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Het omleiden van signaaltransductie routes door HCMV-gecodeerde GPCRs

G-eiwit gekoppelde receptoren (GPCRs) vormen een grote groep membraan recep-
toren die gekarakteriseerd worden door de aanwezigheid van 7 transmembraan 
domeinen. GPCRs kunnen door een grote verscheidenheid aan liganden kunnen 
worden geactiveerd, variërend van licht tot aan eiwitten. Analoog aan de grote ver-
scheidenheid aan liganden, leidt de activatie van GPCRs tot uiteenlopende respon-
sen in de cel. De activatie van rhodopsine-receptoren op het netvlies door licht leidt 
bijvoorbeeld tot een elektrisch signaal dat naar de hersenen wordt gestuurd, terwi-
jl activatie van chemokine-receptoren chemotaxis (migratie van cellen) tot gevolg 
heeft.

Een groot deel van de bevolking is besmet met het Humaan cytomegalovirus 
(HCMV). Een HCMV besmetting heeft normaal gesproken geen ernstige gevolgen, 
en zal in de meeste mensen een latent bestaan leiden. In mensen met een niet 
goed werkend immuun systeem (bijvoorbeeld kankerpatienten) kan een HCMV 
besmetting echter tot complicaties leiden, zoals pneumonitis (ontsteking van de 
longblaasjes) en retinitis (ontsteking van het netvlies). Ook wordt HCMV in verband 
gebracht met verschillende kankers, zoals glioblastoma en colon kanker. Dit ver-
band is niet noodzakelijk rechtstreeks en men spreekt dan ook van een oncomodu-
lair in plaats van een oncogeen effect. Het feit dat zo’n groot deel van de bevolking 
HCMV-positief is duidt erop dat HCMV zeer goed aangepast is om het immuun-
systeem van zijn gastheer te omzeilen. Daartoe zijn er een aantal GPCRs ‘gekaapt’ 
uit het menselijk genoom, waaronder US28 en UL33, die afstammen van humane 
chemokine receptoren. Deze virale GPCRs (vGPCRs) verschillen op een aantal punt-
en van de humane chemokine receptoren. Een belangrijk verschil is dat US28 en 
UL33, in tegenstelling tot chemokine receptoren, constitutieve activiteit vertonen. 
Verder bindt US28 een aantal verschillende chemokines, waaronder CCL2, CCL5 en 
CX3CL1. Doordat US28 deze chemokines bindt en internaleert, worden de de lokale 
concentratie van deze chemokines verlaagt. Dit effect wordt ook wel een ‘chemo-
kine-sink’ genoem, hetgeen mogelijk bijdraagt aan de ontwijking van een immuun 
respons. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat constitutief actieve vGPCRs on-
cogene eigenschappen kunnen hebben. Eén van de eerste voorbeelden hiervan is 
de oncogene activiteit van ORF74, een vGPCR die door het Kaposi sarcoma herpes 
virus (KSHV) tot expressie wordt gebracht. Verscheidene onderzoeken hebben laten 
zien dat expressie van ORF74 leidt tot veranderingen in signaal transductie die tot 
oncogene transformatie kunnen leiden. Expressie van ORF74 in transgene muizen 
leidt tot laesies die erg lijken op laesies die worden gezien in Kaposi sarcoma. Er is 
ook gekeken of de vGPCRs gecodeerd door het HCMV dit soort effecten kunnen in-
duceren. In vitro studies hebben laten zien dat expressie van US28 in NIH-3T3 cellen 
versnelde celdeling en een verlies van contact inhibitie veroorzaakt. Net zoals in het 
geval van ORF74 zijn er ook in vivo experimenten met US28 uitgevoerd. Een eerste 
in vivo experiment behelsde xenograft experimenten waarbij er NIH-3T3 cellen die 
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US28 tot expressie brengen in de flank van muizen waren geïnjecteerd. Deze injec-
ties leidde tot de vorming van tumoren op de plek van injectie. Een later onderzoek 
liet zien dat expressie van US28 in de het darmepitheel van transgene muizen tot 
de vorming van adenomas leidt.
Het doel van dit proefschrift is om de moleculaire mechanismen die achter dit on-
comodulaire gedrag van US28 zitten te ontrafelen. Tevens is er gekeken naar het on-
cogene/oncomodulaire potentieel van een andere vGPCR, namelijk UL33. In hoofd-
stuk 1 en 2 wordt de huidige kennis betreffende vGPCRs en een aantal oncogene 
signaaltransductie routes beschreven. Hoofdstuk 1 is een introductie rond (virale) 
GPCRs, waarbij eerst de eigenschappen van GPCRs en chemokine receptoren in het 
bijzonder worden behandeld. Daarna worden de kenmerken van verschillende vG-
PCRs van verschillende herpesvirussen besproken. Daarbij wordt de nadruk gelegd 
op de signaaltransductie routes die door de verschillende vGPCRs worden geac-
tiveerd en de gevolgen van activatie van deze routes door vGCPRs. In hoofdstuk 2 
worden er een aantal oncogene signalering routes beschreven, waaronder activatie 
en regulatie van STAT-, Wnt/b-catenin- en VEGF-signalering die in latere hoofdstuk-
ken terug komen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe US28 de IL-6/STAT3-as activeert in NIH-3T3 en HEK293T 
cellen. Door middel van experimenten met verschillende specifieke inhibitors on-
trafelen we hoe US28 deze signaal transductie route activeert. Daarbij zien we dat 
US28 in NIH-3T3 cellen IL-6 productie induceert. Dezelfde experimenten laten ook 
zien dat US28-afhankelijke STAT3 activatie via JAKs verloopt. De betrokkenheid van 
JAK duidt op een rol van de IL-6 receptor. Experimenten met geconditioneerd medi-
um van cellen die US28 tot expressie brengen laten vervolgens zien dat deze cellen 
IL-6 aanmaken, wat vervolgens leidt tot STAT3 activatie. Dit kan worden onderbro-
ken door middel van IL-6 neutraliserende antilichamen en met een inhibitor die op 
de IL-6-receptor werkt. Verder zien we dat inhibitie van STAT3 US28-afhankelijke 
VEGF activatie remt. Experimenten met recombinante virussen laten zien dat we 
deze observaties in een virale context kunnen dupliceren. Ook waren we in staat 
om voor het eerst de aanwezigheid van US28 aan te tonen in tumor monsters van 
glioblastoma patiënten. Belangrijker nog, we konden STAT3 activatie in dezelfde re-
gio’s van deze tumoren laten zien en de mate van STAT3 activatie correleren aan de 
hevigheid van dit type kanker.

