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Inleiding


Adenovirus
◦ Structuur
 Geen enveloppe
 Bestaat uit nucleocapside en lineair dsDNA genoom

◦ Indeling
 5 genera: Mastadenovirus, Aviadenovirus, Atadenovirus, Siadenovirus, Ichtadenovirus
 Humane adenovirussen: ϵ genus Mastadenoviridae
 56 beschreven serotypes (HAdV-1 tot -56)
 7 serogroepen (HAdV A tot G)
 A: 12,18,31
 B: 3,7,11,14,16,21,34,35,50,55
 C: 1,2,5,6
 D: 8-10,13,15,17,19,20,22-30,32,33,36-39,42-49,51,53,54,56
 E: 4
 F: 40,41
 G: 52

Inleiding


Adenovirus
◦ Epidemiologie
 Wereldwijd endemisch
 Piek incidentie kinderen 6 mnd – 5j
 5-10% van de respiratoire infecties
 5-15% van de acute gastrointestinale infecties

 Transmissie:
 Vnl droplet infectie of faeco-oraal
 Ook: hand-oog; via vloeistoffen; via besmette voorwerpen
 Zeer stabiel:
 Verlengde survival op oppervlakten en in vloeistoffen
 Kunnen dagen tot weken overleven op oppervlakten bij omgevingstemperatuur
 Papier: 10-tal dagen
 Plastiek: 5 W
 Glas: 8-12 W
 Conjunctivitis: onvoldoende gechloreerde zwembaden, oogdruppels
 Weerstandig aan
 Alcohol, ether, chloroform
 pH-stabiel
 Wel:
 Verdunde hypochloriet (1/10), formaldehyde, autoclavering 30 min op 121°C

Inleiding


Adenovirusinfecties bij immuuncompetente
personen
◦ Kliniek

 ICD 2-14d
 Zelflimiterende infecties
 Zz ernstig verloop: pneumonie, meningoencephalitis

 Afhankelijk van serotype

◦ Geen therapie noodzakelijk

Inleiding


Adenovirusinfecties bij
immuungecompromitteerde patiënten
◦ Toenemend erkend als belangrijke potentiële
pathogeen bij HSCT patiënten
◦ Overall incidentie 3-47%
 Hoogst in pediatrische HSCT patiënten

◦ Vnl endogene reactivatie
 Weinig effect van protectieve isolatie
 Andere:
 Primo-infectie (vnl bij kinderen)
 Reactivatie uit donorgreffe

Inleiding


Adenovirusinfecties bij
immuungecompromitteerde patiënten
◦ Kliniek
 Immuungecompromitteerd
 Van zelflimiterende lokale tot fatale gedissemineerde infectie
 Gelokaliseerde infectie
 Gastroenteritis: van mild tot hemorrhagische colitis
 Respiratoire infecties: van mild tot fatale pneumonie
 Hemorrhagische cystitis met potentieel nierfalen

 Systemische infectie: 10-20%
 Koorts, gastroenteritis, hemorrhagische cystitis, retinitis, hepatitis,
pneumonie, meningoencephalitis, MOF
 Vaak coinfecties met andere pathogenen
 Viraal: CMV, EBV, Polyomavirus,…
 Bacteriële/fungale infecties

1. AdV PCR op bloed


Adenovirusinfecties bij immuungecompromitteerde patiënten
◦ Therapie
 Reductie van immunosuppressieve therapie
 Niet altijd mogelijk bij begeleidende GvHD
 Risico op GvHD stijgt bij afbouw immunosuppressiva

 Antivirale therapie
 Ribavirine
 Cidofovir (Vistide®)
 Effectiviteit?
 Tegenstrijdige resultaten van kleine studies
 Nog geen prospectieve, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studies
uitgevoerd.
 Nevenwerkingen
 Nefrotoxisch
 BM-toxisch
 Kostprijs!
 800€ per flacon (75 mg), niet terugbetaald

 Adoptive immunotherapy: adenovirus-specifieke T-cellen
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Vraagstelling


Wat is de meerwaarde van adenovirus PCR op bloed in
vroege diagnose van AdV infecties bij HSCT patiënten?



