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Katrien Poelaert werd geboren op 4 januari
1991 te Gent. In 2008 behaalde zij het
getuigschrift van hoger secundair onderwijs aan
het Don Bosco College te Zwijnaarde in de
richting Latijn-Wetenschappen. Datzelfde jaar
startte zij de opleiding Diergeneeskunde aan de
Universiteit van Gent, en behaalde in 2014 het
diploma ‘Master in de Diergeneeskunde,
afstudeerrichting
paard’
met
grote
onderscheiding. Door haar passie voor paarden,
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Samenvatting doctoraat
Paarden over de hele wereld worden ooit in
hun leven geïnfecteerd door equine herpesvirus 1
(EHV1). Dit kan leiden tot ademhalings-,
voortplantings- en/of neurologische stoornissen.
EHV1 wordt beschouwd als één van de
belangrijkste ziektekiemen voor paarden, en leidt
tot enorme economische en emotionele verliezen
in de paardenindustrie. De huidige circulerende
EHV1 stammen kunnen op basis van hun
virulentie worden onderverdeeld in abortigene en
neurovirulente varianten. Het onderscheid tussen
beide fenotypes berust op een variatie in één enkel
nucleotide in het gen dat codeert voor het virale
DNA polymerase. De interactie tussen EHV1 en
het paard is een steeds voortdurende coevolutionaire wedloop. Beide EHV1 varianten
vermeerderen plaques-gewijs in het epitheel van
de bovenste luchtwegen. In een poging om het
virus te klaren, wordt er in de gastheer een
complexe immunologische reactie geactiveerd,
die voornamelijk wordt georchestreerd door type
I interferon (IFN). Deze immuun respons trekt
eveneens immuuncellen aan naar de plaats van
infectie. Om te voorkomen dat EHV1 wordt
herkend en geëlimineerd door het immuun
systeem, misbruikt het virus de immuuncellen van
de gastheer om de bloedvaten van de drachtige
baarmoeder en het centrale zenuwstelsel te
bereiken.

Het doel van deze thesis was om nieuwe
inzichten te verkrijgen in de primaire EHV1
vermeerdering in de bovenste luchtwegen, de celgemedieerde viremie en de overdracht van
infectie naar het endotheel van de doelorganen.
Abortigene EHV1 stammen vermeerderen
meer efficiënt in de bovenste luchtwegen, in
tegenstelling tot de neurovirulente EHV1
stammen. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door een
verschillende interactie van de EHV1 varianten
met de initiële immunologische reactie, zoals de
type I IFN respons. En hoewel beide varianten
gevoelig zijn voor antivirale effecten geïnduceerd
door IFN, hebben we aangetoond dat de
neurovirulente stammen meer onderdrukt worden
door de IFN-repons, vergeleken met de abortigene
stammen.
Vervolgens hebben we aangetoond dat de
belangrijkste target cellen van EHV1, namelijk
mononucleaire cellen, worden aangetrokken naar
de bovenste luchtwegen tijdens de primaire
vermeerdering
van
de
abortigene
en
neurovirulente
EHV1
stammen.
De
neurovirulente stammen recruiteren massaal deze
immuuncellen naar de bovenste luchtwegen, met
het risico om geëlimineerd te worden, terwijl de
abortigene stammen de aantrekking van deze
mononucleaire cellen meer strikt reguleren.

Deze mononucleaire cellen, waaronder
CD172a+ monocytaire cellen, worden vervolgens
geïnfecteerd door zowel de abortigene, als de
neurovirulente EHV1 stammen. In deze thesis
hebben we aangetoond dat beide EHV1 varianten
ook efficiënt T-lymfocyten infecteren, en
vervolgens misbruiken als transportmiddel om het
endotheel van de doelorganen te bereiken in de
aan- of afwezigheid van een sterke
immuunrespons.
Tot slot probeerden we te verklaren waarom
een EHV1 infectie bij het ene paard subklinisch
blijft, terwijl het bij het andere paard een ernstig,
soms fataal, klinisch verloop kent. Stress en
leeftijd spelen hierin een belangrijke rol, omdat zij
oa. de delicate balans van de microbiota, en dus
ook de bacteriële metabolieten, in de darm van het
paard beïnvloeden. We hebben in vitro
aangetoond dat deze microbiële fermentatie
metabolieten een belangrijk beschermend effect
hebben, voornamelijk ter hoogte van het target
endotheel, tijdens een EHV1 infectie, ten
voordele van de gezondheid van het paard.

