en Nef gen geselecteerd om extra analyses op uit te voeren. De PR-RT 

sequentie werd als controle gebruikt omdat op basis hiervan de cluster oorspronkelijk werd 

geïdentificeerd. 

In het eerste deel werd na fylogenetisch onderzoek de hoeveelheid variatie op basis van 

genetische distance vergeleken tussen de gebieden, en werd de topologie van de 

fylogenetische bomen vergeleken. Hierbij kon aangetoond worden dat de genetische 

variabiliteit voor de verschillende geselecteerde gebieden significant verschilt.  

Om een beter beeld te krijgen op de mogelijke oorzaak voor genetische variatie, werd de 

selectiedruk bepaald in de bestudeerde gebieden. De meest gebruikte methoden hiervoor, met 

name REL, FEL en SLAC werden geëvalueerd. Deze zijn allemaal gebaseerd op de bepaling 

van de dN/dS ratio per aminozuurpositie. Bij vergelijking van deze drie analyses werd echter 

een groot verschil gezien in aantal geselecteerde sites. Na het opstellen van een selectiemap 

met aanduiding van de posities onder positieve en negatieve druk kon vastgesteld worden dat 

de meeste posities onder druk voorkomen in Gag, gevolgd door Nef, Env en PR/RT. Verder 

onderzoek naar het voorkomen van reactieve HLA types en selectiedruk in Gag, kon  geen 

verband tussen beide aantonen. Bij onderzoek naar een mogelijk verband tussen CD4 waarden 

of virale lading en geselecteerde sites,  kon er geen correlatie tussen beide worden vastgesteld. 

Wel was het HLA-B*57 type significant meer aanwezig en het HLA-B*35 subtype minder 

aanwezig in de groep van patiënten met een virale lading van minder dan 10.000 virale RNA 

kopijen/ml in vergelijking tot de groep van patiënten met een virale lading van meer dan 

10.000 virale RNA kopijen/ml. Dit werk heeft als proof of principle studie gediend om de 

methodologie voor het bestuderen van de invloeden van selectiedruk door de gastheer op het 

virus te evalueren. De genetische evolutie van de virussen in de geclusterde patiënten over de 

tijd zal verder opgevolgd worden. Dit moet toelaten meer inzicht te krijgen in de 

mechanismen van intra-patiënt genetische variabiliteit. 
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1. Inleiding  
 

1.1 HIV pandemie 
 

Het humaan immunodeficiëntie virus type 1 (HIV-1) behoort taxonomisch tot de familie van 

de retroviridae, genus lentivirinae (trage virussen). Bij de mens onderscheidt men 2 HIV 

types, HIV-1 en HIV-2. HIV-1 komt frequenter voor en is ook meer pathogeen dan HIV-2. 

Binnen deze 2 types HIV bestaan er nog verschillende subtypes. 

Het verworven immunodeficiëntiesyndroom (acquired immunodeficiency syndrome, AIDS) 

wordt veroorzaakt door HIV besmetting. Wereldwijd zijn meer dan 33 miljoen mensen 

besmet, de meerderheid in Afrika ten zuiden van de Sahara [1]. Terwijl het absolute aantal 

HIV-1 infecties blijft stijgen, lijkt er een relatieve stagnering te zijn in de snelheid van de 

groei van de pandemie, mogelijk door veranderd seksueel gedrag, maar ook door een 

verzadiging van de epidemie in de landen waar de mortaliteit ten gevolge van AIDS hoog is. 

Transmissie van HIV kan gebeuren door middel van seksueel contact en bij gebruik van 

besmette injectienaalden (bvb. bij bloedtransfusies, intraveneus druggebruik). Tijdens de 

bevalling of via de borstvoeding kan HIV eveneens overgebracht worden van de besmette 

moeder naar haar baby. 

Momenteel is er nog geen curatieve behandeling voor HIV. Door het geven van een cocktail 

van virusremmers kan men wel de progressie naar het AIDS stadium afremmen. Deze 

antiretrovirale therapie (ART) cocktails bestaan momenteel meestal uit twee nucleoside 

reverse transcriptase inhibitoren (NRTI) in combinatie met een protease inhibitor (PI) of een 

non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Naast protease en reverse 

transcriptase inhibitoren zijn er ook integrase inhibitoren en fusie- en entry-remmers 

beschikbaar. Mits een perfecte opname in het lichaam (goede farmacokinetiek en goede 

therapietrouw) is het mogelijk om met ART de virale replicatie zodanig te onderdrukken dat, 

met de momenteel beschikbare technieken, geen virus meer kan aangetoond worden in het 

bloedplasma. Men spreekt dan van een ondetecteerbare virale lading.  

Door het toedienen van ART, wordt er druk gezet op het virus en dit kan leiden tot de selectie 

van drug resistente varianten. Drug resistentie onstaat na het inbouwen van verkeerde 

nucleotiden tijdens de reverse transcriptie, het proces dat het viraal RNA omzet in DNA.  
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Drug resistentie is een belangrijke oorzaak van therapiefalen en het probleem van drug 

resistentie vraagt dat steeds nieuwe producten en bij voorkeur nieuwe klassen van 

antiretrovirale medicatie worden ontwikkeld.  

Een belangrijke hoop voor het indijken van de HIV epidemie blijft het ontwikkelen van een 

vaccin. Meer dan 35 kandidaat vaccins zijn in trials getest maar geen enkel is tot nu toe 

voldoende effectief gebleken. Momenteel worden voornamelijk kandidaat vaccins onderzocht 

die zich richten op de cellulaire immuniteit. 

 

1.2 Moleculaire aspecten van HIV 

1.2.1 Structuur en genoom 

 

HIV-1 is opgebouwd uit een enveloppe die bestaat uit een lipidemembraan, afkomstig van de 

gastheercel, waarin virale glycoproteïnen (gp120 en gp41) ingebed zitten (Figuur 1). Deze 

virale glycoproteïnen zorgen voor de herkenning van en het binnentreden in de gastheercel. 

Het viruspartikel is sferisch met een diameter van 80 tot 110 nm. Het genomisch materiaal 

bestaat uit twee identieke kopijen van een positief enkelstrengig viraal RNA (+ssRNA). Men 

spreekt van een diploïd genoom. Ook verschillende virale enzymen zijn aanwezig in het 

viruspartikel: protease, integrase en reverse transcriptase. Het reverse transcriptase is een 

RNA-afhankelijk DNA polymerase en zorgt voor de omzetting van RNA naar viraal cDNA. 

 

Figuur 1: opbouw van een HIV-1 viron [2]. 
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Het HIV-1 genoom komt onder twee verschillende vormen voor, in het virus als een 9.2 kb 

lang (+)ssRNA en in de geïnfecteerde cellen als een 9.719 kb lang proviraal DNA 

geïntegreerd in het gastheergenoom (Figuur 2). De long terminal repeats (LTR's) flankeren 

het virale genoom en zijn noodzakelijk voor de reverse transcriptie, waarbij duplicatie van de 

U3 en U5 regio van de LTR optreedt. Ze bevatten enkele belangrijke regulatoire sequenties, 

noodzakelijk voor transcriptie en polyadenylatie [3]. Net zoals alle andere retrovirussen bevat 

HIV-1 drie belangrijke coderende gebieden: Gag, Pol en Env . 

Figuur 2: Genomische organisatie van proviraal HIV-1 [4]. 
 

1. Gag: groep specifieke antigenen: dit gen codeert voor een precursor (polyproteïne) 

eiwit dat later gesplitst wordt in afzonderlijke proteïnen die de matrix (p17) en het 

capside (p6, p7, p24) samenstellen. 

2. Pol: polymerase gen: dit gen codeert voor de virale enzymen die een rol spelen bij de 

integratie en de replicatie van het HIV genoom. 

 RT: reverse transcriptase: dit enzym zorgt voor de omzetting van het positief 

enkelstrengig RNA naar dubbelstrengig cDNA. 

 IN: integrase: dit enzym zorgt voor de integratie van het HIV genoom (cDNA) 

in het cellulair genoom. 

 PR: protease: dit enzym klieft de pol- en gag- polyproteïnen. 

3. Env: enveloppe-gen: dit gen codeert voor de precursor gp160, welke na maturatie 

aanleiding geeft tot de enveloppe-glycoproteïnen (gp120 en gp41).  

 

Verder zijn er nog genen die coderen voor virale regulatorische en accessoire eiwitten 

(VRAPs): transactivators (tat en rev), vif, nef, vpr en vpu [5].  
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1.2.2 HIV-1 ziekteprogressie 

HIV-1 infecteert en vernietigt de CD4
+
 T cellen die een essentiële rol spelen in de immuun 

afweer. Door deze cellen te infecteren slaagt het virus erin om zichzelf te repliceren en 

tegelijkertijd geleidelijk aan één van de belangrijkste schakels van het mechanisme dat het 

lichaam beschermt tegen het virus en tegen andere pathogenen, te elimineren. Het verloop van 

een HIV-1 infectie  kan ingedeeld worden in 3 stadia: (i) de primaire acute fase, (ii) de 

klinisch latente fase en (iii) de AIDS fase. De belangrijkste prognostische merkers om het 

ziekteverloop te volgen zijn de concentratie aan vrije viruspartikels in het bloed (virale lading) 

en het aantal CD4
+
 T cellen (Figuur 3). 

 

                         Figuur 3: Natuurlijk ziekteverloop van HIV-1 en het effect op de CD4 concentratie en de virale lading [6]. 

 De acute infectie verloopt voor ongeveer de helft van de patiënten asymptomatisch. 

Algemene griepachtige symptomen zoals koorts, zere keel, misselijkheid en huiduitslag 

komen weliswaar geregeld voor [7]. De acute fase wordt gekenmerkt door een zeer 

actieve virusreplicatie (tot meer dan 10
7 

viruspartikels/ml plasma) en een significante 

daling van het aantal CD4
+
 T cellen.  

 Na de acute fase volgt een daling in het aantal viruspartikels in het bloed en een herstel 

in aantal CD4
+
 T lymfocyten. De daling in virale lading is een gevolg van de 

onderdrukking van de infectie door het immuunsysteem van de gastheer. Daarna volgt 

een chronische, klinisch latente fase. In deze fase zijn er geen klinische symptomen van 

de infectie maar het aantal CD4
+
 T cellen daalt geleidelijk en een persisterende basale 

virusreplicatie blijft aanwezig. De hoeveelheid persisterend virus bepaalt de 

zogenaamde 'virale setpoint', dewelke verschilt van patiënt tot patiënt en predictief is 

voor de snelheid van ziekteprogressie [8].  
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De snelheid van daling van het aantal CD4
+
 T cellen is gecorreleerd met de virale lading 

en met de duur van de latente fase en is eveneens sterk individueel verschillend.  

 Men spreekt van het AIDS stadium wanneer het aantal CD4
+ 

T cellen een kritische 

grens (<200 cellen/µl) heeft bereikt en het immuunsysteem niet langer in staat is om het 

virus zelf of andere pathogenen te controleren. Deze fase wordt gekenmerkt door een 

hogere gevoeligheid voor opportunistische infecties en bepaalde tumoren en zal zonder 

therapie leiden tot de dood [9]. 

In de meeste gevallen evolueert een patiënt zonder therapie gemiddeld binnen de 8 tot 10 jaar 

na infectie naar het AIDS stadium. Bij een gedeelte van de patiënten (10 tot 15%) is de latente 

fase zeer kort (1 tot 5 jaar). Men noemt deze „rapid progressors‟. Daarnaast zijn er ook 

patiënten (<5%), die asymptomatisch blijven, geen significante daling van het aantal CD4
+
 T 

cellen tonen en weinig of geen detecteerbaar vrij virus in het bloed hebben gedurende meer 

dan 10 jaar. Men noemt deze de ‟long-term non-progressors‟ (LTNP) [10]. De kleine groep 

van LTNP wordt intensief bestudeerd in de hoop een antwoord te vinden op de vraag naar de 

oorzaken van de controle van de infectie. Mogelijke verklaringen worden gezocht bij zowel 

de gastheer als bij het virus. Er zijn reeds duidelijke aanwijzingen gevonden voor een 

associatie tussen trage ziekteprogressie en bepaalde HLA types [10-12] of het voorkomen van 

een deletie in het gen dat codeert voor de HIV-1 coreceptor (CCR5) [13]. Op niveau van het 

virus heeft men aanwijzingen voor een associatie tussen trage progressie en infectie met een 

virus met een deletie in het HIV-1 Nef gen [14]. Daarnaast is ook gekend dat de aanwezigheid 

van virussen die in staat zijn om de CXCR4 coreceptor te gebruiken in plaats van de CCR5 

coreceptor gelinkt is met snellere progressie [15]. Er zijn ook meerdere studies die een 

sterkere respons door cytotoxische T lymfocyten (CTL‟s) aantonen bij LTNP dan bij normale 

progressors [16]. 

1.2.3 Genetische variabiliteit van HIV 

Een van de problemen waar men mee wordt geconfronteerd bij het onderzoek naar 

mechanismen die de snelheid van ziekteprogressie bepalen, is de variabiliteit van het virus. 

Die is het gevolg van het ontbreken van een proofreading mechanisme in het reverse 

transcriptie proces. Het reverse transcriptase bouwt frequent verkeerde nucleotiden in en is 

niet in staat om deze fouten te corrigeren. De combinatie van fouten tijdens de replicatie en 

een zeer hoge replicatiecapaciteit leidt tot een grote genetische variabiliteit, en dit zowel 

tussen de virus isolaten van verschillende individuen als binnen eenzelfde individu.  
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Waar kort na de infectie meestal een zeer homogene viruspopulatie wordt gezien, evolueert 

deze populatie over de tijd  naar een heterogene mix van „quasispecies‟.  

Algemeen bedraagt de genetische variabiliteit voor virussen van eenzelfde HIV-1 subtype 

gemiddeld bij verschillende patiënten, afhankelijk van de regio binnen in het genoom, 4% 

(voor Pol), 10% (voor Gag) en 20% (voor Env). Voor virussen van verschillende subtypes 

stijgt dit tot 10-15% (voor Pol), 15% (voor Gag) en 30% voor Env [17]. 