In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de eigenschappen van de US28-gerela-
teerde activatie van de IL-6/STAT3-as. Hierbij wordt er een eerste poging gedaan 
om US28-geinduceerde IL-6 productie en de daar bijhorende activatie van STAT3 
te vatten in een wiskundig model. Hierbij zien we dat US28-geinduceerde activatie 
van STAT3 via IL-6 een bistabiel systeem lijkt te zijn waarbij er 2 steady-state toe-
standen zijn. Hierbij kan er een positieve terugkoppeling ontstaan wanneer er een 
minimum concentratie van IL-6 wordt overschreden. Dit resulteert erin dat het sys-
teem de hoge steady-state waarde aanneemt. Als deze minimum concentratie niet 
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wordt bereikt zal het systeem de lage steady-state waarde aannemen en zal er geen 
positief terugkoppelings effect worden bereikt. In dit hoofdstuk worden ook een 
aantal eerste experimenten beschreven waarbij er is geprobeerd om dit model te 
verifiëren. Hoewel de eerste experimenten redelijk overeen lijken te komen met het 
model moet er nog meer werk worden verricht. Vooral het feit dat er voorbij wordt 
gegaan aan de negatieve regulatie van STAT3 is belangrijk en dit zal zeker worden 
meegenomen in toekomstige modellen van STAT3 signalering.

