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5 
6 Summary & Samenvatting 

Chapter 1: General introduction 

The herpes viruses (Herpesviridae ) belong to a family of double-stranded DNA viruses. The 
herpes viruses are found in eukaryotes, organisms consisting of cells whose nucleus can 
divide and is surrounded by a nucleus membrane. Due to the fact that every animal species 
has its own herpes family it is presumed, that the virus is of very old origin and that 
through millions of years it has been able to adapt itself to life on earth. 
The family of herpes viruses are subdivided into three subfamilies. 
Alphaherpesviruses are rapidly growing viruses which finally destroy the cells in which 
they grow and, once present in the body, have a permanent latent existence. 
Betaherpesviruses grow slower than the alpaherpesviruses, causing swelling of the infected 
cells and slower destruction. Gammaherpes viruses multiply in lymphocytes causing 
transformation into malignant cells. 
At present, eight herpes viruses are known to infect humans. Three of them are 
alphaherpesviruses: herpes simplex virus 1 (HSV-1) which causes a cold sore on the lips, 
herpes simplex virus 2 (HSV-2), which is responsible for the sexually transmitted condition 
herpes genitalis which causes recurrent painful eruptions on the genitals and in the region 
of the anus, and the varicella-zoster virus (VZV) which persists latently in the body of 
everyone who has suffered from chickenpox and which can manifest itself later as shingles. 
The cytomegalovirus, which is a betaherpes virus, causes serious general illness in patients 
with a low resistance such as patients suffering from AIDS and patients who have 
undergone an organ transplant. The Epstein-Barr virus is a gammaherpes virus and causes, 
amongst other conditions, glandular fever. Additionally there are two herpes viruses 
which are simply called number 6 and 7, which cause fever and skin eruptions. Herpes 
virus 8, which has recently been discovered, is said to be related to certain skin tumors with 
AIDS patients, the Kaposi sarcoom. Although, at present, eight human herpes viruses are 
known, the dermatovenereologist is mostly confronted with the symptoms which are 
caused by the alphaherpesviruses. 
The diagnosis chickenpox (varicella), shingles (herpes zoster) and herpes (herpes simplex) 
is generally made on the grounds of clinical evidence. But other viral and non-viral skin 
conditions, resulting in blebs and blisters or pustules, sometimes strongly resemble the 
herpetiform eruptions of the skin and bordering mucous membranes which are caused by 
the human alphaherpesviruses. Especially with complaints in the genital and anal region, 
the dermato-venereologist sometimes has to consult a laboratory to be able to make a 
correct diagnosis. 
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The herpesvirus sometimes manifests itself in the affected parts of patients with eczema. 
Seeing as eczema is usually treated by medication which suppresses the defence 
mechanism, the wrong treatment can easily be given leading to proliferation of the virus 
and an increasingly sick patient. 
It is of crucial importance to a small group of people that the diagnosis is made as quickly 
as possible.They often have a defect immunity system through illnesses such as AIDS or 
leukaemia or through defence repressive medication following a transplant. Additional 
laboratory research may therefore be necessary to confirm the clinical diagnosis. Herpes 
can also have fatal consequences for infants whose immunity system is still in the early 
stages of development. The first vesicles on the baby's skin could be the first symptoms of 
a life threatening situation. In the case of a herpes infection, the treatment must begin at 
the earliest possible stage to prevent a serious outcome. 
Until the eighties there were no quick laboratory methods available to diagnose a herpes 
infection and the Doctor was entirely dependent on clinical evidence . Nowadays, the 
diagnosis is still made in this fashion but certain cases give rise to reservations. 
Laboratories make frequent use of the immunofluorescent test in which labelled 
antibodies, which attach themselves to the herpesvirus, are used. Due to the fact that these 
antibodies light up once exposed to the light of a special microscope, it is possible to 
establish the presence of the herpesvirus.This test lasts at least two hours. Seeing as the test 
is not fully reliable the virus also has to be cultivated. In the case of a herpes simplex the 
virologist receives the results within two days and is also informed if the pathogen is 
resistant to certain medication. The cultivation of the varicella-zoster virus is far more 
difficult and lasts much longer, often too long for the daily dermatovenereologists practise. 
The Tzanck test is a simple, cheap and quick test with use of the lightmicroscope which 
gives the dermatovenereologist the results within a few minutes. The Tzanck test can easily 
be performed during the surgery hours. This test is only the first step to the final diagnosis, 
seeing as it can not determine the type of alphaherpes virus which one is dealing with. 
Viral culture is an excellent method for academic hospitals to gain an accurate diagnosis 
but most of the local hospitals in the Netherlands do not have the facilities to do so. They 
send their herpes viral material to a central virological laboratory in the area. 
Alphaherpesviruses, in particular the varicella-zoster virus, are extremely vunerable and 
can be easily impaired during transport. This makes the culture of herpesviruses less 
reliable for the local hospitals. 

