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Jaarlijks worden naar schatting 390 miljoen mensen in de wereld besmet met het 
dengue virus. Dit maakt dengue de meest voorkomende door muggen overgedragen 
virale infectieziekte ter wereld. Dengue virus infectie komt voornamelijk voor in 
gebieden met een subtropisch en tropisch klimaat. Mensen kunnen worden besmet 
met het dengue virus als ze gebeten worden door Aedes aegypti en Aedes albopictus 
muggen die drager zijn van het virus. Het leefgebied van de mug breidt zich steeds 
verder uit waardoor er ook steeds meer mensen in risicogebieden leven voor het 
oplopen van een dengue virus infectie. Op dit moment woont bijna de helft van de 
wereldbevolking in zogenoemde dengue risicogebieden. Er is geen geneesmiddel 
beschikbaar voor de behandeling van dengue.

Het dengue virus behoort tot de familie Flaviviridae. Denguevirusdeeltjes hebben 
een eenvoudige structuur. Binnenin het virusdeeltje bevindt zich het nucleocapside. 
Dit is opgebouwd uit een enkelstrengs RNA molecuul welke samengepakt is door 
meerdere kopieën van het capside eiwit. Het capside eiwit wordt omgeven door 
een lipide membraan waarin zich twee virale eiwitten bevinden. Dit betreft het 
membraan eiwit M en het envelop eiwit E. Het genetisch materiaal codeert naast 
de 3 structurele eiwitten waaruit het virusdeeltje is opgebouwd ook nog voor 7 
niet-structurele eiwitten (NSE) die nodig zijn voor de replicatie van het genetisch 
materiaal in geïnfecteerde cellen.

Zodra een mens gebeten wordt door een met dengue besmette  mug komt het 
virus vrij in de huid en het bloed. Het virus zal vervolgens binden aan oppervlakte 
receptoren van met name immuuncellen, zoals dendritische cellen, monocyten en 
macrofagen. Het virusdeeltje wordt vervolgens opgenomen in de cel en na een 
membraanfusiereactie komt het RNA vrij in het cytoplasma van de cel. Het RNA 
wordt door de cel herkend als mRNA en zal daarom direct worden afgelezen en virale 
eiwitten worden gemaakt in associatie met het endoplasmatisch reticulum (ER). De 
NSE veroorzaken vervolgens een remodelering van het ER membraan wat nodig is 
voor de vorming van replicatiecomplexen; complexen waarin de synthese van nieuwe 
virale RNA moleculen plaatsvindt. Zodra alle bouwstenen van het virus aanwezig 
zijn zullen nieuwe virusdeeltjes worden gevormd. Denguevirusdeeltjes krijgen hun 
lipide membraan door instulping van een nieuw gevormd nucleocapside in het ER 
membraan. Het nieuw gevormde virusdeeltje wordt vervolgens getransporteerd 
door het ER en de Golgi waarbij de membraaneiwitten E en M hun uiteindelijke 
structuur krijgen. Hierna wordt het deeltje door de cel uitgescheiden en kan het 
nieuwe cellen infecteren. Het virus verspreidt zich snel door het lichaam en zal naast 
immuuncellen bijvoorbeeld ook hepatocyten (cellen van de lever) infecteren. 

