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SUMMARY
The research presented in this thesis focusses on the characterization of the T cell 

response against (persistent) viral infections as measured in peripheral blood and 

lymph nodes. 

Chapter 1 contains a short introduction into the immune system, especially in CD8+ 

and CD4+ T cells and the T cell receptor (TCR).  It also illustrates the basic techniques 

used in this thesis to detect virus-specific CD8+ and CD4+ T cells. Furthermore, it 

contains a description of the viruses studied in this thesis concerning their mode of 

infection, tropism, composition of the virion and immune escape mechanisms. Finally, 

an overview is given of function and expression profile of the viral proteins against 

which we studied the T cell responses.

Chapter 2 describes the properties of circulating and tissue-resident human virus-

specific αβ CD8+ T cells and serves as a more elaborate introduction into the world of 

virus-specific CD8+ T cells. A lot of research has been performed on the CD8+ T cell 

response against (persistent) viral infection in mice. Although both the immune system 

of the mouse as well as murine viruses do have some similarities with their human 

counterparts, murine data can not be simply extrapolated to the human situation. The 

need to confirm experimental mouse data in the human setting is therefore vital.

The research that has been done on human virus-specific CD8+ T cells, has, for 

obvious reasons, been performed on the circulating pool of cells. In recent years it has 

become clear that both phenotype and function of virus-specific CD8+ T cells in tissues 

can differ greatly from their circulating counterparts. Knowledge of phenotype and 

function of virus-specific CD8+ T cells at the site of infection and in other immunological 

organs such as lymph nodes and spleen is invaluable for complete understanding of 

the anti-viral immune response. This review summarizes the research performed by 

our group and others about the development and maintenance of virus-specific CD8+ 

T cells in peripheral blood PB and tissues.

Surface expression of CD27, CD28, CD45RA and CCR7 is commonly used to 

phenotype (virus-specific) CD8+ T cells into subsets with a predicted functional profile. 

The transcription factors T-bet and Eomes have been shown to play an important 

role in determining CD8+ T cell-function. The possibility to analyse more than ten 

different fluorochromes, and therefore different antigens, in one sample, allows for 

the simultaneous analysis of surface markers, transcription factors and even functional 

markers like granzyme B and K, IL-7Rα and KLRG1. 

In chapter 3 we therefore compare expression patterns of membrane proteins to the 

expression of these transcription factors in predicting the function of (virus-specific) 

CD8+ T cells. Eomes and T-bet expression could predict the functional profile of human 

CD8+ T-cells, but it did not completely predict the surface marker expression and vice 

versa. This was even more apparent when analyzing virus-specific CD8+ T cells. Influenza 
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A and EBV-ebna3a-specific CD8+ T cells appeared to be very alike in their surface marker 

usage, but completely different in their eomes T-bet profile. HIV and hCMV-specific 

CD8+ T cells appeared to be rather alike in their eomes T-Bet profile, but quite different 

in their surface marker expression. The combination of both T-bet and Eomes and the 

surface markers together gave the best prediction of the functional profile.

Moreover, the viral infection history, especially in untreated HIV-infected individuals, 

appeared to have a clear impact on the functional profile of T-bet - eomes based subsets, 

surface marker based subsets and even on subsets based on both T-bet and eomes 

expression as well as the surface markers. This held true for both total CD8+ T cells and 

virus-specific CD8 T cells. By analysis of virus-specific CD8+ T cells during primary EBV 

and hCMV infection in two renal transplant patients we show that the T-bet – eomes 

expression profile is imprinted early in the acute infection phase. Thus, we show that 

in order to predict the functional potential of human circulating memory populations, 

analysis of both surface marker - and T-bet and Eomes expression is required.

In chapter 4 we further investigated the still poorly understood induction and 

maintenance of CD8+ T cells specific for persistent viral infections. From two renal 

transplant patients experiencing primary hCMV and/or EBV infection, we sorted 

tetramer positive CD8+ T cells and total CD8+ T cells and performed high throughput 

sequencing of the TCRβ CDR3 region. We found that the majority of the virus-specific 

CD8+ T-cell clones that appeared during the early phase of infection were maintained 

at high frequencies during the 5-year follow-up, while hardly any new anti-viral clones 

appeared. We also showed in both renal transplant recipients and healthy individuals 

that CD8+ T cell responses directed against a single epitope derived from a persistent 

viral protein (hCMV and EBV) are amongst the largest clones in the peripheral blood 

CD8+ T cell compartment. These findings suggest that the initial antiviral response 

as measured in the human peripheral blood compartment is maintained in a stable 

fashion without signs of contraction or changes of the clonal repertoire.

It has been the general believe that the size of the CD8+ T cell pool is fixed and 

that upon every new infection, pre-existing memory CD8+ T cells would have to give 

way to the new virus-specific CD8+ T cells. 

Because of the large impact of the hCMV-specific CD8+ T cells on the total peripheral 

blood CD8+ T cell pool as shown in chapter 3 and 4, we investigated in chapter 5 whether 

hCMV infection would limit immunologic space at sites where immune reactions are 

initiated, such as the lymph nodes (LN). We analyzed the phenotype and function of 

hCMV-, EBV- and influenza A-specific and total CD8+ T cells in PB and paired LNs. 

Considerably lower percentages of hCMV-specific CD8+ T cells were found in LN. In 

contrast to the PB, LNs contained considerably less CX3CR1 expressing effector-type 

(hCMV-specific) CD8+ T cells than PB. Instead, LN contained relatively more (central) 

memory-type (hCMV-specific) CD8+ T cells. LN EBV- and influenza A-specific CD8+ T 

cells however, were remarkably similar in number, phenotype and function to their 
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PB counterparts. Thus CX3CR1-expressing effector-type hCMV-specific CD8+ T cells 
accumulate in PB and not in LN and it is therefore unlikely that hCMV-specific CD8+ T 
cells will restrict the immunological space of other virus-specific CD8+ T cells in the LN.