If lightmicroscopic research and viralculture can not supply a final diagnosis, more 
advanced research, e.g. with the help of immunoelectron microscopy or molecule-
diagnostic DNA-augmenting techniques such as the polymerase-chain-reaction (PCR), is 
needed. 

Chapter 2: Tzanck smear and viral culture in diagnosis of herpes 
simplex virus and varicella-zoster virus infection 

In chapter 2.1 the Tzanck smear is presented as a very easy and rapid test for the detection 
of a herpetic infection in skin lesions. For the Tzanck smear, a scalpel is used to carefully 
scrape material from the base of a fresh vesicle or pustule, and the scraping is smeared on a 
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slide and air dried. After drying, the material is fixed in methanol and stained preferentially 
with a rapid staining based on the immersion procedure, because the staining can be done 
within one minute. 
In chapter 2.2 the results of our study, conducted in a pediatric clinic, focussed on herpetic 
and non-herpetic vesicular and bullous skin disorders, indicated the high sensitivity 
(> 80%) and specificity (>90%) of the Tzanck smear. 
Comparable results were obtained with herpetic skin lesions in our study dealing with 
genital herpes, as described in chapter 2.3. In vesicular skin and mucous membrane lesions 
a Tzanck smear specificity of 100% was obtained. In women with genital ulcerous mucous 
membrane lesions the Tzanck smear sensitivity drops to 44%, that makes cytodiagnosis not 
suitable for a routine screening test to exclude genital herpetic infection. On the other 
hand positive Tzanck smear results are very reliable in confirming the clinical diagnosis of 
herpetic infection. 
In chapter 2.4 a systematic diagnostic approach of pustular eruptions in the neonate is 
proposed. The need for investigating every neonate with pustules for an infectious disease 
is emphasized. The Tzanck smear, the Gram stain and a potassium hydroxide preparation 
are important quick diagnostic tests. The Tzanck smear is a very easy, rapid and sensitive 
test for detection of a herpetic infection as well as noninfectious pustular eruptions. 
Therefore, the Tzanck smear should be the first test to be performed. Moreover, a Gram 
stain and potassium hydroxide preparation should be performed in cases of neonatal 
pustular disorders to detect bacterial and fungal infections. The goal of this diagnostic 
approach is to spare a healthy neonate, with a benign transient condition, an invasive 
evaluation for sepsis, potentially harmful antibiotic therapy, and prolonged hospitalization 
with its own inherent morbidity. 

Chapter 3: Immunogold electron microscopy in diagnosis of herpes 
simplex vims and varicella-zoster virus infection 

