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Niet-klassieke modulatie van cellulaire signalering door de  
virale chemokine receptor ORF74

In dit proefschrift staan G eiwit-gekoppelde receptoren (GPCRs) centraal. GPCRs zijn eiwit-
ten die zich op het celmembraan bevinden en dienen als een soort ‘antennes’ om de cel in 
staat te stellen te reageren op zijn omgeving. GPCRs herkennen moleculen (liganden) van 
buiten de cel en zetten deze om in signalen binnenin de cel. Zoals de naam al aangeeft, ac-
tiveren GPCRs zogenaamde G eiwitten nadat de GPCR een ligand heeft gedetecteerd. Deze 
G eiwitten activeren vervolgens weer andere eiwitten en zo ontstaan er intracellulaire sig-
naleringscascades die leiden tot veranderingen in de cel. Uiteindelijk moet het signaal ook 
weer uitgezet worden en hierbij spelen β-arrestin eiwitten een belangrijke rol. β-arrestins 
binden aan ligand-geactiveerde GPCRs en voorkomen verdere G eiwit activatie. Vervolgens 
induceren β-arrestins ook internalisatie, waarbij de GPCR van het celmembraan naar intra-
cellulaire compartimenten wordt vervoerd. Daarnaast kunnen β-arrestins ook als signale-
ringseiwitten functioneren voor G eiwit-onafhankelijke signalering. 

Op onze cellen zijn veel verschillende GPCRs aanwezig, zodat ze kunnen reageren op een 
verscheidenheid aan liganden. Deze verschillende GPCRs kunnen met elkaar communiceren 
door een interactie met elkaar aan te gaan (het vormen van dimeren) en/of omdat hun 
signaleringscascades elkaar kruizen. Heterodimerizatie (een dimer gevormd door twee ver-
schillende GPCRs) kan ervoor zorgen dat bepaalde eigenschappen  van GPCRs (bijvoorbeeld 
ligand binding of signalering) veranderen, in vergelijking tot de eigenschappen van mono-
mere GPCRs. Bovendien kunnen GPCRs ook communiceren met andere typen receptoren, 
zoals zogenaamde receptor tyrosine kinases (RTKs). Zo kunnen GPCR liganden zorgen voor 
de activatie van RTKs en vice versa. Al deze complexe vormen van communicatie zorgen 
er uiteindelijk voor dat allerlei fysiologische processen gereguleerd worden, zoals het de-
tecteren van licht en het samentrekken van spieren. Er kunnen echter allerlei ziektes ont-
staan als deze communicatie wordt verstoord.

Het genoom van sommige humane herpesvirussen bevat DNA dat codeert voor GPCRs. 
Deze virale GPCRs worden tot expressie gebracht op het celmembraan van geïnfecteerde 
cellen. De virale GPCRs stammen af van menselijke chemokine receptoren (receptoren die 
een belangrij-ke rol spelen in het immuunsysteem) en zijn waarschijnlijk ooit gekopieerd 
van de gastheer en vervolgens in het genoom van het virus geïntegreerd. Vervolgens heb-
ben deze GPCRs verschillende mechanismes ontwikkeld om de cellulaire signalering van 
de gastheer te mo-duleren om zo het immuun systeem te omzeilen en om zich efficiënt te 
kunnen verspreiden. Deze mechanismes zijn beschreven in Hoofdstuk 1. Veel virale GPCRs 
zijn bijvoorbeeld in staat G eiwitten en chemokines (dit zijn liganden voor de chemokine 
receptoren) van de  gastheer te ‘kapen’ om zo de signaleringscascades te verstoren. Dit zijn 
mechanismes die voor verschillende virale GPCRs al zijn bestudeerd en worden beschreven 
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als de gebruike-lijke of ‘klassieke’ mechanismes. Het is echter niet bekend of de virale GPCRs 
ook andere humane signaleringseiwitten kunnen kapen zoals β-arrestins, of de functie van 
receptoren van de gastheer (bijvoorbeeld humane chemokine receptoren of RTKs) kunnen 
moduleren. Deze niet-klassieke mechanismes zijn het onderwerp van dit proefschrift. 

In dit proefschrift ligt de nadruk op ORF74, de GPCR die gecodeerd wordt door het Ka-
posi sarcoom-geassocieerde herpesvirus (KSHV). Hoewel maar een klein percentage van de 
wereldbevolking besmet is met dit virus, draagt tot wel 50% van de bevolking in bepaalde 
gebieden in Afrika KSHV bij zich. Zoals met de meeste humane herpesvirussen is een be-
smetting met KSHV in veel gevallen onschadelijk. KSHV kan echter verschillende prolifera-
tieve ziektes veroorzaken in patiënten met een onderdrukt of slecht functionerend immuun 
systeem (bijvoorbeeld patiënten die een donor orgaan hebben ontvangen of AIDS patiënt-
en), zoals de tumor Kaposi sarcoom. ORF74 is in staat verschillende G eiwitten te kapen om 
een verscheidenheid aan signaleringscascades te activeren in de cel van de gastheer. ORF74 
is constitutief actief is, wat betekent dat signaleringscascades geactiveerd kunnen worden 
in de afwezigheid van liganden. ORF74 is echter ook in staat verschillende humane chemo-
kines te binden die de basale activiteit van ORF74 kunnen verhogen (bijvoorbeeld CXCL1) of 
verlagen (bijvoorbeeld CXCL10). 

