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SUMMARY

Human cytomegalovirus (HCMV) is an important cause of mi>rbidity and mortality in
immunocompromised patients. Effective antiviral treatment is possible provided that it is
initiated in the early phase of infection. In the first part of this thesis, the expression of the viral
immediate early (IE)-1 and late ppft7 mKNA in whole blood sunples of renal and liver
transplant patients was monitored using nucleic acid sequence-based amplification (NASBA).
The IE-1 and pp67 transcripts represent different stages in the replication cycle of the virus. Tho
diagnostic value of these two assays for detection of CMV infection was investigated.

In chapter 2, the pp67 NASBA assay results obtained for renal transplant patients were
compared in a retrospective study to the results of the pph5-antigenemia assay and viral
culture. The sensitivity of the pp67 NASBA assay for the detection of active CMV inlivtion
appeared to be higher compared to the sensitivity of the antigenemia assay, whereas it was
similar to that of viral culture. Active CMV infection was defined by combined positive
results for antigenemia, viral culture and serological assays. Some patients developed
clinical symptoms as a consequence of the onset of active CMV inlcction and received
antiviral therapy. For these patients it was found that the sensitivity of the ppf»7 NASBA
assay was similar to that of the pp65 antigenemia assay as well as viral culture. Finally, the
pp67 NASBA assay appeared to be suitable for monitoring the effect of antiviral therapy.
Taken together, it was concluded that the diagnostic value of the pp67 NASBA ass.iy for
detecting HCMV infection in renal transplant patients is comparable to that of the
antigenemia assay and viral culture.

The blood samples of the same group of renal transplant patients as described in chapter
2, were also used for a retrospective evaluation of the diagnostic value of the IF NASBA assay
(chapter 3). This assay proved to be the most sensitive assay, detecting the onset of both
primary and secondary infection significantly earlier than viral culture, the pp67 NASBA and
antigenemia assay. However, the specificity of this assay was low, indicating that the
detection of IE-1 mRNA in blood of renal transplant patients is not necessarily correlated with
the onset of a clinically relevant HCMV infection. It was therefore concluded that only for
patients at high risk for the development of a symptomatic infection, i.e. patients with a
primary infection or under rejection therapy, early detection of CMV transcriptional activity
is valuable and could possibly be used as a parameter for the start of preemptive antiviral
treatment.

A similar evaluation as described for renal transplant patients using the IE and pp67
NASBA assays was performed for liver transplant patients and is described in chapter 4. In
general, liver transplant patients are at higher risk for the onset of symptomatic infection than
kidney transplant patients. Liver transplant patients are usually in a critical clinical condition
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at the moment of transplantation and frequently require anti-rejection treatment. As a
consequence, these patients are highly susceptible to infections with opportunistic pathogens,
such as CMV. Nevertheless, the specificity of the IE NASBA assay for the onset of a
symptomatic infection in liver transplant patients was low. Thus, as was concluded for
kidney transplant patients, IE NASBA results are not suitable as a guide to initiate antiviral
therapy, except for those patients that are at high risk for the onset of symptomatic infection.
In i'onlr.ist to what was reported for renal transplant patients, pp67 NASBA appeared to be
less sensitive than the antigenemia assay for the detection of a symptomatic infection.
I lowever, in this study, initiation of antiviral therapy was based on the first clinical signs of a
symptomatic infection confirmed by antigenemia-positive results. Since antiviral treatment
using ganciclovir rapidly results in the inhibition of viral replication and late mRNA
expression, it is possible that an early start of antiviral therapy prevented subsequent
detection of late pph7 mKNA by NASBA. Prospective studies should be performed to
investigate whether delayed initiation of antiviral therapy for these liver transplant patients
kisi-d on positive ppf>7 NASBA results would still allow the start of effective antiviral
therapy, without an unacceptable increased risk on the onset of severe symptomatic infection.

