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Samenvatting g 





Inn dit proefschrift worden studies beschreven aan het HBV RNA dat 
gevondenn wordt in het bloed van geïnfecteerde patiënten. De 
aanwezigheidd van HBV RNA in het bloed is slechts een enkele keer 
opgemerktt en er is dan ook geen onderzoek gedaan naar de aard van dit 
RNA,, of de eventuele diagnostische waarde. In hoofdstuk 4 van dit 
proefschrift,, scheiden we hepatitis B virus deeltjes op basis van hun 
dichtheid.. In de fractie met de dichtheid van het infectieuze hepatitis B 
viruss (het Dane partiele) vinden we niet alleen HBV DNA, maar ook HBV 
RNA.. Daarnaast zijn er fracties met een hogere dichtheid, waarin HBV 
RNA,, maar geen HBV DNA gevonden wordt. We concluderen dan ook dat 
hett HBV RNA met een virus deeltje verbonden is en dat de aanwezigheid 
vann HBV RNA in het bloed waarschijnlijk het gevolg is van onvolledige 
min-strandd cDNA synthese doordat de RNA template niet volledig wordt 
afgebrokenn en/of door inefficiënte reverse transcriptie van het pre-
genomischh RNA. We veronderstellen dat de aanwezigheid van HBV RNA in 
hett bloed een gevolg is van actieve virus replicatie. 
Omm deze hypothese beter te kunnen bestuderen, hebben we gevoelige en 
specifiekee methoden ontwikkeld om de hoeveelheid HBV DNA en RNA in 
hett bloed te kunnen bepalen. In hoofdstuk 3 beschrijven we de 
ontwikkelingg van een methode om HBV RNA te kunnen kwantificeren. De 
methodee is gebaseerd op NASBA-amplificatie en kwantificering is mogelijk 
doorr het gebruik van molecular beacon methodologie, waardoor het 
mogelijkk is om geamplificeerde moleculen real-time te kunnen 
detecteren.. De methode kan meten in de range van 102 tot 108 HBV RNA 
kopieën/reactie.. Dit komt overeen met 104 tot 1010 HBV RNA kopieën per 
mll plasma of serum. De methode heeft een goede reproduceerbaarheid 
enn preciesie. 
Hoewell NASBA-amplificatie voornamelijk gebruikt wordt om RNA 
moleculenn te vermenigvuldigen, kan met deze methode ook DNA 
geamplificeerdd worden. Het precieze mechanisme waarmee dit gebeurt 
wordtt echter nog niet helemaal begrepen. In hoofdstuk 2 maakten we 
gebruikk van deze eigenschap van NASBA en ontwikkelden we een op 
NASBAA technologie gebasseerde assay om HBV DNA te kunnen 
kwantificeren.. Deze methode heeft een detectie range van 103 tot 109 

HBVV DNA kopieën/ml plasma of serum, en is reproduceerbaar en precies. 
Inn vergelijking met andere HBV DNA kwantificerings methoden, heeft 
onzee methode een goede gevoeligheid, een grote dynamische range, en 
kunnenn makkelijk veel samples in korte tijd gemeten worden, waardoor 
hett een goed alternatief is voor methoden gebaseerd op een andere 
manierr van amplificatie of detectie. 

Dee hierboven genoemde methoden hebben we gebruikt om meer dan 
10000 samples te bestuderen van chronisch en acuut geïnfecteerde 
patiënten.. We lieten zien dat in patiënten met een acute HBV infectie in 



70%% van de HBV DNA-positieve samples ook HBV RNA gevonden kan 
wordenn en dat 93% van de HBV RNA-positieve samples ook HBV DNA 
bevatten.. In chronisch geïnfecteerde HBV patiënten waren deze 
percentagess zelfs 84% and 98%. Het is opmerkelijk dat we zulke hoge 
percentagess vinden, omdat er al 30 jaar veel uitgebreide studies aan HBV 
verrichtt zijn en tijdens al deze studies is de aanwezigheid van HBV RNA in 
hett bloed nog maar nauwelijks opgevallen. Hoewel we hebben laten zien 
datt de meeste samples zowel HBV DNA als RNA bevatten, is de 
hoeveelheidd van beide nucleïnezuren in de meeste patiënten niet met 
elkaarr gecorreleerd. Verder vonden we dat in 0.4% van de samples van 
acutee patiënten en in 1.3% van de samples van chronisch geïnfecteerden 
geenn HBV DNA aanwezig was, maar wel HBV RNA. 
Inn het laatste deel van dit proefschrift bestudeerden we een groep van 47 
patiëntenn die chronische geïnfecteerd zijn met HBV en HIV-1. Zij 
gebruikenn allemaal lamivudine als een onderdeel van antiretrovirale 
therapiee tegen hun HIV-infectie. Lamivudine heeft niet alleen een effect 
opp HIV, het onderdrukt ook de replicatie van HBV. We analyseerden of 
hett verdwijnen van HBV uit het bloed beïnvloed werd door de hoeveelheid 
HBVV DNA of RNA, het aantal CD4 cellen of de hoeveelheid HIV bij het 
beginn van therapie, of door het gebruik van triple therapie. Daarvoor 
kekenn we of de hoeveelheid CD4 cellen, HIV, HBV DNA, en HBV RNA bij 
hett begin van therapie hoger of lager waren dan de mediane hoeveelheid. 
Wee vonden dat patiënten die lamivudine gebruiken als een onderdeel van 
triplee therapie, een grotere kans hebben dat zowel HBV RNA als DNA uit 
hett bloed te verdwijnt. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het effect dat 
dee andere medicijnen hebben op HIV en daarmee op het 
immuunsysteem.. We vonden verder dat het aanslaan van de therapie het 
eerstt gemeten kon worden aan de hand van HBV RNA (0.57 jaar), 
vervolgenss aan de hand van HBV DNA (0.64 jaar) en als laatste aan de 
handd van HBeAg (in patiënten die triple therapie gebruiken: 0.73 jaar). 
Wee lieten ook zien dat patiënten met een hogere dan mediane 
hoeveelheidd HBV DNA bij de start van lamivudine therapie, een grotere 
kanss hadden op een terugkeer van HBV DNA in het bloed. Hetzelfde is 
waarschijnlijkk ook waar in het geval van HBV RNA, hoewel we slechts in 
eenn klein aantal patiënten een terugkeer van HBV RNA in het bloed 
vonden.. Minder CD4 cellen bij het begin van lamivudine therapie was 
gecorreleerdd met een grotere kans op het verdwijnen van HBeAg uit het 
bloed.. Minder CD4 cellen bij de start van therapie was ook significant 
gecorreleerdd met een grotere kans op een terugkeer van HBeAg in het 
bloed.. Een terugkeer van HBV DNA, HBV RNA en HBeAg in het bloed 
warenn alle sterk gerelateerd aan het ontstaan van resistente HBV 
virussen. . 



Samenvattendd hebben we laten zien dat onze methoden om de 
hoeveelheidd HBV DNA en RNA te meten, makkelijk toe te passen zijn om 
dee replicatie van HBV in patiënten te volgen. De gegevens die in dit 
proefschriftt gepresenteerd worden, duiden erop dat de nieuwe HBV RNA 
kwantificeringsmethodee betekenisvol kan zijn bij de bestudering van anti-
HBVV therapieën. 




