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In deze thesis wordt het onderzoek naar humaan cytomegalovirus (HCMV)-gecodeerde virale G 

proteïne-gekoppelde receptoren (GPCRs) omschreven in glioblastoma multiforme (GBM). 

HCMV behoort tot de familie van herpesvirussen en codeert voor 4 bekende virale GPCRs: 

US28, UL33, UL78 en US27, waarbij US28 het beste gekarakteriseerd is. US28 is een 

homoloog van de humane chemokine receptor CX3CL1, CCR1 en CCR2 (Couty & 

Gershengorn, 2005). Het is in staat aan verschillende liganden te binden en zowel afhankelijk 

als onafhankelijk van deze liganden te signaleren naar routes die betrokken zijn bij de regulatie 

van proliferatie, migratie, angiogenese, en inflammatie (Maussang, Langemeijer, et al., 2009; 

Maussang, Vischer, Leurs, & Smit, 2009; Slinger et al., 2010). HCMV is ook teruggevonden in 

GBM patiëntmateriaal, waar het proliferatie van tumoren lijkt te stimuleren (Soroceanu et al., 

2011). Bovendien heeft het behandelen van GBM patiënten met Valganciclovir, een virus-

remmend medicijn, een positief effect op de uiteindelijke prognose van de patiënten 

(Söderberg-Nauclér, Rahbar, & Stragliotto, 2013). 

GBM is een type kwaadaardige primaire hersentumor met een relatief korte overlevingsperiode 

van ongeveer 12 tot 15 maanden (Hanif, Muzaffar, Perveen, Malhi, & Simjee, 2017). De 

tumoren bestaan uit verschillende typen cellen, vaak verspreidt in de naburige gezonde 

weefsels, waardoor GBM moeilijk behandelbaar is. De cellen die achterblijven na behandeling 

zijn veelal resistent tegen therapie en in staat om te prolifereren, waardoor de verwijderde 

tumoren weer terug groeien. Deze cellen worden herkend als kanker stamcellen en spelen een 

belangrijke rol in de effectiviteit van GBM behandelingen. Een opmerkelijke observatie gedaan 

door onderzoekers laat zien dat HCMV in staat is deze kanker stamcellen met hogere efficiëntie 

te infecteren (Fiallos et al., 2014). Hierdoor zijn kanker stamcellen interessant als optie in 

nieuwe therapeutische behandelingsmethoden. Het doel van deze thesis is om meer 

duidelijkheid te krijgen over de HCMV-gecodeerde receptor US28 en wat voor een rol het heeft 

in de progressie van GBM. Door meer hierover te weten te komen, kunnen we GBM hopelijk 

beter behandelbaar maken.  

Het HCMV gecodeerde virale GPCRs, bestaan er ook andere typen herpesvirussen, welke 

coderen voor een specifieke virale GPCR. Deze virale GPCRs zijn betrokken gevonden bij 

verschillende processen van tumorgroei en ontwikkeling. In hoofdstuk 2 beginnen we met het 

uitgebreid behandelen van deze virale GPCRs, inclusief ORF74, een virale GPCR gedoceerd 

door het Kaposi Sarcoma virus (KSHV), BILF1, gecodeerd door het Epstein-Barr virus, en 

US28, UL33, en US27, gecodeerd door HCMV.  

Om de rol van HCMV en US28 in een klinisch relevant model te kunnen bestuderen, beginnen 

we in hoofdstuk 3 met het ontwikkelen en opzetten van 3D GBM cel modellen en GBM muis 

modellen. We laten zien dat het induceren van US28 in cellen leidt tot een significante toename 

in sferoïde grootte en een snellere progressie in tumorgroei in muizen. Dit gaat verder gepaard 

met een toename in secretie van IL-6 en VEGF. In hoofdstuk 4 hebben we US28 specifieke 



nanobodies ontwikkeld, welke de activiteit van US28 kunnen inhiberen als inverse agonisten. 

Door gebruik te maken van ons 3D GBM cel model en GBM muis model, laten we zien dat we 

in zowel in vitro als in vivo in staat zijn de US28-gemedieerde groei met 50% te remmen. 

Daarnaast zijn we in staat de IL-6 secretie in deze dieren ook te inhiberen met de nanobodies.  

Zowel in hoofdstuk 3 als in hoofdstuk 4 laten we zien dat infectie van U251 GBM cellen met 

HCMV de vorming van neurosferoïdes stimuleert. Dit is een karakteristiek van gede-

differentieerde cellen en wijst naar een mogelijke rol van US28 in de-differentiatie van GBM 

cellen. In hoofdstuk 5 gaan we hier verder op in. We zien dat de inductie van US28 effect heeft 

op de expressie van epitheel en mesenchymale genen. De epitheel-mesenchymale-transitie 

(EMT) en mesenchymale-epitheel-transitie (MET) spelen een rol in onder anderen de 

metastasering van kankercellen. Er wordt echter geen specifieke epitheel of mesenchymaal 

fenotype geïnduceerd als gevolg van US28 expressie. De inductie van US28 in U251 GBM 

cellen leidt echter wel tot de-differentiatie van cellen. US28 is in staat te signaleren naar de 

belangrijkste stamcel regulatoren, Sox2 en OCT4, en CD133 expressie te stimuleren. Deze 

stamcel regulatoren worden op hun beurt gereguleerd door de Hippo route, waarin YAP een 

belangrijke transcriptiefactor is. Dit duidt op een rol van US28 in het onderhouden van kanker 

stamcellen, mogelijk via de Hippo route, waarmee het uiteindelijk invloed kan hebben op 

terugkerende tumoren na therapie. 

GBM is relatief moeilijk te behandelen en verwijderen, omdat deze tumorcellen in staat zijn het 

immuunsysteem te omzeilen (Razavi et al., 2016). Bovendien zijn de tumorcellen welke niet 

compleet zijn verwijderd ook hier tot toe in staat. Om het onderliggend mechanisme van US28 

verder te onderzoeken, gingen we op zoek naar een mogelijke rol voor het HCMV virus in het 

moduleren van het immuun response. In hoofdstuk 5 hadden we een verband gelegd tussen 

US28 signalering en de Hippo route, wat een nieuw ontdekt signaleringsroute is voor US28. In 

hoofdstuk 6 observeren we dat US28 de nucleaire lokalisatie van YAP stimuleert, waar het zijn 

activiteit van uitvoeren als transcriptie factor. Deze activatie kunnen we voor 50% inhiberen door 

gebruik te maken van een nieuw ontwikkeld US28 nanobody, VUN100b. De capaciteit van 

US28 om via de Hippo route te signaleren resulteert uiteindelijk in het reguleren van PD-L1, een 

receptor betrokken in het deactiveren van T-cellen. Met deze data laten we zien dat US28 

mogelijk een rol speelt in het omzeilen van het immuunsysteem door tumorcellen en op die 

manier bijdraagt aan het vermoeilijken van het verwijderen van GBM tumoren.  

In deze thesis laten we het effect van US28 op de groei van GBM zien. We stellen tevens 

nieuwe mechanismen voor waarmee US28 kan bijdragen aan de groei van GBM tumoren, 

namelijk via modulatie van het immuunsysteem en het onderhouden van kanker stamcellen. 

Verder bieden we US28 nanobodies aan als mogelijk middel om US28-gemedieerde activiteiten 

te remmen. Meer onderzoek is vereist om HCMV en daarmee US28 een potentiële target te 

maken ter behandeling in GBM patiënten. Desondanks, hopen we met dit soort onderzoek GBM 

beter behandelbaar te maken in de toekomst en wellicht bieden we met nanobodies de juiste 

tools.    
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