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Situering van het proefschrift  
 
Het humaan immuundeficiëntie virus (HIV) 
veroorzaakt het 'acquired immuundeficiency 
syndrome' (AIDS). AIDS is momenteel één van 
de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. De 
verspreiding van antiretrovirale middelen heeft 
geleid tot zowel een sterk verbeterde 
levenskwaliteit als een verhoogde levens-
verwachting van HIV-geïnfecteerde patiënten. 
Desalniettemin, zijn er verschillende nadelen 
verbonden met deze geneesmiddelen.  
Een therapeutische interventie, met als doel HIV 
antigen-specifieke T cellen op te wekken of te 
versterken, zou een valabel alternatief voor 
antiretrovirale therapie kunnen zijn. Dendritische 
cellen (DCs) hebben de unieke eigenschap dat ze 
zowel naïeve T cellen als geheugen T cellen 
kunnen activeren. Het doel van deze thesis was 
te onderzoeken hoe DCs gemanipuleerd kunnen 
worden om op een efficiënte manier HIV 
specifieke T-cel responsen te versterken en 
daardoor toegediend zouden kunnen worden als 
een therapeutisch HIV vaccin. De DCs werden 
gemodificeerd door middel van electroporatie met 
mRNA. We onderzochten welke modificaties van 
mRNA constructen die coderen voor HIV 
antigenen noodzakelijk zijn voor efficiënte 
antigen presentatie door DCs aan zowel CD4+ als 
CD8+ T cellen. Bovendien tonen we aan dat co-
electroporatie met mRNA coderend voor HIV 
antigenen en de costimulatorische moleculen 
CD40L en 4-1BBL resulteert in DCs met een 
verhoogde capaciteit voor het stimuleren van 
HIV-specifieke T-cel responsen. Tenslotte tonen 
we in deze thesis de resultaten van een klinische 
studie waarin HIV-geïnfecteerde patiënten 
behandeld werden met een DC-gebaseerd 
therapeutisch HIV vaccin.  
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