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Samenvatting voor niet ingewijden

Virussen zijn ziekteverwekkers opgebouwd uit genetisch materiaal, het genoom, dit kan 
RNA of DNA zijn, omhuld door een eiwitmantel, het capside genoemd. Virussen zijn niet 
in staat zelfstandig te vermenigvuldigen, hiervoor is een gastheercel nodig. Na binding van  
een receptor (eiwit) op de gastheercel kan het virus de cel in. Eenmaal in de cel worden de 
cellulaire processen gebruikt om het genetisch materiaal te vermenigvuldigen en eiwitten 
te produceren, waaruit nieuwe virusdeeltjes opgebouwd kunnen worden. Deze nieuw 
geproduceerde virusdeeltjes verlaten de cel om weer nieuwe cellen te infecteren. 

Een grote groep virussen zijn de picornavirussen, dit zijn de kleinste en oudste RNA 
virussen bekend. Binnen deze groep vallen de humane enterovirussen (HEV) en de 
humane parechovirussen (HPeV). Het genoom van deze virussen is opgebouwd uit 7300 
nucleotiden (de genetische code), die coderen voor 10 eiwitten. Drie eiwitten (VP0, VP3, 
VP1) waarvan elk 60 kopieën vormen het capside. De zeven andere eiwitten zijn nodig 
voor het vermenigvuldigingsproces.  De groep van HPeVs bestaan uit 16 verschillende 
genotypen, die worden ingedeeld op basis van verschillen in de genetische code.  De 
eiwitten zijn weer opgebouwd uit bouwstenen, peptides genaamd. Een belangrijk motief 
in deze bouwstenen is het RGD motief. De genotypes 1, 2, 4, 5 en 6 hebben dit motief, 
dat belangrijk is voor het binden van het virus aan de receptor op de cel. De genotypen 
HPeV3, 7-16 bevatten dit motief niet, en kunnen dus niet aan de cel binden via dit motief. 
Het motief dat deze virussen gebruiken om aan de cel te binden, en via welk cellulair eiwit 
dit gaat, is onbekend. Humane parechovirussen worden meestal geassocieerd met milde 
symptomen, waaronder luchtweginfecties en infecties van het maag-darmkanaal, maar ook 
met ernstiger ziektebeelden zoals verlammingen, infectie van het centraal zenuwstelsel, 
en ernstig algeheel ziek zijn bij pasgeborenen. In reactie op virussen wordt in het lichaam 
het immuunsysteem actief. Een deel van die afweer is de productie van antistoffen door 
B-cellen. Deze antistoffen zijn specifiek en kunnen op verschillende manieren bijdragen aan 
het tegengaan van de virale infectie. Ze binden aan het virus waardoor het immuunsysteem 
in staat is het virus verder kapot te maken, of  ze binden aan het virus waardoor de virus-cel 
(receptor) binding tegen gegaan wordt waardoor het virus zich niet verder kan verspreiden. 
Dit laatste wordt virusneutralisatie genoemd. Na een infectie komt deze antistofproductie op 
gang, antistoffen specifiek gericht tegen dit virus kunnen worden aangetoond in het bloed en 
wordt je ‘seropositief ’ tegen het specifieke virus. In pasgeboren baby’s is de immuunrespons 
nog niet volledig ontwikkeld, wat ze vatbaar maakt voor infecties. Tijdens de zwangerschap 
krijgen baby’s via de placenta antistoffen van de moeder mee, en deze antistoffen bieden 
bescherming tegen infecties in de eerste maanden na geboorte. 
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In de pathogenese van virussen, daarmee wordt bedoeld het infectieproces en de schade 
die het virus hiermee aanricht, spelen verschillende factoren een rol. Allereerst welke cel of 
orgaan het virus kan infecteren; dit is afhankelijk is van het type cel en de eiwitten (receptoren) 
aanwezig op deze cel. De voorkeur van virussen voor een cel wordt het cel tropisme van 
dat virus genoemd. Ten tweede is de bescherming van het immuunsysteem tegen de virus 
infectie belangrijk.  In dit proefschrift wordt het cel tropisme en de antistofbescherming 
tegen HPeVs onderzocht. 

