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Dee studies die in dit proefschrift zijn samengevat waren bedoeld om meer inzicht 
tee krijgen in Humaan herpesvirus 8 (HHV8), en specifiek de detectie en meeting 
vann het virus en de klinische relevantie daarvan. Hoofdstuk 1 is een algemene 
inleidingg over HHV8 en Kaposi's sarcoma (KS). In hoofdstuk 2 en 3 is de 
ontwikkelingg en het gebruik beschreven van vier real-time kwantitatieve testen 
voorr RNA van HHV8. Met deze testen laten we zien dat zowel latent als lytisch 
viraall  RNA aanwezig is in de laesies en in de bloedcellen van patiënten met KS. 
Dee laesies waren positief voor twee of meer van de geteste RNA's, in 
tegenstellingg tot de bloedcellen waarin weinig of geen RNA expressie gemeten 
was.. Misschien is er een relatie tussen het niveau van expressie van HHV8 RNA 
enn het stadium van de ontwikkeling van KS, maar onze studie heeft dat niet 
opgehelderd.. Viraal RNA is gemeten in zowel de bloedcellen als de laesies en dit 
duitt op actieve replicatie van het virus in de laesies en in de bloedcellen. Maar een 
duidelijkee trend is niet gevonden en de relevantie van de verschillende genen 
blijf tt onduidelijk. 
HHV88 DNA is niet voortdurend te detecteren in het bloed van KS patiënten. 
Maarr in vergelijking met HHV8 seropositieve patiënten die geen KS ontwikkelen, 
iss HHV8 vaker gevonden in KS patiënten en het is vaker aanwezig in het bloed 
vann patiënten met KS of in patiënten die later KS ontwikkelen. Dit suggereert dat 
opp een bepaald moment het aantal virus-deeltjes dat aanwezig is een indicatie 
kunnenn geven over de ontwikkeling van KS. Daarin zou de detectie van HHV8 
DNAA klinisch van belang kunnen zijn. 
Omm te kijken of HHV8 viremie een mogelijke voorspeller is in de ontwikkeling 
vann KS, hebben we een real-time kwantitatieve FCR ontwikkeld (hoofdstuk 4). 
Dezee test is ontwikkeld om in staat te zijn HHV8 te kunnen detecteren en 
kwantificerenn in klinische monsters. Bij het meten van virale load in deze 
monsterss is het onduidelijk welk sampletype de voorkeur geniet. Met behulp van 
dezee test laten we zien dat er geen significant verschil is in virale load in plasma 
off  serum van KS patiënten. Maar in plasma zijn wel meer verstorende factoren 
gevonden,, en daarom is serum de eerste keus als monster type. 
Vervolgenss hebben we HHV8 viremia getest als mogelijke voorspeller van AIDS-
KSS en als maatstaf voor de voortgang van ziekte. De celvrije virale load is 
gemetenn in serum van patiënten met AIDS-KS, voor en na de KS diagnose 
(hoofdstukk 5). Omdat HHV8 DNA vaker is te detecteren in patiënten die KS 
ontwikkelen,, zou je kunnen speculeren dat een toename in viraal DNA in serum 
off  plasma op een bepaald tijdstip voor de ontwikkeling van KS zou kunnen 
wijzenn op viremie en op het begin van KS. Bij de start van deze studie hoopten we 
eenn correlatie te vinden tussen een hoge HHV8 DNA load en de ontwikkeling 
vann AIDS-KS. Maar we zagen dat het totale aantal HHV8 kopieën fluctueert 
gedurendee de tijd. De virale load was niet voorspellend voor de ontwikkeling van 
KS. . 
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Hoewell  HHV8 nu gezien wordt als de noodzakelijke etiologische oorzaak voor 
allee varianten van KS, lijken meer factoren te bepalen of men KS ontwikkeld. De 
genetischee verschillen tussen de patiënten zou een rol kunnen spelen. Een 
polymorphismee van IL-8 is bestudeerd in hoofdstuk 6 als een mogelijke 
risicofactorr in het ontwikkelen van KS. Het is aangetoond dat IL-8 een autokrine 
groeifactorr is voor KS, en het vervult een prominente rol in angiogenese van 
tumorenn en verschillende kankers, waarbij een hogere IL-8 expressie gecorreleerd 
iss aan ene slechte prognose. Een IL-8 -251 A/ T polymorphism SNP is 
gecorreleerdd met verschillende IL-8 productie. Individuen die homozygoot voor 
TT zijn op deze site produceren waarschijnlijk minder IL-8. In onze studie zagen 
wee dat deze groep gedeeltelijk beschermd is tegen de ziekte en minder ernstige 
symptomenn ondervindt. 
