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PART I
In Chapter 1 we offer a literature review on the subject of human CD8+ T cell differentiation 
in response to various viral infections. Here we make clear that the antiviral response 
measurable in the circulation is distinct from that measurable in different specialized 
tissues. Furthermore, we provide an overview of the currently described, and frequently 
utilized nomenclature with which we define distinct functional CD8+ T cell subsets. 

The nomenclature of CD8+ T cell subsets in humans is historically based on expression 
patterns of extracellular markers like CD45 isoforms, CCR7, CD28 and CD27. Because 
differentiation is governed by transcription factors (TFs), and because the TFs T-bet and 
eomesodermin (Eomes) were found to steer CD8+ effector and memory differentiation, we 
wanted to know how intracellular T-bet and Eomes expression levels relate to the CD45RA/
CCR7/CD28/CD27 surface phenotype, as well as to expression of markers predictive  
of function.

In Chapter 2 we show that different T-bet/Eomes expression levels are associated 
with distinct CD45RA/CCR7/CD28/CD27 surface phenotypes and distinct functional 
potential of CD8+ T cells. Furthermore, we show that different virus-specific CD8+ T cell 
populations in the circulation of healthy human adults each exist in a restricted range 
of these phenotypes. Next, we provide evidence that viral infection history, particularly 
concerning persisting infections with the human immunodeficiency virus 1 (HIV-1), human 
cytomegalovirus (hCMV) and Epstein-Barr virus (EBV), significantly shape the overall CD8+ 

T cell pool. Moreover, we found this to have a strong impact on the associations between 
the T-bet/Eomes expression levels, CD45RA/CCR7/CD28/CD27 surface phenotype, and 
the expression of markers predictive for functional potential of individual CD8+ T cells. For 
example, when looking at the functional potential of a CD45RA¯CCR7+ central-memory 
cell in an HIV-1 uninfected person is not necessarily the same entity as a central-memory 
cell in an HIV-1 infected individual. Finally, we show that distinct phenotypes of antiviral 
CD8+ T cells are imprinted early during the acute phase of primary viral infection. 

This subject is further explored in Chapter 3, where we investigated the expression 
of IL-7Rα and KLRG1 on human CD8+ T cells during the course of persistent infections 
with the herpes viruses hCMV and EBV. In mice, these two markers were used to define 
acute phase ‘short-lived effector cells’ (SLECS, or IL-7RαloKLRG1hi cells) and ‘memory 
precursor cells’ (MPECs, or IL-7RαhiKLRG1lo cells). We show that circulating human 
CD8+ T cell populations frequently display a SLEC phenotype long after viral control, 
demonstrating that care must be taken when coining the term ‘short-lived effector 
cells’ for human IL7RαloKLRG1hi T cells. Furthermore, we show that MPECs are indeed 
formed during the course of different viral infections and that such cells accumulate in 
human lymph nodes. Finally, we describe how IL-7RαloKLRG1lo cells appear to contain 
a substantial subpopulation of Ki-67-expressing, actively cycling cells during viral latency. 
This subpopulation might act as a source that is supplying the anti-herpes response with 
‘fresh’ CD8+ T cells during viral latency.

Recent technical developments have allowed us to utilize high resolution mass 
spectrometry (MS) to examine the CD8+ T cell proteome in a shotgun approach. In 
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comparison to multichannel flowcytometry, this technique provides an unbiased scope 
on what is happening on the protein level inside different human CD8+ T cell subsets. 
In Chapter 4 we describe how MS reveals a distinct hierarchy amongst the seven largest 
CD8+ T cell populations previously identified in the human adult circulation. The spectrum 
starts with naïve cells (TN), continues with central-memory cells (TCM), four different effector-
memory (TEM)  populations and then ends with CD45RA-expressing TEM or TEMRA cells. 
Furthermore, large selections of proteins display distinct patterns of expression over this 
subset spectrum, such as a pattern where the expression increases in a linear manner 
from the TN to the TEMRA phenotype; a pattern where the expression decreases in a linear 
manner from the TN to the  TEMRA phenotype; and two distinct patterns where proteins 
are (or are not) expressed only by certain subsets in a non-linear fashion. Furthermore, we 
show in this chapter that proteins associated with metabolic regulation (metabolome) and 
proteins associated with cell-cell adhesion (adhesome) are distinctly expressed over these 
seven large circulatory CD8+ T cell populations found in man.  

