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In de laatste eeuw zien we een sterke toename in het aantal door muggen overgedragen 
virusinfecties. Sinds 1950 rukt het denguevirus op en tegenwoordig worden jaarlijks naar 
schatting 390 miljoen mensen besmet met dit virus. In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd 
het Westnijlvirus voor het eerst gerapporteerd in de Verenigde Staten en nu is dit virus 
de meest voorkomende oorzaak van virale encefalitis in het land. Het chikungunyavirus 
veroorzaakte een grote uitbraak in Afrika in ’05 en sindsdien heeft het miljoenen mensen 
besmet in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika. Het Zikavirus werd wereldnieuws in 
’16 toen er in Brazilië een verhoogd aantal kinderen werd geboren met microcefalie. Waar 
deze virussen eerst lokaal kleine uitbraken veroorzaakten, zijn ze anno 2021 wijdverspreid over 
de wereld. De belangrijkste reden voor de sterke toename in infecties, zijn de veranderingen 
die de wereld heeft ondergaan sinds de Tweede Wereldoorlog. Urbanisatie, internationaal 
verkeer van mensen en goederen en een afname in de effectiviteit van muggenbestrijding zijn 
belangrijke factoren hierin. 

Denguevirus, chikungunyavirus en het Zikavirus worden met name overgedragen op mensen 
door een beet met een besmette Aedes agypti mug. Infectie kan ook worden veroorzaakt door 
een beet met een besmette Aedes albopictus mug, al vindt dit minder vaak plaats. De Aedes 
agypti mug komt met name voor in verstedelijkte gebieden in de (sub)tropen en de Aedes 
albopictus mug komt het meest voor in bosrijke omgevingen. De Aedes albopictus mug komt 
het meest voor in (sub)tropische gebieden, maar kan zich ook vestigen in een meer gematigd 
klimaat zoals bijvoorbeeld in delen van Zuid-Europa. Het Westnijlvirus wordt met name 
overgedragen op mensen via Culex steekmuggen en in mindere mate door Aedes muggen. 
Culex muggen gedijen het beste in een gematigd klimaat. De muggen die het Westnijlvirus 
kunnen overdragen op mensen, komen ook voor in Nederland. In oktober 2020 is voor het 
eerst in de regio Utrecht een humane besmetting met het Westnijlvirus vastgesteld. 

De meeste mensen die door een besmette mug gestoken worden, worden zelf niet of nauwelijks 
ziek. Het percentage asymptomatische infecties is echter wel verschillend per virus en waar 
dit voor het denguevirus, Zikavirus en het Westnijlvirus rond de 50-80% ligt, is het voor 
chikungunyavirus slechts 20%. Kortom, wanneer je met het chikungunyavirus wordt besmet, 
heb je een veel grotere kans om ziek te worden. Het merendeel van de mensen die ziek worden, 
hebben griepachtige verschijnselen zoals een snel opkomende koorts, hoofdpijn, spier- en 
gewrichtspijn en huiduitslag. De koorts zakt vaak binnen een week en de meeste mensen 
zijn binnen twee weken hersteld van de ziekte. Een klein deel van de mensen ontwikkelt 
ernstige symptomen en deze zijn virus-specifiek. Ernstige dengue kan gepaard gaan met 
ernstige bloedingen, plasmalekkage, orgaanfalen en kan leiden tot een hypovolemische 
shock. Jaarlijks ontwikkelen ongeveer 0,5 tot 1 miljoen mensen ernstige dengue. Tijdens een 
Westnijlvirusinfectie ontwikkelen ongeveer 1 op de 100 mensen ontstekingen in het centraal 
zenuwstelsel welke een fataal beloop kunnen hebben. Bij een chikungunyavirusinfectie 
ontwikkelen ongeveer 3-4 op de 10 mensen een chronisch ziektebeeld gekenmerkt door hevige 
gewichtspijnen, welke weken tot jaren kunnen aanhouden. De belangrijkste complicatie bij 
een Zikavirusinfectie is het Guillain-Barre syndroom bij volwassenen en het ontwikkelen van 
microcefalie of andere hersenafwijkingen in een ongeboren vrucht tijdens infectie gedurende 
de zwangerschap. 

Er is geen vaccin voorhanden dat op grote schaal kan worden ingezet voor de preventie 
van deze virusinfectieziekten en er zijn geen medicijnen beschikbaar die het ziekteproces 
in de kiem kunnen smoren. In dit proefschrift is onderzocht of het uit planten afkomstige 
tomatidine antivirale activiteit bevat tegen het denguevirus, het Westnijlvirus, het Zikavirus 
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en het chikungunyavirus. Tomatidine komt voor in de stengels en bladeren van met name 
onrijpe tomatenplanten en beschermt de plant tegen infecties. De resultaten van het 
proefschrift zullen per hoofdstuk worden samengevat.