Eenn andere factor in de ontwikkeling van KS zou een interactie tussen HHV8 en 
anderee virussen kunnen zijn. Interacties tussen verschillende herpesvirussen zijn 
beschreven,, meestal interacties van CMV met andere herpesvirussen zoals EBV, 
HHV66 en HHV7. Een in vitro studie heeft laten zien dat CMV lytische replicatie 
vann HHV8 activeert. Als deze activering ook te zien is in vivo, dan zou CMV een 
verergerendee cofactor kunnen zijn in de ontwikkeling van KS. In een 
populatiestudiee hebben we bekeken of de prevalentie van CMV of de load een 
risicofactorr is in de ontwikkeling van AIDS-KS (hoofdstuk 7). De prevalentie en 
dee load van CMV waren vergelijkbaar in zowel de patiënten met als zonder KS. 
Dee variabele die het sterkst gecorreleerd is aan KS was de prevalentie van HHV8 
inn de PBMCs. Hoewel CMV HHV8 activeert in vitro, is er geen bewijs gevonden 
voorr een in vivo activering van HHV8. 
Eerderr is de virale load van HHV8 geassocieerd met de klinische uitkomst in 
zowell  KS als MCD, waarbij een afname in viral load gemeten in bloed is 
verbondenn met een gunstig verloop, en een toename in virale load in een 
verergeringg van de klinische symptomen. In hoofdstuk 5 hebben we geen 
correlatiee gevonden tussen virale load en het ontwikkelen van KS. Maar een 
correlatiee tussen load en symptomen is wel gevonden bij HHV8 positieve 
Castleman'ss ziekte. Hoofdstuk 8 beschrijft een case studie waar, tijdens klinische 
symptomen,, een zeer hoge virale load in serum en plasma is gemeten. Na 
behandelingg verminderde de klinische symptomen en de virale load nam af. Een 
duidelijkee correlatie is te zien tussen virale load en het verloop van de ziekte. Dit 
wijstt erop dat HHV8 load bepalingen gebruikt kunnen worden om de effectiviteit 
tee meten van behandeling bij HHV8 geassocieerde MCD. 
Hett virale DNA in de plasma monsters uit hoofdstuk 8 is in meer detail 
bestudeerdd in hoofdstuk 9. Het virale DNA was zeer gefragmenteerd is in de 
plasmaa monsters van de MCD patiënt, zelfs bij zeer hoge virale load. Dit was niet 
verwacht,, vanwege de duidelijke correlatie die was geobserveerd tussen de 
effectiviteitt van de behandeling en de virale load. Over het algemeen was HHV8 
DNAA zeer gefragmenteerd in het plasma monsters van de MCD patiënt, dit laat 
zienn dat HHV8 DNA in plasma niet noodzakelijk de hoeveelheid celvrij virus 
weergeeft.. De meerderheid van het HHV8 DNA in plasma is waarschijnlijk niet 
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virionn geassocieerd. Hoewel er een correlatie is tussen de HHV8 DNA load en de 
klinischee symptomen en een reactie op therapie, is het HHV8 DNA in plasma 
slechtss voor een deel afkomstig van celvrij virus. 
Inn hoofdstuk 10 zijn de resultaten van de studies uit dit proefschrift beschreven. 
Dee exacte rol van HHV8 in de ontwikkeling van KS is nog steeds onduidelijk. We 
hebbenn geen correlatie gevonden tussen HHV8 load en het begin van KS. Andere 
factorenn zoals genetische factoren, gelijktijdige infecties en milieufactoren, en 
mogelijkk moleculaire varianten van HHV8 zijn waarschijnlijk van belang voor het 
ontwikkelenn van HHV8 geassocieerde ziekten. 

141 1 




