
VU Research Portal

Chemokine Receptors CXCR3 and CXCR7

Scholten, D.J.

2012

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Scholten, D. J. (2012). Chemokine Receptors CXCR3 and CXCR7: Allosteric Ligand Binding, Biased Signaling,
and Receptor Regulation. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/8b808d86-04c4-403b-9d3e-06c7832ff590


NL

Nederlandse Samenvatting

N
L



194  Nederlandse samenvatting

N
L

Chemokine Receptoren CXCR3 en CXCR7: Allostere ligand binding, selectieve signalering, en 
receptor regulatie

In dit proefschrift wordt een klasse receptoren beschreven welke behoren tot de superfamilie 
van G eiwit-gekoppelde receptoren (GPCRs). Dit zijn eiwitten aanwezig op de celmembraan 
van cellen en zijn in staat om een signaal van buitenaf naar binnenin de cel door te geven 
(groei, celdeling, produceren van eiwitten, spiersamentrekking, lichtwaarneming, etc.), en 
zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de cellulaire communicatie in ons lichaam. 
Deze communicatie kan verstoord raken door te veel of te weinig signaal of receptoren. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat meer dan één derde van de medicijnen die op dit moment op de 
markt zijn, gericht zijn tegen dit soort receptoren.

Chemokine receptoren en hun bijbehorende signaalstoffen (ook wel liganden genoemd), 
de chemokines, zijn belangrijk in ons afweersysteem. Ze zijn onmisbaar in het leiden van 
witte bloedcellen naar geïnfecteerd of anderzins beschadigd weefsel (wond) om daar 
herstelwerkzaamheden te verrichten en/of the begeleiden. In een aantal gevallen raakt dit 
systeem uit balans waardoor er teveel witte bloedcellen worden aangetrokken naar een 
bepaald weefsel, wat uiteindelijk een schadelijk effect kan hebben in plaats van het beoogde 
herstel, resulterend in chronische ontstekingen. Een onbalans in dit systeem wordt ook in 
verband gebracht met verschillende auto-immuunziekten. Voorbeelden van ziekten waarbij 
chemokine receptoren betrokken lijken te zijn, zijn onder meer reumatoïde artritis, multiple 
sclerose, psoriasis, chronische obstructieve longziekte (COPD), inflammatoire darmziekten 
(IBD), atherosclerose, afstoting van getransplanteerde organen en kanker. Daarnaast maken 
ook virussen, zoals HIV, gebruik van chemokine receptoren om cellen te infecteren. Er zijn tot 
nog toe 19 chemokine receptoren ontdekt, met in totaal 50 chemokines.

In dit proefschrift ligt de nadruk op twee van deze chemokine receptoren, genaamd CXCR3 en 
CXCR7. CXCR3 wordt voornamelijk tot expressie gebracht door T-cellen (witte bloedcellen), 
en is betrokken bij gerichte afweerreacties. In weefsels van patiënten met verschillende 
immuun-gerelateerde ziekten (zoals hierboven genoemd),  is aangetoond dat CXCR3 en de 
chemokines die eraan binden (CXCL9, CXCL10 en CXCL11), veel meer aanwezig zijn dan 
in normaal weefsel. Diermodellen van dit soort ziekten laten zien dat blokkade van CXCR3 
inderdaad leiden tot vermindering van ziekte(verloop).

De interesse in CXCR3 als therapeutisch target voor het ontwikkelen van geneesmiddelen 
wordt geïllustreerd door het grote aantal kleine moleculen welke CXCR3 blokkeren (potentiële 
medicijnen in spé), die door verschillende bedrijven en instellingen zijn gevonden. Echter 
weinig was bekend over hoe deze kleine moleculen binden/interacteren met CXCR3 op 
moleculair niveau, en hoe deze moleculen, welke veel kleiner zijn dan de chemokines, in staat 
zijn deze veel grotere liganden te blokkeren. Dit is vaak niet doordat het kleine molecuul de 
binding fysiek blokkeert, maar juist dat het bindt aan een allostere bindingsplaats, ergens 
anders op de receptor, en een conformatie verandering van de 3D structuur van de receptor 
teweegbrengt die ervoor zorgt dat het chemokine niet meer kan binden en/of signaleren 
(allostere modulatie).

Hoofdstuk 1 geeft een algemeen overzicht van chemokine receptoren, inclusief de interactie 
met chemokines, de activatie van chemokine receptoren en de eigenschappen van hoe kleine 
moleculen binden aan deze receptorfamilie. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van recente 
ontwikkelingen op het gebied van chemokine receptor antagonisten (blokkers) die in klinische 
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trials getest worden op hun effectiviteit in behandeling van immuun-gerelateerde ziekten. In 
hoofdstuk 3 wordt een set van CXCR3 antagonisten gekarakteriseerd hoe ze zich gedragen op 
menselijke CXCR3 receptoren maar ook van verschillenden diersoorten als rat, muis en rhesus 
macaque. Dit is belangrijk aangezien dieren vaak gebruikt worden gebruikt om de effectiviteit 
van een potentieel geneesmiddel te testen.