In many hospitals in Holland an adequate laboratory facility for viral culture is not 
available. Specimens must be sent to specialized virological laboratories elsewhere, and 
therefore the processing of viral specimens will be delayed. Especially VZV can loose 
infectivity very rapidly when kept in transport medium for longer periods. Even under 
optimal laboratory conditions, VZV isolation is substantially less sensitive than those for 
HSV. Electron microscopy can be applied as a rapid method for virus diagnosis, and can be 
used in validation studies. 
In chapter3.1 colloidal gold immunoelectron microscopy for rapid diagnosis of VZV 
infections by discrimination between VZV, HSV-1 and HSV-2, is described in detail. 
Chapter3.2 describes improved methods for detection of HSV by electron microscopy in 
clinical specimens. A virus concentration procedure by ultracentrifugation is essential to 
increase the sensitivity of herpes virus detection by electron microscopy. The usefulness of 
solid phase immunoelectron microscopy (SPIEM) to enhance the sensitivity of herpes virus 
detection was also investigated. Virus and viral proteins were picked up by a bilayer of 
protein A and capture antibody absorbed to the EM grid. In comparison with colloidal gold 
labelling of viruses directly adsorbed to carbon coated collodion-nickel grids 
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simultaneously trapping of these viral proteins causes high background labeling. SPIEM-
gold labelling methods for herpes virus detection in crude tissue suspension are therefore 
not advisable. The results of immuno-EM were compared with those obtained by virus 
culture and cytodiagnosis. In this study the sensitivity of virus culture for vesicular, 
pustular and ulcerous lesions was 100%, 70% and 63%, respectively. The Tzanck smear 
sensitivity for the same lesion types was 91%, 85% and 56%, respectively. However, EM 
sensitivity did not seem to have a relation with the stage of the lesion: 91%, 100% and 
94%, respectively. The use of ultracentrifugation-treated virus suspensions is crucial for 
obtaining reliable results in immuno-EM as a confirmation test in HSV-diagnosis. 
Chapter3.3 outlines the sensitivity and specificity of the Tzanck preparation in diagnosing 
herpes virus/VZV infection in comparison with viral culture and electron microscopy. VZV 
is less tolerant than HSV to transport and storage conditions. Furthermore, diagnosis on 
the basis of virus isolation takes several days because the VZV proliferates at a slower rate 
than HSV Virus isolation is therefore less suitable for rapid diagnosis of VZV infection. 
Virus isolation of VZV under optimal conditions reached a sensitivity of 80%. In 
circumstances representative for the general practitioner and medical specialists in 
hospitals without facilities for virus culturing the sensitivity of VZV isolation dropped 
dramatically to 14%. The sensitivity of the Tzanck test in this study was as high as 90%. 
The Tzanck test cannot differentiate between VZV and HSV, but is valuable in supporting 
the clinical diagnosis of VZV infection. Direct electron microscopy (negative staining) 
reached a sensitivity of 80%, comparable to the results of virus isolation under optimal 
conditions. The sensitivity of colloidal gold immuno-electron microscopy after a virus 
concentration procedure with ultracentrifugation was 95%. The classical EM technique 
cannot differentiate between VZV and HSV CG-IEM provides the possibility for rapid and 
specific diagnosis in herpetic infections. 

Chapter 3.4 reports on a case of human T-cell lymphotropic virus type 1-positive leukemia 
complicated by atypical multidermatomal herpes zoster. Where standard tests failed, 
cytodiagnosis (Tzanck test) and immuno-electron microscopy unmistakably have proven 
VZV infection. 
In Addendum to Chapter 3, an easy method of storage of EM-grids, applied to this study, is 
described. The conventional grid storage boxes were replaced by large petri dishes. In this 
way, numerous grids of multiple EM experiments can be traced and localized in a 
minimum of time. 

Chapter 4: Detection of varicella-zoster virus and herpes simplex virus 
by polymerase chain reaction with degenerated primers 

As already mentioned, diagnosis of VZV by cell culture is difficult, because virus culture 
facilities are not present in most of the non-academic hospitals. Electron microscopy is 
only available in specialized laboratories. The polymerase chain reaction (PCR) may be an 
attractive method for routine microbiological laboratories. It can be applied in all 
developmental stages of herpetic lesions. The results of PCR can be obtained within days, 
whereas viral culture may take weeks. 
In chapter 4, the results of our study with PCR based on degenerative primers to confirm 
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herpes virus infection were described. Theoretically, the use of degenerative primers may 
give a higher sensitivity in case of detecting (mutant) herpes viruses. The sensitivity of 
virus detection by PCR depends upon the virus sampling procedure: dry sampling allows 
more sensitive detection than wet sampling in Hank's balanced salt solution (HBSS, used in 
clinical practice to conserve virus for culture). Our PCR results strongly suggest that dry 
specimens are more suitable for (storage prior to) PCR detection than HBSS. 

Chapter 5: Immune response to varicella-zoster virus infection in vivo: 
immunoglobulins, complement and cellular infiltrates 

