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Samenvatting 



Infedres met c~ornegalov~rwc (CMV), een virus dat tot de familie van de herpesvirusen 
behaorl, komen bij de mens vaak voor Zo heeft 40 tot 90% van de volwassenen 
aantoonbare antistoffen legen dit virus Meestal verlopen deze infecties zander 
merkbare gevolger: maar in sommige gevalien kan er een mononwcleosis-achtig beeld 
onslaan Na de primawe infectge it3li$l. het virus levenslang in een slwrrnerende toestand 
binnen een gastheer aanwezsg Tijdens deze sluimerende toestand, latente infectie 
genaamd, vindt er geen virusreplrcatie plaats en word2 hooguit een zeer klein deel van 
het vrrale genoom afgelezein Waar, dat wil segglen in welke cellen, het virus zich tijdens 
deze lalen~le i~nfectie bevindt, is nog steeds onduidelijk. Reactavatie vanuit deze latente 
toestand, waarbij weer actieve virusvermeerdering plaatsvindt, treedt vooral op bij 
personen met een gestoorde iimmunileit, hetzij door de weerstandverlagende behande- 
ling na orgaantransplantatie, of als gevolg van AIDS CMW-reactivaties brnnen deze 
palientengroepen veroorzaken vaak ern~stlge, en soms dodelijke, ziekteverschijnseIe~1~ 

De gedachte dat er naast de bekende door CMV veroorzaakte ziekebeelden ook een 
vorband ttlussen CMV en atherosclerose zou kunnen zijn, is gebaseerd op een aantal 
observaties. Zo ve~roomaakt Marekk disease virus (MDV), een op CMIV Ilijkend herpesvi- 
rus van vogels, bij kippen atherosclerose van de girote vaten. Met behulp van iln situi 
DNA-hybridisatie is het mogelijk MDV-nucleinezuren in de atherosclerotische kippenl- 
vaatwand aan te tonen. Spoedig na dleze ontdekking werd met in sitw DNA-hybridisatie 
CMW aangetoond in vaatwanden van patienten dlie een reconstructie van de grote vaten1 
wegens ernstige atherosclerose ondergingen. CMY kon echter ook worden aangetoond 
in de coronaiwaten van jonge patienten zonder atherosclerotische degeneratie. Of CMV 
een rol speelt in de pathogenese van atherosclerose kan op basis van deze observaties 
niet worden geconcludeerd Het is namelijk ook mogelijk dat de gladde spiercellen in de 
humane vaatwand een reservoir vooir latent CMV zijn. Meer directe aanwijzingen dat 
CMV een rol zou kunnen spelen blj atherosclerose komen van andeire observaties. Zo 
zal na een harttransplantatie een deel van de patienten een versnelde vorm van 
atherosclerose van de coronairvaten van het getransplanteerde hart doormaken. Deze 
versnelde vorm van atherosclerose treedt hoofdzakelijk op bij patienten die CMV- 
seropositief zijn. Ook is er inmiddels een rattenmadel ontwikkeld waar atherosclerose 
ontstaat na een infectie met een ratten-cytornegalovirus. Binnen dit model bleek hel 
mogelijk om met behulp van antivirale therapie het onslaan van atheroscle~rose na CMW 
infectie volledig te voorkomen 

Oim nu te oiliderzoeken of er een verband bestaat tussen CMV en atherosclerose, of dat 
d/@ humano vaatwand een reservoir voor v~rale latentie is, hebben we vaaîwandbiopten 
bi] twee viers~h~illende patientengroepen gen om en^, en deze met moleculaire technieken, 
op de aanwezigheid van CMV-nucleinezuren onderzocht. De aruderzoeksgroep bestond 
uit patienlten die vanwege ernstige atherosclerotische afwijkingen (graad IIl) een 
electieve reconstructie van een groot vat o~ndergiingen. Hierbij werd meestal een biopt 
va117 de Aorta abdomlnalls en soms wan de Artelria fernoraliis genomen. Een controle- 
groep bestand w i l  giernatclite pataenten bij wie tijdens obductie was vastgesteld dat er 
vrijwel geen atherosclerose (maximaal graad I) aanwezig was en bij wie een biopt van1 
de Aorta abdominalis werd genomen Met behulp van de polymerase kettingueactiie 
($CR) kan in 90% walt11 de atherosclerotisch~e vaatwanden CMV worden aangetoond, 
vorseis in 50% van de controle vaatwanden. De plaats waair de CMV-nucleinezuren~ zich 
bevonden, aangetoond met in situ DNA-hybridisatie, bleek in beide patientengroepen 
echter niet de degeneratieve vaatwand te zijln, maar juist dat deel van de vaatwand dat 
histologisch normaal was. Hel CMV bleek in de gladde spiercellen aanwezig te zijn. Om 
te bekijken of CMV ook in andere ariterien aanwezig is, werd een derde patientengroep 
verzameld waarbij tijdens obductie een biopt valn alle elastische arterien werd genomen. 
Analyse van dleze biopten toonde aan dat CMV in de vaatwand van alle grote vaten 