In contrast to IICMV infection in immunocompromised transplant patients, infection of
healthy, immunocompetent individuals with HCMV usually remains asymptomatic.
Studies to investigate the course of HCMV infection in healthy individuals are difficult to
perform due to the limited availability of tissues and blood samples. Alternatively, infection
of rats with rat cytomegalovirus (KCMV) is a useful model to perform these studies.
Intection ot immunocompromised rats results in active virus replication in various organs
and can be lethal, whereas infection of immunocompetent rats remains asymptomatic and
is not lethal even when a high dose of virus is injected. In chapter 5, dissemination and viral
activity was investigated after infection of immunocompetent rats with RCMV. Rats were
infected with RCMV and sacrificed at defined time-points post infection (pi). Several organs
and tissues were collected from the rats and analyzed for the presence of viral DNA, IE-1
(R123), early (R44) and late (R32) mRNA, as well as infectious virus. It was found that both
II'-1 mRNA expression and production of infectious virus are restricted during acute
infection at 7 days pi, although early and late mRNA could be detected. In general, IE-1
mRNA was only detected in the presence of detectable amounts of infectious virus, in
particular in the salivary glands and during productive infection in vitro. The mechanims
that are involved in the restriction of IE-1 mRNA expression in immunocompetent rats are
currently unknown. Interestingly, we identified two novel transcripts, that are
complementary to the IE-1 transcript. The elucidation of the function of these antisense
transcripts and their putatively encoded proteins will be the subject of future investigations.
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SAMENVATTING

Humaan cytomegalovirus (HCMV) is eon belangrijko oorzaak van ziokte on storfto in
immuungecompromiteerde patiönton. Fffoctiovo antiviralo bohandoling is mogolijk n\its
deze wordt gestart in de vnx-ge fas*.« van infoctic. In hot oorsto dool van dit prootschrilt word
de expressie van het virale "immodiato early" (IE)-1 en "late" ppf>7 mRNA in volblood
monsters van nier-, en levertransplantatie patienten gomonitord mot bohulp van "nucleic
acid sequence-based amplification" (NASBA). De 1E-1 en pp67 transcripten
vertegenwoordigen ioder verschillende fases in do roplicatio cyclus van hot virus. IV
diagnostische waarde van deze twee tosten voor do detectie van 11CMV int'ectie word
onderzocht.

In hix>fdstuk 2 werden in eon rctrospectievo studio vix>r niertransplantatio pationten de
resultaton van do pp(»7 NASBA tost vergeleken mot do resultaten van do ppt>^ anligenemio
test en viruskweek. Do gevivlighoid van do ppf>7 NASBA tost voor do doloctio van eon
actieve HCMV infectio blook hoger to /ijn dan do govoolighoid van do anligonemio tost, en
was vergelijkbaar met de gevooligheid van de viruskweek. Actieve HCMV infivtie word in
deze studie gedefinieerd door gecombineerde positieve resultaten voor viruskweek,
antigenemie en serologische testen. Sommige patienten ontwikkolden ook klinische
Symptomen als gevolg van een actieve HCMV infectie en werden daarvoor behandeld met
antivirale middelen. Voor deze patienten werd gevonden dat de gevoeligheid van de pp67
NASBA test vergelijkbaar was met de gevoeligheid van zowel de antigenemie test als
viruskweek. De pp67 NASBA test bleek tenslotte ook geschikt voor het monitoren van de
effectiviteit van de antivirale therapie. Samenvattend kon gesteld worden dat de
diagnostische waarde van de pp67 NASBA test voor de detectie van HCMV infectie in
niertransplantatie patienten vergelijkbaar is met die van de antigenemie test en viruskweek.