Niet alleen kleine moleculen die als antagonisten/blokkers werken zijn gevonden, maar ook 
kleine moleculen die de receptor juist activeren, net als de chemokines zelf, welke we agonisten 
noemen. In hoofdstuk 4 wordt één zo'n kleine agonist (VUF10661) beschreven en vergeleken 
met de chemokines CXCL10 en CXCL11. Hierbij werd gebruik gemaakt van een scala aan type 
experimenten waarbij de activiteit van de receptor kan worden gemeten op verschillende 
manieren. Dit onderzoek resulteerde in de vondst dat ondanks dat de verschillende moleculen 
(CXCL10, CXCL11, VUF10661) allemaal aan CXCR3 binden en deze receptor activeren, ze dit 
niet op dezelfde manier doen (functionele selectiviteit of selectieve signalering). 

In hoofdstuk 5 wordt gekeken naar hoe deze stoffen op moleculair niveau, zowel antagonisten 
(VUF11211, NBI-74330) als agonisten (CXCL11, VUF10661), binden aan CXCR3, door gebruik 
te maken van een mutagenese aanpak en radioligand bindings experimenten gecombineerd 
met computermodellen. Het algemene beeld van chemokine binding aan de receptor wordt 
bevestigd, omdat bijna geen enkele mutatie in de transmembraan regio (het gedeelte in het 
celmembraan) effect heeft op CXCL11 binding. Echter, de binding van de kleine moleculen 
worden wel beïnvloed, en suggereert dat deze stoffen dus allosteer binden in deze regio. 
Interessant is dat deze stoffen ook op een verschillende manier ten opzichte van elkaar 
binden, in verschillende moleculaire bindingsplaatsen (oftewel 'pockets') van de receptor.

In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar een nieuwe methode om receptor activatie te meten, 
zonder dat daarvoor de receptor of het betreffende celsysteem genetisch gemodificeerd 
moet worden. Er wordt gekeken naar elektrische impedantie in de cellen naar aanleiding van 
het toedienen van een stof. Uit deze studie blijkt dat de CXCR3 activatie die gemeten wordt 
volledig afhankelijk is van G-eiwitten, en dat CXCL9-geïnduceerde CXCR3 activatie selectief is 
voor G eiwit activatie, terwijl VUF10661 juist selectiever is voor β-arrestin activatie.

In hoofdstuk 7 wordt een serie biaryl stoffen beschreven die een heel groot verschil laten 
zien in functionele eigenschappen op basis van hele subtiele verschillen in chemische 
structuur. Het vergroten van een halogeen substituent op de ortho-positie van de buitenste 
phenylring, of het verplaatsen van het substituent van de meta- naar de ortho-positie zorgt 
ervoor dat van een volledige inactieve stof (antagonist) een volledige actieve stof (agonist) 
wordt gemaakt. Met verschillende technieken als structuur-activiteits en functie relaties, 
2D-NOESY NMR, en quantummechanische berekeningen (electrostatische potentiaal, hoeken 
tussen verschillende onderdelen in het molecuul), hebben we een relatie ontdekt tussen de 
hoek tussen de biaryl groep, de electrostatische potentiaal van de ortho-substituent en de 
experimentele activiteit van de betreffende stof.

De chemokine receptor CXCR7 is relatief recent ontdekt in het chemokine veld. Deze receptor 
bindt twee chemokine liganden, CXCL11 en CXCL12. De receptor lijkt betrokken te zijn bij 
de ontwikkeling van weefsel, maar wordt ook in verband gebracht met de ontwikkeling van 
kankers en de uitzaaiingen daarvan. CXCR7 is verder een aparte receptor aangezien het 
erop lijkt dat CXCR7 geen standaard GPCR G-eiwit signalering laat zien. Dit wordt bevestigd 
in ons werk in hoofdstuk 8. In dit hoofdstuk wordt ook een nieuwe vorm van receptor 
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regulatie beschreven door ubiquitinatie. Normaal gesproken wordt ubiquitinatie in verband 
gebracht met de afbraak van eiwitten, om zodoende (receptor)eiwitten weg te halen van de 
celmembraan, om overstimulatie van de receptor te voorkomen. In het geval van CXCR7 lijkt 
het erop dat ubiquitinatie juist belangrijk is om de receptor naar de celmembraan te krijgen. 
Hoofdstuk 9 geeft een algemene conclusie in het Engels, en een discussie van de gevonden 
resultaten.

Samenvattend laat dit proefschrift zien dat kleine moleculen die binden aan CXCR3 
hoogstwaarschijnlijk op een allostere manier binden aan de receptor. Ook lijkt er een subtiele 
grens te liggen tussen receptor activatie of blokkade. Ook een nieuwe manier van het 
reguleren van chemokine receptoren is aan het licht gebracht. Al met al biedt dit proefschrift 
meer inzicht in de functionele eigenschappen van CXCR3 en CXCR7 en hun liganden, en 
wordt men mede hierdoor in staat gesteld op een rationelere manier nieuwe geneesmiddelen 
te ontwikkelen in de toekomst.




