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Chapter 8

Dutch summary / Nederlandse samenvatting

Dengue virus infectie van primaire humane cellen; cel tropisme, antilichaam-
versterkte infectie, en cytokine respons.

Het begrijpen van de mechanismen achter dengue virus infectie in menselijke cellen.
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Dengue is de meest voorkomende humane virale infectie wereldwijd welke wordt 
verspreid door muggen. Jaarlijks raken bijna 400 miljoen mensen geïnfecteerd 
met het dengue virus. Hoewel dengue infectie voornamelijk voorkomt in (sub)
tropische landen zien we nu dat het virus bezig is met een opmars richting Europa. 
Zo was er recentelijk een grote uitbraak in Madeira (Portugal). Het dengue virus 
kent 4 verschillende serotypen en elk van deze serotypen kan ziekteverschijnselen 
veroorzaken. Echter, driekwart van de infecties zijn asymptomatisch. De overige 
25 procent ontwikkelt ziekteverschijnselen variërend van milde griep-achtige 
klachten tot ernstige bloeduitstortingen en orgaan-falen. Tevens kan er pijn in de 
gewrichten optreden, vandaar de alternatieve naam ‘knokkel-koorts’.

Wanneer men hersteld is van een infectie leidt dit in principe tot levenslange 
bescherming tegen her-infectie met hetzelfde serotype, door opbouw van een 
immunologisch geheugen. Dit geheugen zorgt ervoor dat bij een tweede infectie 
een	 gerichte	 en	 efficiënte	 afweer	wordt	 opgezet	waardoor	 het	 virus	 snel	wordt	
opgeruimd. 

Echter, het curieuze aspect van het dengue virus is dat ernstige ziekte 
met name voorkomt bij mensen die eerder waren geïnfecteerd met een ander 
serotype. De vier dengue virus serotypen lijken heel sterk op elkaar. Zelfs zo sterk 
dat het menselijk immuun systeem het ‘nieuwe’ infecterende serotype verwart 
met het voorgaande ‘oude’ serotype. Hierdoor worden de geheugen-afweercellen 
tegen het oude serotype geactiveerd om het nieuwe serotype te bestrijden, een 
fenomeen welk de ‘antigene erfzonde’ wordt genoemd. Dit fenomeen bemoeilijkt 
niet alleen de bestrijding van de infectie, maar kan zelfs de ziekte versterken! 
Versterkte infectie wordt met name veroorzaakt door antilichamen, moleculaire 
markers geproduceerd door B cellen. Antilichamen zijn in staat om micro-
organismen te herkennen op basis van een klein stukje op de buitenkant van het 
virus, bacterie, etc. Het dogma is dat de binding van antilichamen aan een virus 
ervoor	zorgt	dat	het	virus	onschadelijk	wordt	gemaakt	door:	(i)	specifieke	cellen	
aan te zetten om het gelabelde virus op te eten en te vernietigen, of (ii) het infectie 
proces van het virus te verhinderen door een ‘stok in de wielen’ te steken. Bij het 
dengue virus gaat er echter iets fout: vanwege het fenomeen antigene erfzonde 
worden er veelal antilichamen geproduceerd die minder sterk binden aan het 
nieuwe serotype. Hierdoor verhindert het antilichaam het infectieproces van het 
virus niet. Sterker nog, de aanwezige antilichamen verbeteren zowel de infectie 
van cellen, alsmede de virus productie per geinfecteerde cel. Tesamen leidt dit tot 
een verhevigd ziekte-beeld en hogere sterfte. 
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Samenvatting per hoofdstuk
Het gegeven dat antilichamen het infectieproces van dengue virusdeeltjes kunnen 
versterken is al meer dan een halve eeuw bekend. Hoe antilichamen dit doen is 
echter nog steeds een raadsel. In dit proefschrift is het effect van antilichamen op 
het virus stap-voor-stap bestudeerd. Hierdoor kon het moleculaire mechanisme 
achter dengue infectie worden ontrafeld, en begrijpen wij beter hoe het dengue 
virus hogere infectie kan behalen in patiënten die voor de tweede keer worden 
geïnfecteerd. Daarnaast beschrijft dit proefschrift wat de bijdrage is van macrofagen 
en dendritische cellen, twee verschillende gastheer celtypes, aan het verloop 
van de infectie. De belangrijkste resultaten van elk hoofdstuk worden hieronder 
vermeld. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de kennis zoals deze bekend was bij 
aanvang van het project. Dit hoofdstuk beschrijft de celbiologie van een dengue 
virus infectie in afwezigheid van antilichamen en onder condities van antilichaam-
versterkte infectie. Tevens wordt er een overzicht gegeven van de hypotheses 
omtrent de vraag hoe een antilichaam dengue infectie kan versterken. 