Wat is de meerwaarde van adenovirus PCR op faeces in
vroege diagnose van AdV infecties bij HSCT patiënten?
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◦ Wat is de meerwaarde van adenovirus PCR
op bloed in vroege diagnose van AdV
infecties bij HSCT patiënten?
 1. Literatuur
 2. UZ Leuven
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1. AdV PCR op bloed: literatuur
1. Studies: detectie van AdV DNA in bloed
◦ Kan wijzen op ernstige, invasieve infectie


potentieel fatale afloop

◦ Vroegtijdige herkenning laat vroegtijdig starten van therapie toe

14 HSCT
patients

4 AdV neg
controls

No
adenoviremia

3 AdV pos
asymptomatic
patients

No
adenoviremia

3 AdV pos
localised
infection

No
adenoviremia

4 AdV pos fatal
disseminated
infection

All adenoviremia

Echavarria M, Forman M, van Tol MJ, Vossen JM, Charache P, Kroes AC. Prediction of severe
disseminated adenovirus infection by serum PCR. Lancet. 2001 Aug 4;358(9279):384-5.
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Andere studies: gelijkaardige resultaten
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Andere studies: gelijkaardige resultaten
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Andere studies: gelijkaardige resultaten

1. AdV PCR op bloed
Maar:
 Schilham et al.:
◦

ook adenoviremie bij




17 stem cell donors

7 asymptomatische ptn
4 ptn met gelokaliseerde infectie
1 stamceldonor
36 HSCT patients
with positive stool
samples

Asymptomatic

1/17 (5,9%)
Adenoviremia

17 asymptomatic

7/17 (41.2%)
Adenoviremia

12 localized disease

4/12 (33.3%)
Adenoviremia

7 fatal disseminated
infection

6/7 (85.7%)
Adenoviremia

Schilham MW, Claas EC, van Zaane W, Heemskerk B, Vossen JM,
Lankester AC et al. High levels of adenovirus DNA in serum correlate
with fatal outcome of adenovirus infection in children after allogeneic
stem-cell transplantation. Clin Infect Dis 2002; 35:526–532.



Verschillende publicaties suggereren dat veel HSCT patiënten die adenoviremie
ontwikkelen, deze zelf kunnen klaren:




Bil-lula et al, Arch Virol 2010
Erard et al, Clin Infect Dis 2007
Ison, Clin Infect Dis 2006

 Patiënten at risk voor fatale infectie identificeren en behandelen
 Niet enkel obv aanwezigheid van adenoviremie of van een bepaalde VL

 FU van viral load?

1. AdV PCR op bloed
2. Follow-up van viral load laat toe om patiënten at risk te
identificeren en vroegtijdig te behandelen
◦ Toename van VL voorspelt ernstige invasieve adenovirusziekte
met sensitiviteit van 87.5% en specificiteit van 89.4% (Erard et al)
◦ Toename van VL in de weken voor overlijden bij patiënten met
fatale adenovirusinfectie (Claas et al.)
◦ Daling van VL na initiatie van therapie wijst op gunstige evolutie,
persisteren of stijgen van VL voorspelt slechte outcome (LeruezVille et al., Kalpoe et al.)
 Obv viral load kinetiek kunnen we
 Outcome voorspellen
 Therapierespons opvolgen

1. AdV PCR op bloed


Sinds 1j geïmplementeerd in UZ
Leuven
◦ Automatische DNA-extractie:
m2000sp (Abbott)

◦ In-house ontwikkelde Taqman RT-PCR
op AB7900-toestel
 Primers en probes gekozen door 104
sequenties van de 53 AdV serotypes die
toen gekend waren, te alligneren

◦ 50€
◦ Niet terugbetaald
◦ Dagelijkse uitvoering,TAT <36u

1. AdV PCR op bloed
Sinds 1j geïmplementeerd in UZ Leuven
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1. AdV PCR op bloed
Situatie UZ Leuven



◦ 3 patiënten met ernstige invasieve infectie

Nr Age Transplant

Adenovirem ia Tim e to positivity Max VL

2

Persistent

54

Cord blood

13x D +76

Therapy

Outcom e

>5.000.000 copies/ml Abdominal cramps, diarrhea

Sym ptom s

Vistide IV

Recovery

(>6,7 log copies/ml)

Initial diagnosis GvHD

w eekly

No improvement w ith CS and

until negative

ATG

PCR

Fecal AdV culture positive

1. AdV PCR op bloed


Situatie UZ Leuven
◦ 3 patiënten met ernstige invasieve infectie

Nr Age Transplant

Adenovirem ia Tim e to positivity Max VL

8

Persistent

2

Cord blood

8x

D +59

Therapy

Outcom e

>5.000.000 copies/ml Disseminated AdV infection.