In chapter 6 we aimed to identify the precursor-compartment for the PB effector-type 
hCMV-specific CD8+ T cells. In mice, IL-7Rα-expressing cells contain the precursors 
for long-lived antigen-experienced CD8+ T cells, but it is unclear if similar mechanisms 
operate to maintain this pool in humans. To this end, we analyzed by high throughput 
sequencing of the TCRβ CDR3 region whether IL-7Rα-expressing hCMV-specific CD8+ 
T cells and/or LN derived (central) memory hCMV-specific CD8+ T cells would sustain 
the effector-type pool. We first showed that IL-7Rα-expressing hCMV-specific CD8+ 
T cells indeed comprised a pool of memory-type cells, by analyzing their function 
and phenotype with stimulation assays and flow cytometry. However, we could detect 
only limited overlap between the acute-phase IL-7Rα-expressing and the latent-phase 
IL-7Rα⁻ effector-type hCMV-specific CD8+ T cells. The ‘new’ clones that appeared 
within the IL-7Rα⁻ effector-type pool during latency could not be detected within the 
acute-phase IL-7Rα-expressing pool. Although we observed that LN often contain 
unique hCMV-specific CD8+ T cell clones, a feature also found for EBV and influenza 
A-specific CD8+ T cells, these clones rarely appeared in the PB upon hCMV reactivation. 
Therefore, we consider it highly unlikely that the hCMV-specific precursors that sustain 
the PB effector-type pool are contained within either the PB IL-7Rα-expressing or the 
LN (central) memory hCMV-specific CD8+ T cell pool.

In chapter 7 we show that a previously described rare subset of CD4+ T cells, the 
cytotoxic CD28⁻CD4+ T cell, emerges as a consequence of hCMV infection. We show 
that in primary hCMV, these cells appear just after cessation of the viral replication 
and that they are only found in healthy donors and patients who are latently infected 
with hCMV. Proliferation of, and IFNγ-production by CD28⁻CD4+ T cells could only be 
induced by stimulation with hCMV-ag, and not with tetanus toxoid (TT), varizella-zoster 
virus (VZV) or purified protein derivative (PPD), whereas their antigen-experienced 
CD28+ counterparts did proliferate and produced IFNγ after stimulation with all three 
stimulants. Finally, we also show that the CD28⁻CD4+ T cells display direct ex vivo 
cytotoxicity towards hCMV pp65-derived HLA-II peptide and hCMV-ag loaded LCL’s, 
and that this lysis is HLA-II dependent (chapter 8).

In chapter 8 we investigated the origin of the CD28⁻CD4+ cells, which appear only 
after cessation of viral replication. The TCR Vβ-CDR3 region of acute-phase IFNγ-
producing and latent-phase CD28⁻CD4+ T cells were compared in two patients 
experiencing a primary hCMV after renal transplantation. CD28⁻CD4+ T cells found 
during latency showed a much more restricted TCR-Vβ and CDR3 usage than the 
acute-phase IFNγ-producing CD28⁻CD4+ T cells. However, the T-cell clones found in 
the late hCMV-specific CD4+ T-cell population were present only at a low frequency, or 
could not be retrieved at all from the early CD4+ T-cell population. These data suggest 
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a robust selection of clones, redistribution of clones from tissues to PB or priming of 
novel clones occurs after resolution of the primary infection. 

Finally, chapter 9 contains the general discussion of this thesis. In this chapter I revisit 
the data from the previous chapters and relate the findings to the mode of infection, 
tropism and immune escape mechanisms of each virus as well as the temporal context 
of the viral proteins expressed.

Thus, this thesis paves the way for a better understanding of the phenotype, function 
and clonal relationships of virus-specific CD4+ and CD8+ T cells directed against many 
more proteins derived from many more viruses in a wide variety of tissues. 
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SAMENVATTING VOOR NIET INGEwIjDEN
Algemene inleiding
Alle cellen en stoffen die betrokken zijn bij de bescherming van ons lichaam tegen 

aanvallen door onder andere bacteriën en virussen vormen samen ons immuunsysteem. 

Als een virus ons lichaam binnendringt reageren eerst de cellen die horen bij de 

aangeboren, generieke immuunrespons, zoals de NK cellen en macrofagen. Door deze 

eerste lijn van verdediging is er tijd om een specifieke immuunrespons te starten. De 

cellen van deze specifieke immuunrespons zijn de B cellen, zo genoemd omdat ze rijpen 

in het beenmerg, en de T cellen, die rijpen in de thymus. De T cellen kunnen weer 

opgesplitst worden in CD4+ T cellen en de CD8+ T cellen. De CD4+ T cellen kunnen de 

functie van B en CD8+ T cellen ondersteunen. CD8+ T cellen zijn in staat andere cellen te 

doden. Ze worden daarom ook vaak cytotoxische T cellen genoemd. Dit proefschrift richt 

zich op de ontwikkeling, de functie en het fenotype van deze laatste twee celsoorten, de 

CD4+ en de CD8+ T cel, in de menselijke anti-virale immuunrespons. 

CD4+ en CD8+ T cellen dragen op hun oppervlak een T cell receptor (TCR). Alle 

cellen in ons lichaam, behalve de rode bloedcellen, dragen HLA-I op hun oppervlak. 

HLA is een soort van presenteerschaal die allemaal stukjes eiwit (antigeen) aan de 

TCR laat zien. HLA-I presenteert stukjes van alle eiwitten van binnenin de cel, dus 

ook stukjes virus als een cel geïnfecteerd is met een virus. CD8+ T cellen controleren 

wat HLA-I presenteert en kunnen dus zien welke cel niet gezond meer is. HLA-II 

presenteert stukjes eiwitten die uit de omgeving van de cel komen. Wij kunnen cellen 

die een specifiek antigeen herkennen, op twee verschillende manieren opsporen. 

Voor CD8+ T cellen gebruiken we een product van vier HLA-I moleculen met daarin 

het antigeen. Ook hangt er een fluorochroom aan dit product. Dit product noemen 

we een tetrameer. Om antigeen-specifieke CD4+ T cellen te ‘zien’ geven we de cellen 

een beetje van het antigeen. Die cellen die het antigeen herkennen produceren dan 

cytokinen. Door die cytokinen te meten weten we dus welke cel een antigeen kan 

herkennen. Op dezelfde manier kunnen we ook de functie van een antigeen-specifieke 

cel onderzoeken door de verscheidenheid aan cytokinen en andere signaal eiwitten te 

meten als een CD4+ of CD8+ T cel gestimuleerd wordt door zijn antigeen.