Host defence against viral infection is complex and includes multiple innate, or 
nonspecific, as well as antigen specific mechanisms. Chapter 5 focuses on the detection of 
antiviral antibodies, complement activation, and cellular immune response by VZV 
infection. This chapter reviews the various processes by which VZV evades the host defence 
immune response. Between the primary (varicella) and the reactivated infection (herpes 
zoster) differences in immune system-virus interactions were noticed. Early in varicella, 
T lymphocytes infiltrate lesions solely; in herpes zoster and late varicella, innate leukocytes 
appear in addition to T lymphocytes. In varicella, virus immune complexes emerge, when 
serum antibodies can be detected. In herpes zoster VZV hides, possibly intracellular, from 
immunoglobulins, but when the alternative complement pathway is activated, VZV is 
released and VICs are formed. 
In conclusion, differences in type 2 (antibody) and type 1 (cellular) mediated effector 
mechanism were found between varicella and herpes zoster, respectively. In varicella, anti-
VZV antibodies form VICs. Antibody-mediated responses, like antibody-dependent 
cytotoxicity, may be important effectors. These results could explain the beneficial effects 
of immune prophylaxis with antibodies after first contact with VZV and early in varicella. 
In herpes zoster, VZV avoids recognition by antibodies and the T-helper 2 response may 
loose most of its virus neutralizing potency. Enhanced, memory cellular cytotoxic 
responses of the T-helper 1 type, may be important for the immune control of herpes 
zoster. 
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Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 

De herpesvirussen (Herpesviridae) behoren tot een familie van dubbelstrengs DNA-virussen. 
De herpesvirussen komen voor bij eukaryoten, organismen die bestaan uit cellen die een 
celkern hebben die zich kan delen en die omgeven wordt door een kernmembraan. Omdat 
vrijwel iedere diersoort zijn eigen herpesfamilie heeft bestaat het vermoeden dat het om 
een heel oud virus gaat, dat zich door miljoenen jaren heen aan het leven op aarde heeft 
aangepast. 
De familie van herpesvirussen wordt onderverdeeld in drie subfamilies. Alphaherpes-
virussen zijn snel groeiende virussen die uiteindelijk de cellen waarin ze groeien stuk 
maken en de eigenschap hebben om, eenmaal in het lichaam aanwezig, er voor altijd 
sluimerend in aanwezig te blijven. Betaherpesvirussen groeien langzamer dan de 
alphaherpesvirussen, waardoor de geïnfecteerde cellen kunnen opzwellen en uiteindelijk 
veel later stuk gaan. Gammaherpesvirussen vermenigvuldigen zich in lymphocyten en 
waardoor deze in kwaadaardige cellen kunnen veranderen. 
Bij de mens zijn momenteel acht herpesvirusen bekend. Daaronder zijn drie alpha
herpesvirussen: herpes simplex-virus 1 (HSV-1) dat de koortslip veroorzaakt, herpes simplex
virus 2 (HSV-2), verantwoordelijk voor de seksueel overdraagbare aandoening herpes 
genitalis dat steeds terugkerende pijnlijke zweertjes aan de geslachtsdelen en in de 
anaalstreek veroorzaakt, en het varicella-zoster virus (VZV) dat bij iedereen die ooit 
dewaterpokken kreeg sluimerend aanwezig blijft en later in de vorm van gordelroos opnieuw 
de kop kan opsteken. Verder komt het cytomegalovirus voor, een betaherpesvirus, dat 
bijvoorbeeld bij mensen met een verlaagde afweer, zoals na orgaantransplantatie of bij 
AIDS, ernstige algehele ziekteverschijnselen kan veroorzaken. Het Epstein-Barr virus is een 
gammaherpesvirus en veroorzaakt onder meer de ziekte van Pfeiffer. Dan zijn er nog de 
herpesvirussen die simpelweg nummer 6 en 7 worden genoemd en die koorts en 
huiduitslag kunnen veroorzaken. Het recent ontdekte herpesvirus 8 wordt in verband 
gebracht met bepaalde huidtumortjes bij AIDS, het Kaposi sarcoom. Hoewel er momenteel 
acht humane herpesvirussen bekend zijn, wordt de dermatovenereoloog het meeste met de 
verschijnselen die door de alphaherpesvirussen veroorzaakt worden, geconfronteerd. 
De diagnose waterpokken (varicella), gordelroos (herpes zoster) en herpes (herpes simplex) 
wordt gewoonlijk gesteld op grond van het klinische beeld. 

