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Nederlandse samenvatting

 

Jaarlijks worden miljoenen mensen ziek na een beet met een besmette mug. 
Virussen die worden overgedragen op mensen door insecten worden ook wel 

arbovirussen genoemd. Dengue virus is het meest voorkomende arbovirus ter wereld.  
Elk jaar worden er naar schatting 390 miljoen mensen besmet met het dengue virus 

waarvan 96 miljoen mensen ziekteverschijnselen ontwikkelen. Een ander belangrijk 

virus dat door muggen wordt overgedragen op mensen is het chikungunya virus. In 
tegenstelling tot dengue worden de meeste mensen met een chikungunya 

virusinfectie ziek. De ziektebeelden zijn in beginsel erg vergelijkbaar. Beide infecties 
veroorzaken veelal koorts, hoofdpijn, pijnlijke spieren en gewrichten en huiduitslag. 

Sommige mensen ontwikkelen echter een ernstiger ziektebeeld. Dit gaat gepaard met 

lekkende bloedvaten/bloedingen tijdens een dengue virusinfectie en het ontwikkelen 
van chronische artritis in het geval van een chikungunya virusinfectie. Naar schatting 

0,5 tot 1 miljoen mensen ontwikkelen ernstige dengue per jaar en 30-50% van de 
mensen die besmet zijn met het chikungunya virus ontwikkelen chronische artritis die 

weken, maanden of zelfs jaren kan aanhouden. Ondanks de hoge impact van deze 
infectieziekten op de volksgezondheid zijn er geen behandelingsmogelijkheden om 

ernstige ziekte te voorkomen. Voor de ontwikkeling van interventiemethoden die 

specifiek aangrijpen op het infectieproces is het belangrijk de virus-gastheer 
interacties die plaatsvinden tijdens een infectie goed te begrijpen. In dit proefschrift is 

onderzoek gedaan naar de invloed van cellulaire autofagie eiwitten en receptoren op 
dengue en chikungunya virusinfectie. Ook is onderzocht welke rol niet-coderende 

kleine RNA moleculen (miRNAs) spelen tijdens dengue virusinfectie. 

In Hoofdstuk 1 is een inleiding gegeven op het proefschrift. Het hoofdstuk sluit af 
met een beschrijving van de strekking van het proefschrift.  

Hoofdstuk 2 beschrijft de literatuur aangaande de rol van autofagie tijdens 
infectie met de arbovirussen: dengue virus, West-Nile virus, Zika virus en het 

chikungunya virus. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van de replicatie cyclus 
van deze virussen. Daarna worden de moleculaire mechanismen van het cellulaire 

proces autofagie beschreven. In het derde deel wordt de huidige kennis aangaande 

de rol van autofagie tijdens virale infectie beschreven. Hierbij ligt de nadruk op het 
wel/niet initiëren van autofagie tijdens infectie en het gevolg hiervan op virus 

replicatie. Uit het hoofdstuk komt naar voren dat het nog niet precies duidelijk is 
welke rol autofagie speelt in het infectieproces van deze virussen. Er is veel 

tegenstijdige informatie gepubliceerd en systematisch onderzoek is nodig om tot een 

eenduidig antwoord te komen.   
In hoofdstuk 3 is de invloed van 50 autofagie eiwitten en receptoren op dengue 

virusinfectie onderzocht inmiddels een siRNA screen. Voor de screen is een 
recombinant dengue virus gebruikt met een gen coderend voor groen fluorescerend 

eiwit (GFP). Het GFP-signaal werd gebruikt als graadmeter voor infectie/replicatie van 

het virus. In de studie werden Huh7 cellen gebruikt omdat hepatocyten geïnfecteerd 
worden tijdens een natuurlijke infectie en omdat deze cellen eerder zijn gebruikt in 

autofagie studies. Achtenveertig uur na siRNA behandeling werden de cellen 
geïnfecteerd met het virus en weer 28 uur later werd de GFP-intensiteit per cel en per 

well bepaald middels microscopie. Cellulair DNA werd aangekleurd met Hoechst. Met 
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behulp van de screen zijn 11 eiwitten geïdentificeerd die een significant effect hebben 

op dengue virusinfectie. De screenresultaten laten zien dat depletie van ATG4 (alle 

isovormen), BECN1, LC3A, LC3C, ATG2B, ATG10, ATG13, ZFYVE1 en UVRAG dengue 
virusinfectie versterkt wat laat zien dat deze eiwitten een antivirale functie hebben. 