Receptor binding speelt een grote rol in de pathogenese van het virus. Allereerst wilden 
we weten welke laboratorium cellijnen geïnfecteerd konden worden met de verschillende 
virus types. Hierbij hebben we naast de standaard meetgraad voor virusinfectie van de cel, 
het zogenaamde ‘CPE’ (cytopathic effect, het effect van een virusinfectie op de vorm van 
de cellaag), een tweede meetmethode geïntroduceerd (Hoofdstuk 2). Deze meetmethode 
bestaat uit het meten van de productie van virus door de detectie van het aanwezig genetisch 
materiaal van het virus. Door het introduceren van deze nieuwe meetmethode zagen we dat 
er meer soorten cellen geïnfecteerd werden dan we voorheen hadden gezien. We zagen ook 
dat er al virusvermeerdering plaatsvindt zonder dat het CPE zichtbaar is.
Om  de pathogenese van HPeV1 en HPeV3 te vergelijken is er een selectie gemaakt van 
verschillende HPeV1 en HPeV3 isolaten van patienten met milde en ernstige symptomen 
gedurende een HPeV1 of 3 infecties (Hoofdstuk 3). Deze isolaten zijn gebruikt om cellen die 
ooit geisoleerd zijn uit menselijk darmtumor en longtumor weefsel, en een cellijn afkomstig 
van cellen uit het centraal zenuwstelsel te infecteren, om te kijken naar het verschil in 
celtropisme om zo een link te kunnen leggen met ernst van ziekte. We zagen dat de HPeV3 
stammen met name geïsoleerd uit patiënten met ernstige symptomen beter repliceerden 
op de neurale cellijnen in vergelijking tot de HPeV1 stammen, maar verder kon er geen 
duidelijke relatie gelegd worden tussen celtropisme van het virus en de ernst van ziekte 
in de patient.   De cellijnen gebruikt zijn allemaal continu groeiende cellijnen geïsoleerd 
uit tumoren, en dezen zijn niet representatief voor het gezonde weefsel in de mens. In 
hoofdstuk 4 beschrijven we een humaan luchtweg epitheel cel systeem wat precies lijkt 
op het opperste luchtwegweefsel in de mens. Dit systeem kan heel goed gebruikt worden 
om een virusinfectie in de luchtwegen van de mens te bestuderen. In dit humaan luchtweg 
epitheel is ook de replicatie van HPeVs gemeten. In tegenstelling tot wat er waargenomen 
is in standaard cellijnen, zagen we dat HPeV3 beter repliceerde dan HPeV1. Daarbij zagen 
we replicatie van HPeV9 en HPeV14 in humaan luchtwegepitheel, terwijl deze stammen 
niet konden repliceren in standaard cellijnen. Net als HPeV3, hebben HPeV9 en HPeV14 
genetisch niet het RGD motif, maar kunnen ze wel het luchtwegepitheel infecteren. Dit 
betekent dat in dit luchtwegepitheel de nog onbekende HPeV receptor aanwezig is. Het 
verschil in groei van de HPeV typen tussen de verschillende cellijnen laat zien hoe belangrijk 
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de keuze is van cellijnen in verder (receptor) onderzoek. 
 
Studies hebben aangetoond dat er veel HPeV1 antistoffen aanwezig zijn in het bloed 
van mensen van verschillende leeftijdsgroepen in diverse landen, maar over de andere 
circulerende HPeV types zijn geen data bekend. In hoofdstuk 5 wordt er gekeken naar 
de aanwezigheid van antistoffen tegen HPeV1 t/m 6 in een selectie van verschillende 
leeftijdsgroepen uit Nederland en Finland. Het bleek dat in de meeste volwassenen 
beschermende neutraliserende antistoffen tegen HPeV1 en HPEV2 konden worden 
aangetoond (in 86%-99%).  De hoge positiviteit tegen HPeV2 was niet verwacht, omdat in 
beide landen geen HPeV2 infecties worden gezien. De seroprevalentie, dus het aantoonbaar 
zijn van specifieke antistoffen in het bloed, tegen HPeV4 was hetzelfde in beide populaties 
(60% in Finland en 62% in Nederland), terwijl de seroprevalentie tegen HPeV5 (75% vs. 
35%) en HPeV6 (74% vs. 57%) hoger was in Nederland vergeleken met Finland. In beide 
landen vonden we lage seroprevalenties tegen HPeV3, 4% in Finland en 8% in Nederland. 
Dit was wederom niet verwacht omdat HPeV3 infecties in Finland en Nederland zeer 
regelmatig worden gevonden, waarbij er dus verwacht wordt dat er antistoffen aantoonbaar 
zullen zijn in de populatie. Verder bleek dat specifieke HPeV3 antistoffen vervaardigd in 
dieren of geïsoleerd uit mensen het virus niet konden neutraliseren. Deze data laten zien 
dat er of weinig neutraliserende antistoffen aanwezig zijn in de verschillende populaties of 
dat de antistoffen het virus niet goed kunnen binden, waardoor er nog steeds binding van 
het virus plaats kan vinden aan de receptor op de cel. Bij de andere HPeV types worden 
de beschermende specifieke antistoffen wel gevonden in het bloed, en kunnen ze het 
desbetreffende virus type neutraliseren, waardoor er bescherming optreedt tegen latere 
infectie met dit type. De afwezigheid van beschermende antistoffen tegen HPeV3 in de 
bevolking kan dus ook verklaren waarom pasgeborenen geïnfecteerd raken met HPeV3: er 
zijn geen beschermende antistoffen van de moeder aanwezig tegen HPeV3.  