 

1.2.4 Selectiedruk 

Genetische evolutie is het gevolg van stochastische processen maar wordt ook gestuurd door 

positieve en negatieve druk. Dit verklaart de verschillen in variabiliteit tussen de verschillende 

regio‟s in het HIV-1 genoom. De Pol regio codeert voor enzymes die noodzakelijk zijn voor 

de virusreplicatie en dus weinig variatie kunnen verdragen. Deze regio zal bijgevolg onder 

een sterke negatieve selectiedruk staan. De Env regio is in belangrijke mate bepalend voor de 

fitheid van het virus [8]. Mutaties die een positieve invloed hebben op de virale fitheid zullen 

worden geselecteerd. Men spreekt dan van positieve selectie. De hoge variabiliteit van HIV-1 

stelt het virus ook in staat te ontsnappen aan druk van onder andere medicatie en de 

immuunafweer [18]. Dit leidt respectievelijk tot therapie resistentie en het ontsnappen aan het 

effect van CTL en neutraliserende antilichamen (positieve selectie).  

 

1.3 CTL respons en mogelijke invloed van het HLA type op de 
ziekteprogressie 

Na het binnendringen van HIV-1 in een cel of na het terug afschrijven vanuit de nucleus zijn 

de virions en virale eiwitten onderhevig aan proteolytische degradatie door het proteasoom in 

het cytoplasma. Deze proteolytische fragmenten worden via het TAP (transporter associated 

with antigen processing) eiwit getransporteerd naar het endoplasmatisch reticulum en worden 

daar gekoppeld aan de humaan leukocyt antigen (HLA) klasse I moleculen, die naar de 

celoppervlakte migreren en het viraal antigen presenteren aan de T cel receptor (TCR) van de  

CTLs (Figuur 4). 
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Figuur 4: Verwerking van virale eiwitten in een geïnfecteerde cel  

en MHC I presentatie van virale antigenen aan CTL [19]. 
 

 

De genen voor HLA bevinden zich op chromosoom 6 (Figuur 5). Men onderscheidt 2 klassen 

binnen het Major Histocompatibility Complex (MHC): MHC-I (HLA-A, HLA-B en HLA-C) 

en MHC-II (HLA-DQ, HLA-DP en HLA-DR). Het HLA patroon waarover 

een mens beschikt is zeer uniek door het grote polymorfisme in de HLA 

genen (3 loci, HLA-A: 241 verschillende allelen, HLA-B: 412 en HLA-C: 

100) waarvoor men zowel homozygoot als heterozygoot kan zijn [20]. 

 
 

Figuur 5: Ligging HLA genen  
 op chromosoom 6 [21]. 

De interactie tussen de TCR op de CTLs en het MHC-I/antigen complex is zeer specifiek. Het 

antigen moet worden gebonden op de corresponderende MHC molecule en de TCR moet 

specifiek zowel het antigen als het MHC-I herkennen. Het antigen dat gepresenteerd wordt, 

heeft een gemiddelde lengte van 9 (8 tot 10) aminozuren en de herkenning verloopt via 

zogenaamde ankermotieven (specifieke epitopen). Zo wordt voor HIV-1 het aminozuur motief  

SLYNTVATL (met Leucine als ankermotieven) in het Gag P17 eiwit enkel herkend bij 

personen die beschikken over het HLA-A2 type [22]. De HIV-1 eiwitten die reageren met 

CTL zijn  beschreven op basis van in vitro experimenten en de zogenaamde CTL epitopen 

werden vastgelegd in CTL-epitoopmappen [23]. 

Onderzoek heeft aangetoond dat specifieke HLA types de ziekteprogressie kunnen bepalen. 

Zo zijn er "protectieve" HLA allelen beschreven (zoals B*27 en B*57) die geassocieerd zijn 

met een verlengde onderdrukking van het virus en een tragere ziekteprogressie [24]. 
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Daarnaast zijn er ook “negatieve” HLA types gekend (zoals Cw*04 en B*35) die geassocieerd 

zijn met snellere ziekteprogressie [25, 26]. De verklaring hiervoor is mogelijks de ligging van 

de CTL epitopen. CTL epitopen die gelegen zijn in regio‟s van het virusgenoom die coderen 

voor essentiële functies zullen minder variatie verdragen en bijgevolg minder vatbaar zijn 

voor CTL escape omdat eventuele mutaties een belangrijk negatieve impact zullen hebben op 

de fitheid van het virus. Epitopen in regio‟s die minder gevoelig zijn voor variatie kunnen 

daarentegen makkelijker ontsnappen aan de afweer zonder dat dit de replicatiecapaciteit van 

het virus beïnvloedt. De grote variabiliteit van zowel het virus als de HLA allelen maken dat 

informatie over de invloed van het HLA type op CTL escape en ziekteprogressie enkel kan 

bekomen worden door studie van grote cohortes. Rapporten die aanwijzingen geven over het 

belang van bvb. CTL escape bij de individuele patiënt zijn zeldzaam. Wel zijn er ook 

aanwijzingen die de hypothese ondersteunen  dat CTL escape een belangrijke invloed zou 

hebben op de globale evolutionaire genetische veranderingen van HIV-1 [27, 28]. 

Verschillende gastheren creëren een immuunrespons tegen verschillende epitopen afhankelijk 

van  het HLA type van de gastheer. CTL escape varianten kunnen reverteren naar het wild 

type virus indien ze niet meer onder selectiedruk staan. Wanneer veranderingen in de HIV-1 

CTL epitopen worden vastgesteld kunnen deze het gevolg zijn van van 3 processen: (i) 

selectie van escape mutant in de gastheer waarvan het immuunsysteem het epitoop herkent 

(HLA matched host), (ii) infectie met een variant met een escape mutatie en (iii) reversie van 

escape mutant in een gastheer die het epitoop niet herkent (HLA mismatched host) [29]. 

Globaal gezien is nog relatief weinig gekend over de invloed van de gastheer op de genetische 

variabiliteit van HIV-1. Het mechanisme van CTL escape werd uitvoerig bestudeerd maar 

vooral in grote cohorte studies en in experimenten met primaten. Het belang van CTL escape 

op het ziekteproces in de individuele patiënt blijft relatief onduidelijk. Bij het opzetten van 

studies naar de relatie tussen het virus en de gastheer wordt men steeds geconfronteerd met de 

heterogeniteit van de patiënten en de grote variabiliteit van het virus. In één studie heeft men 

een identieke tweeling bestudeerd die via intraveneus druggebruik was geïnfecteerd met 

eenzelfde virus [30]. Dit is een ideale maar uitzonderlijke situatie. Het alternatief dat wordt 

beoogd in het onderzoek waar dit project deel van uitmaakt, is het bestuderen van een groep 

van patiënten geïnfecteerd met een bijna identiek virus.  

 

 



 

10 
 

2. Materiaal en methoden  
 

2.1 Bespreking van de testgroep 
 
In de cohorte van met HIV-1 geïnfecteerde personen die gevolgd worden in het UZ Gent is, 

na fylogenetische analyse op basis van de sequentie bekomen voor het protease en een deel 

van het reverse transcriptase gen van het virus, een cluster geïdentificeerd van 63 patiënten 

die geïnfecteerd zijn met een genetisch zeer nauw verwant virus van het B subtype. Deze 

patiënten werden gediagnosticeerd met HIV infectie tussen 2001 en 2009. Deze cluster werd 

beschreven door Chalmet et al. in 2010 [31]. Na toevoegen van de sequenties van patiënten 

gediagnostiseerd in 2010 en 2011 bleken zeven extra patiënten tot de cluster te behoren zodat 

de totale grootte van de cluster nu 70 patiënten bedraagt. Voor deze patiënten zijn de 

laboratoriumparameters, die worden aanzien als prognostische merkers voor het ziekteverloop 

(aantal CD4
+ 

T cellen en virale lading), gekend en is EDTA plasma van de verschillende 

bloedafnames beschikbaar in de plasmatheek van het Aids Referentie Laboratorium (ARL) 

Gent (Bijlage 1). Van de patiënten die in deze studie worden ingesloten werd ook een HLA 

typering uitgevoerd. Alle stalen zijn gecodeerd en alle analyses gebeurden geanonimiseerd 

zodat de privacy van patiënten te allen tijde beschermd blijft. De studie werd goedgekeurd 

door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis (ref. nr. EC Project Nummer: 

2007/057). 

Zeven patiënten uit de cluster werden geselecteerd voor full genome sequencing op basis van 

volgende criteria: beschikbaarheid van het HLA type, beschikbaarheid van een baseline 

plasmastaal (eerste bloedstaal afgenomen na de diagnose) of een therapie naïef staal met hoge 

virale lading (> 100000 c/ml of >5 log). Een hoge virale lading verhoogt de kans op 

succesvolle amplificatie en sequencing van lange virale RNA fragmenten. Daarnaast werd 

ook gekeken naar de topologie van de cluster in de fylogenetische boom (zie verder onder 2.5) 

en naar de positie van de patiënten binnen deze cluster en werden patiënten geselecteerd die 

verspreid liggen over de cluster om een selectie te maken van patiënten die representatief zijn 

voor de hele cluster. 

Voor alle andere analyses en voor het sequeneren van kortere fragmenten uit het HIV genoom 

werden alle 70 patiënten geïncludeerd (n=70). 
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2.2 Full genome en cluster sequencing 
 

2.2.1 RNA extractie 

RNA extractie wordt uitgevoerd met de High Pure Viral RNA kit
TM

 van Roche Applied 

Science (Brussel, België), vertrekkend vanuit 200 L EDTA plasma en volgens het protocol 

van de fabrikant.   

Bij deze  kit worden virus partikels  eerst gelyseerd door een detergens, waarna het virale 

RNA vrij in oplossing komt. In de aanwezigheid van chaotrope zouten (guanidine-HCl) 

binden de nucleïnezuren selectief op een glasvezelmembraan in de spinkolom. Een serie van 

wasstappen (met inhibitor removal buffer en wasbuffer) verwijdert mogelijk contaminerende 

cellulaire componenten van de membraan. Het zuivere RNA wordt finaal geëlueerd met een 

elutiebuffer met lage zoutconcentratie. Door het relatief onstabiele karakter van RNA, dient 

de cDNA omzetting onmiddellijk te worden uitgevoerd of dient het RNA bewaard te worden 

bij -80°C. 

 

2.2.2 Full genome sequencing-genereren van amplicons  

 

Alle polymerase chain reacties (PCR) worden uitgevoerd op een GeneAmp PCR 9700TM 

(PE9700) thermal cycler van Applied Biosystems (Nieuwerkerk aan de Ijssel, Nederland). 

De full genome sequencing wordt uitgevoerd volgens het protocol beschreven door Nadai et 

al. [32] (Figuur 6). In een eerste stap wordt het volledige viraal RNA omgezet naar twee 

cDNA fragmenten via het SuperScript
TM

 III RT (Invitrogen, Carlsbad, CA). Vervolgens 

worden drie nested PCR reacties uitgevoerd.  De drie amplicons die op die manier worden 

bekomen overspannen het volledige HIV genoom. 
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Figuur 6: Overzicht full genome RT-PCR methode ([32], aangepast). 

 

2.2.3 Amplificatie reactie voor de sequencing van fragmenten uit het Gag, Pol, Nef en 

Env gen 

A. Reverse transcriptie (RT) 

Voor de RT stap wordt gebruik gemaakt van de Titan One Tube RT-PCR kit
TM

 van Roche 

Applied Science (Brussel, België). Hierbij wordt eerst het gezuiverde virale RNA omgezet in 

cDNA door het AMV reverse transcriptase (afkomstig van recombinant Avian Myeloblastosis 

Virus). Vervolgens wordt door verhoging van de temperatuur tot 94 °C het reverse 

transcriptase geïnactiveerd en het bekomen cDNA geamplificeerd met behulp van een 

enzymemengsel van Taq (Thermus aquaticus) en Pwo (Pyrococcus woesei ) DNA 

polymerase. Het Pwo enzyme is belangrijk voor de proofreading activiteit en het beperken 

van de kans op het inbouwen van fouten tijdens het replicatieproces. De PCR mastermix bevat 

verder de primerparen, 5x RT-PCR reactiebuffer (met MgCl2 en optimale pH), 100 mM 

dithiothreitoloplossing (DTT, verlaagt de oppervlaktespanning). Om de afbraak van RNA te 

inhiberen wordt ook RNAsin (Promega, Leiden, Nederland) toegevoegd. De primersequenties 

en PCR condities worden beschreven in tabel 1. 

Het Nef gen (NEF) en Env gen (ENV) worden in één fragment geamplificeerd, het Gag gen 

wordt voor amplificatie opgesplitst in twee overlappende fragmenten (GAG1 en GAG2). Zie 

figuur 7 voor een volledig overzicht van de amplificatie van alle fragmenten. 
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Tabel 1: Sequentie outer primers en RT-PCR condities. 

Fragment  

(positie) 
Outer primers (5'-3'), 100 pmol/µL PCR condities 

GAG1 

(504-1684) 

SK29 (S): ACTAGGGAACCCACTGCT           

GAG4 (AS): ACCGGTCTACATAGTCTC 

Programma Titan 2 

30' aan 45 °C 

2‟ aan 94 °C;  

10 cycli: 30”: 94 °C; 30”:45 °C, 1‟:68 °C;  

10 cycli: 30”: 94 °C; 30”:50 °C; 2‟:68 °C;  

15 cycli: 30”: 94 °C; 30”:55 °C, 3‟:68 °C;  

7‟ aan 68 °C  

afkoelen tot 8 °C. 

GAG2 

(1312-2732) 

GAG5 (S): 

GCATTATCAGAAGGAGCCACCCCACAAG  

DegPR2 (AS):GGCAAATAYYGGAGTRTTRT 

NEF 

(8691-9621) 

NEF1 (S):  

GTAGCTGAGGGGACAGATAGGGTTAT  

NEF2 (AS): 

GCACTCAAGGCAAGCTTTATTGAGGC 

ENV 

(6540-7721) 

ENV1 (S): GAGGATATAATCAGTTTATGG 
7294 (AS): GGTGGGTGCTATTCCTAATGG 

 

 

B. Nested PCR 

Om enerzijds de concentratie van het geamplificeerd product te verhogen en anderzijds een 

zeer zuiver amplicon te bekomen zonder aspecifieke reactieproducten wordt een nested PCR 

uitgevoerd met een set inner primers die zich binnen het eerste amplificatieproduct situeren 

(zie tabel 2). Voor deze nested PCR wordt gebruik gemaakt van de AmpliTaq polymerase
TM

 

van (Lifetechnologies, Gent, België). 