In hoofdstuk 1 en 2 wordt een uitgebreide inleiding gegeven op de epidemiologie, pathogenese 
en replicatiecyclus van met name het denguevirus en het chikungunyavirus. Tevens worden 
de mogelijkheden, kansen en beperkingen rondom de ontwikkeling van geneesmiddelen 
tegen deze infectieziekten besproken.    

In hoofdstuk 3 is de antivirale werking van tomatidine op het denguevirus onderzocht. Er 
werd een dosisafhankelijke remming van denguevirusproductie gemeten in aanwezigheid van 
tomatidine in menselijke Huh7 (hepatocyten) cellen. Dit is onderzocht in hepatocyten (cellen 
van de lever), omdat deze tijdens een natuurlijke infectie worden geïnfecteerd. Er circuleren 
wereldwijd 4 verschillende denguevirus serotypen en al deze virussen bleken gevoelig te 
zijn voor tomatidine. In vergelijking met andere studies is de effectiviteit van tomatidine 
hoog, 50% reductie in virusproductie werd gemeten bij een tomatidine concentratie in de 
sub-micromolaire range. Tomatidine bleek een remmend effect te hebben op virusproductie 
wanneer het voor, tijdens en na toevoeging van het virus aan de cellen (infectie) wordt 
toegevoegd. Zelfs als tomatidine 12 uur na infectie wordt toegevoegd aan cellen is de 
virusproductie met 90% geremd. Een volledige replicatiecyclus van het denguevirus duurt 
24 uur, hetgeen laat zien dat tomatidine actief ingrijpt op het replicatieproces van het virus. 
Tomatidine bleek ook een antivirale werking te hebben op het Zikavirus, maar niet voor het 
Westnijlvirus. Een eerdere studie heeft aangetoond dat tomatidine het expressieniveau van 
activatie transcriptiefactor 4 (ATF4) remt. Daarnaast is aangetoond dat ATF4 naar de kern 
wordt getranslokeerd tijdens een denguevirusinfectie. In deze studie hebben wij aangetoond 
dat het expressieniveau van ATF4 is verhoogd in denguevirus geïnfecteerde Huh7 cellen 
en dat tomatidine het expressieniveau negatief reguleert. Echter, downregulatie van ATF4 
middels siRNA bleek slechts een beperkt remmend effect te hebben op denguevirusinfectie. 
Samenvattend, tomatidine heeft een sterk remmend effect op alle 4 denguevirus serotypen 
en het Zikavirus in vitro en interfereert met de replicatie van het virus. Tomatidine remt de 
expressie van ATF4, maar deze remming is niet primair verantwoordelijk voor het gemeten 
antivirale effect. 