Depletie van het eiwit NBR1 daarentegen bleek het aantal dengue virus geïnfecteerde 
cellen te reduceren maar die cellen die geïnfecteerd waren hadden een hogere GFP-

intensiteit. Dit suggereert dat NBR1 de kans op succesvolle infectie bevordert maar 

later in infectie virus replicatie tegengaat. In totaal heeft slechts een klein aantal (10) 
van de eiwitten betrokken bij het autofagie proces een antiviraal effect waardoor het 

aannemelijk is dat autofagie als geheel geen belangrijke rol speelt tijdens een dengue 
virusinfectie in Huh7 cellen. Voor veel van de geïdentificeerde eiwitten zijn ook 

‘alternatieve’ functies beschreven en verder onderzoek is nodig om bepalen welke rol 

deze eiwitten precies spelen tijdens een dengue virusinfectie.  
In hoofdstuk 4 is de rol van eiwitten en receptoren betrokken bij autofagie 

onderzocht voor het chikungunya virus. Hiertoe is dezelfde procedure gebruikt als 
beschreven in hoofdstuk 3. Voor deze screen werden U2OS cellen gebruikt en de 

screenresultaten werden 17 uur na infectie uitgelezen. Uit de resultaten van de screen 
blijkt dat 10 autofagie eiwitten een effect hebben op chikungunya virusinfectie. 

Reductie in het expressieniveau van 9 van deze eiwitten (ULK1, ULK4, ATG4C, ATG7, 

LC3B, GABARAPL2, ATG9B, NBR1 en BNIP3) stimuleert chikungunya virusinfectie, 
hetgeen impliceert dat deze eiwitten een antivirale werking hebben. Reductie van 

UVRAG had een negatief effect op infectie wat suggereert dat UVRAG chikungunya 
virusinfectie juist stimuleert. Het grootste effect werd gemeten voor het eiwit ‘BCL2 

interacting protein 3’ (BNIP3), een eiwit die staat beschreven als een autofagie 

receptor voor mitofagie (selectieve afbraak van mitochondria middels autofagie). 
Daarnaast blijkt BNIP3 ook een rol te spelen in celdoodprocessen. Validatie-

experimenten bevestigden dat depletie van BNIP3 chikungunya virusinfectie stimuleert 
en leidt tot een hogere productie van nieuwe virusdeeltjes. Omdat niet alleen BNIP3 

maar ook 8 andere eiwitten betrokken bij autofagie een effect hebben op chikungunya 
virusinfectie is eerst onderzocht of autofagie wordt geïnduceerd tijdens infectie in 

U2OS cellen. Uit de resultaten blijkt dat autofagie niet wordt geïnduceerd onder de 

gekozen experimentele condities van de screen. Het is daarom aannemelijk dat de 
geïdentificeerde eiwitten infectie beïnvloeden door te interfereren met basale 

autofagie in cellen of door ‘alternatieve’ functies. BNIP3 speelt als autofagie receptor 
in mitofagie een rol in het opruimen van defectieve mitochondria. We hebben daarom 

onderzocht of de mitochondriale massa tijdens een chikungunya virusinfectie wordt 

beïnvloed en welk effect BNIP3 depletie hier op heeft. Er werd geen verschil gemeten 
in de mitochondriale massa ten tijde van een chikungunya infectie. Vergelijkbare 

resultaten werden verkregen onder condities van BNIP3 depletie. Samenvattend, 
BNIP3 lijkt geen rol te spelen in de homeostasis van mitochondria tijdens een 

chikungunya virusinfectie. Vervolgens werd de rol van BNIP3 in celdood onderzocht. 