Tabel 2: Sequentie inner primers en nested PCR condities. 

Fragment 

(positie) 
Inner primers (5'-3'), 5pmol/µL PCR condities 

GAG1 

(525-1625) 

Nec152 (S): GCCTCAATAAAGCTTGCCTTGA   

GAG3 (AS): GGTCCTTGTCTTATGTCCAGAATGCTG 

 

Programma 10: 

5' aan 94 °C;  

35 cycli: 30”: 94 °C; 30”:50 °C, 

30”:72 °C; 

7' aan 72 °C 

afkoelen tot 8 °C 

GAG2 

(1362-2602) 

GAG4 (S): ACCGGTCTACATAGTCTC      

PR4 (AS): GGGCCATCCATTCCTGGCTT 

NEF 

(8747-9540) 

NEF3 (S): CCACATACCTAGAAGAATAAGACAGG 

NEF4 (AS): CCAGTACAGGCAAAAAGCAGCTGC 

ENV 

(6561-7667) 

ENV2 (S): GATCAAAGCCTAAAGCCATG 

7238 (AS): ACTTCTCCAATTGTCCCTCATAT 
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Figuur 7: Schematisch overzicht van de geamplificeerde fragmenten. 
 

2.2.4 Submarine agarosegel elektroforese 

Om de aanwezigheid en de zuiverheid van de amplicons te controleren en om een idee te 

krijgen van hun concentratie worden alle PCR producten gevisualiseerd na scheiding op 

lengte in een 2 % agarosegel met ethidiumbromide. Van het PCR product wordt 10 µL 

gemengd met 5 µL sample buffer (oplossing van 25 mg broomfenolblauw (Sigma-Aldrich, 

Bornem, België), 5 mL glycerol en 5 mL ultrapuur water). Van dit mengsel wordt 10 µL op 

de gel geladen. De elektroforese wordt gedurende 30 minuten gelopen bij een spanning van 

100 Volt. Visualisatie gebeurt door middel van een UV lichtbron en een digitaal 

camerasysteem (Optidoc). Een moleculaire gewichtsmerker (GeneRuler
TM

 100 bp Plus DNA 

Ladder, MBI Fermentas, Sankt Leon-Rot, Duitsland) wordt meegelopen om het bepalen van 

de lengte van het geamplificeerde fragment mogelijk te maken. Voor GAG1 moet een 

fragment van 1100 basen bekomen worden, voor GAG2 een fragment van 1240 basen, voor 

NEF van 793 basen en voor ENV van 1106 basen.  

2.2.5 PCR zuivering 

Alvorens de sequentiereactie te starten worden de PCR producten die positief waren op gel, 

gezuiverd. Deze stap is noodzakelijk om de PCR producten vrij te maken van primers, 

nucleotiden, enzymen en zouten die mogelijks kunnen interfereren in de sequentiereactie. De 

QIAquick PCR Purification kit
TM

 van QIAgen (Venlo, Nederland) combineert het spin-kolom 

principe met de capaciteit van DNA om te binden op een silica-gel membraan. Alle 

onzuiverheden gaan doorheen de kolom en worden weggewassen. Tenslotte wordt het zuivere 

PCR product geëlueerd met een buffer met lage zoutconcentratie. De zuivering wordt 

uitgevoerd volgens protocol van de fabrikant. 
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2.2.6 Sequentie reactie 

Van de gezuiverde PCR producten wordt de sequentie analyse uitgevoerd met de BigDye 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
TM

 (Lifetechnologies, Gent, België), die gebaseerd is op 

de Sanger dideoxymethode. De PCR producten worden hierbij opnieuw geamplificeerd, maar 

nu in aanwezigheid van slechts 1 primer (zie tabel 3) en een fractie fluorescent gemerkte 

ddNTP‟s. Naast de dNTP‟s bouwt het Taq polymerase dus ook ddNTP‟s in. Dit zijn 

ketenterminators, dus wanneer een ddNTP ingebouwd wordt, zal de DNA keten niet meer 

verlengd worden. Net zoals de PCR-reactie bestaat elke cyclus uit een denaturatie-, een 

annealings- en een elongatiestap. Maar in tegenstelling tot de PCR waarbij men allemaal 

dezelfde moleculen bekomt, verkrijgt men bij een sequentiereactie een verzameling van 

DNA-moleculen van verschillende lengte. Aan het einde van elke DNA-molecule bevindt 

zich een fluorescent gemerkte ddNTP dat kan gedetecteerd worden na bestraling door een 

laser.  

 

Tabel 3: Sequentie sequencing primers en sequencing condities. 

Fragment Sequentie primers (5'-3'), 2pmol/µL PCR condities 

Full genome 

Fragment 

full 1 

F2nst: GCGGAGGCTAGAAGGAGAGAGATGG 

proRT: TTTYCCCACTAACTTCTGTATGTCATTGACA 

DegPR6: CTGGTGGGGCTGTTGGYTCY 

POLinF1: AGGACCTACRCCTGTCAACATAATTGG 

Pro5F: AGAAATTGCAGGGCCCCTAGGAA 

GAG 8: TGCTATGTCACTTCCCCTTTGTTCTCTC 

GAG 1: GGTACATCAGGCCATATCACC 

PR4: GGGCCATCCATTCCTGGCTT 

Programma cycle 

sequencing: 

30 cycli:  

            30”: 94 °C 

            5”:55 °C 

            4' :60 °C 

            afkoelen tot 8 °C 

 
Full genome 

Fragment 

full 2b 

ENVinF1: TGGAAGCATCCRGGAAGTCAGCCT 

Env_outF: GCTTAGGCATCTCCTATGGCAG 

ENV1: GAGGATATAATCAGTTTATGG 

ENV3: CAATAATGTATGGGAATTGG 

ENV4: AATTCCATGTGTACATTGTACTG 

7238M: ACTYCTCCAATTRTCYYTCATAT 

6873: TATTGTGCYCCRGCTGGTTTTGC 

SK68: AGCAGCAGGAAGCACTATGG 

SK69: CCAGACTGTGAGTTGCAACAG 

nefyn5: GTGTGTAGTTCTGCCAATCAGGGAA 

nef S5: AGGATTGTGGAACTTCTGGG 

Nef 3: CCACATACCTAGAAGAATAAGACAGG 

LPCR2: CTT ATA TGC ACG ATC TGA GGG CTC G 

Full genome 

Fragment 

full 3b 

POLinF1: AGGACCTACRCCTGTCAACATAATTGG 

R5 (AS): GGGTCATAATACACTCCATG 

RT2882: GGGNGAYGCATATTTTTCARTWCC 

MH5: GCA GGG GCA AGG CCA ATG GAC AT 

RT4150: CTTTGTGTGCTGGTACCCATG 
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GAG1 GAG907 (AS): CCCTGCTTGCCCATACTATATG 

F2nst (S): GCGGAGGCTAGAAGGAGAGAGATG 

GAG3 (AS): GGTCCTTGTCTTATGTCCAGAATGCTG 

Nec152 (S): GCCTCAATAAAGCTTGCCTTGA 

GAG8 (AS): TGCTATGTCACTTCCCCTTTGTTCTCTC 

GAG2 GAG1 (S): GGTACATCAGGCCATATCACC 

GAG7 (S): AGTGGGGGGACATCAAGCAGCCATGCAAAT 

PR10 (S): TAARTGYTTYAAYTGGG 

PR4 (AS): GGGCCATCCATTCCTGGCTT 

NEF NEF3 (S): CCACATACCTAGAAGAATAAGACAGG 

LPCR2 (AS): CTT ATA TGC ACG ATC TGA GGG CTC G 

ENV ENV4: AATTCCATGTGTACATTGTACTG 

ENV2: GATCAAAGCCTAAAGCCATG 

7238: ACTTCTCCAATTGTCCCTCATAT 

6548: CAGTACAATGTACACATGGAATTA 
 

2.2.7 Zuivering sequentieproducten 

Na de sequentiereactie (sequentieamplificatie) worden de sequentieproducten gezuiverd van 

de nog aanwezige fluorescent gemerkte ddNTP‟s die niet ingebouwd werden tijdens de 

reactie, om interferentie van deze producten tijdens capillaire electroforese te vermijden. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Agencourt CleanSEQ kit
TM

 van Beckman Coulter 

(Massachusetts, VS). Magnetische beads worden toegevoegd aan het amplificatieproduct om 

alle DNA te binden. In de aanwezigheid van een magnetische plaat worden de beads 

aangetrokken en wordt het DNA gescheiden van de nog aanwezige fluorescent gemerkte 

ddNTP‟s. 85% ethanol wordt gebruikt als wasoplossing. Finaal worden de producten van de 

sequentiereactie geëlueerd in HPLC-water. De volledige procedure wordt uitgevoerd volgens 

de instructies van de fabrikant. 

2.2.8 Sequentie analyse en interpretatie 

De producten van de sequentie analyse worden afgelezen na electroforetische scheiding op 

lengte in een capillair gevuld met POP7 polymeer. De analyse gebeurt op de ABI3130XL 

Genetic Analyzer
TM 

(Life technologies, Gent, België). 

Na passage doorheen het capillair worden de fluorescent gemerkte DNA fragmenten bestraald 

met een argon laser en de fluorescente groep aanwezig op het fragment afgelezen. De 

resultaten bekomen na de aflezing worden voorgesteld als een chromatogram waarvan de 

nucleotide sequentie kan worden afgelezen. 

Voor het bekijken, controleren en indien nodig manueel aanpassen van de bekomen 

sequenties wordt gebruik gemaakt van het Smartgene‟s Integrated Database Network 

System
TM

 (IDNS) (Zug, Zwitserland).  
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2.3 Screening van variatie in de full genome sequenties  
 

Voor de full genome sequenties bekomen voor de 7 geselecteerde stalen (zie 2.1) werd de 

mate van variatie bepaald aan de hand van Shannon entropy gebruik makend van de "Entropy-

One" online tool [33]. Dit programma gebruik fylogenie in Shannon entropy als een maat voor 

relatieve variatie in de verschillende posities of regio's van DNA sequentie alignments.  

 

2.4 Opsporen van selectiedruk 
 

Niet-synonieme mutaties (dN) in een DNA sequentie zijn mutaties die leiden tot een wijziging 

in de aminozuursequentie van het eiwit. Synonieme mutaties (dS) hebben geen invloed op de 

eiwitsequentie (bvb. derde letter mutaties: zowel CTC, CTG, CTA als CTT coderen voor het 

aminozuur serine). Van synonieme mutaties kan worden verwacht dat de meerderheid ervan 

volgens een at random mechanisme wordt ingebouwd. Niet-synomieme mutaties die leiden tot 

wijzigingen in de aminozuursequentie daarentegen kunnen resulteren in een virus met een 

hogere of lagere fitheid dan het originele en tot positieve (de nieuwe variant heeft een 

voordeel en overgroeit de originele) of negatieve (de nieuwe variant heeft een nadeel en wordt 

overgroeid door andere varianten) selectie.  De verhouding tussen het voorkomen van niet-

synonieme en synonieme mutaties (dN/dS ratio) kan als maat worden gebruikt voor de 

selectiedruk. Bij positieve selectie is dN/dS > 1, bij negatieve selectie is dN/dS < 1. In de 

afwezigheid van selectie is dN/dS ≈ 1 [34].  Variabiliteit in aminozuren en het voorkomen van 

eventuele positieve en/of negatieve selectiedruk in de verschillende regio‟s van het genoom 

kan worden opgespoord met behulp van diverse bioinformatica applicaties.  

De meeste methoden voor het opsporen van selectiedruk steunen op fylogenetische analyse 

van data en analyse van de selectiedruk per aminozuurpositie.   

De gebruikte methoden kunnen ingedeeld worden in twee grote groepen, die gebaseerd op de 

counting methode en die gebaseerd op maximum likelihood analyse. Bij de counting methode 

wordt gekeken naar verschillen in de sequenties ten opzichte van een gereconstrueerde 

voorouder sequentie.  Het aantal synonieme en niet-synonieme mutaties ten opzichte van deze 

voorouder sequentie wordt geteld en wordt vermenigvuldigd met de lengte van de sequentie. 

Er wordt een correctie voor multipele mutaties uitgevoerd. De Single-likelihood ancestor 

counting (SLAC) methode steunt op dit principe.  

De tweede methode maakt gebruik van een fyologenetische maximum likelihood analyse, 

waarbij een schatting wordt gemaakt van de proportie divergentie, transities en transversies. 
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De fixed effects likelihood (FEL) en random effects likelihood (REL) analyses zijn in deze 

groep de twee meest gebruikte berekeningen. In punt 2.4.2 tot 2.4.5 worden de diverse 

methoden, zoals geïmplementeerd in het softwarepakket Datamonkey [35], in detail 

beschreven. 

2.4.1 Opsporen van recombinatie in de datasets 

Aangezien recombinatie in een dataset kan leiden tot fouten in de voorspelling van de 

selectiedruk, dient de mogelijkheid voor recombinatie te worden uitgesloten. Verschillende 

bioinformatica programma's kunnen hiervoor worden aangewend. Er werd gekozen om deze 

analyse te doen voor elke dataset (Gag, Nef, Env en PR/RT) met het „Recombination detection 

programme (RDP v3.44)‟ [36].  

2.4.2 Parris analyse 

PARRIS is het acroniem voor „partitioning approach for robust inference of selection‟. Deze 

methode is een uitbreiding van de traditionele  codon-gebaseerde likelihood ratio testen om te 

onderzoeken of een gedeelte van de posities in een alignment evolueert met dN/dS>1. Deze 

methode houdt rekening met recombinatie en met variatie in de snelheid van synonieme 

mutaties. De analyse verloopt in 4 fasen: 

Fase 1: toekennen van nucleotide substitutie model 

Een nucleotide substitutie model wordt gekozen dat het best past bij de data en een 

fylogenetische boom wordt geconstrueerd volgens maximum likelihood criteria. Op basis 

daarvan worden branch lengte (tak lengte) en substitutie ratio‟s bepaald. De modelselectie 

kan automatisch gebeuren of manueel gespecifieerd worden. 

