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Nederlandse samenvatting 

Het reproductief succes van een virus is afhankelijk van een 
zorgvuldige balans tussen de temporele en kwantitatieve organisatie 
van reproductie in de levenscyclus van het virus. Deze balans wordt 
gewaarborgd door regulatie van de virale eiwitproductie en 
eiwitinteracties. De evolutie van virussen is afhankelijk van de 
mogelijkheden om deze eiwitinteracties optimaal op elkaar af te 
stemmen. In veel virale systemen zijn deze mogelijkheden sterk 
beperkt, vooral in situaties waarin het positieve effect van een eiwit 
inherent gekoppeld is aan nadelige neveneffecten – een zogenaamde 
moleculaire tradeoff. 

Het doel van dit proefschrift is het identificeren van dergelijke 
moleculaire tradeoffs, het voorspellen van hun effect op de evolutie van 
virussen en het testen van deze voorspellingen in evolutionaire 
experimenten. Het speerpunt van onze aanpak is het reduceren van de 
biochemische complexiteit van een virus tot een gesimplificeerd model 
van de levenscyclus, om daarmee de cruciale biochemische stappen te 
identificeren die bepalend zijn voor de fitness van het virus. Door 
middel van deze aanpak worden de evolutionaire “zwaktepunten” van 
een virus geïdentificeerd. Kennis van deze evolutionaire zwaktepunten 
vormt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van toekomstige 
antivirale strategieën die robuust zijn tegen virale adaptatie en 
resistentie. 

De omgeving van een virus bepaalt de optimale afstemming van de 
eigenschappen van de levenscyclus van een virus. De optimale 
virulentie van een virus is bijvoorbeeld gerelateerd aan de dichtheid 
van de gastheer. In een lage gastheerdichtheid is het voor een virus 
nadelig om zijn gastheer teveel schade toe te brengen aangezien dit de 
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gastheer kan doden voordat het virus zich kan verspreiden naar een 
nieuwe gastheer. Theoretische modellen voorspellen daarom dat een 
virus zijn virulentie zou moeten aanpassen aan de gastheerdichtheid in 
zijn omgeving. 

Aanpassingen van de levenscyclus van een virus zijn echter afhankelijk 
van de moleculaire mogelijkheden om deze levenscyclus te veranderen. 
Deze moleculaire mogelijkheden vormen de bron voor de mutaties die 
aanpassing aan de omgeving mogelijk maken. Beperkingen in deze 
moleculaire mechanismen zijn daarom van directe invloed op de 
aanpassing van een virus aan zijn omgeving. In theoretische modellen 
worden deze moleculaire mechanismen echter vaak buiten 
beschouwing gelaten. De introductie van expliciete moleculaire 
mechanismen in modellen van virale evolutie zou tot volledig nieuwe 
inzichten kunnen leiden. 

In dit proefschrift ontwikkel ik methoden om moleculaire tradeoffs in 
de virale levenscyclus te identificeren, hun evolutionaire rol met behulp 
van wiskundige modellen te voorspellen, en deze voorspellingen door 
middel van experimentele evolutie van bacteriële virussen, 
zogenoemde bacteriofagen, te testen. Met deze aanpak laat ik in een 
viertal voorbeelden zien hoe moleculaire mechanismen de aanpassing 
van een virus aan zijn omgeving sterk kunnen beperken. 