In Hoofdstuk 2-4 is onderzocht of ORF74 cellulaire signalering kan moduleren via niet-klassieke 
mechanismes. In Hoofdstuk 2 laten we zien dat ORF74 β-arrestin eiwitten rekruteert na het 
binden van de chemokines CXCL1 en CXCL8, maar niet CXCL10. Door mutaties aan te bren-
gen in ORF74 hebben we kunnen achterhalen dat ORF74 β-arrestin eiwitten bindt op een 
vergelijkbare manier als humane chemokine receptoren dat doen. Verder laten we zien dat 
het rekruteren van β-arrestin ervoor zorgt dat ORF74 van het celmembraan afkomt en naar 
intracellulaire delen getransporteerd wordt. Mogelijk stelt dit ORF74 in staat om intracel-
lulaire signaleringscascades te activeren via β-arrestin. 

In Hoofdstuk 3 tonen we aan dat ORF74 zich in de nabijheid van de humane chemokine re-
ceptoren CCR1 en CCR6 bevindt en een fysieke interactie aangaat. Deze resultaten zijn een 
eerste indicatie dat ORF74, net als humane chemokine receptoren, homo- en heterodime-
ren kan vormen. Mogelijk kan ORF74 op deze manier de eigenschappen van de chemokine 
receptoren van de gastheer veranderen om te ontsnappen aan een immuun reactie. 

In Hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar het moduleren van RTKs door ORF74. GPCRs kun-
nen RTKs activeren doordat RTK liganden vrijkomen na activatie van GPCRs of via mecha-
nismes die onafhankelijk zijn van RTK liganden. Anderzijds kunnen RTKs ook GPCRs acti-
veren door het vrijkomen van GPCR liganden te reguleren of via het vormen van een GPCR/
RTK interactie (deze mechanismes zijn in detail beschreven in Hoofdstuk 1). De insulin-like 
growth factor receptor 1 (IGF-1R) is zo’n type receptor en speelt een rol in de groei van Ka-
posi sarcoom cellen. Hoewel ORF74 niet zorgt voor de activatie van IGF-1R, kan IGF-1 (het 
ligand voor IGF-1R) wel de basale activiteit van ORF74 verhogen. Dit laat zien dat de com-
municatie tussen ORF74 en IGF-1R één kant op werkt. Vervolgens zijn verschillende tech-
nieken gebruikt om het mechanisme achter deze communicatie tussen ORF74 en IGF-1R te 
achterhalen. Zo weten we dat de constitutieve activiteit van ORF74 nodig is, maar dat het 
effect van IGF-1 op de basale activiteit van ORF74 onafhankelijk is van ORF74 liganden en 
van tyrosines in intracellulaire domeinen van ORF74 (residuen die een belangrijke rol spelen 
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in de activatie en signalering van RTKs). 

Transgene muizen die ORF74 tot expressie brengen, ontwikkelen Kaposi sarcoom-achtige 
laesies en laten dus zien dat ORF74 een belangrijke rol speelt in het ontstaan van deze 
ziekte. Dit suggereert dat ORF74 een interessante therapeutische target is voor het ontwik-
kelen van medicijnen tegen Kaposi sarcoom. In Hoofdstuk 5 hebben we geprobeerd om 
ORF74 remmers te vinden. Allereerst is er een computermodel gemaakt van ORF74 om 
een aantal moleculen te selecteren die in de bindingspockets (de plaatsen waar liganden 
kunnen binden) van dit ORF74-model passen. Vervolgens hebben we experimenteel laten 
zien dat deze moleculen in staat zijn de binding van chemokines aan ORF74 te remmen en 
dat een aantal van deze moleculen ook de constitutieve signalering van ORF74 remt. Con-
trole experimenten laten echter zien dat deze moleculen ook ORF74-onafhankelijk signaler-
ing kunnen remmen. We kunnen daarom niet uitsluiten dat deze moleculen via aspecifieke 
mechanismes werken. Het werk in dit hoofdstuk benadrukt dus hoe moeilijk het soms kan 
zijn specifieke remmers te vinden en hoe belangrijk het is om controle experimenten uit te 
voeren die de specificiteit van remmers aantonen. 

Samengevat laat het werk beschreven in mijn proefschrift zien dat ORF74 niet alleen G ei-
witten en chemokines, maar ook andere signalerings-eiwitten en humane receptoren kan 
kapen. Een beter begrip van deze niet-klassieke mechanismes kan helpen met het gericht 
ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen tegen KSHV-gerelateerde ziektes zoals Kaposi sar-
coom. 
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