Het dengue virus kent 4 verschillende serotypen en elk van deze serotypen kan 
ziekte veroorzaken. Het beloop van een dengue virus infectie is erg verschillend. 
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Ruim twee derde van de mensen die besmet raakt met het dengue virus wordt 
niet ziek. De overige circa 100 miljoen mensen ontwikkelen veelal hoge koorts, 
hoofdpijn, spier- en gewrichtspijnen maar zijn soms ook verkouden en moeten 
overgeven. Ongeveer de helft van deze mensen ontwikkelt een huiduitslag. 
Ongeveer een 0,5  tot 1 miljoen mensen ontwikkelt een ernstiger ziektebeeld wat 
gepaard kan gaan met vochtuittreding (“lekkende vaten”), bloeduitstortingen, 
inwendige bloedingen en orgaanfalen. Wanneer men hersteld is van een dengue 
virus infectie is men levenslang beschermd tegen herinfectie met hetzelfde virus. 
Echter, bij herinfectie met een ander serotype heeft men een verhoogde kans op 
het ontstaan van ernstige dengue. In ongeveer 2% van alle tweede infecties met een 
ander DENV serotype wordt ernstige dengue waargenomen. Het wordt algemeen 
verondersteld dat het fenomeen ‘antigene erfzonde’ hieraan ten grondslag ligt. 
Dit houdt in dat ons immuunsysteem het nieuwe serotype verwart met het oude 
serotype waardoor T cellen de geïnfecteerde cellen minder goed opruimen en er 
minder sterk neutraliserende antistoffen worden gemaakt. Sterker nog, deze niet 
neutraliserende antistoffen kunnen de infectie versterken. Vele studies hebben 
aangetoond dat antistoffen het infectieproces van het dengue virus verbeteren en er 
meer virusdeeltjes per geïnfecteerde cel worden geproduceerd. Dit betekent dat er 
vroeg in de infectie veel virusdeeltjes in omloop zijn waardoor ons immuunsysteem 
overspannen reageert en uit balans raakt. De cytokine storm die dan op gang komt 
veroorzaakt de klinische symptomen zoals beschreven voor ernstige dengue. Ernstige 
dengue wordt ook waargenomen in zuigelingen van 6 tot 12 maanden oud waarvan 
de moeder een dengue virus infectie heeft doorgemaakt. Dit is sterk geassocieerd 
met een daling van de maternale antistof titer hetgeen bevestigt dat antistoffen een 
belangrijke rol spelen in het ontstaan van ernstige dengue. Bij een derde of vierde 
herinfectie worden mensen meestal niet ziek, waarschijnlijk omdat er dan voldoende 
kruis-immuniteit is ontwikkeld.

Interacties tussen het virus en de gastheercel spelen dus een belangrijke rol in 
het klinische beloop van een infectie. In dit proefschrift staat beschreven hoe de 
gastheercel reageert wanneer het in aanraking komt met het dengue virus en welke 
mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Door het ontrafelen van de virus-
gastheercel interacties zullen we het samenspel van het virus en de gastheer beter 
begrijpen en daarmee ook het ziekteverloop. Deze kennis is noodzakelijk om dengue 
virus infecties in de toekomst te kunnen voorkomen. 

Nu volgt een samenvatting van het proefschrift per hoofdstuk. In hoofdstuk 1 
wordt een inleiding gegeven op de achtergronden van de studies beschreven in dit 
proefschrift. 
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Hoofdstuk 2 beschrijft het biologische verschijnsel RNAi in de context van flavivirus 
infecties. De flavivirus genus van de virusfamilie Flaviviridae bestaat uit 70 virussen 
waarvan bijna de helft ziekte veroorzaakt in mensen. Voorbeelden hiervan zijn 
onder andere dengue virus, west nile virus, zika virus en het gele koorts virus. RNAi 
ofwel RNA interferentie berust op remming van mRNA waardoor er geen eiwitten 
worden gevormd. Remming vindt plaats van zowel endogene als exogene RNA 
moleculen. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de RNAi mechanismen die reeds 
zijn toegepast voor het bestrijden van flavivirus infecties; zowel in de context van 
dierlijke als insecten cellen. De RNAi technologie kan in principe worden toegepast 
op elk gewenst gen aangezien de moleculen alleen actief zijn wanneer het specifieke 
delen van een gen herkent. Enkele voorbeelden staan beschreven in hoofdstuk 2. 
Ondanks bemoedigende stappen in de wetenschap zijn er echter nog vele stappen te 
nemen voordat deze technologie ook daadwerkelijk toepasbaar zal zijn in de kliniek. 
Hierbij valt te denken aan de moeilijkheden rondom de specificiteit en exclusiviteit 
van RNAi en het ontwikkelen van een veilig, efficiënte en betrouwbare vorm van 
toediening. Echter, RNAi is een veelbelovende technologie voor de behandeling van 
virale infecties en daarom is verder onderzoek in dit veld noodzakelijk. 

