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SUMMARY
Development of an HIV vaccine has proven to be 
more difficult than initially thought. The huge variety 
between HIV subtypes and the ability of the virus to 
rapidly mutate ensure that immune reactions elicited 
by vaccination need to be very broad to deliver full 
protection. Within the HIV vaccine field there are two 
main fields of research. One focusses on the elicitation 
of broadly neutralizing antibodies. On the other hand, 
others are trying to activate cytotoxic T-lymphocytes. 
In both fields, many different strategies are applied 
to reach these goals. It seems probable that both 
strategies will eventually be combined to get an op- 
timal result.

SAMENVATTING 
De ontwikkeling van een hiv-vaccin is een moeilijkere 
opgave gebleken dan in eerste instantie werd gedacht. 
De grote variatie tussen verschillende hiv-virussen 
en hun snelle mutatiesnelheid zorgen ervoor dat de 
door een vaccin opgewekte immuunreactie bijzonder 
breed moet zijn, wil er volledige bescherming op- 
treden. Binnen het hiv-vaccinveld bestaan twee grote 
onderzoeksrichtingen. Eén stroming richt zich op het 
induceren van breed neutraliserende antilichamen. 
Er is echter een andere stroming die probeert cyto-
toxische T-cellen te activeren. Binnen beide stromin-
gen worden verschillende strategieën toegepast om 
dit te bewerkstelligen. Het lijkt waarschijnlijk dat beide 
richtingen uiteindelijk gecombineerd zullen worden 
voor een optimaal resultaat.   
(TIJDSCHR INFECT 2017;12(5):148-53)
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INLEIDING
Het feit dat er, na tientallen jaren van onderzoek, nog geen 
hiv-virusvaccin beschikbaar is, geeft aan dat het geen ge-
makkelijke opgave is gebleken om effectieve bescherming te 
creëren tegen dit virus. Dit heeft voornamelijk te maken met 
een aantal specifieke karakteristieken van hiv. Zo kent de 
hiv-familie een grote diversiteit, wat resulteert in de aan- 
wezigheid van verschillende hiv-subtypes in uiteenlopende 
delen van de wereld. Zo zien we subtype C vaak terug in  

Zuid-Afrika, in tegenstelling tot subtype B, dat voornamelijk 
voorkomt in westerse delen van de wereld zoals de Verenigde 
Staten van Amerika en Europa.1 Daarbij vergroot recombinatie 
tussen verschillende subtypes de diversiteit van hiv immens. 
Een tweede eigenschap van hiv die het maken van een vaccin 
bemoeilijkt, is de hoge mutatiesnelheid van het virus.1 Over 
het algemeen heeft het virus hierdoor weinig moeite om te 
ontsnappen aan de opgewekte immuunreactie na infectie. 
Dit fenomeen zorgt er tevens voor dat er in een hiv-geïnfecteerd 
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individu een enorme verscheidenheid aan virussen ontstaat 
waardoor de diversiteit nog meer groeit.1 De combinatie van 
deze eigenschappen zorgt ervoor dat hiv-vaccinontwikkeling 
maar langzaam vordert. Alle werkende vaccins tegen andere 
infectieziekten die op dit moment gebruikt worden, induce-
ren de productie van neutraliserende antilichamen (NAbs).2 
Deze antilichamen binden aan de ziekteverwekker en blok-
keren daarmee binnenkomst in de gastheercel en dus ook 
infectie van die cel. Het opwekken van één type NAb is in 
het geval van hiv onvoldoende, omdat er zoveel varianten 
van hiv circuleren. De observatie dat er tijdens natuurlijke 
hiv-infectie in sommige individuen zogenaamde breed neu-
traliserende antilichamen (bNAbs) worden opgewekt is echter 
hoopgevend. Deze antilichamen kunnen een breed scala 
aan hiv-subtypes neutraliseren, ondanks het feit dat ze vaak 
pas twee tot drie jaar na infectie ontstaan, doorgaans na  
een lang en gecompliceerd proces van virus en antilichaam 
co-evolutie.3 Door de brede reactiviteit van deze bNAbs wordt 
er gedacht dat de aanwezigheid van deze antilichamen vóór 
het eerste contact met hiv bescherming zou kunnen bieden 
tegen infectie met hiv. Verschillende studies met primaten 
waarbij deze dieren beschermd zijn tegen hiv-infectie na het 
toedienen van een bNAb leveren hiervoor bewijs.4-6 Deze 
bNAbs kunnen dus bescherming bieden tegen hiv-infectie, 
en een belangrijk vraagstuk is dan ook hoe we deze bNAbs 
kunnen opwekken bij mensen met behulp van een vaccin. 
Daarnaast wordt er, ondanks gelimiteerde kennis op dit  
gebied, ook uitgebreid onderzoek gedaan naar een hiv-vaccin 
dat T-cellen, ofwel de cellulaire tak van het immuunsysteem 
stimuleert, omdat tijdens hiv-infectie is gebleken dat deze 
T-cellen het virus kunnen remmen. In dit artikel worden 
beide strategieën van vaccinontwikkeling besproken met de 
focus op het onderliggende onderzoek en de verbeteringen 
die in ontwikkeling zijn. 