Maar andere virale en niet virale huidaandoeningen, die gepaard kunnen gaan met blaasjes, 
blaartjes en pustels lijken soms sterk op door de humane alphaherpesvirussen veroorzaakte 
herpetiforme erupties van de huid en aangrenzende slijmvliezen. Met name bij afwijkingen 
in de genitaal- en anaalstreek moet de dermatovenereoloog soms een beroep doen op een 
laboratorium om de juiste diagnose te kunnen stellen. Bij mensen met eczeem maakt het 
herpesvirus soms van de gelegenheid gebruik om zich op de getroffen plekken te 
manifesteren, zodat de diagnose gemakkelijk gemist kan worden. Dat kan leiden tot een 
verkeerde behandeling, aangezien eczeem meestal wordt bestreden met middelen die de 
afweer onderdrukken. Daardoor krijgt herpes vrij spel en wordt de patiënt alleen maar zieker. 
Bij een kleine groep mensen is het van levensbelang om snel te bepalen of er sprake is van 
herpes. Zij hebben vaak een minder goed werkend immuunsysteem door ziekten als aids of 
leukemie of door afweer onderdrukkende medicijnen na een transplantatie. Aanvullend 
laboratoriumonderzoek kan daarom nodig zijn om de klinisch gestelde diagnose te 
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bevestigen. Herpes kan eveneens fatale gevolgen hebben voor zuigelingen, van wie het 
immuunsysteem zich nog niet volledig heeft ontwikkeld. Als de eerste blaasjes op de 
babyhuid verschijnen, kan er al sprake zijn van een levensbedreigende aandoening. In het 
geval van herpes moet de behandeling zo vroeg mogelijk gestart worden om een ernstige 
afloop te voorkomen. 
Tot in de jaren tachtig waren er geen snelle laboratoriummethoden beschikbaar om een 
herpesinfectie vast te stellen en kon een arts alleen afgaan op de klinische verschijnselen. 
Tegenwoordig wordt de diagnose vaak nog steeds op die manier gesteld, maar in bepaalde 
gevallen blijft er twijfel bestaan. 
In het laboratorium wordt vaak gebruik gemaakt van de immunofluorescentietest, waarbij 
gemerkte antistoffen worden gebruikt die zich alleen aan herpesvirussen hechten. Doordat 
deze antistoffen oplichten bij het licht van een speciale microscoop, is het mogelijk vast te 
stellen of er sprake is van herpes. Deze test duurt op zijn minst een paar uur. Omdat deze 
test toch niet altijd volledig betrouwbaar is moet het virus ook worden gekweekt. In het 
geval van herpes simplex heeft de viroloog meestal binnen twee dagen de uitslag en weet 
hij meteen of de ziekteverwekker resistent is tegen bepaalde medicijnen. Het kweken van 
het varicella-zoster virus is veel moeilijker en duurt bovendien ook veel langer. Deze testen 
zijn in de dagelijkse dermatovenereologische praktijk meestal niet snel genoeg. 
De Tzanck-test is een eenvoudige, goedkope en snelle test met behulp van het 
lichtmicroscoop, waarmee de dermatovenereoloog al binnen enkele minuten de uitslag 
kan hebben. De Tzanck-test kan daarom gemakkelijk tijdens het spreekuur worden gedaan. 
Deze test is een eerste stap in de uiteindelijke diagnose, want de Tzanck-test kan geen 
uitsluitsel geven over het type alphaherpesvirus waarmee men te maken heeft. 
Viruskweken zijn voor academische ziekenhuizen een prima oplossing voor preciese 
diagnostiek, maar de meeste perifere ziekenhuizen in Nederland beschikken niet over de 
faciliteiten om dat zelf te doen. Zij sturen hun herpesvirusmateriaal naar een centraal 
virologisch laboratorium in de buurt. Alphaherpesvirussen, maar vooral het varicella-zoster 
virus, zijn erg kwetsbaar en kunnen tijdens het transport kapot gaan. Dat maakt de 
herpesviruskweek voor de perifere ziekenhuizen minder betrouwbaar. 
In het geval dat lichtmicroscopisch onderzoek en viruskweek geen definitieve diagnose 
kunnen geven, is meer geavanceerd onderzoek met behulp van bijvoorbeeld (immuno-
)electronen microscopie of moleculair-diagnostische DNA-vermeerderingstechnieken zoals 
de polymerase-chain-reactie (PCR) gewenst. 