Fase 2: Aftoetsen van Nul model M1 (geen selectie)  

 Door de branch lengte en substitutie ratio constant te houden op de geschatte waarden uit 

 fase 1, wordt een op MG94 (Muse-Gaut 1994) gebaseerd codon model toegepast op de 

 data en wordt een globale dN/dS ratio en dS bepaald. Hierbij is heterogeniteit 

 toegelaten in zowel synonieme als niet-synonieme mutatiesnelheden. Er worden drie 

 distributie ratio's toegekend aan dS en nog eens twee aan , waardoor er zes 

 verschillende waarden mogelijk  zijn voor de ratio dN. De distributie van ω heeft als 

 vorm ω_1<1 (gewicht P) en 1 (gewicht 1-P). 

Fase 3: Aftoetsen van Alternatief model M2 (selectie)  

 De derde fase verloopt analoog aan fase 2. De distributie van ω heeft nu als vorm  ω_1<1 

 (weight P_1), 1 (weight (1-P_1)P_2) and ω_2>1 (weight (1-P_1)(1-P_2)).  
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Fase 4: Likelihood ratio test (LRT) 

Aangezien model M1 nested is in M2 (stel P_2 = 1 of ω_2 = 1), kunnen beide modellen         

ten opzichte van elkaar worden getest door middel van een LRT (2∆ volgt χ
2
distributie 

met 2 vrijheidsgraden). Hierbij wordt ∆ gedefinieerd als ∆= log La – log L0. 

 

2.4.3 Single-likelihood ancestor counting 

 

De SLAC methode bestaat uit 4 fasen: 

Fase 1: is identiek aan de eerste fase bij PARRIS analyse (zie 2.4.2) 

Fase 2: toekennen van codon model 

 Door branch lengte en substitutie ratio constant te houden op de geschatte waarden uit 

 fase 1, wordt een op MG94 (Muse-Gaut 1994) gebaseerd codon model toegepast op de 

 data en wordt een globale dN/dS ratio bepaald. 

Fase 3: ML voorouder sequentie reconstructie 

Op basis van de bekomen parameters van fase 1 en 2, worden de voorouder sequenties 

positie per positie opnieuw gereconstrueerd op een manier dat de likelihood van de data 

gemaximaliseerd wordt over alle mogelijke voorouder character states. Deze voorouder 

sequenties worden vervolgens als gekende karakters behandeld voor fase 4. 

Fase 4: Bepaling van selectie op iedere positie 

 Voor iedere variabele site worden zowel de genormalizeerde verwachte synonieme 

 mutaties (ES) en niet synonieme mutaties (EN), als de geobserveerde synonieme (NS) 

 en niet- synonieme mutaties (NN) bepaald. De SLAC methode schat dN=NN/EN en 

 dS=NS/ES (geobserveerd/verwacht) en geeft negatieve selectie aan als dN<dS  en 

 positieve selectie als dN>dS. De significantie (p waarde) wordt statistisch afgeleid van 

 een tweezijdige binomiale verdeling. De test veronderstelt dat bij neutrale situatie een 

 willekeurige substitutie synoniem zal zijn met de waarschijnlijkheid p=ES/(ES+EN) en 

 berekent hoeveel kans er is dat NS uit NN+NS synoniem zal zijn.   

 

Het voordeel van een counting methode is dat deze kan toegepast worden bij grote datasets, 

waarbij er een grote power is om positieve en negatieve selectie te detecteren. 

Een nadeel van deze methode is dat ze de substitutie ratio vaak onderschat en het aantal 

veranderingen  niet correspondeert met de effectieve snelheid waarmee een positie evolueert. 
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2.4.4 Fixed Effect Likelihood analyse 

Bij FEL wordt een directe schatting gemaakt van de dN/dS ratio op iedere site. De methode 

bestaat uit 3 fasen, waarbij fase 1 en 2 analoog zijn aan deze beschreven bij de SLAC 

methode (zie 2.4.3). 

In de derde fase gebeurt er een site by site likelihood ratio test: op basis van de bekomen 

parameters van fase 1 en 2 wordt een MG94 gebaseerd codon met twee parameters  

(synonieme mutatie snelheid) en  (non-synonieme mutatie snelheid) eerst onafhankelijk op 

elkaar afgesteld en daarna onder de voorwaarde dat α=β. Vervolgens wordt een likelihood 

ratio test met één vrijheidsgraad uitgevoerd om te onderzoeken of α verschillend is van β, met 

bijhorende p-waarde. Als de p-waarde significant is (p<0,05), wordt de site benoemd als 

negatief geselecteerd (α>β) of positief geselecteerd (α<β). 

2.4.5 Random Effect Likelihood analyse 

Bij REL varieert de rate variation over de verschillende nucleotide sites volgens een 

vastgelegde distributie. De selectiedruk op iedere site wordt bepaald gebruik makend van een 

empirische Bayesian aanpak. Deze methode bestaat uit drie fasen, waarbij de eerste fase 

analoog is aan deze  beschreven bij de PARRIS methode. 

Fase 2: toekennen van codon model 

 Terwijl de branch lengte en substitutie ratio's constant worden gehouden op de geschatte 

 waarden uit fase 1, wordt een codon model (MG94) en een nucleotide model uit fase 1 

 toegepast op de data om afzonderlijke distributie ratio's te bekomen voor dN en dS. Bij 

 deze methode is heterogeniteit toegelaten in zowel synonieme als niet-synonieme rates. 

 Er  worden drie distributie ratio's toegekend aan dN en nog eens drie aan dS, waardoor er 

 negen verschillende waarden mogelijk zijn voor de ratio dN/dS. 

Fase 3: empirische Bayes analysis 

 Gebruik makend van de geschatte parameters uit fase 1 en 2, worden er twee Bayes 

 Factors berekend, een voor de situatie als dN<dS op die positie (negatieve selectie) en de 

 andere voor het geval dat dN>dS (positieve selectie). Wanneer deze Bayes Factors 

 voldoende hoog zijn (50 of meer), wordt de positie als geselecteerd beschouwd. 

 De Bayes Factor kan in het algemeen niet gemakkelijk gerelateerd worden aan 

 statistische  significantie. Simulatie studies hebben wel aangetoond dat er een omrekening 

 kan gebeuren waarbij 1/Bayes Factor, de p-waarde gebruikt in de andere twee 

 bovenstaande testen, benadert.  
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Een nadeel van deze methode is dat deze minder conservatief is en trager is dan SLAC and 

FEL.  

Uit vergelijkend onderzoek [34] blijkt dat deze drie methoden even gevoelig zijn voor type I 

fouten (vals positief) als type II fouten (vals negatief). In tabel 4 worden de drie methoden 

vergeleken. 

Tabel 4: Vergelijking van analyse methodes voor detectie selectiedruk. 

Methode Benodigde 

dataset 

Power Computationele 

vereisten 

Vals positieve 

resultaten 

Schatting rate 

variatie 

SLAC groot laag zeer snel weinig minder goed 

FEL intermediair hoog snel soms voorkomend  

( bij kleine dataset) 

goed 

REL variabel hoog  traag  weinig zeer goed 

      

2.4.6 Testen van de robuustheid van de methoden 

Om de invloed van de dataset op de resultaten van de verschillende testmethodes te 

onderzoeken worden verschillende variaties van de dataset geanalyseerd met de drie 

bovenstaande methodes. Hierbij wordt de volledige Gag dataset met HXB2 referentie (67 

sequenties) als standaard genomen. De alternatieven die getest werden zijn: 

 1. de volledige Gag dataset (66 sequenties) zonder HXB2 referentie: om het effect van 

     de gekozen referentie (outgroup) te bepalen. 

 2. de Gag dataset gesplitst (even en oneven nummers) in 2 sets van 33 sequenties. 

 3. de Gag dataset gesplitst (eerste helft en tweede helft) in 2 sets van 33   

           sequenties. 

 

2.5 Fylogenetische analyse  
 
Om de genetische verwantschap tussen verschillende virussen te visualiseren, kan na 

fylogenetische analyse een fylogenetische boom worden geconstrueerd. Dit werd gedaan voor 

de sequenties van elk gen gebied (Gag, Nef, Env en PR/RT als controle). De datasets worden 

voor deze analyse uitgebreid met een HXB2 referentie en referentiesequenties uit de Los 

Alamos HIV database (http://www.hiv.lanl.gov/).  
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De referentiesequenties werden willekeurig gekozen uit de in Los Alamos beschikbare full 

genome HIV-1 sequenties en bevatten sequenties van virus isolaten van patiënten uit Europa 

(Spanje, Groot-Brittannië, Griekenland en Frankrijk). Vooral HIV-1 subtype B infecties 

(n=25) werden geselecteerd. Enkele non-B subtype infecties (n=6) werden geïncludeerd als 

outgroup (Bijlage 2). De PR/RT sequenties van de patiënten in de cluster werden eerder reeds 

bepaald in het kader van baseline drugresistentie screening en zijn beschikbaar via de 

Smartgene databank. De volledige gegevens van de stalen zijn terug te vinden in bijlage 1. 

De fasta file van de dataset wordt geconverteerd naar Nexus formaat (.nex) via Readseq [37].  

De substitutiematrix wordt gekozen op basis van analyse met Modeltest [38]. Er wordt 

gekozen om gebruik te maken van een maximum likelihood (ML) analyse in Paup [39]. De 

ML analyse wordt uitgevoerd met neighbor joining tree als starting tree en 10 replicates. De 

grafische verwerking van de bomen zal gebeuren met Itol v2.1.1 [40]. De topologie van de 

bomen (positie taxa en lengte van de takken) zal worden vergeleken. 

 

2.6 Bepaling HLA subtype 
 
Voor de HLA typering wordt er vanuit de buffy coat fractie een DNA extractie uitgevoerd met 

de QIAamp Blood Mini kit (Qiagen, KJ Venlo, Nederland). Een bijkomende ethanol 

precipitatie wordt uitgevoerd om indien nodig het DNA te concentreren tot een minimale 

concentratie van 30 ng/µL. De DNA concentratie wordt gemeten met de Qubit
®
 dsDNA HS 

Assay kit (Life technologies, Gent, België). 

De HLA bepaling wordt uitgevoerd door de HILA afdeling (Mechelen) van het Rode Kruis 

gebruik makend van de Sequentie Specifieke Oligomeer PCR (SSO) test. Dit is een HLA-

typeringsmethode aan de hand van probe/oligonucleotide-hybridisatie. In een eerste fase 

wordt een PCR uitgevoerd die de volledige HLA-locus amplificeert (bijvoorbeeld HLA A of 

B). Daarna wordt dit PCR-product (amplicon) gehybridiseerd met beads waarop kleine stukjes 

DNA (probes) zijn aangebracht. Als er een overeenkomst is tussen het amplicon en het kleine 

stukje DNA-probe, dan zullen beide opnieuw een dubbele streng vormen. Op dat ogenblik zal 

er een fluorescent signaal ontstaan. Dit signaal wordt dan gemeten in het Luminex-toestel 

(Figuur 8). 
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Figuur 8: Schematisch overzicht SSO technologie voor 2 digit HLA typering. 

Uit het patroon van de gevonden reacties op de verschillende beads wordt dan met behulp van 

speciale computersoftware een 2-digit lage resolutie HLA-type (bijvoorbeeld HLA-A*24, 

HLA-B*44,…) toegekend [41]. 

 

2.7 Bepaling van CTL epitopen 
 
De positie van de geselecteerde CTL epitopen wordt vergeleken met de in kaart gebrachte 

selectiedruk (op basis van de dN/dS ratio) in de verschillende gebieden. Wanneer regio's 

onder selectiedruk samenvallen met CTL epitopen, wordt gekeken of een verband wordt 

gezien tussen het HLA type, de CTL epitopen en de selectiedruk. De CTL epitopen worden 

gelokaliseerd met behulp van Motifscan/ELF en de HLA restirictor 1.2 server. 

 

2.8 Correlatie HLA subtype met selectiedruk 
 
De data van de CTL epitopen wordt samengebracht met de in kaart gebrachte selectiedruk in 

de verschillende gebieden. Wanneer regio's onder selectiedruk samenvallen met CTL 

epitopen, wordt gekeken of een algemeen verband wordt gevonden tussen het HLA type, de 

CTL epitopen en de selectiedruk.  
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2.9 Correlatie klinische parameters met selectiedruk 
 
Om een mogelijk verband tussen de selectiedruk en de klinische outcome na te gaan, wordt de 

correlatie tussen het voorkomen van selectiedruk en de baseline virale lading (uitgedrukt in 

Log VL) en de hoeveelheid CD4
+
 T cellen nagekeken. Onder baselinewaarden verstaan we de 

waarden bekomen voor deze analyses op het eerste staal dat van de betrokken patiënt werd 

afgenomen en doorgestuurd voor analyse naar het Aids Referentie Laboratorium. 

 

2.10 Statistische analyse 
 

De standaard Chi² testen (2x2 tabel) werden uitgevoerd met Quickcalcs (Graphpad) [42], de 

uitgebreide Chi² testen (rxc tabel) met de Statistics to use applicatie [43]. Voor uitvoeren van 

een ongepaarde 2 zijdige T test werd gebruik gemaakt van Medcalc [44]. 
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3. Resultaten  

3.1 Studie van de genetische variatie per site 
 

Figuur 9 toont het aantal aminozuurposities met variatie uitgedrukt ten opzichte van het totaal 

aantal aminozuren voor een bepaald gen of deel van een gen. Figuur 9A illustreert de variatie 

voor elk van de zeven individuele patiënten waarvoor full genome sequencing werd 

uitgevoerd. Figuur 9B toont de cumulatieve resultaten voor de zeven patiënten.  
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 Figuur 9: Variabiliteit in de verschillende HIV-1 genen: per patiënt weergegeven (deel A: iedere   

 kleur stelt een bepaalde patiënt voor ) en cumulatief weergegeven (deel B). 

Uit figuur 9A blijkt dat de interpatiënt verschillen beperkt zijn met uitzondering van sommige 

gebieden in het Gag gen. Figuur 9B toont dat het meest variabele gebied het gen is dat codeert 

voor gp41 in het enveloppe gen, het meest geconserveerde is het gen dat codeert voor 

integrase (in het Pol gebied). Algemeen wordt een variabiliteit van >15% gezien voor de Gag 
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regio‟s die coderen voor p17, p7, p1 en p6, voor Vif en voor het volledige enveloppe gen 

(gp120 en gp41). Een variabiliteit van <10% wordt gezien voor de Gag regio‟s die coderen 

voor p25 en p2, voor het volledige Pol gen (PR, RT, Rnase en INT) en voor Nef. 