De totale celdood nam toe over de tijd en naar mate een hogere infectiedosis werd 
gebruikt. Echter, depletie van BNIP3 had geen vertragend/inhiberend effect op 

celdood hetgeen suggereert dat BNIP3 chikungunya virusinfectie controleert 
onafhankelijk van de betrokkenheid van BNIP3 in celdoodprocessen. Concluderend 

laten de resultaten zien dat BNIP3 chikungunya virus controleert onafhankelijk van de 
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toe nu beschreven functies van dit eiwit. Om meer inzicht te krijgen in de functie van 

BNIP3 hebben we vervolgens onderzocht waar in de replicatiecyclus van het 

chikungunya virus BNIP3 infectie reguleert. We hebben aangetoond dat BNIP3  
chikungunya virusinfectie vroeg reguleert  want al na 4 uur infectie werd een 

verhoogd aantal virale RNA kopieën gedetecteerd in BNIP3-depleteerde cellen. BNIP3 
lijkt echter geen rol te spelen in virus cel opname en de inductie van membraan 

hemifusie. Dit samen leidt tot de hypothese dat BNIP3 een rol speelt in de afgifte van 

het virale nucleocapside in het cytoplasma van de cel en/of het vrijkomen van virale 
RNA voor replicatie en/of een rol speelt in de initiële vorming van replicatiecomplexen. 

Interessant hierin is dat BNIP3 is aangetoond in rab5-positieve endosomen, het 
cellulaire organel waar chikungunya virus membraanfusie plaatsvindt. Het verhoogde 

aantal virale RNA moleculen in BNIP3-gedepleteerde cellen correleert met een 

verhoogd aantal geïnfecteerde cellen later in infectie en leidt een hogere productie 
van nieuwe virusdeeltjes. Depletie van BNIP3 verhoogd de secretie van twee 

verschillende chikungunya virusstammen en ook dat van het nauw verwante Semliki 
Forest virus. Samenvattend in dit hoofdstuk is een nieuwe antivirale cellulaire 

gastheerfactor geïdentificeerd. BNIP3 reguleert chikungunya virusinfectie vroegtijdig 
in infectie en nader onderzoek is nodig om het exacte moleculaire mechanisme 

hierachter te ontrafelen.  

In hoofdstuk 5 is onderzocht of miRNAs een belangrijke rol spelen tijdens een 
dengue virusinfectie. MiRNAs zijn kleine (20-25 nucleotiden lang) niet-coderende RNA 

moleculen die de expressie van cellulaire genen reguleren en zodoende dus een rol 
spelen in vele cellulaire processen. Eerder is aangetoond dat het cellulaire miRNA 

landschap kan veranderen tijdens een virusinfectie en onderzoek heeft laten zien dat 

miRNAs zowel direct als indirect het infectieproces van virussen kunnen beïnvloeden. 
In dit hoofdstuk hebben wij het miRNA landschap bepaald in primaire macrofagen en 

deze vergeleken met het miRNA landschap in dengue virus geïnfecteerde macrofagen 
en met niet-geïnfecteerde macrofagen die wel zijn blootgesteld aan het virus. Kortom 

de macrofagen werden geïncubeerd met het dengue virus en 24 uur na infectie 
gescheiden in twee populaties: geïnfecteerde macrofagen en niet-geïnfecteerde 

macrofagen die wel zijn blootgesteld aan het virus. Als controle werd ook UV-

geïnactiveerd virus gebruikt om de rol van virus replicatie te onderzoeken. Het miRNA 
landschap werd bepaald door middel van ‘deep-sequencing’. Incubatie met UV-

geïnactiveerd dengue virus had geen effect op het miRNA landschap in macrofagen. 
Dit laat zien dat vermenigvuldiging van het genetisch materiaal van het virus nodig is 

om veranderingen in miRNA expressieniveau te bewerkstelligen. In dengue virus 

geïnfecteerde cellen werd een veranderde expressie van miR-4508, miR-3960 en miR-
4301 gemeten. MiR-4508, miR-3960, miR-3614-5p en miR-181a-3p hadden een 