In de hoofdstukken 5 en 6 wordt activatie van Tcf-Lef signalering via de Wnt/b-cat-
enin route behandeld. In hoofdstuk 5 zien we dat US28 Tcf-Lef signalering activeert 
en dat dit gepaard gaat met  b-catenin activatie. Verdere experimenten laten echter 
zien dat er geen sprake is van LRP6 fosforylatie, hetgeen wel het geval zou zijn indi-
en er sprake is van de standaard activatie van Tcf-Lef door Wnt/b-catenin. Verdere 
experimenten laten zien dat G-eiwit signalering via Rho-ROCK tot Tcf-Lef activatie 
leidt. Hoe activatie van Rho-ROCK Tcf-Lef activiteit kan op reguleren is nog niet 
duidelijk, en een reden dat in hoofdstuk 6 het US28 signalosoom wordt geanal-
yseerd. Hierbij is het US28 signalosoom opgezuiverd door middel van co-immu-
no-precipitatie en massaspectrometrie. Vervolgens is er gekeken welke groepen 
van eiwitten op basis van ontologie over-gerepresenteerd zijn in de dataset. Daarbij 
viel de aanwezigheid van de 14-3-3 eiwitten op. Deze eiwitten spelen een belangri-
jke rol in het faciliteren van veel processen in de cel. Eén van deze processen is het 
binden van Cby aan b-catenin. Cby heeft normaal gesproken een remmende werk-
ing op b-catenin, maar om deze functie te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat 
Cby wordt gefosforyleerd door Akt zodat 14-3-3 eiwitten kunnen binden aan Cby 
en b-catenin. Aangezien ROCK de activiteit van Akt indirect kan beïnvloeden door 
negatieve regulators van Akt te activeren, kan de controlerende functie van Cby op 
die manier worden opgeheven. Om te zien of Cby ook echt bindt aan 14-3-3 zijn er 
Bioluminiscence Resonance Energy Transfer (BRET) experimenten uitgevoerd waa-
rbij deze interactie kon worden aangetoond. Als de interactie van 14-3-3 met cli-
ent-eiwitten wordt gestabiliseerd met fusicoccin wordt Tcf-Lef signalering geremd. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit niet noodzakelijk het gevolg hoeft te 
zijn van een stabilisatie van de interactie tussen 14-3-3 en Cby.

Hoofdstuk 7 beschrijft een eerste karakterisatie van de oncogene eigenschappen 
van UL33, een ander vGPCR die door HCMV tot expressie wordt gebracht. UL33 lijkt 
erg op US28 omdat het ook een constitutief actieve vGPCR is. In tegenstelling tot 
US28, bindt UL33 geen chemokines. Desondanks activeert UL33 vergelijkbare sig-
naleringsroutes als US28 en induceert het een verhoogde celgroei in vitro en tumor 
vorming in vivo. Verder wordt de aanwezigheid van UL33 in glioblastoma tumoren 
aangetoond. In de virale levens cyclus komt UL33 later dan US28 tot expressie maar 
is er wel sprake van grote overlap en zijn beide receptoren voor een groot deel van 
de tijd beiden aanwezig op de celmembraan. Hierbij is het mogelijk dat beide recep-
toren met elkaar dimeriseren en elkaars activiteit beïnvloeden. Ook is het mogelijk 
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dat US28 en UL33 in bepaalde gevallen elkaars functie kunnen overnemen.

Zowel US28 als UL33 leiden signaaltransductie routes om zodat het virus beter kan 
overleven. Deze activiteit is echter ook verantwoordelijk voor het oncomodulaire 
gedrag van HCMV. In dit proefschrift worden de moleculaire mechanismen die US28 
aanwendt om 2 belangrijke oncogene signaaltransductie routes te activeren bes-
chreven. In het geval van IL-6/STAT3 activatie door US28 is er een begin gemaakt 
met een systeem biologische benadering door het opzetten van een eerste model 
dat probeert te beschrijven hoe US28 de IL-6/STAT3-as activeert. Activatie van Tcf-
Lef door US28 lijkt op een niet-standaard manier te gebeuren en de analyse van het 
US28 signalosoom heeft belangrijke informatie opgeleverd over het mechanisme 
wat daar mogelijk achter zit. Ook is er een begin gemaakt met het beschrijven van 
de oncomodulaire eigenschappen van UL33.
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