Hoofdstuk 2: De Tzanck-test en de viruskweek bij de diagnose van 
herpes simplex-virus en varicella-zoster virus infectie 

In hoofdstuk 2.1 wordt de Tzanck-test gepresenteerd. Het is een eenvoudige en snelle test 
om een herpesinfectie te kunnen vaststellen bij huidafwijkingen die gepaard gaan met 
blaasjes en pustels. Met behulp van, bijvoorbeeld, een vaccinostyle wordt materiaal 
geschraapt van de bodem en de rand van een blaasje of pustel. Dit materiaal wordt 
uitgestreken op een objectglas en aan de lucht gedroogd.Vervolgens wordt het uitstrijkje 
gefixeerd in methanol en bij voorkeur gekleurd volgens een snelle kleurmethode, die 
ongeveer een minuut duurt. 
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In hoofdstuk 2.2 worden de resultaten gepresenteerd van een vergelijkend onderzoek naar 
de resultaten van de Tzanck-test en de herpesviruskweek. Dit onderzoek werd verricht bij 
patiënten in het voormalige Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Deze patiënten 
hadden huidafwijkingen die gepaard gingen met blaasjes, blaartjes en pustels. Ten opzichte 
van de viruskweek had de Tzanck-test een gevoeligheid van meer dan 80% en een 
specificiteit van meer dan 90%. 
Vergelijkbare resultaten worden verkregen bij herpes genitalis in het geval van herpeslesies 
op de huid. Dit onderzoek wordt besproken in hoofdstuk 2.3 . Hier had de Tzanck-test bij 
herpesblaasjes op huid en slijmvliezen een specificiteit van 100%. Bij vrouwen met genitale 
slijmvlieswondjes daalde de gevoeligheid van de Tzanck-test naar 44%. Deze methode is 
daarom in het geval van genitale herpes niet geschikt als screeningsmethode in alle stadia 
van herpeslesies. Daarentegen is een positieve Tzanck-test betrouwbaar ter bevestiging van 
de klinische diagnose herpesvirusinfectie. 
In hoofdstuk 2.4 wordt een voorstel gedaan om te komen tot een systematische 
diagnostische aanpak in het geval van pustuleuze afwijkingen bij neonaten. Met nadruk 
wordt erop gewezen dat niet uitsluitend op het klinische beeld een diagnose mag worden 
gesteld, maar dat deze met behulp van aanvullend onderzoek dient te worden bevestigd. 
Daarbij zijn de Tzanck-test, het Gram-preparaat en het directe KOH-preparaat belangrijke 
diagnostische hulpmiddelen. De Tzanck-test is een erg eenvoudige, snelle en gevoelige test 
bij het vaststellen van een herpesinfectie van de huid en hij kan ook gebruikt worden bij 
het stellen van de diagnose bij niet-infectieuze pustuleuze aandoeningen zoals bij het 
erythema toxicum neonatorum. Een Gram-preparaat en het directe KOH-preparaat van 
pustels kunnen gebruikt worden bij het vast stellen van een bacteriële of een 
schimmelinfectie. Het uiteindelijke doel van deze schematische diagnostische aanpak is, 
om de uiteindelijk gezonde neonaat, die achteraf blijkt een onschuldige voorbijgaande 
huiduitslag te hebben gehad, invasief onderzoek ter uitsluiting van sepsis, behandeling 
met potentieel schadelijke antibiotica en een langdurig verblijf in het ziekenhuis, met alle 
gevaren van dien, te besparen. 

Hoofdstuk 3: Electronenmicroscopie met behulp van immuno-goud-
labeling bij de diagnose van herpes simplex-virus en 
varicella-zoster virus infectie 