veranderd expressieniveau in niet geïnfecteerde macrofagen die wel zijn blootgesteld 
aan het dengue virus. In het algemeen kan gesteld worden dat het expressieniveau 

van slechts weinig miRNAs werd beïnvloedt door infectie waaruit geconcludeerd kan 

worden dat miRNAs geen grote rol spelen in het controleren van een dengue 
virusinfectie. Het expressieniveau van miR-3614-5p en miR-181a-3p was specifiek 

verhoogd in niet-geïnfecteerde cellen die zijn blootgesteld aan het dengue virus, 
hetgeen suggereert dat deze microRNAs een antivirale werking zouden kunnen 

hebben. Vervolgonderzoek liet inderdaad zien dat overexpressie van miR-3614p een 
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negatief effect heeft op de productie van dengue virusdeeltjes. Hetzelfde werd 

waargenomen voor het West-Nile virus, welke verwant is aan het dengue virus. Er 

werd geen effect waargenomen bij overexpressie van miR181-a, miRNA-4508, miR-
3960 en miR-4301. Met behulp van eiwitmassaspectrometrie zijn vervolgens 29 

eiwitten geïdentificeerd waarvan het expressieniveau zou kunnen worden gereguleerd 
door miR-3614-5p. Individuele miRNAs kunnen het expressieniveau van meerdere 

eiwitten reguleren omdat een miRNA voor genregulatie niet volledig complementair 

hoeft te zijn aan het mRNA. Een van de geïdentificeerde eiwitten is adenosine 
deaminase acting on RNA 1 (ADAR1). Validatie experimenten bevestigden dat miR-

3614-5p het expressieniveau van ADAR1 reguleert. Daarnaast bleek ADAR1 dengue 
virus replicatie te stimuleren vroegtijdig in infectie. Samenvattend, in deze studie is 

een miRNA geïdentificeerd met antivirale eigenschappen tegen het dengue virus. MiR-

3614-5p controleert de expressie van ADAR1 en een reductie in ADAR1 expressie 
heeft een negatief effect op dengue virus replicatie. Verder onderzoek zal moeten 

uitwijzen of de andere 28 geïdentificeerde eiwitten ook gereguleerd worden door miR-
3614-p en of deze eiwitten een rol spelen tijdens een dengue virusinfectie. 

In het afsluitende hoofdstuk, hoofdstuk 6, zijn de resultaten van het proefschrift 
samengevat en beschreven in een bredere context. 
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cada día. Mis agradecimientos se los extiendo también a Juli y Mauro por cuidar de 
mis sobrinos. 

A todos mis tíos y tías, incluyendo a los ‘no oficiales’ (memo Jaramillo, Gloria 
Pipe, Margarita, Gloria León) y también al ‘combo’ de Baranoa; a todos mis primos y 

primas; gracias por hacer parte de mi familia, y por su incondicional cariño. Diana y 

Tatis, fue muy bonito crecer juntas, jugar a ser niñas y a ser grandes. Gracias a 
ustedes tengo los recuerdos más bonitos de mi infancia. De Navidades en Envigado y 

en Villa Sofía. Diana, siempre serás parte de mi vida y eres una de mis más inmensas 
motivaciones. Carlos Mario y Sebas, gracias por ser también parte de ésas lindas 

memorias. 

 
At last, I want to acknowledge Vlad. There are no words to express how grateful I 

am that I have met you. Thank you for never giving up on trying to understand me, 
for helping me to rationally sort out my problems, for sharing your living space with 

me, for all the enjoyable times together and for your unbreakable love, respect and 
loyalty. Так же я хотела бы поблагодарить твою семью, которая так радушно 

приняла меня в вашем доме. Я восхищаюсь тем как вы относитесь друг к другу, 

мне это очень понравилось. Вы очень честные, открытые и добрые. Ваше 
гостеприимство меня приятно удивило, и для меня было особенным разделить 

так много хороших моментов вместе со всеми вами. Татьяна и Юрий, вы точно 
знали, что мой желудок — это путь к моему сердцу . 

 

Thank you all from the bottom of my heart. The END. 
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