In hoofdstuk 2 onderzoek ik de consequenties van verstoorde gen 
expressie voor de fitness en adaptatie van het RNA virus MS2. Voor dit 
experiment werden de vier genen van MS2 één voor één in een 
productieplasmide gecloneerd. Met dit plasmide kunnen virale genen 
constitutief worden geproduceerd. Deze productie kan niet 
gecontroleerd worden door het virus en verstoort daardoor de 
natuurlijke balans van virale eiwitten tijdens de infectiecyclus. Dit heeft 
een sterk remmend effect op de groei van het virus, ook al produceert 
het plasmide viraal genproduct zonder dat het virus er “moeite voor 
hoeft te doen.” Het virus kan zich aan deze verstoring maar in beperkte 
mate aanpassen. Vooral de aanpassing aan een te hoog niveau van het 
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virale RNA replicatie enzym is lastig voor het virus. Overproductie van 
RNA replicatie enzymen blijkt zo even efficiënt als antivirale strategie, 
als de repressie van de productie van deze eiwitten – het doel van vele 
bestaande antivirale strategieën. Echter blijkt het voor het virus lastiger 
zich aan te passen aan de over-productie van RNA replicatie enzymen 
dan aan hun repressie. Dit biedt een perspectief voor een mogelijke 
antivirale strategie die bestand is tegen virale adaptatie. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de evolutie van de infectiviteit van bacteriofagen 
in enerzijds een vloeibare omgeving en anderzijds een ruimtelijk 
gestructureerde omgeving. Theoretische modellen voorspellen dat een 
te hoge mate van infectiviteit in een ruimtelijk gestructureerde 
omgeving nadelig is, omdat geïnfecteerde gastheercellen een barrière 
voor de verdere verspreiding van het virus vormen. Daarom kan een 
lage infectiviteit in een ruimtelijk gestructureerde omgeving voordelen 
hebben. In een vloeibare omgeving verdwijnen deze voordelen en zal 
een virus tot zijn maximale infectiviteit evolueren. Wij demonstreren 
dit effect door middel van experimentele evolutie van bacteriofaag 
ΦX174 in een ruimtelijk gestructureerde evenals in een vloeibare 
omgeving. Hoewel onze resultaten de theoretische verwachtingen 
bevesigen, hebben verdere controle-experimenten aangetoond dat deze 
resultaten beïnvloed zijn door de aanwezigheid van een tot nu toe 
onbekende (pro)faag in het genoom van de gastheerbacterie. De 
ontdekking van deze onbekende faag en zijn potentiële invloed op de 
experimentele evolutie van bacteriofaag ΦX174 is het onderwerp van 
hoofdstuk 4. Uiteindelijk identificeren wij in hoofdstuk 4 de onbekende 
faag door middel van sequentieanalyse als een virus uit de familie van 
lysogene virussen. Lysogene fagen kunnen zich via integratie in het 
gastheergenoom van moedercel tot dochtercel verspreiden. Deze 
manier van verspreiding wordt verticale verspreiding genoemd. Het 
bestuderen van deze vorm van virale verspreiding was de aanleiding 
voor het theoretische werk in hoofdstuk 5.  
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Hoofdstuk 5 beschrijft de evolutie van een virus dat zowel horizontale 
transmissie (tussen ongerelateerde gastheren) als ook verticale 
transmissie (van moeder tot dochtercel) vertoont. Een belangrijke 
voorwaarde voor verticale transmissie is het overleven van de 
gastheercel. Om overleven van de gastheercel te waarborgen moet een 
virus enerzijds zijn eigen virulentie beperken, maar anderzijds zijn 
gastheercel tegen de overname door een virulente virus-mutant 
beschermen. De mechanismen voor de beperking van virulentie en de 
bescherming tegen overname zijn in lysogene virussen nauw 
gerelateerd. Een virus dat zijn eigen virulentie beperkt is daarom 
automatisch immuun tegen overname door een virulent virus. Een 
virulent virus is daarentegen niet efficiënt in de bescherming van zijn 
gastheercel. Deze tradeoff leidt tot de mogelijkheid van coëxistentie 
van virulente (slecht beschermende virussen) en niet-virulente (goed 
beschermende virussen). Dit verklaart het voorbestaan van niet-
virulente virussen in de aanwezigheid van virulente mutanten. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de tegenstrijdige effecten van het eiwit 
neuraminidase op de levenscyclus van het influenza virus en de 
gevolgen voor virale evolutie. Neuraminidase verbreekt de binding van 
het virus aan de gastheercel en heeft daarmee een nadelig effect op de 
vroege stadia in de virale levenscyclus. Anderzijds is de activiteit van 
neuraminidase noodzakelijk aan het einde van de virale levenscyclus 
wanneer nieuw gevormde virusdeeltjes de gastheercel verlaten. 
Neuraminidase heeft daarom tegelijkertijd voordelige en nadelige 
effecten op virale reproductie. De balans tussen deze relatieve voor- en 
nadelen is afhankelijk van de weefsels waarin een virus zich bevindt, 
en de aanwezigheid en kwaliteit van geschikte bindingsreceptoren. De 
optimale activiteit van neuraminidase verschilt tussen deze weefsels. 
Aanpassing van de neuraminidase-activiteit aan een bepaald type 
weefsel kan daarom de aanpassing aan een ander type weefsel 
verminderen. Een virus dat bijvoorbeeld aangepast is aan longweefsel 
heeft daardoor een neuraminidase-activiteit die groei op andere 
weefsels kan verhinderen. Aanpassing van het virus kan daarom tot 
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specialisatie voor een bepaald type weefsel leiden. Specialisatie in een 
bepaald type gastheerweefsel is op haar beurt een belangrijke factor 
voor virulentie en transmissie van het virus. De specialisatie van 
neuraminidase activiteit voor bepaalde typen weefsel is daarom een 
mogelijke verklaring voor de dichotomie tussen influenzastammen met 
hoge virulentie maar slechte transmissie en influenzastammen met lage 
virulentie maar goede transmissie. 

Met deze vier voorbeelden wordt de rol van moleculaire beperkingen 
voor de optimale aanpassing van de virale levenscyclus aan de 
omgeving van een virus aangetoond. Onze aanpak vormt een algemene 
strategie om de evolutionaire zwaktepunten van specifieke virussen te 
identificeren en wijst de weg naar de ontwikkeling van antivirale 
strategieën die bestand zijn tegen de evolutie van virale resistentie. 

 