In het tweede deel van deze thesis worden de hiervoor beschreven bevindingen met betrekking 
tot neutralisatie verder uitgelicht. Door middel van het enten van konijnen met HPeV1 en 
3 zijn er tegen HPeV1 en HPeV3 antistoffen gemaakt, zogenaamde polyclonale antistoffen, 
dit is een mix van antistoffen gericht tegen verschillende oppervlakte delen van het virus. 
Daarnaast hebben we met een geavanceerde methode ook menselijke antistoffen gemaakt 
door een B cel, die gericht zijn tegen een deel van het oppervlakte van het virus, zogenaamde 
monoklonale antistoffen. Dit resulteerde in twee antistoffen gericht tegen HPeV1 en drie 
antistoffen gericht tegen HPeV3 (Hoofdstuk 6 & Hoofdstuk 8).  De verschillende antistoffen 
zijn allemaal getest voor neutralisatie en binding van de verschillende typen HPeV1-6.  
De polyclonale antistof gericht tegen HPeV1 laat kruisbinding zien aan de verschillende 
types, maar was ook in staat om de verschillende typen te neutraliseren, dit is te verklaren 
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aan de mix van antistoffen gericht tegen verschillende oppervlakte delen van het virus. In 
tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, dat de monoclonale antistoffen gericht zijn 
tegen één deel van het virus en dus specifiek zijn voor binding en neutralisatie van 1 specifiek 
genotype, waren beide monoclonale antistoffen in staat om zowel HPeV1 als HPeV2 te 
neutraliseren, waar een van de twee antistoffen (Antistof 1) zelfs in staat was om ook de 
genotypen HPeV4, 5 en 6 te neutraliseren. Beide HPeV1 antistoffen waren niet in staat om 
het type HPeV3 te neutraliseren. Via een specifieke methode (peptide scanning) blijkt dat 
de Antistof 1 bindt aan het eerder genoemde RGD eiwit en dus de binding van het virus 
aan het receptor eiwit blokkeert. Voor de identificatie van het virus deel waaraan Antistof 
2 bindt was een meer geavanceerde techniek nodig, waarbij de binding van de antistof aan 
het virus in beeld wordt gebracht door middel van cryo-elektronen microscopie. Hieruit 
blijkt dat de antistof twee verschillende plekken op twee verschillende virus eiwitten bindt, 
VP0 en VP3, en dus de samenstelling van het hele virus nodig heeft om te kunnen binden 
(Hoofdstuk 7). 
De polyclonale HPeV3 antistof was in staat om alle typen HPeV1-6 te binden maar was 
niet goed in staat de virus infectie te neutraliseren, dit was alleen mogelijk met een heel 
hoge concentratie antistof. De monoclonale antistoffen lieten alleen specifieke binding 
zien aan  HPeV3, en geen neutralisatie. Mogelijk kan de antistof de virusinfectie (in een 
celkweek systeem) niet neutraliseren. Het in beeld brengen van de structuur van HPeV1 
en HPeV3 kan meer inzichten geven in de verschillen in receptor en antistofbinding tussen 
deze typen. In deze thesis hebben hebben we met behulp van cryo-elektronen microscopie 
een structuur weergave van HPeV3 gegenereerd (Hoofdstuk 9).  Verder onderzoek is nodig 
om meer gedetailleerde uitspraken te doen over de verschillen tussen HPeV1 en HPeV3.

In deze thesis hebben wij aangetoond dat HPeV3 verschilt in zowel cel tropisme als antistof 
neutralisatie ten opzichte van de andere genotypen. Dit is waardevolle informatie in verder 
onderzoek naar de pathogenese van HPeV3 en de ontwikkeling van de momenteel nog niet 
beschikbare behandeling en medicijnen tegen HPeV infecties. 
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dit proefschrift. Natuurlijk wil ook de rest van de klinische virologie bedanken, ondanks dat 
ik wat verder weg zat, voelde ik me erg welkom en jullie behulpzaamheid en interesse was 
altijd groot. Ik wil graag de kwekers speciaal bedanken: Gerrit, Hetty en Karin. Ik heb zo 
ontzettend veel van jullie geleerd, meer ervaren kwekers dan jullie zijn er niet. Jullie waren 
altijd enthousiast, behulpzaam en geïnteresseerd. En wat heb ik met jullie gelachen, beter 
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Waar momenteel onze wegen deels, voor langere of kortere tijd, scheiden, hoop ik dat de 
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