In de thymus worden de TCRs van de CD4+ en CD8+ T cellen samengesteld uit een 

vier verschillende onderdelen: de variable (V) regio, de diversiteits (D) regio, de joining 

(J) regio en de constante (C) regio. Van drie van die onderdelen zijn er verschillende 

mogelijkheden voorhanden waaruit gekozen kan worden. Ook wordt er tijdens deze 

recombinatie tussen de V en de D en tussen de D en de J regio ‘gekliederd’. Er vallen 

bouwstenen van de V, D en J regio weg en er komen bouwstenen bij. Als gevolg van al 

deze mogelijkheden zijn de TCRs dus enorm verschillend. Hierdoor kunnen de T cellen 

heel veel verschillende antigenen herkennen. In de thymus worden de T cellen, met een 

TCR die lichaamseigen eiwitten herkent, gedood. Daardoor kunnen T cellen pas reageren 

als er op een cel een lichaamsvreemd eiwit wordt gerepresenteerd: een antigeen. Als een 
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cel gaat delen (prolifereren) dan blijft de TCR op alle dochters van de cel gelijk. Daardoor 

kunnen we door de TCR van een cel te analyseren, zien of cellen afstammen van dezelfde 

voorouder. Alle cellen met dezelfde TCR noemen we een clone.   

T cellen die nog nooit hun antigeen hebben gezien noemen we naïve T cellen. Zij 

kunnen alleen worden geactiveerd als ze in de lymfklier hun antigeen, gepresenteerd 

door een professionele antigeen presenterende cel (APC), herkennen. Deze APC is de 

dendritische cel. De T cellen die hun antigeen herkennen gaan vervolgens prolifereren 

en maken zich klaar (differentiëren) om de geïnfecteerde cellen op te ruimen. Virus 

geïnfecteerde cellen dragen immers viraal antigeen op hun oppervlak en zijn daardoor 

herkenbaar. We noemen deze T cellen in de acute fase van de infectie effector cellen. 

Als daarna de infectie onder controle is, gaat het grootste deel van deze effector 

cellen dood. Er blijven echter een paar cellen over. Deze cellen noemen we memory 

cellen, vanwege het feit dat deze cellen heel snel kunnen reageren als we nog een keer 

geïnfecteerd worden met hetzelfde virus. Ze vormen een immunologisch geheugen. 

Sommige virussen kunnen zich echter heel goed verstoppen. Ze zorgen ervoor dat 

er minder antigeen op het oppervlak van een geïnfecteerde cel komt, waardoor ze 

niet herkend kunnen worden. Ze verstoren de immuunrespons door het uitscheiden, 

veranderen of het afbreken van eiwitten. Deze virussen blijven permanent in ons 

lichaam aanwezig (persisterend virus). Het virus neemt een soort van slapende toestand 

aan (latentie), waaruit het af en toe wakker wordt (reactivatie). Een voorbeeld van 

persisterende virussen zijn herpesvirussen zoals cytomegalovirus (CMV) en Epstein-

Barr virus (EBV), maar ook HIV (human immunodeficiency virus). Voorbeelden van 

virussen die wel opgeruimd worden, transiente virale infecties, zijn de griep (Influenza 

A) en een verkoudheidsvirus respiratory syncytial virus (RSV).

Veel van het onderzoek dat gedaan is om de immuunrespons tegen virale infecties 

te begrijpen is gedaan in muizen. Je kunt immers genetisch identieke muizen 

gebruiken, net als precies hetzelfde virus. Tevens kun je muizen op precies dezelfde 

manier en met dezelfde hoeveelheden virus infecteren. Experimenten met muizen 

zijn ook veel makkelijker te manipuleren. Je kunt een gen uit- of aanzetten, zowel in 

muis als virus, en je kunt medicijnen en andere stoffen toevoegen en daardoor van al 

deze factoren de invloed onderzoeken. Het nadeel van experimenten in muizen is dat 

muizen geen mensen zijn. Het immuunsysteem van een muis lijkt veel op het onze, 

maar verschilt ook duidelijk. Dat geldt ook voor de muizenvirussen, die zich immers 

hebben aangepast aan de muis. 

De onderzoeken die in de mens zijn gedaan, zijn vaak momentopnames in de 

latente of memory fase van een immuunrespons. Niemand weet immers wanneer 

hij of zij een virale infectie krijgt. Een uitzondering hierop is de transplantatie. 

Met het transplantaat kunnen immers ook virussen mee getransplanteerd worden. 

Hierdoor weten we dus heel precies het moment van infectie. Door bij deze 

transplantatiepatiënten op geregelde tijden de hoeveelheden virus en de antistoffen 

(eiwitten die andere eiwitten herkennen) tegen het virus te laten bepalen, kunnen 
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we het verloop van de infectie volgen. Omdat veel patiënten bereidt zijn mee te 
doen aan onze studies, is het dus mogelijk om primaire virale immuunresponsen en 
reactivaties in de mens te bestuderen. 

Tijdens de operatie, als de bloedvaten van de patiënt worden vrijgelegd om de 
nieuwe nier op aan te sluiten, worden er vaak lymfklieren verwijderd. Tegenwoordig 
verzamelen wij deze lymfklieren en daardoor kunnen we virus-specifieke T cellen van 
het bloed vergelijken met die in de lymfklier.

Naast de analyse van de TCR van een T cel om zijn relatie met andere T cellen te 
onderzoeken, wordt in dit proefschrift ook veel gebruik gemaakt van flowcytometrie. 
Bij deze techniek worden antistoffen aan een fluorochroom gekoppeld. De 
flowcytometer of FACS kan op elke afzonderlijke cel meten welke fluorochromen er 
wel of niet opzitten en in welke hoeveelheid. Daardoor weet je dus hoeveel eiwit in 
of op een cel zit. De techniek op dit gebied vordert snel. 20 jaar geleden konden 
we maar twee verschillende fluorochromen tegelijk meten op zo’n 10.000 cellen. Nu 
hebben we al flowcytometers die maar liefst 15 fluorochromen kunnen meten en die 
gegevens van wel 10.000.000 cellen kunnen opslaan en verwerken. In dit proefschrift 
maken we gebruik van tot wel 11 verschillende fluorochromen tegelijkertijd, waardoor 
we in één specimen eiwitten op het oppervlak van een cel, en sturende eiwitten 
(transcriptiefactoren) en cytotoxische eiwitten in een cel  kunnen meten. 