PART II
In Chapter 5 we review the literature on polyomavirus BK (BKV) and its associations 
with clinical entities, like BKV-induced interstitial nephritis (BKVN), ureteric stenosis and 
haemorrhagic cystitis occurring in transplant recipients. 

Because little was known about the CD8+ T cell response involved in keeping 
polyomavirus BK (BKV) under control in healthy individuals, we describe in Chapter 6 
how we used single staining with different fluorescently-labelled MHC-A02 tetramers 
loaded with immunodominant BKV peptides to isolate BKV-specific CD8+ T cells from 
the blood of healthy adults to learn more about the phenotypic and functional aspects 
of these cells. Compared to hCMV and EBV-specific populations, BKV VP1 (viral capsid 
protein)-specific CD8+ T cells are found as extremely small populations in the circulation of 
healthy adults. Remarkably, their phenotype, predominantly being CD45RA¯CCR7+/¯CD27+ 
(TCM and CD27+ TEM), was found to be similar to that of circulating influenza A-specific 
CD8+ T cells.  BKV-specific CD8+ T cells circulating in healthy adults carry no, or very little 
granzyme B but are very efficient at producing multiple cytokines. The lack of cytotoxic 
differentiation displayed by BKV-specific CD8+ T cells found in the circulation of healthy 
adults may be explained by the fact that BKV particles are generally not detectable in this 
anatomical compartment. Furthermore, - as far as currently known - BKV does not cause 
significant pathology in healthy immunocompetent individuals. Therefore, as described in  
Chapter 7, we expanded our research to a group of renal transplant recipients (RTRs) 
suffering from various degrees of measurable BKV reactivation in the circulation; 
some of whom even developed BKVN. Here we asked whether this condition affected 
the differentiation of BKV-specific CD8+ T cells and whether the process of differentiation 
was different in individuals who failed to gain control over the virus after transplantation 
versus those patients with self-limiting disease. In this study, we isolated BKV-specific CD8+ 
T cells using combinatorial encoding with fluorescently-labelled MHC-A02 tetramers, 



SUMMARY IN ENGLISH

239

which significantly enhances the sensitivity and specificity of the staining as compared to 
the single staining used in the study described in the previous chapter. 

We here found that BKV-specific CD8+ T cells in RTRs prior to transplantation, are not 
different from those circulating in healthy individuals, suggesting that there is not a pre-
disposing factor to develop BKVN when looking at the CD8+ T cells prior to transplantation. 
Furthermore, we found that CD8+ T cells targeting BKV large T antigen protein (LTAG, 
a viral non-structural protein) display a very different phenotype from BKV VP1(viral capsid 
protein)-specific CD8+ T cells prior to viral reactivation. Whereas the VP1-specific cells 
mainly display a TCM and CD28+CD27+ TEM phenotype, LTAG-specific CD8+ T cells display 
a phenotype similar to naïve T cells with the exception that they highly express PD-1. Both 
VP1- and LTAG-specific CD8+ T cells differentiate toward effector-memory cells during 
viral reactivation in patients who were well capable of regaining control over BKV infection 
after transplantation. In patients who suffered to a severe degree from BKV reactivation 
and even from BKVN, the process of CD8+ T cell differentiation appeared to be impaired 
as judged by a failure of the BKV-specific T cells to enter TEM states. Furthermore, these 
cells did not increase their T-bet and Eomes expression and they showed a lack of IL-7Rα 
downregulation, each being signs of cell activation. Despite the impaired differentiation of 
the circulating BKV-specific CD8+ T cells, we did find an accumulation of BKV VP1-specific 
CD8+ T cells in the BKVN-affected kidneys. These cells all displayed a CD69+CD103+ 
tissue-resident memory (TRM) phenotype, but did not express any granzyme B. In contrast, 
in kidneys that were not affected by BKVN we found lower numbers of BKV-specific CD8+ 
T cells and TRMs, of which a proportion did express granzyme B. Together, these findings 
point at impaired CD8+ T cell differentiation as a cause for the emergence of severe 
reactivation of BKV and BKVN.
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DEEL I
Voor een algemene uitleg over T cel immunologie en BKV verwijs ik u graag naar  
de Engelstalige algemene introductie aan het begin van dit boek.