De meeste ziekenhuizen in Nederland beschikken niet over de mogelijkheid om 
herpesviruskweken zelf te verrichten. Het te kweken materiaal moet daarom naar daarin 
gespecialiseerde microbiologische laboratoria worden verstuurd. Vooral het varicella-zoster 
virus is erg kwetsbaar voor transport en kan daardoor zijn vermogen verliezen om in 
viruskweek zich te vermenigvuldigen. Zelfs onder optimale laboratoriumomstandigheden 
is het varicella-zoster virus minder goed instaat zich te vermenigvuldigen in de viruskweek 
dan het herpes simplexvirus. Electronenmicroscopisch (EM-) onderzoek, dat slechts in 
enkele laboratoria beschikbaar is, kan als een snelle diagnostische techniek worden 
gebruikt en is overigens ook geschikt om de uitkomst van andere diagnostische tests te 
valideren. 
In hoofdstuk 3.1 wordt gedetailleerd beschreven hoe EM-onderzoek met behulp van 
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immuno-goud labeling (immuno-EM) kan worden toegepast als snelle diagnostische test, 
waarbij tevens onderscheid gemaakt kan worden tussen VZV, HSV-1 en HSV-2. 
Hoofdstuk 3.2 beschrijft verbeterde methoden bij de detectie met behulp van de 
electronenmicroscoop van het herpes simplex-virus in van patiënten afkomstig materiaal. 
Een virus-concentratieprocedure door middel van ultracentrifuge is essentieel om de 
detectiegevoeligheid van het EM-onderzoek te verhogen. De bruikbaarheid van de SPIEM-
methode ('solid phase immunoelectron microscopy') om te komen tot een verhoogde 
detectiegevoeligheid voor het herpes simplex-virus werd tevens onderzocht. Daarbij 
worden het virus en virale eiwitten gevangen in een dubbellaag van proteïne A en het 
antigeen bindend antilichaam, die gebonden is aan een vaste plastic drager, zoals 
bijvoorbeeld het collodion-vlies over een metalen EM-grid. In vergelijking met de 
immuno-goud labelings methode, waarbij virussen direct worden geadsorbeerd aan een 
met een koolstoflaag bedekt EM-grid, veroorzaakt de SPIEM-methode een hoge 
achtergrond labeling door de tegelijkertijd mee ingevangen virale proteinen van niet meer 
intacte virusdeeltjes. Het gebruik van de SPIEM-methode voor de detectie van 
herpesvirussen in niet-voorbehandeld patiëntenmateriaal wordt daarom afgeraden. Verder 
worden in deze studie de resultaten van de immuno-EM-techniek vergeleken met die van 
de viruskweek en de Tzanck-test. In deze studie bleek de gevoeligheid van de viruskweek 
van herpes blaasjes, pustels en wondjes respectievelijk 100%, 70% en 63% te zijn. De 
gevoeligheid van de Tzanck-test bij deze lesies was respectievelijk 91%, 85% en 56%. De 
gevoeligheid van de in deze studie toegepaste EM-techniek leek niet te worden beïnvloed 
door het type herpes lesie en was respectievelijk 91%, 100% en 94%. Het gebruik van met 
ultracentrifuge voorbehandelde herpes simplex-virussuspensies is van cruciaal belang voor 
het verkrijgen van betrouwbare resultaten bij het gebruik van immuno-EM. 
In hoofdstuk 3.3 wordt de gevoeligheid en de specificiteit van de Tzanck-test bij het 
diagnostiseren van varicella-zoster virus infecties vergeleken met die van de viruskweek en 
het EM-onderzoek. VZV is kwetsbaarder dan HSV bij transport en in opslag. Omdat VZV 
bovendien langzamer groeit dan HSV is de viruskweek in dit geval niet geschikt voor 
sneldiagnostiek. Zelfs onder optimale condities werd in ons onderzoek voor VZV slechts 
een gevoeligheid van de viruskweek verkregen van 80%. In een situatie die representatief is 
voor de perifere dermato-venereologische praktijk bleek er een dramatisch verschil te 
bestaan met de viruskweek onder optimale omstandigheden; er werd slechts een 
gevoeligheid verkregen van 14%. 

Daarentegen werd in deze studie met de Tzanck-test een gevoeligheid bereikt van meer dan 
90%. De Tzanck-test kan geen onderscheid maken tussen VZV en HSV, maar is desondanks 
waardevol voor de ondersteuning van de klinische diagnose bij VZV-infecties. 
Bij EM met gebruikmaking van de negatief-kleuringstechniek werd een gevoeligheid 
bereikt van 80%, een vergelijkbaar resultaat ten opzichte van wat bereikt werd met de 
viruskweek onder optimale omstandigheden. Na toepassing van ultra-centrifugatie 
bedroeg de gevoeligheid van immuno-EM met gebruikmaking van de colloïdaal-
goudkleuringstechniek 95%. Met de klassieke EM-techniek met behulp van negatief
kleuring kan geen onderscheid worden gemaakt tussen VZV en HSV. Dit is wel mogelijk 
met immuno-EM en deze methode is dan ook geschikt voor sneldiagnostiek bij humane 
alphaherpesvirusinfecties. 
In hoofdstuk 3.4 wordt een patiënt beschreven met leukemie veroorzaakt door het humane 
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T-cel-lymphotrope virus type 1 (HTLV-1) en herpes zoster, verspreid over meerdere 
dermatomen. Met behulp van de viruskweek kon de diagnose VZV-infectie niet worden 
bevestigd. De Tzanck-test ondersteunde de klinische diagnose wel en met immuno-EM kon 
VZV worden aangetoond. 
In het addendum bij hoofdstuk 3 wordt een gemakkelijke opslagmethode voor EM-grids 
beschreven, zoals die door ons bij EM-onderzoek werd gebruikt. De conventionele 
opslagdoosjes voor EM-grids werden vervangen door grote petri-schalen. Met de door ons 
beschreven opslagmethode kunnen wij de EM-grids, ondanks de grote hoeveelheden, in 
een minimum van tijd gemakkelijk terugvinden. 