Doelstelling van dit proefschrift
Het onderzoek in dit proefschrift is erop gericht een beter inzicht te krijgen in de 
ontwikkeling, het fenotype, de functies en de onderlinge relaties van CD4+ en CD8+ T 
cellen van het menselijk immuunsysteem gericht tegen (persisterende) virale infecties 
in het bloed en de lymfklier. 

Bevindingen
Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding tot dit proefschrift waarin de detectie van 
virus-specifieke CD4+ en CD8+ T cellen beschreven wordt, recombinatie van de TCR 
uitgelegd wordt en waarin alle virussen waartegen wij de immuunresponsen hebben 
gemeten worden geïntroduceerd.

Hoofdstuk 2 is een uitgebreide introductie over virus-specifieke CD8+ T cellen in 
bloed en in (lymphoide) organen.  

In hoofdstuk 3 onderzoeken we de relatie tussen fenotype, transcriptiefactor-
expressie en functionele markers van (influenza A-, RSV-, EBV-, hCMV en HIV-
specifieke) CD8+ T cellen. Transcriptiefactoren zijn eiwitten die zich (alleen of samen 
met andere transcriptiefactoren) aan het DNA van een cel kunnen binden waardoor ze 
uiteindelijk de hoeveelheid geproduceerd eiwit kunnen beïnvloeden. We laten zien dat 
zowel de fenotypische oppervlakte markers (CD45RA, CCR7, CD28 en CD27) als de 
transcriptiefactoren (T-bet en eomes) redelijk goede voorspellers zijn van functie, maar 
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dat de combinatie van beiden veel beter is. Tevens laten we zien dat de persisterende 
virale infecties niet alleen hun indruk achterlaten op alle CD8+ T cellen, maar ook op 
virus-specifieke cellen gericht tegen andere virale infecties.

In hoofdstuk 4 vergelijken we de EBV en hCMV-specifieke CD8+ T cel clones ten 
tijde van de primaire infectie met de clones in de latente fase door middel van TCR 
analyse. We laten zien dat deze clones, gericht tegen verschillende eiwitten van EBV 
en hCMV, stabiel blijven vanaf de acute fase van de infectie tot wel 5 jaar erna. We 
laten ook zien dat  EBV- en hCMV-specifieke CD8+ T cel clones tot de grootste clones 
in de totale CD8+ T cel populatie behoren. 

In hoofdstuk 5 bestuderen we de virus-specifieke CD8+ T cellen op de plek waar 
naïve T cellen geactiveerd worden, namelijk de lymfklier, en vergelijken deze met 
de virus-specifieke CD8+ T cellen in het bloed. Wij en anderen hebben laten zien 
dat tot wel de helft van alle CD8+ T cellen in het bloed van een persoon die latent 
geïnfecteerd is met hCMV, gericht kunnen zijn tegen hCMV en dat hCMV-specifieke 
CD8+ T cellen in het bloed een effector-type fenotype hebben. Daarom ging men er 
lange tijd vanuit dat hCMV-infectie de ‘immunologische ruimte’ voor andere virus-
specifieke responsen zou kunnen beperken.

Wij laten echter zien dat de hCMV-specifieke CD8+ T cellen in lymfklieren veel minder 
cytotoxische moleculen, zoals granzyme B, hebben, meer interleukine 2 (een cytokine) 
produceren en meer lijken op memory-fenotype cellen (CD27+CD28+CD45RA⁻). Ook 
zijn er verhoudingsgewijs heel veel minder hCMV-specifieke cellen in de lymfklier 
dan in het bloed. Daarnaast tonen we aan dat er in de lymfklier bijna geen CD8+ 
T cellen zijn die CX3CR1 tot expressie brengen, maar wel meer met CCR7 op het 
oppervlak. CX3CR1 is een chemokine-receptor die zorgt dat een cel door cellen die 
fraktalkine (CX3CL1) uitscheiden of op het oppervlakte dragen worden aangetrokken. 
Onder andere cellen van de wanden van bloedvaten kunnen, als ze gestrest raken, 
door bijvoorbeeld hCMV-infectie, fraktalkine uitscheiden. CCR7 daarentegen is een 
chemokine-receptor die cellen naar de lymfklier toetrekt. Het lage percentage hCMV-
specifieke CD8+ T cellen en het memory-fenotype in de lymfklieren is zeer waarschijnlijk 
een direct gevolg van deze aantrekkingkrachten. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk 
dat hCMV-specifieke CD8+ T cellen in de lymfklieren de immunologische ruimte voor 
andere virus-specifieke responsen kan verdringen.

In hoofdstuk 6 zoeken we naar de memory-type voorloper cellen (voorouders) van 
de hCMV-specifieke effector-type CD8+ T cellen die in het bloed te vinden zijn. Met 
muizenproeven heeft men laten zien dat T cellen die IL-7Rα (alfa-keten van interleukine 
7 receptor) op het oppervlak dragen tijdens de acute fase van een primaire virale 
infectie lang kunnen overleven en superieur zijn in hun reactie als het virus reactiveert. 
Cellen die IL-7Rα op het oppervlak hebben kunnen, als ze IL-7 (ook een cytokine) 
tegenkomen, prolifereren zonder hun fenotype te veranderen (homeostatische 
proliferatie). We laten echter zien dat het waarschijnlijk niet de IL-7Rα+ hCMV-
specifieke CD8+ T cellen in het bloed zijn die de memory-type voorloper cellen zijn. 
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Omdat cellen in het bloed elke keer zouden reageren als een reactivatie zou 
optreden en daardoor een dergelijke memory pool snel uitgeput zou worden, lijkt 
het logischer dat dergelijke voorouders, als ze bestaan, ergens afgeschermd in een 
(lymphoïde) orgaan verstopt zijn. Ze zouden dan alleen geactiveerd worden als 
de reactivatie zo groot zou zijn dat de antigenen in deze afgeschermde omgeving 
doordringen. Eén zo’n lokatie zou de lymfklier, met zijn memory-type fenotype hCMV-
specifieke cellen, kunnen zijn. Daarom hebben we eerst gekeken naar de relatie 
tussen virus-specifieke CD8+ T cel clones uit de lymfklier en het perifeer bloed met 
behulp van TCR analyse. In de lymfklier vonden we CD8+ T cel clones gericht tegen 
verschillende eiwitten van hCMV, EBV en influenza A, die niet in het perifeer bloed te 
vinden waren. We hebben daarna onderzocht of deze unieke hCMV-specifieke clones 
naar het bloed zouden komen als er een reactivatie van hCMV plaatsvond. Slechts in 
één van de vier patiënten konden we twee van de vier unieke lymfklier clones aantonen 
in het bloed tijdens en na de reactivatie. We denken dan ook dat de lymfklier niet de 
afgeschermde omgeving is waar de memory-type voorlopers zich ophouden. Verder 
onderzoek naar dergelijke cellen in mogelijk de milt of het beenmerg is nodig. 