Sym ptom s

Vistide

Fatal

(>6,7 log copies/ml)

Start D +76 D +107

Progressive adenoviremia
Hepatitis, viral meningitis.
Also EBV reactivation and E. coli sepsis.
Quick evolution to MOF.
Fecal AdV culture positive

1. AdV PCR op bloed


Besluit
◦ Literatuursgegevens: kwantitatieve adenovirus
PCR op bloed zeker zinvol
 Outcome voorspellen obv viral load
 Vroegtijdig starten van therapie

◦ Gerandomiseerde trials nodig om effectiviteit
van pre-emptieve therapie te beoordelen
 Zowiezo reductie van immunosuppressie
 Evt cidofovir, adoptive immunotherapy

1. AdV PCR op bloed


Guidelines
2009: ASBMT practice guideline
Endorsed by IDSA, EBMT and CDC

1. AdV PCR op bloed


Guidelines
◦ 2009: ASBMT practice guideline:
 Wekelijkse (kwalitatieve) monitoring van adenoviremie
dmv PCR bij hoog-risicopatiënten (CII)
 Transplantatie met navelstrengbloed of haploidentieke HSCT
 T-cel depletie van de greffe dmv anti-T-cel-antistoffen (ATG of
alemtuzumab (Campath))
 Refractaire GvHD
 Ofwel gedurende eerste 6 maanden na HSCT
 Ofwel zolang ernstige immuunsuppressie/lymfopenie

 Kwantitatieve monitoring bij positieve screeningen, om
ziekteprogressie en therapierespons op te volgen (BII)
 Geen data over kritische VL-waarde waarbij therapie dient gestart te worden
 geen aanbevelingen

 Bij adenoviremie: immunosuppressieve therapie stopzetten of dosis
reduceren indien mogelijk (AII)
 Pre-emptieve antivirale therapie is te overwegen(CII)
 Cidofovir (BII) of ribavirine (CIII)
 Meest overtuigende resultaten met cidofovir doch inconsistente studies
over mortaliteitsreductie
 Duur van pre-emptieve therapie is afhankelijk van tolerantie en viral load
evolutie
 Nog onvoldoende gegevens over gebruik van adenovirus-specifieke T-cellen
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◦ Wat is de meerwaarde van adenovirus PCR
op faeces in vroege diagnose van AdV
infecties bij HSCT patiënten?

Besluit
 To Do’s


2. AdV PCR op faeces




Huidige diagnostische testen
Kan positieve AdV PCR op faeces invasieve
adenovirusinfectie voorspellen?
Kan AdV PCR op faeces DD toelaten met
intestinale GvHD?

2. AdV PCR op faeces


Huidige diagnostische testen op faeces
◦ Virusisolatie op celcultuur
 Gouden standaard
 Cytopathogeen effect op HeLa cellijnen
 Aantonen adenovirus door immunofluorescentie

 Kweek gedurende 14 dagen, dagelijkse aflezing
 Problemen
 Traag, arbeidsintensief
 Niet alle serotypes zijn kweekbaar (AdV 40 en 41!)

◦ Ag detectie op faeces
 Premier Adenoclone 40/41 (Meridian)
 Microplate Enzyme-Immunoassay
 Solid phase sandwich immunoassay
 Microwells gecoat met monoclonale As tegen type-specifiek deel van hexon van AdV
serotypes 40 en 41
 Faecessuspensie + monoclonale anti-AdV-40/41 antistoffen, geconjugeerd met
peroxidase
 AdV Ag wordt gesandwicht tussen vaste fase As en monoclonale anti-40/41 As
 Incubatie – wassen – substraat toevoegen  ° blauwe kleur

 Visuele of spectrofotometrische aflezing
 Bijsluiter: sensitiviteit 98%, specificiteit 98%

2. AdV PCR op faeces


Kan positieve AdV PCR op faeces
invasieve adenovirusinfectie voorspellen?
◦ Kampmann et al. (2005): 53.8% van hun
patientenpopulatie had AdV in stoelgang voor
ontwikkeling van adenoviremie

2. AdV PCR op faeces


Kan positieve AdV PCR op faeces invasieve
adenovirusinfectie voorspellen?
◦ Lion et al. (2010):

153 HSCT in 138 patiënten
51 positieve PCR op faeces
* 29 VL < 106
- 0% adenoviremie
- 0% gedissemineerde ziekte
* 22 VL > 106
- 16/22 (73%): adenoviremie
11 serotype C
5 serotype A
- 8/22 (36%) gedissemineerde
infectie
Viremie werd voorafgegaan door
positieve PCR in stoelgang voor alle ptn
behalve 1, waar gelijktijdig positieve PCR
op bloed en SG werd gevonden

