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In 5 tot 30% van de kinderen die in het ziekenhuis opgenomen worden met een luchtweg infectie 

kan geen virus worden gevonden in de routine diagnostiek. Een mogelijkheid is dat deze kinderen 

besmet zijn met een onbekend virus. Om een nieuw virus met moleculaire methodes te detecteren, 

zoals PCR en sequencen, is een sequentie afhankelijke of een sequentie onafhankelijke methode 

te gebruiken. Voor een sequentie afhankelijke methode, zoals gedegenereerde primers, is een 

indicatie nodig om welk soort virus-familie het gaat. Voor de sequentie onafhankelijke methode 

(zoals random PCR en virus discovery cDNA-AFLP: VIDISCA) is enige kennis van de virus familie 

vooraf niet nodig maar de reactie wordt geremd door achtergrond DNA/RNA, zoals ribosomaal 

RNA (rRNA). Hierdoor was het voorheen bijna niet mogelijk om deze methode te gebruiken op 

patiënten materiaal omdat hierin te veel DNA van de gastheer aanwezig is. De sequentie 

onafhankelijke methode is wel te gebruiken voor virus kweek materiaal, maar een probleem is 

dat niet alle virussen gekweekt kunnen worden. Voor toekomstige identificatie van nieuwe virussen 

zullen de sequentie onafhankelijke methoden zodanig geoptimaliseerd moeten worden dat het 

mogelijk is om in patiënten materiaal een virus te identificeren.  

In hoofdstuk 2 wordt de optimalisatie van VIDISCA beschreven zodat patiënten materiaal 

gebruikt kan worden om onbekende virussen te identificeren. Een aantal aanpassingen leiden tot 

een significante verbetering van de techniek. Ten eerste wordt de reverse transcriptie uitgevoerd 

met 96 hexameren die ontwikkeld zijn om niet aan ribosomaal RNA te kunnen binden maar wel 

op het genetisch materiaal van virussen. Door deze hexameren te gebruiken wordt de 

gevoeligheid van VIDISCA 100x groter. Een wijziging van de restrictie enzymen (van 

Mse1+HinP1 naar alleen Mse1) zorgt ervoor dat het aantal mogelijke viraal amplificeerbare 

fragmenten vergroot wordt en tegelijk het aantal mogelijke rRNA amplificeerbare fragmenten 

verkleind. De overgebleven rRNA fragmenten werden verder gereduceerd door blokkerende 

rRNA-blocking oligos te gebruiken die binden aan rRNA. Deze oligos kunnen niet worden 

verlengd aan de 3’ kant en tijdens de reverse transcriptie stap kan er van deze rRNA gebieden 

geen cDNA gemaakt worden. Behalve de reductie van de achtergrond wordt VIDISCA nog 

gevoeliger gemaakt door de producten te sequencen met behulp van next generation 

sequencing: hierdoor kan een minderheid populatie (viraal RNA/DNA) worden geïdentificeerd in 

een monster met hoog achtergrond RNA/DNA indien er genoeg sequenties gegenereerd worden. 

Met de geoptimaliseerde VIDISCA-454 is de methode uiteindelijk zo gevoelig dat in de 
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meerderheid van de respiratoire samples een virus aantoonbaar is, en de detectiegrens wordt 

hiermee ongeveer 10.000 kopieën viraal genoom per ml klinisch materiaal.  

De hoge gevoeligheid van de methode beschreven in hoofdstuk 2 was gemeten in respiratoir 

materiaal. In hoofdstuk 3 is de gevoeligheid in bloed (serum) en ontlasting bepaald. VIDISCA-

454 is in serum even gevoelig als in respiratoir materiaal, terwijl in ontlasting de methode meer 

last heeft van achtergrond RNA/DNA. De gevoeligheid is daardoor in ontlasting slechts  100.000 

viraal genoom kopieën per ml suspensie, en in serum 10.000 genoom kopieën per ml. Aangezien 

bij een acute infectie de concentraties van een ziekmakend virus vele malen hoger kan zijn dan 

deze waardes is de methode goed te gebruiken voor detectie van onbekende virussen bij acute 

luchtweg, darm en systemische infecties.  

Hoofdstuk 4 betreft virus identificatie in monsters van een hond met hepatitis. De identificatie van 

Canine Adenovirus in een virus cultuur door middel van VIDISCA-454 toonde de kracht aan van 

deze methode. In totaal waren 84% (7738 van 9190) van de verkregen sequenties viraal en 

bijna het hele virale genoom werd verkregen.  

In hoofdstuk 5 wordt de identificatie van humaan parechovirus (HPeV) 5 en 6 beschreven uit virus 

culturen van de GGD in Amsterdam. HPeV-5 was nog niet eerder aangetoond in Nederland en 

HPeV-6 was op het moment van identificatie nog niet beschreven. Het genoom van HPeV-6 is 

geanalyseerd op kenmerken bekend van andere HPeV stammen zoals het RGD motief in het VP1 

eiwit. 

In hoofdstuk 6 is onderzocht hoeveel jaar geleden de HPeVs bij de mens zijn geïntroduceerd. Via 

een “relaxed lognormal molecular clock” analyse is de nucleotide substitutie ratio bepaald van 

de P1 regio (N=29; median: 2.21 x 10-3 s/s/y) en VP1 (N=199 2.79 x 10-3s/s/y) en is de “Time 

to Most Recent Common Ancestor (TMRCA)” bepaald. De berekeningen laten zien dat grofweg 

400 jaar geleden de voorouder van de parechovirussen voor het eerst de mens geïnfecteerd zou 

kunnen hebben.  

In hoofdstuk 7 is de genetische relatie tussen de verschillende HPeV typen beschreven met behulp 

van 18 virale genomen die gesequenced zijn. Hieruit blijkt dat type HPeV-1 beter onderverdeeld 

kan worden in HPeV-1A en HPeV-1B, aangezien de variatie in VP1 tussen deze twee HPeV-1 

varianten zeer groot is en tussen de grootte van inter- en intratype variatie in ligt. Verder worden 

de recombinatie punten geïdentificeerd die zich voornamelijk aan de 5’ en 3’ kant van P1 regio 

bevinden.   