In Hoofdstuk 3 hebben we onderzocht hoe toegankelijk rustende dendritische 
cellen, geactiveerde dendritische cellen en macrofagen zijn voor het dengue virus. 
In eerste instantie, dus vlak na de infectie, geeft het virus de voorkeur aan rustende 
en daarna geactiveerde dendritische cellen en zal in mindere mate macrofagen 
infecteren. Dit kan worden afgeleid uit het resultaat dat er meer cellen worden 
geïnfecteerd bij rustende dendritische cellen in vergelijking tot de andere cel types 
onder gelijke infectie condities. Ook worden er meer virusdeeltjes geproduceerd 
per geïnfecteerde cel. Echter, de nieuw gevormde virusdeeltjes blijken 10-100 
maal minder goed in staat nieuwe cellen te infecteren. Ook werd waargenomen 
dat denguevirusdeeltjes gegenereerd in rustende dendritische cellen, deze cellen 
niet opnieuw kunnen infecteren. Aan de andere kant blijken denguevirusdeeltjes 
aangemaakt in macrofagen wel opnieuw dendritische cellen en macrofagen 
te kunnen infecteren. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat rustende 
dendritische cellen vermoedelijk een belangrijke rol spelen in de eerste fase van 
de infectie en dat macrofagen een belangrijkere rol spelen in de daarop volgende 
rondes van virusreplicatie. 

Het is bekend dat antistoffen tegen het dengue virus onder bepaalde omstandigheden 
de infectie kunnen versterken. In dit hoofdstuk hebben we daarom ook gekeken 
naar de invloed van antistoffen op dengue virus infectie van rustende dendritische 
cellen, geactiveerde dendritische cellen en macrofagen. In rustende dendritische 
cellen wordt geen toename van infectie waargenomen onder invloed van antistoffen. 
Dengue virus infectie wordt echter wel versterkt in geactiveerde dendritische cellen 
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en macrofagen. De mate van versterking is het hoogst voor macrofagen. Tegelijkertijd 
is virus afkomstig uit macrofagen meer toegankelijk voor antilichaam-gemedieerde 
versterking van infectie ten opzichte van virus afkomstig uit rustende dendritische 
cellen. Deze bevindingen suggereren dat macrofagen een belangrijke rol spelen 
in de productie van grote aantallen denguevirusdeeltjes tijdens een heterologe 
secundaire herinfectie.

In hoofdstuk 4 is het mechanisme waarmee antistoffen dengue virus infectie 
versterken ontrafeld in macrofagen. Er is voor macrofagen gekozen omdat deze 
cellen een belangrijke rol lijken te spelen tijdens een dengue virus herinfectie 
dat wil zeggen in aanwezigheid van antistoffen (Hoofdstuk 3). Eerdere studies in 
cellijnen hebben aangetoond dat virus-antistof complexen beter aan cellen binden 
dan het virus zelf waardoor er meer cellen worden geïnfecteerd. Daarbij wordt de 
immuunreactie onderdrukt waardoor meer virusdeeltjes worden geproduceerd 
per geïnfecteerde cel. Echter, onze resultaten in primaire macrofagen, laten een 
ander beeld zien. Antistoffen verhogen de bindingscapaciteit niet en er is ook 
geen verhoogde opname van virusdeeltjes in primaire macrofagen. Wij zien een 
toename in het aantal cellen waarin membraanfusie plaatsvindt en meten ook meer 
membraanfusiereacties per cel. De mate van fusie correleert met de hoogte van 
virusproductie. Verder hebben wij geen antistof specifieke reacties waargenomen in 
DENV-geïnfecteerde cellen. De hogere productie van virusdeeltjes per geïnfecteerde 
macrofaag is niet het gevolg van het onderdrukken van het immuunrespons zoals 
eerder waargenomen voor andere cellen. De hogere membraanfusie activiteit 
impliceert dat meerdere virussen dezelfde cel infecteren (‘superinfectie’). Hierdoor 
worden er meerdere virus RNA genomen in het cytoplasma afgeleverd waardoor 
er meer translatie en replicatie zal plaatsvinden wat uiteindelijk kan  leiden tot een 
verhoging van het aantal geproduceerde virusdeeltjes per geïnfecteerde cel. Waarom 
er meer fusie wordt waargenomen is niet bekend. De hypothese is dat virus-antistof-
complexen via een andere route door de cel worden opgenomen in vergelijking 
met het virus zelf; hierdoor komt het virus in een organel terecht waarin de 
omstandigheden (pH, lipidensamenstelling) voor het induceren van membraanfusie 
beter zijn. Deze hypothese wordt ondersteund door een eerdere studie van onze 
groep in een macrofaag-cellijn al is het belangrijk dit nogmaals te onderzoeken in 
de context van primaire cellen.