In hoofdstuk 4 is de antivirale werking van tomatidine op chikungunyavirus onderzocht. 
Antivirale activiteit werd waargenomen voor verschillende chikungunyavirus isolaten, 
oorspronkelijk geïsoleerd uit verschillende werelddelen. Remming van virusproductie werd 
zelfs nog waargenomen als tomatidine 6 uur na toediening van het virus aan de cellen werd 
toegevoegd. Een replicatiecyclus van het chikungunyavirus duurt 8 uur dus als er 6 uur na 
de start van de infectie nog een antiviraal effect gemeten wordt laat dit zien dat tomatidine 
heel laat in de replicatiecyclus kan ingrijpen. Er werd geen antiviraal effect gemeten wanneer 
tomatidine alleen aanwezig is tijdens de virusinfectie, hetgeen suggereert dat tomatidine 
primair ingrijpt op de replicatiecyclus nadat de cellen zijn geïnfecteerd. Solasodine en 
sarsasapogenine, twee structurele derivaten van tomatidine, bleken ook een antivirale werking 
te hebben tegen het chikungunyavirus, zij het minder potent. Gebaseerd op de structurele 
overeenkomsten en verschillen tussen de moleculen kan worden gesteld dat de stikstof groep 
en de steroïde ring structuur van tomatidine waarschijnlijk relevant zijn voor de antivirale 
activiteit. Samenvattend, deze in vitro studie laat zien dat tomatidine een sterk antivirale 
werking heeft op het chikungunyavirus.
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In hoofdstuk 5 is het antivirale werkingsmechanisme van tomatidine nader onderzocht. 
Hierin is met name gefocust op het chikungunyavirus. In eerste instantie is middels massa 
spectrometrie bepaald welke eiwitten er verhoogd/verlaagd tot expressie komen in Huh7 cellen 
in aanwezigheid van tomatidine. De resultaten laten zien dat tomatidine het expressieniveau 
van p62, CD98, metallothioneine en thioredoxine-gerelateerd transmembraan eiwit 2 in 
Huh7 cellen verhoogd. De hits p62 en CD98 werden gevalideerd in vervolgexperimenten 
echter bleken deze hits uiteindelijk niet verantwoordelijk te zijn voor het gemeten antivirale 
effect. In parallelle experimenten werden de verschillende stappen van de replicatiecyclus 
nauwgezet onderzocht in aanwezigheid van tomatidine. De replicatiecyclus kan je grofweg 
indelen in de volgende stappen: 1. Virus cel binding en opname in cellen, 2. Membraanfusie 
en het vrijkomen van het virale nucleocapside in het cel cytoplasma, 3. Vrijkomen viraal 
RNA en translatie van het RNA, 4. RNA replicatie gemedieerd door de reeds gevormde 
niet-structurele virale eiwitten van het virus, 5. translatie, vorming en transport van de 
structurele eiwitten, 6. Vorming van nieuwe nucleocapsides, 7. assemblage en uitscheiding 
van nieuwe virusdeeltjes vanaf het plasmamembraan van de cel. Transfectie van viraal RNA 
in cellen middels elektroporatie in aanwezigheid van tomatidine had een sterk negatief effect 
op virusproductie, hetgeen laat zien dat de processen in stap 1 en 2 van de replicatiecyclus 
geen grote rol spelen in het gemeten antivirale effect. Middels verschillende technieken 
en methoden werd vervolgens aangetoond dat het aantal intracellulaire virale genoom 
kopieën sterk verlaagd is in aanwezigheid van tomatidine vroegtijdig in de infectie. Ook 
op eiwit niveau werd een gereduceerd expressieniveau waargenomen in geïnfecteerde cellen 
behandeld met tomatidine. Wanneer tomatidine laat in de replicatiecyclus werd toegevoegd 
aan cellen, werd geen negatief effect op RNA-replicatie gemeten. Collectief laten deze 
experimenten zien dat tomatidine met name interfereert met de processen in stap 3 en 4 
van de replicatiecyclus van het virus. Verder onderzoek is nodig om het exacte mechanisme 
hierachter te ontrafelen. Daarnaast werd in deze studie aangetoond dat het chikungunyavirus 
niet snel resistent wordt tegen tomatidine behandeling. Samenvattend, deze studie geeft 
inzicht in het werkingsmechanisme van tomatidine en bevestigd de potentie van tomatidine 
als geneesmiddel voor de behandeling van een chikungunyavirusinfectie.    

In hoofdstuk 6 hebben we getracht de in vivo effectiviteit van tomatidine aan te tonen. 
In deze studie hebben we ons gericht op het denguevirus, vanwege de beschikbaarheid van 
het AG129 denguevirus diermodel via samenwerking met de groep van prof. J. Neyts (KU, 
Leuven). In dit hoofdstuk zijn de resultaten van een eerste in vivo experiment beschreven. De 
muizen werden dagelijks behandeld met tomatidine (50 mg/kg) via orale gavage. Tomatidine 
werd opgelost in maisolie en de behandeling werd 1 dag voor de infectie gestart. Muizen 
werden geïnfecteerd met 100 dengue virusdeeltjes via intraperitoneale injectie. De virus 
RNA-kopieën werden op dag 5 na infectie bepaald in de plasma, milt, nier en lever. Helaas 
werd er geen verschil in RNA-kopieën gemeten tussen tomatidine-behandelde muizen en de 
controlegroep. Kwantificering van de tomatidine concentratie in het plasma leerde ons dat 
de tomatidine concentratie erg laag is na behandeling (59 ng/mL of 0,1 µM). De gevonden 
tomatidine concentratie in het plasma is vele malen lager dan de concentratie waarbij 
inhibitie werd waargenomen in celkweken (0,8 µM). Al is het niet opportuun dit rechtstreeks 
te vergelijken, het zou kunnen dat de plasmaconcentratie van tomatidine te laag was om een 
remmend effect te kunnen zien in muizen. Verder onderzoek is nodig om vast te stellen of 
tomatidine wel of geen in vivo antivirale activiteit heeft tegen het denguevirus. Daarnaast zal 
de in vivo activiteit tegen het chikungunyavirus nog moeten worden onderzocht. 
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In hoofdstuk 7 worden alle resultaten van het proefschrift samengevat en bediscussieerd 
in de context van de huidige literatuur. Daarnaast wordt de actuele status van 
geneesmiddelontwikkeling tegen dengue- en chikungunyavirusinfecties beschreven. 
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