Hoofdstuk 7 beschrijft een speciale subset van cytotoxische CD28⁻CD4+ T cellen 
die verschijnen na primaire hCMV-infectie. We laten zien dat deze cellen alleen 
voorkomen bij mensen die latent geïnfecteerd zijn met hCMV en dat de percentages 
van deze cellen hoger zijn in niertransplantatie patiënten. We tonen aan dat deze 
cellen reageren op hCMV-antigeen beladen cellen door te prolifereren en cytokines 
te maken. Ze reageren niet op andere virale of bacteriele eiwitten van varizella zoster 
virus (VZV), tetanus of tuberculose. We concluderen dan ook dat cytotoxische CD28⁻
CD4+ T cellen hCMV-specifiek zijn. 

In hoofdstuk 8 laten we zien dat deze cytotoxische CD28⁻CD4+ T cellen ook 
in staat zijn om cellen, die met hCMV-antigeen of hCMV-peptide zijn beladen, te 
doden. We tonen aan dat deze cytotoxie afhankelijk is van HLA-II presentatie. In 
dit hoofdstuk gaan we, met TCR analyse, ook verder op zoek naar waar deze cellen 
vandaan komen, aangezien ze pas verschijnen nadat het virus niet meer aan te tonen 
is in het bloed. We hebben bij twee niertransplantatie-patiënten de CD28⁻CD4+ T 
cellen in de latente fase uit het bloed geïsoleerd. Ook hebben we acute fase en de 
latente fase CD4+ T cellen, die IFNγ (een cytokine) produceerden als ze met hCMV-
antigeen gestimuleerd werden, geïsoleerd.  Daarna hebben we de clones die we in 
deze populaties vonden met elkaar vergeleken. De latente fase CD28⁻CD4+ T cellen 
bevatten slechts enkele clones, terwijl er erg veel verschillende IFNγ-producerende 
CD4+ T cel clones gevonden werden. De overlap tussen beide populaties was zeer 
klein. CD28⁻CD4+ T cellen lijken daarom voornamelijk gericht te zijn tegen eiwitten 
die niet in de acute fase tot expressie komen, of ze ontstaan uit slechts een zeer 
beperkte clonale populatie van de acute fase.

Hoofdstuk 9 bevat een algemene discussie en conclusie. Hierin wordt de 
achtergrond van de virussen uit de introductie samengebracht met de data uit de 
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verschillende hoofdstukken. Ik beargumenteer in dit hoofdstuk het effect op het 
fenotype, functie en clonale relaties van de virus-specifieke T cel, van de tijdgebonden 
expressie van bepaalde virale eiwitten, de cellen die geïnfecteerd worden met het virus 
(het tropisme van een virus) en de immuunsysteem ontduikende mechanismes van de 
virussen. Ook bediscussieer ik de functie van virus-specifieke cellen in de lymfklieren 
en de mogelijke locatie van een gebufferde voorraad memory-type CD8+ T cellen.

Conclusies
Dit onderzoek geeft verder inzicht in het verloop van anti-virale T cel immuun 
responsen in de mens. 

Tevens laten we zien dat het mogelijk is om met een steeds kleiner wordend 
specimen steeds meer informatie over de functie, het fenotype, het gebruik van 
transcriptie-factoren en clonale relaties te onderzoeken. Hierdoor kan er in de 
toekomst mogelijk gekeken gaan worden naar zeer kleine samples als biopties, maar 
ook naar extreem laagfrequente virus-specifieke cellen.
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Antigeen:   stukjes vreemd (niet lichaamseigen) eiwit (bijvoorbeeld 

van een virus) waar T en B cellen op kunnen reageren  

Antistof: eiwit wat een ander eiwit (antigeen) kan herkennen

APC: antigeen presenterende cel

Bioptie: klein stukje weefsel 

Clone: alle T cellen met precies dezelfde TCR

CMV: cytomegalovirus

Cytotoxisch:  in staat een andere cel te doden (cellen die 

cytotoxisch zijn bevatten granzym B en perforine)

Cytokinen: signaal eiwitten

Dendritische cel:  professionele APC, kunnen lange uitstulpingen 

hebben (dendrieten)

Differentiatie: klaarmaken van een cel voor zijn functie

DNA: drager van erfelijke informatie

EBV:  Epstein-Barr virus (veroorzaakt de ziekte van Pfeiffer)

Effector cellen:  delende geactiveerde cytotoxische T cellen die tijdens de 

acute fase van een primaire infectie hun functie uitvoeren

Effector-type cellen:  niet delende, rustende T cellen die cytotoxische eiwitten 

hebben in de latente fase van een virale infectie

Fenotype:  uiterlijk van een cel

Fluorochroom:   kleur die aan antilichamen kan worden gehangen en 

op de flowcytometer afgelezen kan worden

Fraktalkine:  ligand van CX3CR1, komt tot expressie op cellen van 

gestreste bloedvat wanden

Gen: stukje DNA dat codeert voor een eiwit

Granzym B: een cytotoxisch eiwit

HCMV: humaan cytomegalovirus

HIV:  humaan immunodeficiency virus (veroorzaker van AIDS)

HLA:   human leukocyte antigen: presenteerblad  

voor stukjes eiwit

HLA-I: presenteert peptiden van eiwitten van binnenin de cel

HLA-II:  presenteert peptiden van eiwitten die uit de omgeving 

van de cel

Homeostatische proliferatie:  proliferatie zonder differentiatie

Influenza A: griep virus

251



&

SA
M

E
N

VA
TTIN

G
 V

O
O

R
 N

IE
T IN

G
E

W
IJD

E
N

Latentie:  de fase waarin een virus zich niet vermenigvuldigt, 
maar verstopt zit in cellen (rust)

Ligand:  Eiwit op de ene cel die door binding aan zijn receptor 
op een andere cel signalen in de andere cel genereert

Lymfoïde organen:  Organen die een rol spelen in de ontwikkeling en 
training van T en B cellen, zoals thymus en beenmerg 
(primaire lymfoïde organen) en lymfklieren en milt 
(secundaire lymfoïde organen) 

Macrofaag: ‘vreetcel’, ruimt onder andere dode cellen op

Memory cellen:  geheugen cellen, cellen die een volgende keer als ze 
hun antigeen zien, heel snel kunnen reageren. 

mRNA:  messenger RNA, soort van kopie van een stukje DNA. 
MRNA dient als bouwtekening voor een nieuwe eiwitten.