2. AdV PCR op faeces



Multivariate analyse:
◦ Intestinale infectie met AdV VL in SG >1x106 copies/g: significante risicofactor voor
viremie en gedissemineerde infectie (p<0.001)

2. AdV PCR op faeces


Kan positieve AdV PCR op faeces invasieve
adenovirusinfectie voorspellen?
◦ Lion et al. (2010): ja

 CO 1x106 copies/gram
Adenoviremie

Geen adenoviremie

Viral load SG
> 1x106 copies/ml

16

6

Viral load SG
< 1x106 copies/ml

0

29

Sensitiviteit : 100%
Specificiteit : 83%
PPV : 72.7%
NPV : 100%

2. AdV PCR op faeces


Kan positieve AdV PCR op faeces invasieve adenovirusinfectie voorspellen?
◦ Jeulin et al. (2011): vergelijking PCR – Ag detectie – cultuur op stoelgang
5/21: Ag detectie
negatief

4/5 hadden VL in SG >
5.000.000 copies/g

21 patienten AdV PCR
+ op SG
4/21 AdV cultuur
negatief

PCR SG

16/18 positief voor
ontstaan adenoviremie
(range 3-199d, median
42d)

3/18 negatief

18/21 ontwikkelden
adenoviremie

Cultuur SG
6/18 positief voor
ontstaan adenoviremie

PPV PCR op SG: 76.2%
Had CO van 1x106 copies/ml in
faeces (Lion) gebruikt geweest:
11/18 gingen eerder behandeld
geweest zijn

4/18 Ag negatief
Ag detectie SG
3/18 positief voor
ontstaan adenoviremie

Stijgende viral load
suggestief voor
invasieve infectie
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Kan positieve AdV PCR op faeces invasieve adenovirusinfectie voorspellen?
◦ Jeulin et al. (2011): vergelijking PCR – Ag detectie – cultuur op stoelgang
5/21: Ag detectie
negatief

4/5 hadden VL in SG >
5.000.000 copies/g

21 patienten AdV PCR
+ op SG
4/21 AdV cultuur
negatief

PCR SG

16/18 positief voor
ontstaan adenoviremie
(range 3-199d, median
42d)

Stijgende viral load
suggestief voor
invasieve infectie

3/18 negatief

18/21 ontwikkelden
adenoviremie

Cultuur SG
6/18 positief voor
ontstaan adenoviremie

PPV PCR op SG: 76.2%
Had CO van 1x106 copies/ml in
faeces (Lion) gebruikt geweest:
11/18 gingen eerder behandeld
geweest zijn

4/18 Ag negatief
Ag detectie SG
3/18 positief voor
ontstaan adenoviremie

Adenoviremie:
17% kweken negatief
22% Ag detecties negatief

2. AdV PCR op faeces


Resultaten UZ Leuven
◦ Maart 2010-april 2011:
 67 SG stalen van 16 pediatrische HSCT patiënten
 Extractie op easyMAG (BioMérieux)

 In-house ontwikkelde PCR op AB7900

 Geen kwantitatieve resultaten
 Wel rapportage Ct-waarde (cycle threshold)
 Ct-waarde is omgekeerd evenredig met hoeveelheid viraal DNA aanwezig in het staal

 Beperking:
 Slijmerige consistentie van het staal  vaak interferentie
 24/69 stalen (35%) moesten na eerste run herhaald worden owv inhibitie
 12/24 stalen moesten na de tweede run nog eens herhaald worden owv inhibitie

2. AdV PCR op faeces


Resultaten UZ Leuven
 AdV DNA teruggevonden in faeces van 11/16 ptn (69%)

5 PCR negatief
16 patienten
11 PCR positief

Asymptomatisch
AdV kweken negatief
AdV PCR op bloed
negatief

2. AdV PCR op faeces


Resultaten UZ Leuven

 AdV DNA teruggevonden in 11/16 ptn (69%)
 Positieve Ag detectie: 2/16 ptn
 Geen positieve Ag detectie bij de 11 patiënten met positieve PCR
 Geen serogroep F?
 Wel positieve Ag detectie bij 2 ptn met negatieve PCR
 vals positief?
 1 patient: begeleidende clostridiuminfectie
geen beschreven kruisreactiviteit
 1 patient: asymptomatisch