HET OPWEKKEN VAN BREED 
NEUTRALISERENDE ANTILICHAMEN 
DOOR MIDDEL VAN EEN VACCIN
bNAbs worden opgewekt tegen het enige gedeelte van het 
virus dat beschikbaar is voordat deze een cel infecteert, het 
envelop eiwit (Env-eiwit).7 Dit Env-eiwit wordt als enige  
gepresenteerd aan de buitenkant van het virusdeeltje en is 
belangrijk voor het binnendringen in de gastheercel. Het 
Env-eiwit vormt een trimeer die bestaat uit drie gp41- en 
drie gp120-gedeeltes.7 Om bNAbs op te wekken lijkt het 
dan ook niet meer dan logisch om dit Env-eiwit, of gedeeltes 
hiervan, te gebruiken in een vaccin. In eerste instantie werden 
Env gp120-monomeren gebruikt in immunisatiestudies.
Helaas leidde dit niet tot het gewenste resultaat, want er  
werden slechts zwak neutraliserende antilichamen opgewekt 

die geen bescherming gaven, zelfs niet tegen zeer gemakke-
lijk te neutraliseren virussen (zie Figuur 1).8,9 Er werd gerede-
neerd dat in de gp120-monomeer wellicht delen van het 
Env-eiwit beschikbaar zijn die normaal verborgen zijn in de 
trimeer en waardoor de antilichaamreactie zich focust op 
deze niet beschikbare delen van het eiwit die geen neutrali-
satie induceren. Ook kunnen bNAbs die afhankelijk zijn  
van de trimeerstructuur niet door een monomeer worden 
opgewekt. Om een volledige Env-trimeer oplosbaar te maken, 
zodat het in een vaccin kon worden gebruikt, werd het 
gp41-transmembraan gedeelte verwijderd en de knipsite 
tussen de twee gedeeltes van het Env-eiwit geïnactiveerd  
zodat deze niet uit elkaar zouden vallen. Het resultaat wordt 
een gp140 Env-eiwit genoemd.10 Dit Env-eiwit neemt echter 
een zeer open conformatie aan die niet lijkt op de conformatie 
van het Env-eiwit zoals het aanwezig is op de virusmembraan. 
In lijn met deze observatie zien we in immunisatiestudies 
met dit Env-eiwit alleen inductie van zwak neutraliserende 
antilichamen zoals eveneens gezien voor immunisatie met 
gp120-monomeren (zie Figuur 1).11 Een voor de hand liggende 
conclusie uit deze studies is dat het immunogeen in een  
natuurlijke conformatie aanwezig moet zijn, wil het bNAbs 
kunnen opwekken. Het oplosbare Env-eiwit neemt deze  
natuurlijke vorm niet vanzelf aan en daarom zijn er verschil-
lende mutaties ontworpen die het Env-eiwit helpen deze 
meer gesloten conformatie aan te nemen. Eén strategie  
verbindt de twee Env-eiwit gedeeltes met een flexibele, korte 
reeks aminozuren. Dit zorgt voor voldoende flexibiliteit van 
het Env-eiwit om een natuurlijke formatie aan te nemen,  
ondanks een geïnactiveerde knipsite.12 Een andere combi- 
natie van stabiliserende mutaties wordt ‘SOSIP-mutaties’  
genoemd.13 In immunisatiestudies bij konijnen met SOSIP- 
trimeren was voor het eerst neutralisatie tegen moeilijk te 
neutraliseren homologe virussen te zien, er was echter nog 
geen kruisreactiviteit te detecteren, wat betekent dat de reactie 
nog niet breed neutraliserend was (zie Figuur 1).14 Het lijkt 
erop dat, om een sterke en breed neutraliserende reactie  
te verkrijgen, andere vaccinatiestrategieën toegepast zullen 
moeten worden dan het simpelweg herhaaldelijk toedienen 
van één enkele SOSIP-eiwitvariant. Hierbij zou gekeken 
