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Human herpesvirus 6 (HHV-6): cytopathic effects and mode of action 
of HHV-6 inhibitors 

Humaan herpesvirus type 6 (HHV-6) is een algemeen verspreid lymfo- en neurotroop 
virus, waarvan het ziektebeeld nog niet volledig is opgehelderd. Na een eerste infectie op 
zeer jonge leeftijd blijft het virus in meer dan 95 % van de bevolking latent of persistent 
aanwezig in het lichaam. Als de immuunfuncties worden onderdrukt, zoals het geval is 
bij transplantatiepatiënten of bij mensen besmet met HIV, kan het reactiveren en een 
brede waaier aan klinische symptomen veroorzaken. Een intrigerend aspect van HHV-6 
is zijn vermogen om binnen te dringen in het centrale zenuwstelsel, hetgeen heeft geleid 
tot associaties met onder meer multiple sclerose (MS). 

Om een verklaring te zoeken voor het brede spectrum aan klinische manifestaties van 
HHV-6 infectie, heeft Leen De Bolle onderzocht welke celtypes door de beide varianten 
van HHV-6 (A en B) kunnen worden geïnfecteerd, en of deze infecteerbaarheid 
gerelateerd kan worden aan welbepaalde processen in de virale levenscyclus. Ze stelde 
vast dat HHV-6 het meest efficiënt repliceert in T-cellijnen en in cellen van neurale 
oorsprong, en dat HHV-6A meer neurovirulent is dan HHV-6B. Dit laatste kon worden 
bevestigd in primaire culturen van menselijke oligodendrocyten, de hersencellen die een 
cruciale rol spelen in het ontstaan van MS. 

Bij infectie van een cel veroorzaken virussen een zgn. ‘cytopathogeen effect’. In het 
geval van HHV-6 ziet men sterk vergrote cellen met vaak meer dan één kern, ontstaan 
door celfusie. De Bolle heeft kunnen aantonen dat HHV-6 daarenboven de celdeling 
afremt ter hoogte van de G2-fase van de celcyclus. Ook verschillende moleculaire 
parameters wezen hierop. Verrassend was echter dat het klassieke mechanisme om dit 
arrest te bekomen (via het tumor suppressor proteïne p53) hierbij niet werd gevolgd, en 
dat een HHV-6-eigen mechanisme hiervoor verantwoordelijk moet zijn. Als verder 
onderzoek kan aantonen welk proteïne van HHV-6 hierin precies een rol speelt, opent dit 
perspectieven voor gentherapie tegen kanker. 

Voor de behandeling van HHV-6 infecties zijn geen geneesmiddelen formeel 
goedgekeurd. Men baseert zich bijgevolg op de middelen die ter beschikking zijn voor 
behandeling van infecties met cytomegalovirus (een verwant van HHV-6), nl. acyclovir, 
ganciclovir, cidofovir en foscarnet. Voor het cytomegalovirus zijn de virale enzymen 
bekend die dienen als activator en doelwit van ganciclovir en acyclovir. Leen De Bolle 
heeft kunnen aantonen dat hun lagere werkzaamheid tegen HHV-6 verklaard kan worden 
op het niveau van beide enzymen. Hiertoe werden recombinante enzyme-assays 
ontwikkeld die verder van nut zullen zijn bij de evaluatie van nieuwe moleculen tegen 
HHV-6. Verder laten ze ook toe om therapie -resistente HHV-6 isolaten (die mutaties in 
beide enzymen kunnen vertonen) te karakteriseren, hetgeen De Bolle ook heeft gedaan 
voor de enige tot nogtoe beschreven ganciclovir-resistente HHV-6 stam. 



Zoals gezegd kan langdurig gebruik van de bovenvermelde klassieke anti-
herpesgeneesmiddelen (zoals het geval is bij transplantatiepatiënten) aanleiding geven tot 
het verschijnen van therapie-resistente virusmutanten. Het is daarom van belang nieuwe 
moleculen te ontwikkelen met alternatieve werkingsmechanismen. De Bolle heeft 
geprobeerd het werkingsmechanisme op te helderen van CMV423, een nieuw produkt 
met superieure activiteit tegen HHV-6 en cytomegalovirus. Ze vond dat CMV423 zijn 
activiteit tegen HHV-6 uitoefent via inhibitie van een cellulair proces, dat van kritisch 
belang is gedurende de vroege stadia van HHV-6 infectie en dat de activiteit van proteïne 
tyrosine kinasen beïnvloedt. Deze gegevens rechtvaardigen verder onderzoek naar de rol 
van deze kinasen in de replicatiecyclus van HHV-6 en naar de mogelijkheid om ze aan te 
wenden als nieuw doelwit voor anti-HHV-6 therapie. 

 