Hoofdstuk 4: Het aantonen van het varicella-zoster virus en herpes 
simplex-virus door middel van een polymerase 
kettingreactie (PCR) met degeneratieve primers 

Zoals al is opgemerkt, kan het moeilijk zijn om VZV aan te tonen door middel van de 
viruskweek, omdat de meeste niet-academische ziekenhuizen daarvoor de faciliteiten niet 
hebben. Electronenmicroscopie kan alleen worden toegepast in daarin gespecialiseerde 
laboratoria. De PCR kan als een aantrekkelijke routinemethode worden beschouwd voor 
diagnostiek in microbiologische laboratoria. Deze methode is toepasbaar in elk stadium 
van een herpeslesie. De resultaten van deze PCR zijn binnen twee dagen te verkrijgen, 
terwijl de viruskweek op zijn minst meerdere dagen in beslag neemt. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het resultaat is van ons onderzoek naar PCR 
gebaseerd op degeneratieve primers om alphaherpesvirusinfecties vast te stellen. De 
gevoeligheid van deze PCR is afhankelijk van de bewaarprocedure van specimina van het 
virus. Het blijkt dat droge virusmonsters meer geschikt zijn - en dat droog bewaren beter is 
- voor de diagnostiek met PCR dan bewaren in vochtige media zoals die volgens Hank 
(Hanks Balanced Salt Solution, HBSS). 

Hoofdstuk 5: Immuun respons op varicella-zoster virusinfectie in vivo : 
Immunoglobulinen, complement en cellulair infiltraat 

De afweer tegen een virusinfectie is complex en bestaat zowel uit aangeboren 
afweermechanismen, als uit niet-specifiek en specifiek tegen het antigeen gerichte 
verdedigingsmechanismen. Hoofdstuk 5 geeft in het bijzonder aandacht aan het aantonen 
van virale antilichamen, activatie van het complementsysteem en de cellulaire 
immuunrespons bij infectie met VZV. Dit hoofdstuk geeft een overzicht over de literatuur 
met betrekking tot de verschillende processen waarmee VZV reageert op het afweersysteem 
van de gastheer. Er werden verschillen opgemerkt in de interactie van VZV met het 
immuunsysteem tussen een primaire infectie (varicella, waterpokken) en een latere, lokale 
opvlamming (herpes zoster, gordelroos). In het beginstadium van varicella bestaat het 
cellulaire infiltraat vrijwel uitsluitend uit T lymphocyten; bij herpes zoster en in een laat 
stadium van varicella bestaat het infiltraat naast T lymphocyten ook uit leukocyten. In 
varicella kunnen met immuno-EM virale immuuncomplexen (VICs) worden aangetoond 
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wanneer in het serum antilichamen tegen het virus kunnen worden aangetoond. In het 
geval van herpes zoster lijkt het erop dat VZV zich als het ware (waarschijnlijk 
intracellulair) verstopt voor de virale antilichamen. Pas wanneer het alternatieve 
complement-systeem wordt geactiveerd worden er VICs gevormd. Samengevat kan gesteld 
worden dat er verschillen bestaan tussen varicella en herpes zoster in de type 2 
(antilichaam-gemediëerde) en type 1 (cellulair gemediëerde) effector mechanismen. In 
varicella vormen anti-VZV-antilichamen VICs, waarbij antilichaam-gemediëerde 
immuunrespons, zoals antilichaam-afhankelijke cytotoxiciteit, mogelijk een belangrijk rol 
speelt. Dit zou kunnen verklaren waarom immuunglobulinen-prophylaxe na een eerste 
contact met VZV en in een vroeg stadium van varicella effectief is. In het geval van herpes 
zoster lijkt het erop dat VZV herkenning door antilichamen tegengaat, waardoor 
virusneutralisatie door de T-helper-2-respons grotendeels achterwege blijft. Een verhoging 
van de cytotoxische cellulaire 'memory-response' van het T-helper-1-type kan een 
belangrijke rol spelen in de immunologische afweer bij herpes zoster. 
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