kunnen worden naar natuurlijke infectie waarbij co-evolutie 
van Env-eiwitten en het antilichaam voor een uiteindelijke 
verbreding van de reactie zorgen.3 Immunisatiestrategieën 
waarbij de componenten gebaseerd worden op evolutie van 
Env-eiwitten tijdens natuurlijke infectie zouden een goed 
platform kunnen vormen om mogelijke verbreding te bewerk-
stelligen. Door deze strategie kan tevens een ander probleem 
aangepakt worden. De meeste Env-eiwitten die nu gebruikt 
worden voor immunisatiestrategieën worden namelijk niet 
herkend door voorloper B-cellen die zich later zullen ont-
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wikkelen tot bNAb-producerende cellen.15 Door Env-eiwit- 
evolutie na te bootsen in een immunisatiestrategie kunnen 
deze voorloper B-cellen geactiveerd worden door een vroege 
versie van Env, waarna verschillende boost Env-eiwitten  
zullen zorgen voor verbreding van de reactie. Natuurlijk 
kunnen deze vroege Env-eiwitten ook rationeel ontworpen 
worden. Het ontwikkelde gp120 ‘outer domain’ (eOD) is 
hiervan een voorbeeld. Dit construct kan zowel voorloper 
antilichamen als verder ontwikkelde antilichamen uit een 
bNAb-familie binden en zo activeren.16 Een in vivo-expe- 
riment laat zien dat na immunisatie met eOD, inderdaad  
antilichamen ontstaan die gericht zijn tegen de juiste regio 
met de juiste antilichaam karakteristieken. Als deze getest 
worden op neutralisatie capaciteit blijkt deze echter afwezig.16 
Dit suggereert dat deze antilichamen waarschijnlijk een  
trimeerstructuur en verdere stimulatie nodig hebben om 
zich mogelijk verder te ontwikkelen tot bNAbs. 
Omdat het niet genoeg lijkt te zijn om het immuunsysteem 
louter te stimuleren met een enkele Env-trimeer om brede 
bescherming te krijgen wordt er ook aandacht geschonken 
aan de ontwikkeling van platforms die meerdere Env-eiwitten 
tegelijk kunnen presenteren.17 Hierbij kan gedacht worden 
aan nanodeeltjes in verschillende vormen. Clustering van de 
Env-eiwitten op een oppervlakte, zoals bijvoorbeeld ferritine, 
zorgen ervoor dat er gemakkelijkere activatie is van B-cellen.18 
Ferritine is een natuurlijk voorkomend eiwit dat normaal  
gesproken ijzer transporteert en opslaat. Meerdere ferritine-

moleculen kunnen een nanodeeltje vormen met acht Env- 
eiwitten. In vivo-experimenten bij konijnen en muizen laten 
zien dat er inderdaad meer antistoffen worden opgewekt  
na immunisatie met SOSIP-eiwitten gepresenteerd op een 
ferritine nanodeeltje, vergeleken met SOSIP-eiwit alleen.17 
Maar er wordt nog geen verbreding van de reactie gezien. 
Natuurlijk kan er met de presentatie van de Env-eiwitten 
gevarieerd worden. Zo kan er gedacht worden aan het  
presenteren van verschillende subtype Env-eiwitten op één 
deeltje zodat alleen antilichamen die alle Env-eiwitten  
herkennen, geactiveerd worden. Een andere optie is om 
Env-eiwitten te presenteren met verschillende mutaties die 
de ontwikkeling van een Env-eiwit nabootsen, zoals gezien 
in individuen die bNAbs ontwikkelen tijdens natuurlijke  
infectie. Uiteraard moet er nog verder onderzoek worden  
gedaan aan de verbetering van het nanodeeltje, de optimale 
presentatie van de Env eiwitten en eventuele adjuvanten.