aanwezig is, en tevens dal er geen enkele relatie met atherosclerotisck verandering is 
De hoeveelheid virus in ai deze vaten was onafhon&sli]k wan de male wan atherosclero- 
s;e en was minder dan 2 virusdeeltjes per 2500 cellen Op basas van onze gegevens !s 
hel dus niet rnogel~jk een relatie tussen CM'W en atherosclerose aan te fonen De 
aanwezigheid van CMV in alle vaatwanden betekendt mogelijk wiel dat de lang gezochte 
plaats voor dht virus tij~dens zijn latente fase gevondein kan  sijn. 

Tijdens deze latente fase vindt er geen vlrusreplicatie plaats en wordt hooguit een zeer 
klein deel van het virale genaom afgelezen. Dat er in de vaatwanden geen virusreplica- 
tie plaatsvindt hebben we kunnen afleiden uit hel feit dat we ondanks tientallen 
pogingen geen prolidererend CMV hebben kunnen isoleren Wel hebben we aannemelhjk 
kunnen maken, zowel met de PCR els met dot blot DNA-hybridisatie, dat waarscllijnlijk 
het hele virale genoom In de vaatwand aanwezig is, en dus dat de rmliigelijkkeid tot 
react~vatie in ieder geval genetusch bestaat Dat er maar sen klein deel van het genoom 
vvoirdl afgelezen hebben we aangetoond met in sutu DNA-hybridisatie Allaen miRNA 
afgelezen van immediate early regids van het genoom kon warden aangetoond tewijl 
mRWA afgelezen van andere regio's die met name tijdens de viirlusreplicalie actief zijn, 
niet kon worden aangetoond Op basis van deze gegewens con~~luderen we dat die 
humane vaatwand een reservoir vaor latent CMV is. 

Omdat tijdens een acute CMW-infectie hei virus in virjwel alle organen aanwczig is 
dringt zich al snel de vraag op of het virus tijdens de latente fase ook in alle organen 
aantoonbaar is. Zowel met de PCR als met in situ DNA-hybridisatie was lict ~nderciaird 
mogelijk CMV aan te tonen in aan groot aantal organen en celtypes Zo was het virus 
aantoonbaar in de gladde spiercellen van de vaatwand. hepaitoc)rten, tubulaire en 
glarnerulaire ~iiercelllen, cellen in de rode pulpa van de milt en in acinaire cellen van het 
pancreas. Cam actieve virusprol~~feralie uit te sluiten zijn al deze biopten immunohicto- 
chemisch onderzacht op de aanwezigheid van virale eiwitten met behulp van monioclo- 
nale antilichamen, die ger~chl zijn tegen specifileke GMW-eiwitten. Deze weIrden echter 
nooit aangetoond. Qp bas113 van deze gegevens cio~ncluderen we Clat latent CMW in vele 
organen en celtypes aanwezig is. 

Humane hergesvirussen vertonen veel overeenkomsten op DNA-niveau. Om aan Ie 
tonen dal HCMV en niet een andelr herpesvirus in deze orgianen aanwezig was, werd 
het noodzakelijk de DNA-fragmenten die met de PCR uit de diverse organen yearnplifa- 
ceerd werden verder te analyseren. We hebben ervoor gekozen een sequei-die-analyse 
van een groot deel van deze arnplificaten uit te voeren Het resultaat was dat er meer 
dan 95% hornologae was met een HCMV prototypestam, aantonend dat rndordaad 
HCMLS In de biopten aanwezig was In een enkele patient werden consequent twee 
varianten van h,et virus aangletroflen, hetgeen suggereert dat een patient Iatent geinfes- 
teerd kan zijn met meer dan é&n stam. 

Iln conclusie 
Hoewel op basis van andere studies een rol vaor CMV in de pakhogenese van atheros- 
~ l e rose  tot de mogelijkheden behoort hebben w4 in ons systeem goen directe relatle 
tussen HCMV en atherosclerose kunnen aantonen. Wel hlebben we aannemelijk kunnen 
maken dat i!? de latente fase HCMV in vele organen en celtypes, waaronder gladde 
spiercellen In de vaatwand, a~anwesig IS. 