Voor verder onderzoek werd beslist om sequentieanalyses uit te voeren van Gag, Nef en Env. 

Dit op basis van het voorkomen van een aanzienlijke mate van variabiliteit en het feit dat de 

lengte van deze fragmenten voldoende groot is om analyse toe te laten. De keuze voor Nef 

werd eveneens gemaakt op basis van het feit dat de literatuur leert dat dit een eiwit is 

waartegen een vroege CTL respons wordt opgewekt. Van Gag is geweten dat hiertegen een 

late CTL respons wordt opgewekt [27].  

3.2 Fylogenetische analyse van de dataset  
 

Van de 70 patiënten werden er bruikbare Gag sequenties bekomen van 66 (94%), Nef 

sequenties van 68 (97%) en Env sequenties van 69 (99%). Door de grote mate van variabiliteit 

in de V1/V2 en V4 regio van Env en de daarmee gepaard gaande technische moeilijkheden en 

problemen om correct te aligneren, werden voor de analyse van Env enkel de C2, V3, C3 

regio weerhouden. 

Voor 66 patiënten (94%) werden bruikbare sequenties bekomen van zowel Gag, Nef als Env. 

Voor vier patiënten kon om technische redenen geen PCR product worden bekomen of geen 

volledige sequentie worden verkregen. Voor de fylogenetische analyse werden de 

sequentieresultaten gebruikt van de 66 patiënten waarvoor zowel de Gag, Nef en Env 

sequentie beschikbaar waren. Voor de analyse werden zowel subtype B als non-B 

referentiesequenties toegevoegd (Bijlage 2). De fylogenetische analyse van de PR-RT 

sequenties die bekomen werden via de routine laboratoriumdiagnostiek werd gebruikt als 

referentie.  

De paragrafen 3.2.1 tot 3.2.4 geven een overzicht van de geselecteerde fylogenetische 

modellen voor elk gebied en de bekomen waarden voor de verschillende parameters voor 

analyse in Paup. 

3.2.1 Gag gen 

Aantal taxa: 98 

Outgroup: Non-B stalen (n= 6) 

Modelscores (voor Paup): op basis van de hRLT test werd volgend model bekomen:  

TVM+I+G met RLT score van 15779,30: Base=(0.3788 0.2071 0.2226) Nst=6 Rmat=(1.3046 

4.9511 0.5424 0.6242 4.9511)  Rates=gamma  Shape=0.8403  Pinvar=0.3618; 
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Fylogenetische boom: zie bijlage 3. 

3.2.2 Nef gen 

Aantal taxa: 98 

Outgroup: Non-B stalen (n= 6) 

Modelscores (voor Paup): op basis van de hRLT test werd volgend model bekomen: 

HKY+I+G met LRT score van 9998,14: Base=(0.3559 0.2040 0.2391) Nst=2  TRatio=1.5160  

Rates=gamma  Shape=0.8468  Pinvar=0.2508.  

Fylogenetische boom: zie bijlage 4. 

3.2.3 Env gen 

Aantal taxa: 98 

Outgroup: Non-B stalen (n= 6) 

Modelscores (voor Paup): op basis van de hRLT test werd volgend model bekomen: 

GTR+I+G met LRT score van 7005,25: Base=(0.4249 0.1744 0.1717)  Nst=6  Rmat=(2.1668 

6.0533 0.8248 0.5869 5.4405)  Rates=gamma  Shape=1.0147  Pinvar=0.2246; 

Fylogenetische boom: zie bijlage 5. 

3.2.4 PR/RT gen 

Aantal taxa: 98 

Outgroup: Non-B stalen (n= 6) 

Modelscores (voor Paup): op basis van de hRLT test werd volgend model bekomen:  

TVM+I+G met LRT score van 6882,36: Base=(0.3956 0.1727 0.1967)  Nst=6  Rmat=(2.3857 

10.9314 0.6270 1.1046 10.9314)  Rates=gamma  Shape=1.0973  Pinvar=0.4777; 

Fylogenetische boom: zie bijlage 6. 

 

3.2.5 Vergelijking fylogenetische distances tussen de verschillende regio’s 

 

De fylogenetische bomen worden bepaald op basis van de fylogenetische distance (afstand) 

tussen ieder taxon. Deze distances geven de hoeveelheid evolutionaire verandering weer. In 

onze analyse werden deze distances gebruikt om de mate van variatie in de verschillende 

regio's met elkaar te vergelijken. De data werd statistisch geanalyseerd door middel van een 

niet gepaarde 2-zijdige T-test. In figuur 10 worden de verschillende waarden (maximum, 75% 

percentiel, mediaan, 25% percentiel en minimum) van de Env, Nef, Gag en PR/RT analyse als 
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boxplot weergegeven. 

 

  Figuur 10: Vergelijking fylogenetische distances van de verschillende regio's. In de boxplot is het  
  maximum, 75% percentiel, mediaan, 25% percentiel en het minimum aangeduid. Regio’s waarvan de 

  distances significant  verschillen (p<0,05) zijn aangeduid (*). 

Uit de figuur kunnen we afleiden dat de variabiliteit van Nef en Env vergelijkbaar is, maar dat 

deze significant hoger is (p<0,05) dan de variabiliteit in Gag en PR/RT. Ook tussen Gag en 

PR/RT is er een significant verschil (p<0,05) in variabiliteit. Deze is het laagst in PR/RT. De 

lage variabiliteit in PR/RT was verwacht aangezien dit de regio is waarop de oorspronkelijke 

selectie van de patiëntencluster werd gebaseerd. 

3.2.6 Vergelijking topologie van de fylogenetische bomen  

Voor een aantal patiënten was de epidemiologische link gekend (transmissieparen) en een 

aantal van de ingesloten referentiestalen waren longitudinale stalen van dezelfde individuen. 

De positie van deze gelinkte stalen in de vier bomen werd bekeken.  Hierbij werd nagekeken 

of ze clusterden. Tabel 5 geeft overzicht van de resultaten. 

Tabel 5: Voorkomen van gekende transmissieparen in de verschillende fylogenetische bomen. 

Code gekende transmissieparen PR/RT Gag Nef Env 

171/180 JA JA JA JA 

559/560 JA JA JA JA 

132/334 JA NEE NEE NEE 

246/750 JA NEE NEE NEE 

Code longitudinale stalen PR/RT Gag Nef Env 

B.GB.02/ B.GB.03/ B.GB.04/ B.GB.05 JA JA JA JA 

B.GB.10/ B.GB.11/ B.GB.12 JA JA JA JA 

B.GB.06/ B.GB.07/ B.GB.08/ B.GB.09 JA JA JA JA 
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Alle longitudinale stalen en 2 van de 4  transmissieparen worden in elke boom geïdentificeerd 

als cluster (weergegeven in groen op de fylogenetische bomen). Twee transmissieparen 

werden enkel in de PR/RT boom geïdentificeerd (aangeduid in rood op de fylogenetische 

bomen bijlagen 3 tot 6). Het niet clusteren van verwachte transmissieparen kan te wijten zijn 

aan de langere tijd tussen de diagnose bij beide partners (respectievelijk 2 en 5 jaar) met als 

gevolg een mogelijk langere periode van individuele genetische evolutie die meer 

uitgesproken is voor de regio‟s met grotere variabiliteit (Gag, Nef en Env). 

3.2.7 Reconstructie van mogelijke vooroudersequentie 

Vanuit de Gag dataset werd via ancestral sequence reconstruction (ASR) een mogelijke 

vooroudersequentie gereconstrueerd. Deze sequentie wordt weergegeven in bijlage 7. Op 

basis van deze vooroudersequentie werden de mogelijke reactieve CTL epitopen gelocaliseerd 

(zie 3.5).  

3.3 Invloed van de HLA antigenen op de virale lading 
Om het verband tussen het HLA type en de virale lading te onderzoeken werden de patiënten 

ingedeeld volgens baseline virale lading (minder dan 4 log, tussen 4 en 5 log en groter dan 5 

log) en werd per groep gekeken naar het absolute voorkomen en het percentage voorkomen 

van de HLA types (2 per locus) bij de patiënten (Figuur 11). 

Figuur 11: Voorkomen van HLA types bij patiënten geselecteerd volgens grootte virale lading (Log VL). 

< 4 log n= 12 4 log<x< 5 log n=37 > 5 log n=16

HLA type Voorkomen % voorkomen HLA type Voorkomen % voorkomen HLA type Voorkomen % voorkomen

2 9 38% 2 22 30% 2 11 34%

1 7 29% 1 16 22% 1 6 19%

3 3 13% 3 9 12% 3 5 16%

68 1 4% 24 7 9% 68 3 9%

11 1 4% 26 4 5% 32 2 6%

25 1 4% 32 4 5% 24 2 6%

31 1 4% 11 3 4% 26 2 6%

33 1 4% 30 3 4% 23 1 3%

29 3 4%

68 2 3%

23 1 1%

HLA type Voorkomen % voorkomen HLA type Voorkomen % voorkomen HLA type Voorkomen % voorkomen

57 5 21% 44 13 18% 7 8 25%

7 3 13% 35 13 18% 35 4 13%

8 3 13% 7 9 12% 44 4 13%

40 2 8% 8 9 12% 8 3 9%

51 2 8% 40 4 5% 18 3 9%

18 2 8% 18 4 5% 37 2 6%

41 1 4% 15 3 4% 41 1 3%

15 1 4% 27 3 4% 50 1 3%

53 1 4% 41 2 3% 40 1 3%

37 1 4% 37 2 3% 15 1 3%

50 1 4% 55 2 3% 49 1 3%

44 1 4% 57 2 3% 27 1 3%

14 1 4% 38 2 3% 51 1 3%

56 2 3% 53 1 3%

13 1 1%

53 1 1%

51 1 1%

52 1 1%
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We stellen vast dat voor de A locus de samenstelling en het percentage voorkomen van de 

meest abundante HLA types vergelijkbaar is tussen de verschillende groepen.  

De overeenkomende HLA types werden voor de duidelijkheid in dezelfde kleuren aangeduid. 

Voor de B locus zien we dat het B*57 subtype het meest voorkomende subtype is bij de groep 

met virale lading minder dan 4 log, terwijl deze significant minder (p<0,05) voorkomt bij de 

groep met een virale lading tussen 4 en 5 log en afwezig is in de groep met een virale lading 

van >5 log. Het B*27 subtype blijkt enkel in lage aantallen aanwezig te zijn in de twee 

hoogste groepen.  

3.4 Bepalen van selectiedruk  
 

3.4.1 Samenstelling en modelselectie 

Voor deze analyse werden alle sequenties gebruikt. Tabel 6 geeft een overzicht per regio van 

het aantal sequenties, de nucleotide-samenstelling en het geselecteerde model. Op basis van 

deze gegevens en van het bekomen substitutiemodel werden alle verdere analyses uitgevoerd 

gebruik makend van Datamonkey (zie 3.4.3 tot 3.4.9). 

Tabel 6: Overzicht samenstelling en modelselectie van elke dataset voor Datamonkey analyse. 

Dataset Gag Nef Env PR/RT 

Samenstelling 66 sequenties,  

504 codons 

68 sequenties,  

217 codons 

69 sequenties,  

189 codons 

70 sequenties, 

288 codons 
Nucleotide 

samenstelling 

A: 37% 

C: 20% 

G: 24%  

T: 19% 

A: 31% 

C: 21% 

G: 28%  

T: 20% 

A: 39% 

C: 17% 

G: 19%  

T: 25% 

A: 39% 

C: 17% 

G: 20%  

T: 24% 

Modelselectie model 012210 met 

AIC= 15594,2 

model 010200 

met AIC= 

11138,2 

 

model 012232 met 

AIC= 8055,1 

 

HKY85 met  

AIC = 5918,21 

 

3.4.2 Opsporen recombinatie in dataset 

Analyse met RDP detecteerde in geen enkel gebied mogelijke recombinatie. Bijgevolg 

kunnen we een mogelijke bias door recombinatie uitsluiten. 

3.4.3 Parris analyse 

Na het uitvoeren van de analyses voor het opsporen van positieve selectie via PARRIS (zie 

2.4.2) worden log likelihood scores bekomen. Tabel 7 geeft een overzicht van de log 

likelihood scores voor het nulmodel (L0) en alternatief model (La), alsook de statistische log 

likelihood ratio (∆), de LRT waarde en de uitkomst van de Chi kwadraat statistische analyse. 
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Tabel 7: Resultaten Parris analyse van de Gag, Nef, Env en PR/RT dataset. 

Dataset Log(L0) Log(La) log likelihood ratio 

∆ 

LRT= 2∆ p waarde 

GAG -7160,50 -7072,56 33,94 67,88 1,78 10
-15 

* 

NEF -4986,66 -4975,93 21,46 42,92 2,19 10
-5 

* 

ENV -3601,35 -3583,68 35,34 70,68 2,19 10
-8 

* 

PR/RT -2642,72 -2641,08 3,28 6,56 0,194 

* statistisch significant verschillend op p<0,05 

 

Voor  Gag, Nef en Env wordt een significant verschil gezien tussen het alternatief model en de 

nulhypothese, waaruit we kunnen besluiten dat er evidentie is voor positieve selectie in deze 

gebieden.  Voor de PR/RT dataset is er geen significant verschil tussen het alternatief model 

en de nulhypothese en dus ook geen evidentie voor positieve selectie. 

3.4.4 Overzicht selectiedruk in de gebieden 

In tabel 8 wordt een samenvatting gegeven van het aantal sites die onder positieve of 

negatieve selectiedruk staan in de verschillende gebieden. De resultaten van de drie gebruikte 

analysemethoden worden weergegeven, alsook het totaal aantal sites met aanwijzingen voor 

respectievelijk positieve of negatieve selectie zoals vastgesteld met alle 3 de gebruikte 

methodes (gecombineerd). Voor de verdere analyses werden enkel de „gecombineerde‟ 

gegevens gebruikt, dit zijn de posities die door elk van de drie methodes werden weerhouden. 

Door het gebruiken van de „gecombineerde‟ gegevens bestaat de kans op onderschatting van 

het aantal sites onder selectie maar wordt het includeren van foutieve resultaten met vrij grote 

zekerheid uitgesloten. 

Tabel 8: Overzicht selectiedruk in de verschillende datasets volgens verschillende analysemethoden. 