In hoofdstuk 5 komen we terug bij RNAi (hoofdstuk 2) en wordt de rol van 
microRNAs (miRNA) in dengue virus replicatie in macrofagen beschreven. MiRNAs 
zijn kleine RNA moleculen (20-25 nucleotiden lang) die de expressie van genen 
reguleren. MiRNAs reguleren een grote verscheidenheid aan biologische processen 
maar kunnen ook ingrijpen op het replicatie proces van virussen. Wij hebben het 
expressie niveau van miRNAs in macrofagen geanalyseerd die zijn blootgesteld aan 
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het dengue virus. Hierin is onderscheid gemaakt tussen dengue virus geïnfecteerde 
cellen, niet-geïnfecteerde cellen die wel in aanraking met het virus zijn geweest en 
niet-geïnfecteerde controle cellen. De belangrijkste conclusie is dat miRNAs geen 
grote rol blijken te spelen tijdens dengue virus replicatie in macrofagen. Bij slechts 
5 miRNAs (miR-3614-5p, miR-3960, miR-4508, miR-4301 en miR-181a) werd een 
verschil in expressie gemeten. Overexpressie van miR-3960, miR-4508, miR-4301 
en miR-181a had geen effect op dengue virus infectie. Overexpressie van miR-
3614-5p (welke verhoogd tot expressie komt in niet-geïnfecteerde cellen die wel 
in aanraking zijn geweest met dengue virus) had een negatief effect op dengue 
virus infectie. Niet alleen het dengue virus maar ook de infectiviteit van het west 
nile virus was verminderd na overexpressie van miR-3614-5p. Een miRNA hoeft 
niet volledig complementair te zijn aan het mRNA om genexpressie te reguleren. 
Hierdoor kan een enkel miRNA veel verschillende genen reguleren. We hebben 29 
eiwitten geïdentificeerd die mogelijk onder invloed staan van miR-3614-5p. Een van 
deze eiwitten is ‘adenosine deaminase acting on RNA 1’ (ADAR1). Wij laten zien 
dat ADAR1 dengue virus replicatie inderdaad bevordert vroegtijdig in de infectie. 
Samenvattend, de resultaten beschreven in hoofdstuk 5 laten zien dat dengue virus 
replicatie onder invloed staat van miR-3614-5p, een miRNA die de provirale dengue 
virus factor ADAR reguleert. 

In hoofdstuk 6 beschrijven we de ontdekking van een nieuw molecuul welke 
interfereert met dengue virus infectie. Dit molecuul, genaamd tomatidine, komt voor 
in de stengels en bladeren van tomatenplanten. Er werd een sterke dosis afhankelijke 
activiteit waargenomen tegen dengue virus serotype 2 in humane Huh7 cellen. De 
productie van nieuwe virusdeeltjes is met 50% gedaald indien infectie plaatsvindt in 
aanwezigheid van 0,82 µM tomatidine en 90% verlaging in aanwezigheid van 1,61 µM 
tomatidine. Deze waarden laten zien dat tomatidine als een van de betere antivirale 
moleculen gericht tegen het dengue virus kan worden beschouwd. Tomatidine is niet 
toxisch voor Huh7 cellen, waardoor er een selectiviteit index van 97.7 wordt behaald. 
Tomatidine werd toegevoegd voor, tijdens en na infectie met het dengue virus en 
onder alle condities werd antivirale activiteit waargenomen. Sterker nog, wanneer 
tomatidine 12 uur na infectie wordt toegediend aan Huh7 cellen is virusproductie 
nog steeds met 90% geblokkeerd. Dit laat zien dat tomatidine virusreplicatie in 
geïnfecteerde cellen tegengaat. Eerder is beschreven dat tomatidine de expressie van 
activatie transcriptie factor 4 (ATF4) beïnvloedt. Tevens heeft een studie translocatie 
van ATF4 naar de kern waargenomen ten tijde van een dengue virus infectie. Wij 
hebben daarom eerst gekeken of ATF4 expressie gereguleerd wordt tijdens een 
dengue virus infectie. De resultaten laten zien dat ATF4 inderdaad verhoogd tot 
expressie wordt gebracht in dengue virus geïnfecteerde Huh7 cellen. Daarnaast 
bevestigen we dat tomatidine het expressieniveau van ATF4 reguleert. Echter, het 
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uitschakelen van ATF4 heeft slechts een beperkt effect op de infectiviteit van het 
dengue virus. Kortom, ATF4 is niet alleen verantwoordelijk voor het antivirale effect 
van tomatidine. Toekomstige studies zullen het werkingsmechanisme van tomatidine 
verder moeten ontrafelen. De veelbelovende resultaten beschreven in dit hoofdstuk 
zijn de basis geweest voor een patent op tomatidine als antiviraal middel tegen 
flavivirussen.