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe de afkomst van het dengue virus bepaalt welke cel 
types het virus het best kan infecteren. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe 
ontvankelijk en hoe productief dengue infectie is in drie verschillende cel types: 
rustende dendritische cellen, geactiveerde dendritische cellen, en macrofagen. In 
dit hoofdstuk blijkt dat dengue virusdeeltjes afkomstig van muggen een voorkeur 
hebben voor zowel rustende als geactiveerde dendritische cellen boven infectie 
van macrofagen. Hoewel rustende dendritische cellen sterk ontvankelijk zijn voor 
dengue infectie blijken de nieuw gevormde virusdeeltjes uit deze cellen zwak-
infectieus te zijn. Dengue virussen uit macrofagen of geactiveerde dendritische 
cellen daarentegen zijn beter in staat om andere cellen te infecteren. Zoals elk virus 
heeft het dengue virus tot doel om zoveel mogelijk nakomelingen te produceren 
en nieuwe cellen te besmetten. Onze resultaten laten zien dat zowel macrofagen 
als dendritische cellen een belangrijke rol hebben in de vermeerdering van het 
dengue virus, maar de benadering waarop zij dit doen verschilt tussen de twee 
celtypes. 

Tevens is het bekend dat de aanwezigheid van antilichamen tegen het dengue 
virus kan leiden tot hogere infectie en virus productie. Daarom is in dit hoofdstuk 
ook onderzocht of de oorsprong van het virus een effect heeft op antilichaam-
versterkte infectie. Macrofagen geïnfecteerd met dengue virussen afkomstig 
uit macrofagen gaf de grootste versterking van virus productie. Daarmee lijken 

macrofagen een belangrijke rol te spelen in de productie van grote aantallen 
virusdeeltjes en daarmee ook de verspreiding van het virus door het lichaam. Dit 
maakt macrofagen een interessant onderwerp voor nader onderzoek en, op lange 
termijn, een doel voor farmacologisch ingrijpen.

Hoofdstuk 4 richt zich op de moleculaire mechanismen waarmee antilichamen 
dengue infectie bevordert in humane macrofagen. We hebben voor macroagen 
gekozen omdat deze cellen een belangrijke rol spelen in het verloop van een 
dengue infectie (Hoofdstuk 3). Voorheen werd gedacht dat antilichamen de 
binding of opname van virusdeeltjes in cellen bevorderen, danwel dat antilichamen 
immuunreacties onderdrukken in de cellen. Wij hebben ontdekt dat antilichamen 
de binding of opname van het virus in cellen niet verhoogt. Antilichamen dragen 
echter wel positief bij aan de fusie activiteit van het virus. Gedurende deze stap 
wordt het erfelijk materiaal van het virus afgeleverd in de cel. De hogere fusie 
blijkt te correleren met hogere virus productie. Behalve hogere infectie en virus 
productie gaat antilichaam-versterkte infectie ook gepaard met hogere productie 
van ontstekings-gerelateerde signaalstoffen. Echter, vervolg onderzoek liet zien dat 
antilichamen hier niet noodzakelijkerwijs verantwoordelijk voor zijn, want infectie 
met hogere aantallen virusdeeltjes in afwezigheid van antilichamen gaf ook hogere 
productie van ontstekings-gerelateerde signaalstoffen. Met andere woorden, dit 
hoofdstuk stelt dat antilichamen op zichzelf geen onbekende cascades activeren, 
maar dat de waargenomen effecten kunnen worden verklaard vanuit de hogere 
infectie. Dit inzicht biedt perspectief voor klinische interventies.

Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de rol van enkele signaalstofjes in de context van 
dengue infectie, te weten: tumor necrose factor alpha (TNFa), interleukine 6, en 
interferon alpha. Binnen dit hoofdstuk wordt beschreven hoe deze signaalstofjes 
de infectie van macrofagen beïnvloeden, alsmede de virus productie nadien. Met 
name TNFa en interleukine 6 staan bekend als aanjagers van bloeduitstortingen. 
Of deze stofjes ook virus infectie en productie beïnvloeden is onduidelijk, en 
daarom onderzocht in dit hoofdstuk. Wij vinden geen effect voor zowel TNFa als 
interleukine 6. Derhalve zijn beiden dus misbaar wat betreft dengue infectie van 
macrofagen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of het onderdrukken van 
TNFa en interleukine 6 de bloeduitstortingen kunnen voorkomen.

Het is bekend dat interferon alpha wel een sterk antiviraal effect heeft op 
macrofagen. Het effect hiervan is afhankelijk van het tijdstip van toediening, 
alsmede het serotype van het virus. Hoewel de resultaten enigzins hoopgevend 
zijn dienen de genoemde beperkingen nog verder onderzocht te worden. 
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In de voorgaande hoofdstukken werd gefocusd op de dengue infectie op cel 
niveau. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de immuunreacties zoals deze 
worden waargenomen in geïnfecteerde patiënten en in gevaccineerde personen. 
Het belang hiervan wordt belichaamd door de resultaten uit vaccin proeven met 
het zogeheten ‘tetravalente vaccin’. Hierbij werden alle vier de serotypes van 
het dengue virus gecombineerd en toegediend in een vaccin. Helaas blijken 
de resultaten niet zo roos-kleurig als werd gehoopt, met name de bescherming 
tegen het dengue serotype 2 was ‘laag’. Hoofdstuk 6 beschrijft niet alleen de 
immuunreacties na vaccinatie, maar ook hoe de immuunreacties worden beïnvloed 
door herhaaldelijke blootstelling aan verschillende serotypes van het dengue 
virus. Tot slot worden toekomstige uitdagingen en speerpunten beschreven met 
betrekking tot verder begrip van de humane immuunreacties, alsmede volledige 
bescherming tegen dengue ziekte. 

De voorgaande resultaten worden bediscussieerd en besproken in Hoofdstuk 7 
aan de hand van de literatuur.