NK cel:  natural killer cel, is onder andere in staat cellen te 
doden die geen HLA-I meer op hun oppervlak dragen

Peptide: stukje eiwit

Perforine:  een eiwit wat gaatjes maakt in een andere cel, zodat 
granzym B de cel in kan worden gebracht

Persisterend virus:  virus dat niet volledig opgeruimd is door het 
immuunsysteem

Proliferatie: deling van cellen, vermenigvuldiging 

Reactivatie:  virus gaat na een fase van latentie zich weer 
vermenigvuldigen (wordt wakker)

Receptor:  Eiwit op de ene cel die door binding aan zijn ligand 
op een andere cel signalen in de cel genereert

RSV:  Respiratory syncytial virus (veroorzaker van verkoudheid)

TCR:   T cell receptor, hiermee kunnen T cellen antigenen 
herkennen die gepresenteerd worden door HLA

Thymus:  zwezerik, orgaan waar T cellen uitrijpen

Transcriptiefactoren:  sturende eiwitten, eiwitten die zich (alleen of samen 
met andere transcriptiefactoren) aan het DNA* van 
een cel kunnen binden waardoor ze uiteindelijk de 
hoeveelheid geproduceerd eiwit kunnen beïnvloeden.

Tropisme:  de celsoort(en) die geïnfecteerd kunnen  
worden door het virus

VZV:  Varicella zoster virus, veroorzaker van waterpokken  
en gordelroos
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ABBREVIATIONS
AA: amino acid

AIDS: acquired immunodeficiency syndrome

AF: Alexa Fluor (fluorochrome)

APC: antigen presenting cell

APC: allophycocyanin (fluorchrome)

BIM: B-cell lymphoma 2 interacting mediator of cell death

BLIMP1:  PR domain zinc finger protein 1

BMLF: BamH1 M fragment, left reading frame (EBV)

BZLF: BamH1 Z fragment, left reading frame (EBV)

BTLA: B- and T-lymphocyte attenuator

BV: brilliant violet (fluorochrome)

C: constant (segment of TCR)

CCR: C-C motif chemokine receptor

CCL: C-C motif chemokine ligand

CD: cluster of differentiation

CFSE: Carboxyfluorescein succinimidyl ester

CTL: cytotoxic T lymphocyte

CTLA-4: cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4

CXCR: C-X-C motif chemokine receptor

CXCL:  C-X-C motif chemokine ligand

CX3CR:  C-X3-C motif chemokine receptor

CX3CL:  C-X3-C motif chemokine ligand

D: diversity (segment of TCR)

DC: Dendritic cell

DNA: Deoxyribonucleic acid

E: Early (genes and proteins of viruses)

EBNA: Epstein–Barr virus nuclear antigen (EBV)

EBV: Epstein-Barr virus

eF: eFluor (fluorchrome)

FACS:  Fluorescence Activated Cell Sorter

FITC: Fluorescein isothiocyanate (fluorochrome) 

FLU: Influenza A

GAr domain:  glycine–alanine repeat domain 
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gB: glycoprotein B (CMV)

gP: glycoprotein

GPCRs:  G protein-coupled receptors

HAART: highly active anti-retroviral therapy

HCMV:  human cytomegalovirus

HIV: human immunodeficiency virus

HLA: human leukocyte antigen

Hobit: homologue of Blimp in T cells

HSV: herpes simplex viruses (HSV) 

HTS: high throughput sequencing

HVEM: herpesvirus entry mediator

ICAM-1: Intercellular Adhesion Molecule 1

IE: Immediate Early (genes and proteins of viruses)

IFNγ: Interferron gamma

Ig: immunoglobulin

IL-2 interleukin 2

IL-7Rα: alpha-chain of interleukin receptor 7 (CD127)

IMDM: Iscove’s modified Dulbecco’s medium

J: joining (segment of TCR)

L: Late (genes and proteins of viruses)

LCL: EBV–transformed lymphoblastoid cell line

LFA-1: lymphocyte function-associated antigen 1

LN:  lymph node

LMP:  latent membrane protein (EBV)

MCK2: MCMV-encoded chemokine 2

MCMV:  murine cytomegalovirus

MCP-2: Monocyte chemotactic protein 2 (CCL8)

2-ME: 2-mercaptoethanol

MHC: major histompatibility complex

MICA/B: MHC class I chain-related genes A/B

MIG:  Monokine induced by gamma interferon (CXCL9)

MIP:   Macrophage Inflammatory Proteins

miRNA: micro RNA

MRC-5 cells: Medical Research Council cell strain 5 (Human Fetal Lung Fibroblast Cells)
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mRNA: Messenger RNA

NGS: next generation sequencing

NK: natural killer

Nef: negative factor (HIV)

ORF: open reading frame

oriLYT: lytic origin of replication (EBV)

PB:  peripheral blood

PBMC: peripheral blood mononuclear cells

PBS: phosphate buffered saline

PE: Phycoerythrine (fluorochrome)

PerCP: Peridinin chlorophyll

PHA: Phytohaemagglutinin

PMA: phorbol 12-myristate 13-acetate

pp: phosphoprotein 

PPD: Tuberculin purified protein derivative

PTLD: posttransplant lymphoproliferative disorder

RANTES:  regulated on activation, normal T cell expressed and secreted (CCL5)

RNA: Ribonucleic acid

RPMI: Roswell Park Memorial Institute medium

RSV: Respiratory syncytial virus

RUNX3: runt-related transcription factor 3

SEB: Staphylococcus aureus enterotoxin B

SLAM: signalling lymphocyte-activation molecule

TRAIL: TNF-related apoptosis-inducing ligand

ThPOK: Th-inducing BTB/POZ domain-containing Kruppel-like zinc-finger 

transcription factor

TCR: T cell receptor

TdT:  terminal deoxynucleotidyl transferase

TNFα: tumor necrosis factor alpha

TT: tetanus toxoid

V: variable (segment of TCR)

VCA: viral capsid antigens (EBV)

VLA-4: Integrin alpha4beta1

VZV: varicella-zoster virus
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Bootcongres (NTV)
Laptop presentation: CD27bright CD45RAbright CD8 T cells expressing Eomes, 
T-Bet and Hobit: Naïve T cells losing innocence?