De bloedmonsters van dezelfde groep van niertransplantatie patienten als beschreven in
hoofdstuk 2 werden ook gebruikt voor een retrospectieve evaluatie van de diagnostische
waarde van de IE NASBA test (hoofdstuk 3). Deze test bleek zeer gevoelig to /ijn en
detecteerde de ontwikkeling van een primaire of secundaire infectie significant eerder dan
viruskweek, de pp67 NASBA en antigenemie test. De speeificiteit van de IE NASBA test was
echter Iaag. Dit houdt in dat de detectie van IE-1 mRNA in het bloed van niertransplantatie
patienten niet noodzakelijk gecorreleerd is met de ontwikkeling van een klinisch relevante
HCMV infectie. Er werd daarom geconcludeerd dat alleen patienten met een hoog risico op
de ontwikkeling van een symptomatische infectie, in het bijzonder patienten met een
primaire infectie of patienten die antivirale therapie krijgen, gebaad zijn bij een vroege
detectie van transcriptie door HCMV. Voor deze patienten kan de uitslag van de IE NASBA
test mogelijk dienen als een parameter voor de start van preventieve antivirale therapie.
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Een vergelijkbare cvaluatie voor de IE en pp67 NASBA testen als zojuist beschreven
vcM>r niertransplantatie patienten werd uitgevoerd voor levertransplantatie patienten, en is
beschreven in h(x>fdstuk 4. In het algemeen hebben levertransplantatie patienten een hoger
risico op de ontwikkeling van een symptomatische infectie dan niertransplantatie
patienten. Levertransplantatie patienten zijn meestal in een kritieke klinische conditie op
het moment van transplantatie en krijgen vaak anti-rejectie therapie. Als gevolg hiervan
zijn deze patienten zeer gevoelig voor infecties met opportunistische pathogenen zoals
IICMV. Desondanks was de specificiteit van de IE NASBA test voor de ontwikkeling van
een symptomatische infectie in levertransplantatie patienten laag. Dus, zoals werd
gecondudeerd voor de niertransplantatie patienten, blijken IE NASBA test resultaten niet
geschikt te zijn als leidraad voor de start van preventieve antivirale therapie, behalve voor
specifieke patienten die een hoog risico hebben op de ontwikkeling van een
symptomatische infectie. In tegenstelling tot de gerapporteerde bevindingen voor
niertransplantatie patienten, bleek de ppfr7 NASBA test minder gevoelig te zijn dan de
antigenemie test voor de detectie van een symptomatische infectie. In de/e Studie werd de
start van antivirale therapie echter gebaseerd op het optreden van de eerste klinische
verschijnselen van een symptomatische infectie, bevestigd door positieve antigenemie
resultaten. Omdat antivirale therapie met ganciclovir direct tot een remming leidt van de
virale replicatie en "late" mKNA expressie, is het mogelijk dat een vroege start van de
antivirale therapie als gevolg had dat de detectie van het "late" ppf>7 mKNA door NASBA
werd verhinderd. I'rospectieve studies zouden moeten uitwijzen of een vertraagde start
van antivirale therapie voor deze levertransplantatie patienten gebaseerd op positieve
pp(v NASHA resultaten nog steeds effectief is, of dat dit resulteert in een onacceptabele
verhoging van de kans op de ontwikkeling van een ernstige symptomatische infectie.

In tegenstelling tot HCMV infectie in immuungecompromiteerde transplantatie
patienten blijtt de infectie van immuuncompetente individuen met HCMV in het algemeen
asymptomatisch. Studies om het verloop van een HCMV infectie te onderzoeken in
gezonde individuen zijn moeilijk uit te voeren vanwege de beperkte beschikbaarheid van
weetsel- en bloedmonsters. Als alternatief is de infectie van ratten met rat cytomegalovirus
(KCMV) een zeer bruikbaar diermodel voor het uitvoeren van dergelijke studies. Infectie
van immuungecompromiteerde ratten resulteert in actieve virus replicatie en kan lethaal
zijn. In tegenstelling. infectie van immuuncompetente ratten verloopt asymptomatisch en
is niet dodelijk, zelfs wanneor een zeer hoge virus dosis wordt toegediend. In hoofdstuk 5
werd de verspreiding en activiteit van het virus onderzocht na infectie van
immuuncompetente ratten met RCMV. Ratten werden geinfecteerd met RCMV en
opgeofferd op gespecificeerde tijden na infectie. Verschiliende rat organen en weefsels
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werden verzameld en getest op de aanwezigheid van viraal DNA, IE-1 (R123), "early"
(R44) en "late" (R32) mRNA, en infectious virus. Er bleek een restrictie op to tredon van
zowel IE-1 mRNA expressie als productio van infectious vims tijdons acute infivtie op dag
7 na infectie, alhoewel "early" en "late" mRNA wel op dat moment konden worden
gedetecteerd. In het algemeen werd IE-1 mRNA alleon godotocttvrd in de aanwo/.ighoid
van detecteerbare hoevoolheden van infectious virus, in het bijzonder in de ^viksolklioron
en tijdens pnxiuctieve infectie in vitm. De mechanismen die betrokken /ijn bij de rostrictio
van IE-1 mRNA expressie in immuuncompotento ratten /ijn op dit moment onbekond. I'en
interessante bevinding hierbij is het feit dat twee niouwe transcripten konden worden
geidentificeerd die complementair zijn aan het IE-1 transcript. Do opholdoring van de
functie van dczc antisense transcripton en do eiwitten die mogelijk door de/e transcripten
worden gecodeerd, zal het onderwcrp zijn van vervolgondor/oek.
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