             Aantal sites onder                    
                            selectie 

 Methode 

Nef PR/RT Gag Env 

POS NEG POS NEG POS NEG POS NEG 

SLAC 5 18 0 6 8 36 5 7 

FEL 12 38 0 22 20 44 3 20 

REL 7 76 5 90 64 36 44 83 

Gecombineerd 3 18 0 6 8 22 2 4 

 

Om de selectiedruk verder in kaart te brengen werden de sequenties ingedeeld in 4 groepen: 

deze die enkel negatieve selectie tonen, deze die enkel positieve selectie tonen, deze die geen 

selectie tonen en deze die zowel positieve als negatieve selectie tonen. In figuur 12 wordt de 

verdeling van de selectiedruk weergegeven voor Gag (A), Nef (B), PR/RT (C) en Env (D).  
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Blauw: patiënten met enkel negatieve selectie, rood: patiënten met enkel positieve selectie, 

groen: patiënten zonder aanwijzingen voor selectie en paars: patiënten met aanwijzingen voor 

zowel positieve als negatieve selectie. 

 

 

Figuur 12: Verdeling selectieprofielen in patiëntencluster in Gag (A), Nef (B), PR/RT (C) en Env (D). 
 

We kunnen zien dat de meeste selectiedruk voorkomt in Gag, gevolgd door Nef en Env. In 

PR/RT vertoont enkel een kleine fractie patiënten negatieve selectiedruk. In Gag hebben de 

meeste patiënten beide soorten druk en komen positeve en negatieve druk globaal ook in 

dezelfde mate voor. In Nef zijn er evenveel patiënten met beide soorten, als met enkel 

negatieve druk. In Nef wordt globaal gezien meer negatieve dan positieve selectiedruk 

waargenomen, terwijl er in Env meer positieve dan negatieve selectiedruk wordt vastgesteld.  
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3.4.5  Analyse van robuustheid van de methoden 

Om de robuustheid van de methodes voor het bepalen van selectiedruk te bestuderen werd de 

Gag dataset opgesplitst en opnieuw geanalyseerd zoals beschreven in 2.4.2 tot 2.4.5. 

De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 9. 

Tabel 9: Vergelijking resultaten van de testmethoden bekomen met de verschillende Gag datasets. 

 

  
PARRIS 

SLAC REL FEL 

 

  NEG POS NEG POS NEG POS 

Gag 1 (volledige set 
met referentie) 

n=67 + 36 8 36 64 44 20 

Dataset Gag  2 
(volledige set 

zonder referentie) 
n=66 + 90 8 19 63 40 16 

Dataset Gag 3 
(even/oneven) 

 

n=33  + 9 1 9 45 21 7 

n=33 + 14 3 72 33 21 7 

Samen / 23 4 81 78 42 14 

Dataset Gag 4 
( eerste helft / 
tweede helft) 

n=33  + 12 3 4 64 22 8 

n=33 + 9 2 40 5 17 3 

Samen / 21 5 44 69 39 11 

 

We konden vaststellen dat de uitkomst van de verschillende methoden wat betreft het aantal 

negatief en positief geselecteerde posities sterk verschilt. Daarom werden de specifieke 

posities onder druk bekeken en werden die posities weerhouden deze voor de drie methoden 

en voor de volledige zowel als de opgesplitste dataset eenzelfde resultaat gaven. De resultaten 

van deze selectie zijn weergegeven in tabel 8. In totaal werden respectievelijk acht positief 

geselecteerde sites en 22 negatief geselecteerde sites in Gag gerapporteerd door elke methode 

wanneer de volledige dataset gebruikt werd. 

3.4.6 Sites onder selectiedruk in Gag 

Figuur 13 geeft een overzicht van de selectiedruk in Gag. Op basis van de genormaliseerde 

dN-dS verhouding (waarden uit FEL analyse) worden de positief geselecteerde 

aminozuurposities weergegeven als rode staafdiagrammen boven de x-as en de negatief 

geselecteerde als groene staafdiagrammen (onder de x-as). De aminozuurposities worden 

geteld vanaf het begin van Gag, volgens de standaard HXB2 notatie.  

Bij elke geselecteerde positie staat het oorspronkelijke nucleotide codon met 

corresponderende aminozuur in het vet vermeld. Daaronder staan de waargenomen mutanten. 

De gewijzigde nucleotide(n) worden onderlijnd weergegeven. 
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Figuur 13:  Gag selectiemap met de positief (rood) en negatief (groen) geselecteerde aminozuurposities en coderende 
aminozuren. 

 

3.4.7 Sites onder selectiedruk in Nef 

Analoog aan de Gag selectiemap, worden de waargenomen positief (n=3) en negatief (n=18) 

geselecteerde sites in Nef weergegeven in figuur 14. 

Figuur 14: Nef selectiemap met met de positief (rood) en negatief (groen) geselecteerde aminozuurposities en coderende 

aminozuren. 
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3.4.8 Sites onder selectiedruk PR/RT 

In de PR/RT dataset werd enkel negatieve selectiedruk vastgesteld op 6 verschillende posities 

(figuur 15). 

 

 

Figuur 15: PR/RT selectiemap met negatief (groen) geselecteerde  
aminozuurposities en coderende aminozuren. 

 

3.4.9 Sites onder selectiedruk in Env 

 

Analoog aan voorgaande selectiemappen, worden de waargenomen positief (n=2) en negatief 

(n=4) geselecteerde sites in Env weergegeven in figuur 16. 

 

Figuur 16: Env selectiemap met de positief (rood) en negatief (groen)  
geselecteerde  aminozuurposities en coderende aminozuren. 
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3.5 Aanwezigheid van CTL epitopen en selectiedruk 
 

Als een eerste aanzet tot het bestuderen van de selectiedruk ter hoogte van potentiële CTL 

epitopen werd een voorspelling gedaan, op basis van een gereconstrueerde 

vooroudersequentie van Gag, van alle mogelijke motieven met lengte 7, 8 of 9 aminozuren 

die reactief zijn voor CTL epitopen. Hierna werd er gekeken naar alle aminozuur posities in 

Gag onder positieve druk en werden de eventuele corresponderende CTL epitopen opgelijst. 

Vervolgens werden de HLA types van de patiënten met positieve selectiedruk in de CTL 

epitoop vergeleken met de HLA types van de patiënten die geen selectiedruk in de epitoop 

vertonen. In tabel 10 wordt voor elke positie de collectieve aminozuursequentie (die alle CTL 

epitopen bevat) weergegeven, waarbij het aminozuur onder selectiedruk in rode kleur wordt 

aangeduid. De tabel geeft ook het voorkomen weer van de HLA types van patiënten met en 

zonder selectiedruk op de vermelde posities met de daarbijhorende vergelijkende p-waarde. 

Tabel 10: Voorkomen van HLA types bij stalen met en zonder geselcteerde CTL epitopen in Gag. 

Aminozuur positie in Gag 
met mogelijke CTL epitopen 

Stalen met selectiedruk Stalen zonder selectiedruk 

HLA 
type 

Voorkomen % Voorkomen % p-waarde 

  n= 11 
  

n=54     
  A2 7 32% 35 32% 1,00  

69 A26 1 5% 5 5% 1,00  
LGQLQPSLQTGSEELR A30 1 5% 2 2% 0,432 

  B7 6 27% 14 13% 0,08 
  B35 2 9% 15 14% 0,71  
  B37 2 9% 3 3% 0,20  

  n = 5 
  

n = 60     
  A2 2 20% 40 36% 0,50 

175 A3 5 50% 12 11% 0,0036 

EVIPMFSALSEGATPQD B7 1 10% 19 17% 1,00 
  B35 2 20% 15 14% 0,60  

  n = 15 
  

n = 50     
  A2 14 47% 28 28% 0,07 

225 A3 6 20% 12 12% 0,36 
PVHAGPIAPGQMREPRG B7 8 27% 12 12% 0,08 

  B35 5 17% 13 13% 0,74  

  n = 10 
  

n = 55 
 

  
  A2 7 39% 35 32% 0,80 

282 A3 3 17% 14 13% 0,71 
VRMYSPTSILDIRQGPKE B7 5 28% 15 14% 0,19 

  B27 1 6% 17 15% 0,26 

  n = 10 
  

n = 55   
   A3 2 10% 15 14% 1,00 

404 B8 2 10% 13 12% 1,00 
GKEGHTARNCRAPRKKG B27 1 5% 3 3% 0,50 

  B35 2 10% 15 14% 1,00 
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  n = 12 
  

n = 53   
   A2 5 21% 37 35% 0,23 

421 A30 2 8% 1 1% 0,08 
CWKCGKEGHQMKDCTER B8 2 8% 13 12% 0,72 

  B18 2 8% 6 6% 0,63 
  B27 1 4% 3 3% 0,57 

  n = 10 
  

n = 55   
   A2 7 50% 35 32% 0,80 

467 B8 1 7% 14 13% 0,43 
PEESFRSGVETTTPPQK B35 1 7% 16 15% 0,27 

  B40 3 21% 4 4% 0,07 

  n = 10 
  

n = 55   
   A2 7 35% 30 27% 0,49 

  A3 5 25% 12 11% 0,14 
491 A26 1 5% 3 3% 0,50 

LYPLTSLRSLFGNDP B7 4 20% 16 15% 0,48 
  B15 1 5% 4 4% 0,58 
  B44 4 20% 13 12% 0,30 
  B51 1 5% 3 3% 0,50 
  B55 1 5% 1 1% 0,29 

 

Uit de tabel kunnen we zien dat enkel HLA-A*03 subtype significant meer voorkomt bij 

stalen die positieve selectiedruk ervaren op positie 175 in Gag. Op geen enkele andere 

geselecteerde positie kon een significant verschil worden waargenomen tussen beide groepen. 

 

3.6 Correlatie selectieprofielen met klinische merkers 

3.6.1 Correlatie selectieprofiel en virale lading 

 

Om het verband te onderzoeken tussen de baseline virale lading en de vastgestelde 

selectiedruk, werden de patiënten ingedeeld op basis van het selectieprofiel in vier groepen: 

geen selectie (Geen), positieve selectie (Pos), negatieve selectie (Neg) of zowel positieve als 

negatieve selectie (Beide). 

Figuur 17 toont de boxplots van de log virale lading (Log VL) voor de vier patiëntengroepen 

voor de bestudeerde regio‟s Gag, Nef, Env en PRRT.   
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Figuur 17: Boxplot log virale lading in functie van de voorkomende slectieprofielen voor Gag (A), Nef (B), PR/RT (C) en 
Env (D). 

De boxplot geeft voor Gag (A), Nef (B), PR/RT (C) en Env (D) volgende waarden weer (van 

boven naar onder: maximale waarde, 75% percentiel, mediaan, 25% percentiel en minimale 

waarde.  

De waarden van de selectiegroepen werden onderling met elkaar vergeleken met een 

ongepaarde tweezijdig T-test. Uit deze analyse blijkt dat voor alle regio‟s de log VL waarden 

niet statistisch verschillend zijn tussen de verschillende selectieprofielen (p>0,05). 

In een volgende analyse werden de patiënten ingedeeld in drie groepen volgens de grootte van 

hun baseline virale lading (kleiner dan 4 log, tussen 4 log en 5 log en groter dan 5 log). 

Binnen deze groepen werd gekeken hoeveel patiënten er binnen de verschillende 

selectieprofielen vallen.  
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Op de data uit de kruistabel werd een uitgebreide Chi kwadraat (Chi²) statistische analyse 

uitgevoerd. Hierbij werd als nulhypothese (H0) gesteld dat er geen associatie is tussen de 

waargenomen selectiedruk en de virale lading en als alternatieve hypothese (Ha) wordt het 

bestaan van een associatie tussen de selectiedruk en de virale lading aangenomen. 

De waarden van de Chi² test met gehanteerde vrijheidsgraden en de bekomen p-waarde staan 

vermeld in tabel 11. 

Tabel 11: Overzicht frequentie van voorkomen van selectieprofielen volgens de grootte van log VL in de verschillende 
datasets. 

 
Gag Nef 

 
Selectie Selectie 

Log virale lading Geen  Beide Positieve Negatieve Geen  Beide Positieve Negatieve 

< 4 log 2 5 3 4 3 6 0 5 

4 log < x < 5 log 6 22 3 5 7 16 1 14 

> 5 log 2 11 1 2 4 4 2 6 

Chi²  5,25 4,47 

Aantal 
vrijheidsgraden 

6 6 

p-waarde 0,512 0,613 

 

 
PR/RT Env 

 
Selectie Selectie 

Log virale lading Geen  Negatieve Geen  Beide Positieve Negatieve 

< 4 log 15 1 6 3 3 3 

4 log < x < 5 log 26 12 24 3 8 3 

> 5 log 12 4 3 4 7 2 

Chi²  3,93 11,4  

Aantal 
vrijheidsgraden 

2  6 

p-waarde 0,14  0,08 
 

De test statistiek waarde bij alle gengebieden is kleiner dan de grenswaarde (p waarde groter 

dan 0,05), waardoor H0 niet verworpen kan worden en we kunnen besluiten dat er geen 

associatie is tussen de selectiedruk en de virale lading bij deze patiënten. 
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3.6.2 Correlatie selectieprofiel en CD4 waarden 

 

Analoog aan de analyse met de virale lading, werd een mogelijk verband onderzocht tussen de 

selectieprofielen en de baseline CD4 waarden (figuur 18).  

 

Figuur 18: Boxplot CD4 waarde in functie van de voorkomende slectieprofielen voor Gag (A), Nef (B), PR/RT (C) en  
Env (D). 

De waarden werden van de selectiegroepen werden onderling met elkaar vergeleken met een 

ongepaarde tweezijdig T-test. Uit deze analyse blijkt dat voor alle regio‟s de CD4 waarden 

niet statistisch verschillend zijn tussen de verschillende selectieprofielen (p>0,05). 
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Analoog aan bovenvermelde analyse van de virale lading werd ook een mogelijke associatie 

tussen de selectiedruk en de CD4 waarden onderzocht.  

Hierbij werden de patiënten ingedeeld in 4 groepen volgens de grootte van hun baseline CD4 

aantal  (groter dan 1000, tussen 1000 en 500, tussen 500 en 200 en kleiner dan 200) (tabel 12). 

Tabel 12: Overzicht frequentie van voorkomen van selectieprofielen volgens het CD4 aantal in de verschillende datasets. 