2014

NVvI Annual Meeting
Poster presentation: CD27bright CD45RAbright CD8 T cells expressing Eomes, 
T-Bet and Hobit: Naïve T cells losing innocence?

2013

Annual Meeting ALLOVIR Consortium 2013

Bootcongres (NTV)
Oral presentation: CXCR5+CD4+ follicular T helper cells accumulate  
in resting human lymph nodes and have superior B cell helper activity.
Laptop presentation: hCMV-specific CD8+ T cells in lymph nodes  
from renal transplant recipients contain ‘true’ memory cells.

2013

NVvI Annual Meeting
Poster presentation: CXCR5+CD4+ follicular helper T cells accumulate  
in resting human lymph nodes and have superior B cell helper activity. 

2012

Nederlandse Vereniging voor Cytometrie - SkML, jaarlijks congres
Invited speaker: Virus-specifieke T-cel responsen: effect van CMV dragerschap.

2012

Sanquin Symposium
Invited speaker: Human virus-specific effector-type T cells accumulate in blood  
but not in lymph nodes.

2012

Erasmus MC Immunology Mini-Symposium
Invited speaker: Deep sequencing of antiviral T-cell responses in humans.

2012

Bootcongres (NTV)
Poster presentation: hCMV-specific CD8 T cells in lymph nodes: a rare but special breed.

2012

NVvI Annual Meeting
Oral presentation: hCMV-specific CD8 T cells in lymph nodes: a rare but special breed.

2011

Bootcongres (NTV)
Oral presentation: Longitudinale analyse van CMV-pp65 specifieke  
CD8 T cel klonen dmv high-throughput sequencing.

2011

NVvI Annual Meeting
Poster presentation: Virus specific CTL do not compete for space in lymph nodes.
Poster presentation: High Throughput Sequencing of hCMV-pp65 reactive  
CD8-clones formed during acute and chronic response.

2010

Bootcongres (NTV) 2010

Bootcongres (NTV) 2009

NVvI Annual Meeting
Oral presentation: Why do we need Cytomegalovirus-specific memory T cells?

2007

Bootcongres (NTV) 2007

Bootcongres (NTV) 2004

Bootcongres (NTV) 2000

Oral presentation: Pre transplantatie blood transfusaat: een standaard product?

NVvH Annual Meeting
Invited speaker: Pre transplantation blood transfusion: A standard treatment?

1999 
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International conferences Year

keystone: Tissue-Resident Memory T Cells (Snowbird, Utah, USA)
Poster presentation: Do human lymph nodes contain a reservoir  
of cytomegalovirus-specific memory T cells?

2014

4th workshop on CMV & Immunosenescence (Parma, Italy)
Oral presentation: hCMV-specific CD8+ T cells in lymph nodes  
from renal transplant recipients contain ‘true’ memory cells.

2013

European Congress of Immunology (Glascow, United kingdom)
Oral presentation: hCMV-specific CD8 T cells in lymph nodes: a rare but special breed.

2012

13th International CMV/Betaherpesvirus workshop (Nuremberg, Germany) 2011

European Congress of Immunology (Berlin, Germany)
Oral and poster presentation: Properties of IL7Rα+ and IL7Rαˉ  
cytomegalovirus-specific cells.

2009

The 33rd International Herpesvirus workshop (Estoril, Portugal)
Oral and poster presentation: Why do we need Cytomegalovirus-specific  
memory T cells?

2008

Masterclasses

David woodland
Oral presentation: hCMV-specific CD8 T cells in lymph nodes: a rare but special breed.

2011

Victor Appay
Oral presentation: CD27bright CD45RAbright CD8 T cells expressing Eomes,  
T-Bet and Hobit: Naïve T cells losing innocence?

2013

Teaching

Technicians Class: The Major Histocompatiblity Complex (MHC). 2006

Awards & Grants

Bootcongres (NTV): Novartis Transplantation Award voor het best gepubliceerde basaal 
wetenschappelijke artikel in 2012 

2013

Bootcongres (NTV): Sanofi Poster Award 2012

NVvI Travel Grant 2008
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CURRICULUM VITAE
Elisabeth Bernardina Maria Remmerswaal, roepnaam Ester, 
werd geboren op 17 december 1970 te Voorburg. Zij 
groeide op te Nieuwegein alwaar ze haar basisschool, de 
Don Bosco, doorliep. In 1989 behaalde ze haar VWO op 
het Niels Stensen College te Utrecht. Hierna studeerde zij 
op de Hogeschool Utrecht, sector Laboratoriumonderwijs, 
richting Biochemie, een opleiding die voltooid werd in 
1995 na twee jaar stage, de eerste in de groep van Prof. 
dr. Jaap Goudsmit in het Academisch Medisch Centrum 
te Amsterdam, onder leiding van dr. Cees Sol, dr. René 

Boom en dr. Lia van de Hoek en de tweede in het Hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
in Parijs (Frankrijk) in de groep van Prof. dr. Jean-Claude Gluckman, onder leiding 
van dr. Michelle Rosenzweig en dr. Bruno Canque. In 1996 begon zij als research 
analiste op de afdeling Transplantatie Immunologie in het Centraal Laboratorium van 
de Bloedtransfusiedienst te Amsterdam (tegenwoordig Sanquin lokatie CLB) onder 
leiding van Prof. dr. Claire Boog later samen met Prof. dr. René A.W. van Lier. Onder 
leiding van Prof. dr. René A.W. van Lier en Prof. dr. Ineke J.M. ten Berge werkt zij 
vanaf 1999 als research analiste bij de Niertransplantatiegroep van de afdeling SKIL, 
later de afdeling Experimentele Immunologie, in het Academisch Medisch Centrum te 
Amsterdam, alwaar zij ook dit promotieonderzoek voltooide. 
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DANkwOORD
Heel veel mensen die mij voor zijn gegaan, hadden mij al gewaarschuwd: dit is het 

moeilijkste deel van je proefschrift, laat het niet tot het laatste moment liggen. Ze 

hadden gelijk. 