CYTOTOXISCHE T-CEL INDUCERENDE 
VACCINS
Tot zover hebben we het alleen gehad over de antilichaam- 
reactie, ofwel de humorale tak van het immuunsysteem, 
maar verwacht wordt dat ook T-cellen, ofwel de cellulaire 
immuunreactie, van belang zijn bij het verkrijgen van  
bescherming tegen hiv-infectie. Uit verschillende studies  
is gebleken dat specifiek cytotoxische T-cellen (CTLs) de  
replicatie van hiv kunnen vertragen.19 Het doel van een CTL- 
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FIGUUR 1. Globaal overzicht van de verschillende hiv-vaccinatiestrategieën: met welk doel deze opgezet zijn, in welke fase 

van ontwikkeling deze zich momenteel bevinden, en welke resultaten er tot nu toe behaald zijn. 



JA ARGANG12OKTOBER2017

inducerend vaccin verschilt ten opzichte van dat van een 
bNAb-opwekkend vaccin. Antilichamen kunnen de infectie 
van een gastheercel voorkomen, in tegenstelling tot CTLs; 
de laatstgenoemde doden juist de reeds geïnfecteerde cel, 
omdat deze lichaamsvreemde peptiden presenteert op het 
celoppervlakte. Dit betekent dat in principe infectie niet kan 
worden voorkomen door CTLs, maar dat misschien wel de 
eerste geïnfecteerde cellen gedood kunnen worden, zodat de 
infectie niet doorzet. Deze vaccins richten zich daarnaast 
ook op het verlagen van de virale load tijdens de acute in- 
fectiefase, wanneer de virale load en daarmee ook de over-
dracht van hiv het hoogst is. Wanneer de virale load vol-
doende verlaagd wordt, dan zou dit de kans op overdracht 
van het virus in zoverre kunnen verminderen dat de ver-
spreiding van hiv significant gereduceerd wordt.20 Daarnaast 
probeert de CTL-reactie op lange termijn de virale load laag 
te houden om zodoende hiv langer zonder medicatie onder 
controle te kunnen houden. Dit zou de tijd tussen hiv-infectie 
en het begin van aids kunnen verlengen of zelfs voorkomen.
Er zijn verschillende klinische studies uitgevoerd in dit  
veld, waaronder de STEP- en HVTN505-studies.21,22 In deze  
onderzoeken worden vaak geïnactiveerde virale vectoren  
gebruikt. Hierin komen verschillende genen voor die coderen 
voor hiv-eiwitten tot expressie, waarvan delen gepresenteerd 
worden aan het immuunsysteem zodat CTLs geactiveerd 
worden. Er zijn twee primaatstudies beschreven waarbij  
dieren geïmmuniseerd werden met een eerste injectie die 
DNA bevat dat codeert voor de virale hiv-eiwitten gag, tat, 
ref, en nef, gevolgd door een boost met adenovirale vectoren 
die dezelfde eiwitten tot expressie brengen. Deze eiwitten 
zijn redelijk geconserveerd en komen vroeg in de virale  
levenscyclus tot expressie, waardoor er een brede en snelle 
CTL-reactie verwacht wordt. De studie diende de primaten 
een hoog pathogeen simian immuundeficiëntievirus (siv; de 
primatenvariant van hiv) toe en de resultaten laten zien dat 
de replicatie van dit virus na infectie onder controle wordt 
gehouden en de ziekteprogressie vertraagt.20,23 Wanneer een 
vergelijkbaar vaccin bestaande uit adenovirale vectoren die 
de virale eiwitten gag, pol, en nef bezitten bij mensen wordt 
getest is er echter geen beschermend effect van het vaccin  
op hiv-infectie te zien vergeleken met de placebogroep (zie 
Figuur 1).21,22 Sterker nog, gevaccineerde individuen lijken 
meer ontvankelijk te zijn voor hiv-infectie, hoewel dit effect 
in vervolgstudies minder sterk zichtbaar was.24 Er wordt  
gesuggereerd dat een al bestaande immuniteit tegen de  
gebruikte adenovirusvector verantwoordelijk kan zijn voor het 
negatieve effect dat in eerste instantie geobserveerd werd.19,21 