 
 Gag Nef 

 
Selectie Selectie 

aantal CD4            
(per mm³)  Geen  Beide Positieve Negatieve Geen  Beide Positieve Negatieve 

> 1000 2 0 0 1 2 0 0 1 

500 < x < 1000 4 10 3 2 4 6 2 8 

200 < x < 500 20 20 3 6 6 17 1 12 

< 200 0 4 0 0 0 2 0 2 

Chi²  12,1 8,89 

Aantal 
vrijheidsgraden 

9 9 

p-waarde 0,206 0,447 

         

 
PR/RT Env 

 
Selectie Selectie 

aantal CD4            
(per mm³)  Geen  Beide Positieve Negatieve Geen  Beide Positieve Negatieve 

> 1000 3 0 0 0  2 1  0   0 

500 < x < 1000 16 0 0 5  13  3  5  0 

200 < x < 500 27 0 0 9  16  4  9  8 

< 200 2 0 0 2  1  1  2  0 

Chi²  2,35  10,9 

Aantal 
vrijheidsgraden 

3  9 

p-waarde 0,503  0,283 
 

De test statistiek waarde bij alle gengebieden is kleiner dan de grenswaarde (p waarde groter 

dan 0,05), waardoor H0 niet verworpen kan worden en we kunnen besluiten dat er geen 

associatie is tussen de selectiedruk en het CD4 aantal bij deze patiënten in de verschillende 

regio‟s. 
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4. Bespreking  
 
Het ziekteverloop na infectie met HIV-1 kan sterk variëren van patiënt tot patiënt. Het is 

duidelijk dat in dit proces zowel virale factoren als gastheerfactoren een rol spelen. Het 

onderzoek naar de invloed van beide wordt bemoeilijkt door de grote genetische variabiliteit 

van zowel het virus als de gastheer. Het bestuderen van de invloed van gastheerfactoren zoals 

het HLA type kan enkel via de analyse van grote patiëntencohortes. Om de bias van de 

variabiliteit van het virus zo klein mogelijk te houden, bestudeert men ook transmissieparen 

zoals moeder-kind paren of partners. Fylogenetisch onderzoek van de virussen die geïsoleerd 

worden uit de patiëntenpopulatie gevolgd in het Universitair ziekenhuis van Gent toont 

clusters van virussen die genetisch sterk verwant zijn. De bedoeling van dit werk was na te 

gaan of deze fylogenetische clusters bruikbare informatie kunnen leveren voor de studie van 

het effect van gastheerfactoren op de genetische evolutie van het virus en op de 

ziekteprogressie. 

Een eerste doelstelling was na te kijken of fylogenetische analyse van de protease-reverse 

transcriptase regio voldoende informatie bevat om transmissieclusters te localiseren. De 

protease-reverse transcriptase regio wordt heel vaak gebruikt voor fylogenetische analyses en 

epidemiologische studies omdat de sequentie van deze regio verkregen wordt via standaard 

analyses naar de aanwezigheid van basis drug resistentie bij nieuw gediagnosticeerde 

patiënten.  De protease-reverse transcriptase regio (PR/RT) is relatief geconserveerd maar zou 

toch voldoende informatie bevatten om transmissieclusters aan te tonen [45]. 

We hebben ons voor deze studie geconcentreerd op een grote cluster in het protease-reverse 

transcriptase gen fylogenetische boom. De cluster bevat 70 patiënten geïnfecteerd met een 

virus met een sterk gelijkende PR/RT sequentie. We hebben experimenten uitgevoerd om de 

algemene variabiliteit van de virussen in deze cluster van regio‟s buiten het protease-reverse 

transcriptase gen te analyseren. Hiervoor werd het volledige HIV genoom gesequeneerd voor 

zeven geselecteerde patiënten uit de cluster en werden de Gag, Env en Nef genen van alle 

patiënten binnen de cluster gesequeneerd. De resultaten tonen dat in de Gag regio de 

interpatiënt verschillen in variabiliteit relatief groot zijn. Het meest variabele gebied is het gen 

is dat codeert voor gp41 in het enveloppe gen en het meest geconserveerde is het gen dat 

codeert voor integrase (in het pol gebied). Algemeen wordt een variabiliteit van >15% gezien 

voor de Gag regio‟s die coderen voor p17, p7, p1 en p6, voor Vif en voor het volledige 

enveloppe gen (gp120 en gp41).  
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Een variabiliteit van <10% wordt gezien voor de Gag regio‟s die coderen voor p25 en p2, 

voor het volledige Pol gen (PR, RT, Rnase en INT) en voor Nef.  De trend in deze resultaten 

komen overeen met de gemiddelde waarden uit de literatuur wat de genetische variabiliteit 

binnen eenzelfde subtype betreft. 

Vervolgens werd de sterkte van de PR/RT fylogenetische analyse onderzocht door deze te 

toetsen aan fylogenetische analyse van Gag, Nef en Env. Hierbij konden we zien dat, op basis 

van de fylogenetische distances, de variabiliteit van Nef en Env vergelijkbaar is, maar dat deze 

significant verschilt (p<0,05) van de variabiliteit in Gag en PR/RT. Ook tussen Gag en PR/RT  

werd een significant verschil (p<0,05) in variabiliteit vastgesteld.  

De verschillende bomen werden nog verder met elkaar vergeleken op basis van de positie in 

de bomen van zeven gekende transmissieclusters. Hierbij konden we zien dat er vijf clusters 

in alle bomen bij elkaar werden teruggevonden. Voor twee clusters werd een verschil in 

topologie gezien tussen de verschillende bomen. Deze discrepantie kan mogelijks te wijten 

zijn aan de lange tijd (2 en 5 jaar) tussen het tijdstip van diagnose in beide patiënten, waardoor 

de genetische verschillen van de virussen al groter kunnen geworden zijn in die regio‟s met de 

grootste variabiliteit. Deze resultaten tonen aan dat men voorzichtig moet zijn met het gebruik 

van fylogenetische analyse voor het lokaliseren van transmissie-events. Men kan zich de 

vraag stellen of fylogenetische analyse van de PR-RT regio wel geschikt is voor het 

identificeren van transmissieclusters. In ider geval blijkt uit de hier voorgestelde analyses dat 

het nauw clusteren van sequenties in de PR/RT fylogenetische boom niet onmiddellijk mag 

gecorreleerd worden met een recente transmissie of en recente gemeenschappelijke 

voorouder. Voor het plaatsen van een tijdslijn op de transmissie-events zullen andere regio‟s 

moeten gebruikt worden. Verdere studie moet uitmaken welke regio‟s hiervoor het best 

geschikt zijn. 

Daarbij komt nog dat de grote verscheidenheid aan methoden die in de fylogenetische analyse 

worden toegepast (neighbor-joining, maximum likelihood, Baysian analysis,...) het moeilijk 

maakt om resultaten uit de literatuur [46, 47] onderling te vergelijken en te vergelijken met de 

eigen data.  

De tweede doelstelling van dit project was na te kijken of er door studie van de fylogenetische 

cluster aanwijzingen kunnen gevonden worden voor invloeden van gastheerfactoren op de 

genetische evolutie van het virus en op het ziekteproces. We concentreerden ons op de invloed 

van het HLA type van de patiënten. Als maat voor ziekteprogressie werden de virale lading en 



 

44 
 

het baseline aantal CD4
+
 T cellen gebruikt. Voor de studie van genetische evolutie werd 

gekeken naar aanwijzingen voor positieve, negatieve of neutrale druk. Uit cohorte studies is 

gebleken dat een aantal HLA antigenen (HLA-B*57 en B*27) geassocieerd zijn met een 

tragere ziekteprogressie en andere (HLA-B*35, C*04) met een snellere ziekteprogressie [24-

26]. Er werd nagekeken of deze correlatie ook kon worden waargenomen in onze 

transmissiecluster. Wanneer de patiënten opgesplitst werden volgens grootte van virale lading, 

was het HLA-B*57 type significant meer aanwezig en het HLA-B*35 subtype minder 

aanwezig  in de groep met een virale lading van minder dan 10000 c/ml (4 log) dan in de 

groep boven de 10000 c/ml (4 log). Dit bevestigt de rapporten over de positieve, 

respectievelijk negatieve invloed van HLA-B*57 en HLA-B*35 op het ziekteverloop. Een 

correlatie met het aantal CD4 cellen, de belangrijkste merker voor het verval in 

immuunafweer, kon niet worden aangetoond. 

Vervolgens werd gekeken naar een mogelijk verband tussen het HLA type en de 

waargenomen selectiedruk. De algemeen aanvaarde hypothese is dat druk door het 

immuunsysteem op het virus leidt tot de selectie van mutanten die in staat zijn om te 

ontsnappen aan deze druk. Ontsnappen aan de druk van CTL kan door het selecteren van 

varianten met mutaties ter hoogte van CTL epitopen. We zouden dus meer positieve 

selectiedruk moeten waarnemen in CTL epitopen. Wij konden echter geen correltatie tussen 

het voorkomen van reactieve HLA types en de selectiedruk in Gag aantonen. 

Van HLA allelen met een beschermend effect zoals B*57 en B*27 wordt aangenomen dat ze 

epitopen herkennen in gebieden die slechts een beperkte variabiliteit verdragen. Mutaties in 

deze regio‟s zullen een aanzienlijke negatieve invloed hebben op de algemene fitheid van het 

virus. Van HLA allelen met een negatief effect zoals B*35 wordt aangenomen dat ze epitopen 

herkennen in gebieden die heel veel variabiliteit verdragen.  

Om de selectiedruk op de virussen in de cluster te onderzoeken werden de meest recente en 

meest gebruikte technieken voor het bepalen van selectiedruk toegepast, met name REL, FEL 

en SLAC. Deze technieken zijn allemaal gebaseerd op het principe dat een dN/dS ratio wordt 

bepaald per aminozuurpositie op basis van een toegekend codonmodel en gecorrigeerd voor 

één of meerdere parameters. Bij vergelijking van deze drie analyses werd echter een groot 

verschil gezien in aantal geselecteerde sites. De SLAC analyse heeft de grootste positief 

predictieve waarde, maar kan een onderschatting geven van het werkelijk aantal voorkomende 

geselecteerde sites. In de meeste gepubliceerde studies [47] beperkt men zich tot één methode 
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en men kan zich terecht afvragen of dit geen grote bias legt op de resultaten. In deze thesis 

werden enkel de sites die door alle drie de methoden werden geselecteerd, weerhouden voor 

verdere analyse. Om de robuustheid van de methoden te evalueren, werd de Gag dataset 

opgesplitst en de analyses herhaald. Afhankelijk van de manier van opsplitsen werd er terug 

een groot verschil vastgesteld tussen de resultaten van de verschillende methoden. Dit leert 

ons dat de robustheid niet zeer groot is en resultaten van dergelijke analyses steeds met de 

nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.   

Maar de testmethoden voor de bepaling van selectiedruk worden aan een snel tempo 

geoptimaliseerd. Zo werden er begin mei twee nieuwe datamonkey analysemethoden 

gepubliceerd en on-line toegankelijk gemaakt. Het betreft hier de "Mixed effects model of 

evolution" (MEME), als alternatief voor FEL en de "Fast unbiased baysian approximation" 

(FUBAR) methode, als alternatief voor REL [http://www.datamonkey.org/]. Heranalyse van 

de data met deze nieuwe, verbeterde methoden kan extra informatie geven over de 

betrouwbaarheid van de uitgevoerde analyses in deze thesis. 

De posities onder selectiedruk in de verschillende gebieden werden weergegeven als 

selectiemappen per gebied en hierbij konden we zien dat in Gag de meeste posities onder druk 

voorkomen, gevolgd door Nef,  Env en PR/RT. In PR/RT kon enkel negatieve selectie worden 

waargenomen.  

De proportie patiënten met negatieve en positieve selectie in Gag was gelijk. Voor Env 

merkten we dat er meer patiënten positieve selectie tonen en voor Nef meer patiënten 

negatieve selectie. Het behoud van de vele interacties die Nef  aangaat met gastheerfactoren 

kan de oorzaak zijn voor de behoudsgezinde negatieve selectiedruk. Bij Env kan een 

potentieel voordeel qua fitheid of het ontsnappen aan neutraliserende antilichamen de 

positieve selectie drijven. 

Wanneer de patiënten werden ingedeeld volgens virale lading of CD4 waarde kon er geen 

associatie worden gezien tussen de ziekteprogressiemerkers en het voorkomen van 

selectiedruk. Ook werden geen duidelijke profielen of specifieke subclusters gezien na het 

samenvoegen van de data over selectiedruk met de informatie bekomen na fylogenetische 

analyse.  

De bepaling van selectiedruk op basis van bioinformatica is een krachtige tool, maar heeft ook 

zijn beperkingen. Bij een zeer snel replicerend virus als HIV, is de interpretatie van de data 
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zeer moeilijk en soms misleidend. Waar men ervan kan uitgaan dat positieve selectie voor de 

verandering van een bepaald aminozuur verantwoordelijk is en negatieve selectie voor het 

behoud van het aminozuur, is het onmogelijk om een in de tijd snelle combinatie op te sporen 

van beide events. Het kan bijvoorbeeld zijn dat HIV een positieve selectie ondergaat 

(aangezien dit in de nieuwe situatie een voordeel biedt) maar dat dit direct gevolgd wordt door 

een reeks van negatieve selecties (behoud van het voordeel). Of in het kader van de HLA druk 

kan het zijn dat het virus selectie ondergaat in patiënt A (aangezien deze CTL epitopen 

herkent) maar bij transmissie terug geselecteerd wordt naar het wild type, door het ontbreken 

van CTL herkenning en een mogelijke voordeel qua fitness van het virus. Ook deze 

verandering zal als positieve selectie gedetecteerd worden.  

Het onderzoek in deze thesis kan als een proof of principle worden beschouwd. Op basis van 

deze kennis kan verder onderzoek worden uitgevoerd. Hierbij denken we aan het 

longitudinaal opvolgen van de patiënten op twee à drie tijdstippen om zo de intra-patiënt 

evolutie in de verschillende gebieden van het genoom te bepalen. Deepsequencing zou inzicht 

kunnen verschaffen in de samenstelling van de aanwezige virus populatie en een mogelijke 

manier zijn om het tijdstip van infectie (aantal mutaties evenredig met de tijd) te bepalen. Een 

juiste datering van het tijdstip van infectie is belangrijk voor een juiste interpretatie van de 

fylogenetische bomen en van de selectiedruk.   

