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Humaan coronavirussen veroorzaken luchtweg infecties, variërend van verkoudheid tot 
ernstige acute luchtweg infecties. Humaan coronavirus (HCoV) NL63 en 229E zijn twee 
van de vier humane coronavirussen die wereldwijd voorkomen en behoren tot dezelfde 
groep (de alpha-coronavirussen). HCoV infecties kunnen leiden tot ziekenhuisopname 
van kinderen, ouderen en immuungecompromitteerden patiënten. Wereldwijd worden 
ongeveer 5% van alle hoge en lage luchtweginfecties bij in het ziekenhuis opgenomen 
kinderen veroorzaakt door HCoV-229E en HCoV-NL63. De klinische verschijnselen 
van HCoV-229E in geïnfecteerde personen zijn hoofdpijn, loopneus, koude rillingen, 
hoesten en zere keel, terwijl de symptomen waargenomen bij HCoV-NL63 geïnfecteerde 
patiënten ernstiger lijken, koorts, hoesten, keelpijn, bronchiolitis en longontsteking. 
Bovendien is HCoV-NL63 onlangs in verband gebracht met de kinderziekte pseudokroep. 
Herbesmettingen met HCoV-229E en HCoV-NL63 komen gedurende het hele leven voor. 
Kennis over de onderliggende principes van HCoV pathogenese is marginaal, en er zijn 
geen effectieve therapeutische behandelingsmogelijkheden beschikbaar.
 De huidige kennis over de unieke verwantschap tussen HCoV-NL63 en HCoV-229E 
wordt beschreven in hoofdstuk 1, met aandacht voor de verschillen en de gelijkenissen 
van beide HCoVs. 
 In hoofdstuk 2 is beschreven op welke leeftijd kinderen voor het eerst worden 
geconfronteerd met een HCoV-NL63 infectie en op welke leeftijd zij voor het eerst 
antistoffen genereren tegen HCoV-NL63. We laten zien dat dit voor HCoV-NL63 en 
HCoV-229E in de meeste gevallen optreedt voordat kinderen 3.5 jaar oud zijn. Dit betekent 
dat ieder mens een eerste HCoV-NL63 en HCoV-229E infectie doormaakt tijdens de 
kindertijd. In een vervolgstudie vergelijken we de infectie frequentie van HCoV-NL63 en 
HCoV-229E samen met HCoV-HKU1 en HCoV-OC43, bij gezonde en in het ziekenhuis 
opgenomen kinderen (hoofdstuk 4). Het werd duidelijk dat HCoV-NL63 en HCoV-OC43 
infecties frequent op jonge leeftijd voorkomen, vaker dan HCoV-HKU1 of HCoV-229E 
infecties (hoofdstuk 4). De meest opvallende observatie was dat, ondanks deze frequentie 
verschillen, er geen aanwijzingen waren dat infectie door een bepaalde HCoV tot meer 
ziekenhuisopnames leidt.
 De pathogeniciteit van HCoVs kan worden bepaald met behulp van een dierlijke 
modelsystemen. Helaas zijn er voor de meeste HCoVs, waaronder HCoV-NL63, geen 
geschikte diermodellen gerapporteerd. HCoV-NL63 kan repliceren in niercellen van 
resusapen, daarom werd onderzocht of resusapen geïnfecteerd kunnen worden door 
HCoV-NL63 (hoofdstuk 3). We observeerden seroconversie voor HCoV-NL63 en 
mogelijk zijn deze apen een geschikt diermodel voor het bepalen van de pathogeniciteit 
van HCoV-NL63 (hoofdstuk 3). 
 HCoV-NL63 wordt geassocieerd met de kinderziekte pseudokroep, en alle gegevens 
tonen aan dat dit niet het geval is voor HCoV-229E. Onderscheid tussen beide virussen 
is van belang voor epidemiologische studies en klinische diagnostiek. Een dubbele 
antilichaam-sandwich enzym-gebonden immuunabsorberende test (DAS-ELISA) werd 
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ontwikkeld, als een potentieel hulpmiddel voor de identificatie en differentiatie tussen 
HCoV-NL63 en HCoV-229E infecties (hoofdstuk 5). Voor deze test is geen  speciale 
apparatuur nodig, dus met name bruikbaar in ontwikkelingslanden.
 Er bestaan 2 types van HCoV-NL63, maar recombinatie treedt regelmatig op waardoor 
de circulerende HCoV-NL63 isolaten een mozaïek genoom compositie vertonen 
(hoofdstuk 6). De genoom compositie laat zien dat HCoV-NL63 een intact gen heeft 
tussen het Spike en het Envelop gen (ORF3 gen, hoofdstuk 6). In het laboratorium isolaat 
van HCoV-229E is een homoloog van dit gen (ORF4) niet intact. Analyse van de ORF4 
regio van HCoV-229E onder laboratorium en klinische isolaten laat zien dat de genoom 
kaart van HCoV-229E afwijkt van wat er in het verleden is voorgesteld en dat het ORF4 
eiwit waarschijnlijk essentieel is tijdens in vivo infectie (hoofdstuk 7).
 De meeste humane respiratoire virussen repliceren in epitheelcellen, maar voor 
sommige recent geïdentificeerde menselijke respiratoire virussen zijn er geen in vitro 
celkweek systemen beschikbaar. Gebruikmakend van een celkweek systeem gebaseerd op 
humaan luchtweg epitheel, tonen wij voor het eerst replicatie van een eerder onkweekbaar 
virus aan, het humaan bocavirus, met het volledige transcriptie profiel (hoofdstuk 8). 
Bovendien kan humaan luchtweg epitheel gebruikt worden als universeel HCoV celkweek 
systeem (hoofdstuk 9). Het cel tropisme van klinische HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-
HKU1 en HCoV-OC43 isolaten werd bepaald, waaruit blijkt dat HCoV-229E een ander 
type mensenlijke longcellen infecteert dan HCoV-NL63, HCoV-OC43 en HCoV-HKU1 
(hoofdstuk 9).
 Net als SARS-CoV, maakt HCoV-NL63 gebruik van angiotensin converting enzyme 
2 (ACE2) als receptor voor het binnendringen van zijn gastheercel. Een infectie met 
SARS-CoV veroorzaakt een robuuste daling van de cellulaire ACE2 expressie en er is 
gesuggereerd dat dit SARS-CoV effect op ACE2 betrokken is bij de ernst van de ziekte. We 
laten zien dat de cellulaire ACE2 expressie tijdens een HCoV-NL63 infectie ook negatief 
gereguleerd wordt (hoofdstuk 10), en daarmee blijft de vraag waarom HCoV-NL63 een 
milder ziektebeloop heeft in vergelijking met SARS-CoV onbeantwoord.