René en Ineke, zonder jullie twee was dit proefschrift er nooit geweest. Jullie inzicht 

in experimenten, enthousiasme voor de projecten, artikelgerichtheid en geloof in mij 

zullen ook in de toekomst onmisbaar blijven. Wat vormen jullie samen een dijk van 

een team! Ik hoop dat ik nog jaren met jullie mag samenwerken.

Mijn paranimfen: Nelly, waarschijnlijk is al het materiaal in dit proefschrift minimaal 1 

keer door jouw handen gegaan. Jouw zorgvuldige manier van werken en hart voor de 

niertransplantatie-biobank zijn de basis voor al onze publicaties. Je bent een superfijne 

collega. Ingrid, wat vullen wij elkaar (technisch) goed aan. Samen lunchen, er even uit 

naar een museum, problemen oplossen op het lab. Ik hoop dat dat nog jaren kan.

Ik heb met heel veel AIO’s, OIO’s en postdocs mogen samenwerken. Lia, Michelle, 

Bruno, Susan, Stephanie, Rob, Godelieve, Mireille, Elena, Natasha, Arnon, Dick, 

Huub, Rogier, Amber, Nuno, Margot, Robert, Maaike, Sven, Doreen, Pablo, Berber, 

Bart, Joep, Annikki, Fernanda, Marieke, Joost, Rosanne, Kirstin, Pleun, Femke en 

Hanneke jullie hebben allemaal op jullie eigen manier direct of indirect een bijdrage 

geleverd aan dit proefschrift. Dank jullie wel. Laila, jij was mijn eerste ‘eigen’ AIO. 

Je maakte de eerste tetrameren voor onze groep en zonder die tetrameren was dit 

hele proefschrift er niet geweest. Ester, ik denk nog vaak met een glimlach terug aan 

het mysterie van de verdwenen CD28-expressie na stimulatie. Ik ben blij dat je weer 

terug bent op de afdeling. Paul, door jou denk ik nu bij elk Robin Hood lego minifig 

aan T cel clones. Simone, het zware water viel mij ietwat zwaar op de maag, maar 

samenwerken met jou deed dat absoluut niet. Michiel, je bloedopwerkdienst zit er nu 

toch echt op, maar de gezamelijke experimenten voor het laatste deel van je boekje 

gelukkig voorlopig nog niet. Ik hoop dat we nog lang samen kunnen puzzelen aan 

anti-virale immuunresponsen.

Er hebben ook veel analisten een bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Si La, Marjan, 

Jorien, Irma, Barbera, Rebecca, Annette, Kurtulus, Martin en Andrea bedankt voor 

jullie inzet en gezelligheid. 

En natuurlijk alle andere (voormalig) medewerkers van EXIM (vroeger SKIL) van G1, K0 

en M01: dank jullie wel voor de gezellige sfeer en jullie behulpzaamheid. 

Berend, jij hebt praktisch alle sorts voor dit proefschrift gedaan. Dank je wel. Met de 

ontwikkelingen in de flowcytometrie zal ik nog veel bij je langskomen voor weer een 

nieuw filter, een nieuwe detector of liefst nog een hele nieuwe flowcytometer!  Je bent 

gewoonweg onmisbaar.
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Geert, jouw enthousiaste manier van lesgeven bracht de biochemie en de immunologie 
tot leven. 

Ik wil ook alle medewerkers van het sequencelab, de medewerkers van de virologie, 
de medewerkers van de prikpoli, de medewerkers van de HLA-Diagnostiek te Sanquin 
en alle niertransplantatieartsen, chirurgen, verpleegkundigen en baliemedewerkers 
bedanken voor hun bijdrage van de afgelopen jaren. 

Zonder alle niertransplantatiepatienten, de deelnemers van de HIV cohort studies en de 
vele andere donoren had dit onderzoek nooit gedaan kunnen worden. Mijn dank is groot.

Ook de steun en de afleiding van mijn vriendinnen was en is onmisbaar. Sandra, 30 
jaar vriendschap is echt iets om te koesteren. Laten we er nog minstens 30 jaren van 
films, uit eten en lekker (bij)kletsen aan toevoegen. Marieke, de meest rare gratis 
voorstelling hebben we al meegemaakt. Sommige waren brilliant, sommige waren 
wat minder, maar ik heb van elke avond genoten. Zullen we, nu we niet zo veel meer 
winnen, eens een abonnementje nemen? Patricia (Help! Ik moet weer geprikt worden) 
en Rina (eindelijk is al die lego uitgezocht) komen jullie ook dit jaar weer gezellig 
bonbons maken? Desiree, ook al spreken we elkaar niet vaak, het lijkt elke keer weer 
alsof het pas gisteren was. Thea, Knabbel, Babbel, Tinky en Pukkie (en alle andere 
huisdieren voor hen) werden tijdens congressen door jou altijd super verzorgd. Saida, 
binnenkort kom ik toch echt ook je dochter Besma bewonderen. Dieuwertje, Natasja en 
Ingrid, bij welke speciale lokale lekkernij zullen wij deze keer een attractie uitzoeken? 

Anna-May, Rick, Jimmy, Mustafa, Hasnain en Sibtain, kinderen van mijn hart, wat 
worden jullie allemaal snel groot. Nu dit proefschrift klaar is, heb ik gelukkig weer 
meer tijd voor pretparken, dierentuinen, feestjes met chocoladetaart en uren met de 
Lego spelen. Ik heb er nu al zin in.

Lieve zus, Petra, ik hoop dat we nog jaren samen kunnen huilen van het lachen. Michel 
en jij hebben van mij een gelukkige tante gemaakt. 

Pappa en mamma, dank jullie wel voor al jullie liefde, steun en vertrouwen. 

Last but most certainly not least, Saleem, you are the wind beneath my wings.
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