Wat de testen op het HLA type betreft, dient de typering meer uitgebreid te worden 

uitgevoerd (4 digit bepaling van A, B en C locus) en zou het interessant zijn om de reactiviteit 

van de verschillende types voor bepaalde epitopen te kunnen controleren via Elispot 

experimenten. 
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5. Algemeen besluit  
 

In het kader van het in kaart brengen van de variabiliteit van HIV binnen patiënten die 

geïnfecteerd zijn met nauw verband virus, konden we in de full genome analyse een gelijke 

verdeling van de variatie over de verschillende regio‟s in het HIV genoom terugvinden als 

beschreven in de literatuur. Fylogenetische bomen van het Gag, Nef , Env en PR/RT gen en de 

vergelijking van de genetische distances illustreerden het verschil in inter-patiënt genetische 

variatie voor de verschillende genoom gebieden.   

Vervolgens konden we, na evaluatie van de meest gebruikte methoden, selectiedruk aantonen 

op bepaalde posities in het Gag, Nef , Env en PR/RT gen. Wegens de grote invloed van de 

keuze voor welbepaalde bioinformatica programma's dienen deze resultaten met de nodige 

voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. In dit onderzoek kon geen aanwijsbare link worden 

gevonden tussen het HLA type en de voorkomende selectiedruk of tussen de selectiedruk en 

klinische parameters. Wel kon worden vastgesteld dat het beschreven protectieve HLA-B*57 

subtype significant meer voorkomt bij patiënten met een virale lading van minder dan 10000 

virale RNA kopijen/ml en het met een slechtere progressie geassocieerde HLA-B*27 subtype 

significant meer voorkomt bij de groep met virale lading hoger dan 10000 kopijen/ml.      

Om de invloed van het HLA type op de selectiedruk nog verder te bestuderen zal 

longitudinaal onderzoek gebeuren bij de patiënten in de cluster. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: overzichtstabel clusterstalen met HLA type en klinische gegevens. 

In onderstaande tabel staan alle stalen uit de testcluster vermeld, samen met hun HLA type en de 

logVL en CD4 waarden. De stalen die werden gebruikt voor full genome analyse zijn onderlijnd. 

De stalen die niet konden worden gebruikt voor fylogenetische analyse worden cursief in het 

grijs weergegeven.  

Code 
Jaar van 
diagnose 

HLA-A* 
allel 1 

HLA-A* 
allel 2 

HLA-B* 
allel 1 

HLA-B* 
allel 2 

Log 
VL 

CD4 
(cellen/mm³) 

132 2001 24 26 7 49 5,66 322 

211 2002 1 2 13 44 4,67 523 

218 2002 24 26 7 35 5,32 259 

219 2002 2 68 44 53 6,00 297 

221 2002 11 29 35 44 4,34 820 

232 2002 11 29 44 55 4,74 358 

246 2002 2 30 35 51 4,46 392 

321 2003 1 2 8 18 4,54 365 

334 2003 23 24 7 56 4,88 383 

336 2003 Niet beschikbaar 3,52 836 

340 2003 2 68 44 44 4,98 591 

355 2003 1 32 8 44 4,27 775 

362 2003 1 3 35 35 4,91 704 

411 2004 26 29 27 38 4,66 355 

413 2004 2 2 35 50 5,00 33 

414 2004 2 24 7 15 4,71 383 

422 2004 3 68 7 44 5,00 596 

427 2004 3 24 7 7 4,14 400 

431 2004 3 24 8 37 4,58 548 

435 2004 2 68 7 35 4,25 713 

440 2004 2 26 7 38 4,97 616 

446 2004 2 26 35 56 4,70 329 

473 2004 1 11 8 37 3,23 263 

484 2004 1 24 35 40 4,77 297 

497 2004 Niet beschikbaar 3,50 849 

528 2005 2 68 7 53 3,10 413 

559 2005 2 31 15 40 3,86 1020 

560 2005 3 33 7 14 3,95 1070 

562 2005 2 23 18 44 5,29 510 

565 2005 2 24 7 44 4,45 335 

578 2005 2 3 44 55 4,13 850 



 

 
 

585 2005 3 32 35 41 4,64 442 

586 2005 2 26 35 53 4,44 317 

591 2005 32 68 7 18 5,24 237 

510 2005 2 2 41 44 3,85 329 

511 2005 3 3 7 27 5,77 330 

610 2006 2 2 41 44 4,09 577 

641 2006 2 2 7 8 5,00 444 

666 2006 2 2 40 52 4,71 / 

671 2006 3 3 40 57 4,32 645 

706 2007 3 3 7 18 3,40 1100 

750 2007 1 1 8 57 4,17 590 

761 2007 Niet beschikbaar 3,77 609 

766 2007 1 1 8 40 4,43 / 

768 2007 2 2 40 57 3,32 437 

775 2007 Niet beschikbaar 3,84 / 

805 2008 1 1 35 51 5,87 / 

828 2008 1 1 8 8 4,93 307 

841 2008 1 1 8 15 5,37 315 

862 2008 1 1 8 18 4,34 476 

863 2008 1 1 57 57 3,02 698 

873 2008 32 32 15 35 4,96 308 

882 2008 2 2 18 44 4,86 566 

885 2008 2 2 7 27 4,01 328 

902 2009 Niet beschikbaar 4,60 426 

903 2009 2 2 18 50 3,80 370 

909 2009 2 2 44 44 4,65 185 

922 2009 1 11 37 44 4,66 473 

930 2009 1 3 8 35 5,18 209 

961 2009 24 30 35 35 4,56 337 

964 2009 3 30 7 18 4,24 399 

966 2009 2 2 7 37 7,00 66 

983 2009 2 25 51 51 3,60 742 

103 2010 1 1 8 57 3,66 238 

163 2010 1 1 8 57 3,48 / 

170 2010 2 2 7 18 5,15 479 

171 2010 2 3 41 44 5,35 70 

180 2010 1 2 8 27 4,32 566 

112 2011 1 3 15 35 4,46 / 

118 2011 1 32 37 40 5,36 / 

 

 

 



 

 
 

 

Bijlage 2: aanvullende sequenties voor fylogenetische analyse. 
Sequenties van onderstaande stalen werden bekomen vanuit de Los Alamos HIV database 

(http://www.hiv.lanl.gov/). Deze zijn allen full genome HIV-1 sequenties afkomstig van bloed 

van patiënten uit Spanje (ES), Groot-Brittannië (GB), Griekenland (GR) en Frankrijk (FR). Het 

betreft 25 HIV subtype B stalen en 6 non-B subtypes stalen die gebruikt worden als outgroup. 

  Code Jaar Naam 
NCBI accessie 

nummer 

s
u

b
ty

p
e
 B

 v
ir
u

s
 

B.ES.01 2007 B.ES.2007.X2210_3.EU786679 EU786679 

B.ES.02 2007 B.ES.2007.X2231.EU786680 EU786680 

B.ES.03 2008 B.ES.2008.X2400-3.FJ670524 FJ670524 

B.ES.04 2008 B.ES.2008.X2425-2.FJ670525 FJ670525 

B.ES.05 2008 B.ES.2008.P2008.FJ670531 FJ670531 

B.ES.06 2008 B.ES.2008.P2021-3.FJ853620 FJ853620 

B.ES.07 2008 B.ES.2008.ES_X2515_3.GQ372988 GQ372988 

B.ES.08 2008 B.ES.2008.ES_X2556_3.GQ372990 GQ372990 

B.ES.09 2009 B.ES.2009.P2149_3.GU362881 GU362881 

B.ES.10 2008 B.ES.2008.X2555_2.GU362883 GU362883 

B.ES.11 2009 B.ES.2009.X2689_2.GU362885 GU362885 

B.ES.12 2008 B.ES.2008.X2574_2.GU362886 GU362886 

B.GB.01 2004 B.GB.2004.MM39d11p.HM586193 HM586193 

B.GB.02 2004 B.GB.2004.MM42d22_GN1.HM586198 HM586198 

B.GB.03 2004 B.GB.2004.MM42d92_GN1.HM586200 HM586200 

B.GB.04 2005 B.GB.2005.MM42d183_GN1.HM586202 HM586202 

B.GB.05 2005 B.GB.2005.MM42d324_GN1.HM586204 HM586204 

B.GB.06 2004 B.GB.2004.MM43d21_GN1.HM586206 HM586206 

B.GB.07 2005 B.GB.2005.MM43d101_GN1.HM586207 HM586207 

B.GB.08 2005 B.GB.2005.MM43d228_GN1.HM586208 HM586208 

B.GB.09 2005 B.GB.2005.MM43d368_GN1.HM586209 HM586209 

B.GB.10 2005 B.GB.2005.MM45d22_GN1.HM586210 HM586210 

B.GB.11 2005 B.GB.2005.MM45d87_GN1.HM586211 HM586211 

B.GB.12 2005 B.GB.2005.MM45d213_GN1.HM586212 HM586212 

B.FR 1983 B.FR.1983.HXB2-LAI-IIIB-BRU.K03455 K03455 

N
o

n
-B

 s
u

b
ty

p
e
 C.ES 2008 C.ES.2008.X2363_2.EU786681 EU786681 

G.ES 2009 G.ES.2009.X2634_2.GU362882 GU362882 

H.GB 2000 H.GB.2000.00GBAC4001.FJ711703 FJ711703 

04cpx 1997 04_cpx.GR.1997.GR84_97PVMY.AF119819 AF119819 

11cpx 2000 11_cpx.GR.-.GR17.AF179368 AF179368 

02AG 2006 02_AG.ES.2006.P1261.EU786671 EU786671 



 

 
 

Bijlage 3: fylogenetische boom HIV-1 Gag. 
 

 

Non-B subtypes

B-subtype: Spanje

B-subtype: Groot-Brittannië

B-subtype: cluster België

Legende: oorsprong stalen

Transmissieparen of longitudinale stalen 

die in alle bomen samen clusteren

Transmissieparen of longitudinale stalen 

die niet in alle bomen samen clusteren



 

 
 

Bijlage 4: fylogenetische boom HIV-1 Nef.  

 

Non-B subtypes

B-subtype: Spanje

B-subtype: Groot-Brittannië

B-subtype: cluster België

Legende: oorsprong stalen

Transmissieparen of longitudinale stalen 

die in alle bomen samen clusteren

Transmissieparen of longitudinale stalen 

die niet in alle bomen samen clusteren



 

 
 

Bijlage 5: fylogenetische boom HIV-1 Env. 
 

 

Non-B subtypes

B-subtype: Spanje

B-subtype: Groot-Brittannië

B-subtype: cluster België

Legende: oorsprong stalen

Transmissieparen of longitudinale stalen 

die in alle bomen samen clusteren

Transmissieparen of longitudinale stalen 

die niet in alle bomen samen clusteren



 

 
 

Bijlage 6: fylogenetische boom HIV-1 PR/RT. 
 

 

 

Non-B subtypes

B-subtype: Spanje

B-subtype: Groot-Brittannië

B-subtype: cluster België

Legende: oorsprong stalen

Transmissieparen of longitudinale stalen 

die in alle bomen samen clusteren

Transmissieparen of longitudinale stalen 

die niet in alle bomen samen clusteren



 

 
 

Bijlage 7: gereconstrueerde vooroudersequentie Gag dataset 
 

ATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGCAGGCGAATTAGATAAATGGGAAAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAA

GAAGAAATATAGATTAAAACATATAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTAGAACGATTCGCAGTTAACCCTGGCCTGTTAG

AAACATCAGAGGGCTGTAGACAAATACTGGGACAGCTACAACCAGCTCTTCAGACAGGATCAGAAGAACTTAGATCA

TTATATAATACAGTAGCAACCCTCTATTGTGTACATCAAAACATAGAGGTAAGAGACACCAAGGAAGCTTTAGACAA

GATAGAGGAAGAGCAAAACAAAAGTAAGAAAAGGGCACAGCAAGCAGCCGCTGACACAGAAAAAAGCAGCAGCAGCC

AGGTCAGCCAAAATTACCCTATAGTGCAGAACCTACAGGGGCAAATGGTACATCAGGCCATATCACCTAGAACTTTA

AATGCATGGGTAAAAGTAGTAGAAGAGAAGGCTTTCAGCCCAGAAGTAATACCCATGTTTTCAGCATTATCAGAAGG

AGCCACCCCACAAGATTTAAACACCATGCTAAATACGGTGGGGGGACATCAAGCAGCCATGCAAATGTTAAAAGAGA

CCATCAATGAGGAAGCTGCAGAATGGGATAGAATGCATCCAGTACATGCAGGGCCTATTGCACCAGGCCAAATGAGG

GACCCAAGGGGAAGTGACATAGCAGGAACTACTAGTACCCTTCAGGAACAAATAGGATGGATGACAAGTAATCCACC

TATCCCAGTAGGAGAAATCTATAAAAGATGGATAATCCTGGGATTAAATAAGATAGTAAGAATGTATAGCCCTGTCA

GCATTCTGGACATAAGACAAGGACCAAAGGAACCCTTTAGAGATTATGTAGACCGGTTCTATAAAACTCTAAGAGCC

GAGCAAGCCTCACAGGAGGTAAAAAATTGGATGACAGAAACCTTGTTGGTCCAAAATGCGAACCCAGATTGTAAAAC

TATTTTAAAAGCATTGGGACCAGCAGCTACATTAGAAGAAATGATGTCAGCATGTCAGGGAGTGGGAGGACCCGGCC

ATAAAGCAAGAGTTTTGGCTGAAGCAATGAGCCAAGTAACAAATTCAGCAGCTACCATAATGATGCAGAGAGGCAAT

TATAGGAACCAAAGAAAGATTATTAAATGTTTCAATTGTGGCAAAGAAGGGCACCTAGCCAAAAATTGCAGGGCTCC

TAGGAAAAAGGGCTGTTGGAAATGTGGAAAGGAAGGACACCAAATGAAAGACTGTACTGAGAGACAGGCTAATTTTT

TAGGGAAGATCTGGCCTTCCCAGAAGGGAAGGCCAGGGAATTTTCTTCAGAGCAGGCCAGAGCCAACAGCCCCACCA

CCAGAAGAGAGCTTCAGGTTTGGGGAGGAGACAACAATTCCCCCTCAGAAACAGGAGCCGACAAACAAGGAACTGTA

TCCTCCTTTAGTTTCCCTCAAATCACTCTTTGGCAACGACCCCTCGTCACAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