In hoofdstuk 7 is getracht het mechanisme achter de verhoogde ATF4 expressie 
(hoofdstuk 6) tijdens een dengue virus infectie te ontrafelen. Gedurende een virus 
infectie staat de cel onder stress en zal proberen cellulaire schade zoveel mogelijk 
te beperken. Het is bekend dat fosforylering van eIF2α een belangrijke schakel 
is in het controleren van cel stress. eIF2α fosforylering leidt tot een daling in de 
eiwitsynthese en de vorming van eiwit/RNA aggregaten in de cytoplasma. Echter 
bepaalde mRNAs worden wel afgelezen en ATF4 is hier een voorbeeld van. Kortom, 
onder condities van cellulaire stress wordt veelal een verhoogde expressie van ATF4 
waargenomen. ATF4 functioneert als een poortwachter en induceert vervolgens de 
expressie van genen die nodig zijn voor het herstel van homeostase of celdood. 
Bijvoorbeeld, ‘DNA damage inducible 34’ (GADD34) defosforyleert eIF2α waardoor 
eiwit translatie weer wordt opgestart. Een daling van eiwitsynthese is niet wenselijk 
voor virus replicatie dus verschillende virussen boycotten de stress reactie van de cel. 
De verhoogde expressie van ATF4 gedurende een dengue virus infectie (hoofdstuk 6) 
zou het gevolg kunnen zijn eIF2α fosforylatie en daarbij zou deze verhoging later in 
infectie een manier kunnen zijn eiwit translatie van virale eiwitten te waarborgen. Eerst 
hebben we eIF2α fosforylering geanalyseerd in dengue virus geïnfecteerde Huh7 
cellen. Echter, onder normale infectiecondities werd er geen fosforylering van eIF2α 
waargenomen. Vervolgexperimenten lieten zien dat het dengue virus fosforylering 
van eIF2α actief kan blokkeren. De verhoogde expressie van ATF4 is dus niet het gevolg 
van eIF2α fosforylering. Uiteindelijk werd aangetoond dat ATF4 wordt gereguleerd 
op transcriptie niveau want er werden verhoogde mRNA niveaus gemeten. De 
wijze waarop dit gebeurt is nog onbekend. Doordat er hoge expressieniveaus van 
ATF4 worden waargenomen in dengue virus geïnfecteerde cellen zou ATF4 ook 
een rol kunnen spelen in de defosforylering van eIF2α en daarmee eiwit translatie 
stimuleren later in infectie. Echter, wanneer we ATF4 buitenspel zetten vinden we 
geen verhoging in eIF2α fosforylering. Deze studie laat zien dat het dengue virus 
cellulaire stress kan tegengaan door het blokkeren van eIF2α fosforylering. ATF4 lijkt 
niet direct betrokken te zijn bij stress regulatie. Welke functie ATF4 heeft tijdens een 
dengue virus infectie zal nader moeten worden onderzocht.                     

Hoofdstuk 8 beschrijft en bediscussieert de meest belangrijke resultaten van de 
studies beschreven in dit proefschrift.
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