De meest hoopgevende strategie van dit moment om CTLs 
te induceren omvat vaccinatie met een replicerend cyto- 

megalovirus (CMV) vector.25-27 De CMV-vector brengt ver-
schillende hiv-eiwitten tot expressie en is uitgebreid getest 
in primaten waar het de virale replicatie in meerdere  
geïmmuniseerde dieren volledig lijkt te onderdrukken (zie 
Figuur 1). De effectiviteit van het vaccin lijkt te correleren 
met ‘effector memory’ T-cellen die continu actief blijven door 
aanhoudende stimulatie met CMV-replicatie.25 De theorie 
achter het vaccin is, dat een groot deel van de wereldbevol-
king al geïnfecteerd is met CMV zonder dat er symptomen 
optreden. Er wordt geredeneerd dat aanwezigheid van dit 
virus in het lichaam de T-cellen continu zal blijven stimuleren 
ook in afwezigheid van het vaccin, waardoor levenslange 
controle van hiv-infectie zou kunnen worden bereikt. Voordat 
het in een menselijk vaccin kan wordt gebruikt, zal verzwak-
king ofwel volledig inactief maken van CMV nodig zijn wegens 
veiligheidsoverwegingen. Daarom zijn vervolgonderzoeken 
gaande waarbij een verzwakte CMV-vector wordt gebruikt. 

COMBINATIE VAN 
VACCINATIESTRATEGIEËN VOOR EEN 
BETER RESULTAAT
Het combineren van de twee strategieën voor een vaccin kan 
zorgen voor zowel een humorale als een cellulaire reactie die 
een hiv-infectie mogelijk kan voorkomen en, mocht er wel 
infectie plaatsvinden, kunnen controleren. Een combinatie 
van een virale vector die de virale eiwitten gag en Env tot 
expressie brengt met een gp120-eiwitvaccinboost werd ge-
test in de RV144-studie.28 Deze studie liet een effectiviteit 
van het vaccin zien van 31,2%, iets dat gezien wordt als een 
groot succes in het hiv-vaccinveld (zie Figuur 1). Ondanks 
veel onduidelijkheid over de beschermende factoren vormt 
deze RV144-studie een belangrijke stap in het hiv-vaccin- 
onderzoek.29 Het vervangen van het gp120-eiwit door een 
Env-eiwit in zijn natuurlijke vorm zou voor een mogelijke 
verbetering van de beschermende activiteit van het RV144- 
vaccin kunnen zorgen. Er wordt dan ook veel vervolgonder-
zoek gedaan gebaseerd op deze studie, waarvan we de resul-
taten geduldig zullen moeten afwachten. 

CONCLUSIE
Aangezien het verkrijgen van een goede immuunreactie door 
middel van vaccinatie tegen hiv niet zo voor de hand liggend 
is als voor sommige andere pathogenen, is een goede vacci-
natiestrategie vereist. Uiteindelijk zullen hoogstwaarschijn-
lijk zowel een humorale als een cellulaire immuun reactie 
bijdragen aan een goed functionerend vaccin. Tot die tijd 
zijn beide onderzoeksrichtingen nog bezig met het optimali-
seren van hun vaccinatiestrategieën om de immuunreactie 
die momenteel kan worden opgewekt te verbeteren. Aan de 
kant van de humorale immuunreactie wordt voornamelijk 
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gewerkt met verschillende ontwerpen en variaties van het 
Env-eiwit en ‘prime-boost’-strategieën. In de context van de 
cellulaire vaccinaties kan er voornamelijk gevarieerd worden 
in de vectoren die gebruikt worden als prime en als boost. 
Daarnaast kunnen andere vaccinatiestrategieën, zoals het 
gebruik van DNA-vaccins in plaats van virale vectoren, alleen 
of in combinatie gebruikt worden voor een beter resultaat. 
Uiteindelijk lijkt het erop dat beide onderzoeksrichtingen de 
handen in elkaar moeten slaan om een combinatievaccin, 
zoals gebruikt in de RV144-studie, te ontwikkelen dat zowel 
de humorale als de cellulaire reactie kan opwekken. Juiste 
activatie van beide takken van het immuunsysteem zou  
uiteindelijk kunnen zorgen voor bescherming tegen hiv, 
door verlaagde transmissie van het virus en, in geval van 
infectie, een vertraagde overgang naar aids. 
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