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G eiwit-gekoppelde receptoren (GPCRs) vormen een superfamilie van receptoren die een rol 
spelen in tal van belangrijke fysiologische processen. Door hun regulerende rol zijn GPCRs 
betrokken bij verschillende ziektes zoals metabole en cardiovasculaire ziektes, neurologische 
aandoeningen en kanker. Momenteel werken 30-40% van de gecommercialiseerde 
medicijnen in op GPCRs. 80% van deze medicijnen zijn kleine moleculen en deze klasse van 
medicijnen wordt het meest gebruikt om GPCR activiteit te moduleren. Het verkrijgen van 
kleine moleculen met een hoge affiniteit, potentie of selectiviteit is echter niet zo makkelijk. 
Hiernaast zijn GPCRs heel dynamisch en kunnen ze verschillende conformaties aannemen 
wat het vinden van kleine moleculen tegen een specifieke conformatie moeilijker maakt.

 Door deze obstakels is er meer onderzoek verricht naar alternatieven zoals antilichamen 
of antilichaam-fragmenten tegen GPCRs. Een speciale klasse van antilichaam-fragmenten 
zijn nanobodies. Nanobodies zijn fragmenten van antilichamen die uniek zijn voor dieren van 
de Camelidae familie (kamelen, lama’s, alpaca’s,…). Deze nanobodies zijn klein en hebben 
een specifieke structuur waardoor ze GPCRs kunnen binden en moduleren met een hoge 
affiniteit en specificiteit. Hierdoor zijn nanobodies ideaal om te gebruiken als geneesmiddel 
of onderzoek hulpmiddel om GPCRs te kunnen bestuderen.

 Het humaan cytomegalovirus (HCMV) is een herpesvirus dat 4 GPCRs tot expressie 
brengt. 50-90% van de wereldwijde populatie is HCMV-positief maar deze infectie is latent 
en asymptomatisch in gezonde personen. Wanneer het immuunsysteem echter onderdrukt is 
(zoals tijdens transplantaties) of niet meer goed functioneert (zoals bij HIV/AIDS patiënten), 
kan HCMV reactiveren wat kan leiden tot verschillende ziektes of zelfs sterfte. Hiernaast is 
HCMV ook teruggevonden in verschillende kankers en wordt aangenomen dat HCMV een 
oncomodulerende rol speelt in de progressie van kanker. Een van de 4 GPCRs van HCMV is 
US28 en speelt een essentiële rol in het onderhouden van een latente infectie maar activeert 
ook verschillende oncogene processen in kankercellen.

 In deze thesis hebben we verschillende nanobodies tegen US28 ontwikkeld. In de 
verschillende hoofdstukken hebben we gekeken naar verschillende toepassingen van deze 
nanobodies om meer inzicht te krijgen in US28. Een uitgebreide introductie over GPCRs, 
nanobodies tegen GPCRs, HCMV en US28 kan terug gevonden worden in hoofdstuk 1. In 
hoofdstuk 2 beschrijven we het vinden en karakteriseren van een nieuw nanobody tegen 
US28. We hebben het nieuw gevonden nanobody gekoppeld aan een photosensitizer om 
specifiek glioblastoma kankercellen, die US28 tot expressie brengen, te doden. In hoofdstuk 
3 wordt hetzelfde nanobody gebruikt om latent geïnfecteerde cellen te reactiveren en wordt er 
gekeken naar de mogelijkheid om deze nanobody therapeutisch te gebruiken om deze latente 
cellen te verwijderen uit HCMV-positieve personen. Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling 
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en gebruik van nanobodies die aan de intracellulaire kant van US28 binden. Deze nanobodies 
worden gebruikt om de verschillende conformaties van US28 te bestuderen. Hiernaast wordt 
ook naar het effect van deze nanobodies op het signaleren van US28 gekeken. In hoofdstuk 5 
wordt een van de nanobodies uit hoofdstuk 4 gebruikt om nieuwe interactiepartners van US28 
te vinden door gebruik te maken van het Bio ID2 enzyme. Finaal worden deze resultaten en 
toekomstperspectieven besproken in hoofdstuk 6. 

 In zijn geheel bespreekt deze thesis de verschillende mogelijkheden van nanobodies 
tegen GPCRs. We tonen het therapeutisch gebruik aan van nanobodies via het moduleren 
van US28 signaleren door middel van onze nanobodies als ook het gebruiken van de 
nanobodies voor doelgerichte therapie. Hiernaast tonen we ook het gebruik van nanobodies 
als onderzoeksinstrument voor meer fundamenteel onderzoek aan waarbij de nanobodies 
gebruikt worden voor het bestuderen van receptor conformaties en nieuwe GPCR-
interacterende eiwitten. 