5 PCR negatief
16 patienten

5 kweek
negatief
Kweek

11 PCR
positief

6 kweek
positief
Ag detectie:
alle 11 negatief

2. AdV PCR op faeces


Resultaten UZ Leuven
5 PCR negatief
3 GI klachten,
behandeld als
GvHD

16 patienten

5 kweek negatief
11 PCR positief

1 respiratoire en
GI symptomen,
geen diagnose
1
asymptomatisch

6 kweek positief

2 majeure
complicaties van
steroid therapie

2. AdV PCR op faeces


Nr Age
21 13 y

Resultaten UZ Leuven: kweek negatief, PCR positief

Transplant

PCR feces
Res
Ct Days post-Tx
Allogenous Negative
0
D +16
Positive (weak) 39,4 D +37
Positive
39,7 D +44

Viral culture
stool
negative
negative
negative

Ag detection Adeno- Interpretation/comments
stool
viremia
negative
No
Bloody diarrhea since D +31; treated as bowel GvHD
negative
Patient received high doses of steroids and anti-TNF. Secondary to immunenegative
suppression, development of fatal invasive aspergillosis.

2. AdV PCR op faeces


Resultaten UZ Leuven
5 PCR negatief

5 kweek negatief

16 patienten
1
asymptomatische
shedding

11 PCR positief
6 kweek positief

5 symptomatisch
(behandeld als
GvHD)

4 adenoviremie

2. AdV PCR op faeces


Resultaten UZ Leuven: kweek positief, PCR positief

Nr Age Transplant

Adenoviremia Time to positivity Max VL

Symptoms

Therapy Outcome

6

Transient

2250 copies/ml

Fever. Diarrhea. Clostridium positive.

No

(3,35 log copies/ml)

Fecal AdV culture positive

3

Autologous

2x

D +6

Possibly already AdV positive pretransplant

Recovery

2. AdV PCR op faeces


Resultaten UZ Leuven: kweek positief, PCR positief

Nr Age Transplant

Adenovirem ia Tim e to positivity Max VL

8

Persistent

2

Cord blood

8x

D +59

Therapy

Outcom e

>5.000.000 copies/ml Disseminated AdV infection.

Sym ptom s

Vistide

Fatal

(>6,7 log copies/ml)

Start D +76 D +107

Progressive adenoviremia
Hepatitis, viral meningitis.
Also EBV reactivation and E. coli sepsis.
Quick evolution to MOF.
Fecal AdV culture positive

Green arrow: hospitalization for fever and dyspnea.
Blue arrow: start cidofovir (adenoviral infection first treated with foscarnet for 2 weeks, with no effect).

2. AdV PCR op faeces: besluit


Positieve kwantitatieve PCR op faeces kan invasieve infectie voorspellen
◦ Literatuursgegevens: ja
◦ Eigen gegevens: te beperkte resultaten



PCR op faeces maakt differentieel diagnose met GvHD makkelijker
◦ Eigen populatie: van de 11 patiënten met positieve PCR op faeces


7 gediagnosticeerd en behandeld als GvHD
 Minstens 2 patiënten zouden (eerder) met cidofovir behandeld geweest zijn
 Bij alle patiënten zou men terughoudender geweest zijn met immunosuppressieve therapie (evt zelfs afbouw)



Resultaat moet steeds gecorreleerd worden met symptomen
◦ Asymptomatische shedding is beschreven en kan zeer langdurig zijn (maanden)



Huidige testen: ondermaats
◦ Ag detectie (40,41) nooit positief bij positieve PCR
◦ Cultuur:



Vaak intermittente positiviteit: intermittent vals negatief?
Sensitiviteit lager dan PCR

To do’s
Efficaciteit van adenovirus PCR op filtraat van faeces evalueren

1)

◦
◦

Vergelijking PCR faeces – celcultuur uitbreiden

2)

◦
◦

◦
◦
◦

Rapportage per gram/ml faeces?
Rapportage per ml filtraat?
Rapporteren van Ct?

Serotypering van adenovirus-positieve stalen dmv sequencing

4)

◦

6)

Verderzetten studie – bij welke Ct waarde wordt de kweek positief?
Dilutiereeksen van positieve stalen maken om sensitiviteit van kweek en PCR met
mekaar te vergelijken

De mogelijkheid van kwantitatieve of semikwantitatieve PCR op
faecesstalen evalueren

3)

5)

Filtraat = voorbehandeling voor inzetten kweek
Doel = interferentie door de staalconsistentie omzeilen

Literatuur: vooral serogroep C en A

Uitbreiden van de studie met nog 1 jaar, gezien het beperkt aantal
patiënten
Na oppuntstellen procedure PCR op faeces: invoering in de routine (ter
vervanging van Ag detectie bij HSCT patiënten)