In Hoofdstuk 1 geven we een literatuuroverzicht over humane CD8+ T cel differentiatie 
in reactie op verschillende virale infecties. In dit hoofdstuk willen we duidelijk maken 
dat de antivirale CD8+ T cel respons, zoals meetbaar in de circulatie, verschillend is van  
de respons gemeten in verscheidene gespecialiseerde weefsels zoals longen en hersenen. 
Bovendien geven we een overzicht van de beschreven, en momenteel vaak gebruikte 
nomenclatuur waarmee verschillende functionele CD8+ T cel subsets op dit moment 
gedefinieerd worden. 

Deze nomenclatuur is van oudsher gebaseerd op de expressie patronen van 
extracellulaire markers zoals CD45 isovormen, CCR7, CD28 en CD27. Omdat differentiatie 
op transcriptie niveau gereguleerd wordt door transcriptiefactoren (TFs) en niet door  
de eerst genoemde extracellulaire markers, wilden we weten hoe de intracellulaire  
T-bet en Eomes (TFs die in muizen belangrijk zijn gebleken voor respectievelijk, effector 
en memory differentiatie) expressie levels relateren aan de CD45RA/CCR7/CD28/CD27 
oppervlakte fenotypes en aan de expressie levels van markers die voorspellend zijn voor 
de functie van CD8+ T cellen in mensen. In Hoofdstuk 2 laten we zien dat bepaalde 
T-bet/Eomes expressie levels geassocieerd zijn met specifieke CD45RA/CCR7/CD28/
CD27 fenotypes, maar ook met bepaalde expressie levels van markers voorspellend voor 
het functionele profiel van CD8+ T-cellen. Verder tonen we aan dat verschillende virus-
specifieke CD8+ T-cel populaties in de circulatie van gezonde volwassen mensen bestaan   
in enkel een beperkte range van zulke fenotypen en dat ze daarmee ten op zichte van 
elkaar behoorlijk kunnen verschillen met betrekking tot hun expressie van transcriptie 
factoren en functioneel profiel. Tenslotte laten we zien dat virale infectie geschiedenis, 
in het bijzonder die met persisterende infecties met humaan immunodeficiëntievirus 1 
(HIV-1), humaan cytomegalovirus (hCMV) en Epstein-Barr virus (EBV), een significante 
impact heeft op de vorming van de totale circulatoire CD8+ T cel populatie. Deze impact 
strekt zelfs zover dat de associatie tussen de T-bet/Eomes expressie levels, CD45RA/
CCR7/CD28/CD27 oppervlakte fenotype en de expressie van markers voorspellend 
voor de functie van individuele CD8+ T-cellen, anders is in individuen met verschillende 
virale infectiegeschiedenissen. Bijvoorbeeld, een central-memory cel in een individu 
geïnfecteerd met HIV-1 is qua T-bet/Eomes expressie niet per se gelijk aan een central-
memory cel in een individu die niet HIV-1 besmet is. Tenslotte laten we zien dat  
de specifieke memory fenotypes van de verschillende antivirale CD8+ T cel populaties al 
vroeg tijdens de acute fase van de primaire virale infectie ‘geprogrammeerd’ worden om 
deze bepaalde differentiatiestaat aan te nemen.

Over dit onderwerp wordt verder uitgeweid in Hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk 
onderzochten we of humane CD8+ T-cellen, over het verloop van een primaire virale 
infectie met persisterende herpesvirussen (EBV en hCMV), vergelijkbare expressie patronen 
toonden van IL-7Rα en KLRG1, zoals die in muismodellen reeds waren beschreven. In 
muizen zijn deze markers gebruikt om ‘kortlevende effectorcellen’ (short-lived effector cells  
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(SLECs) of IL-7RαloKLRG1hi cellen) en memory precursorcellen (MPECs of IL-7RαhiKLRG1lo 

cellen) te definiëren. In dit hoofdstuk laten we zien dat herpesvirus-gerichte CD8+ T cel 

populaties in de circulatie van de mens tijdens de memory fase van de T cel respons vaak 

een SLEC fenotype hebben terwijl dit fenotype bij muizen vooral tijdens de acute fase 

van infectie gezien wordt. Dit suggereert  dat we voorzichtig moeten zijn met het gebruik 

van definities zoals SLEC in de mens, aangezien deze cellen alles behalve kortlevend zijn. 

Verder laten wij in dit hoofdstuk zien dat MPECs inderdaad gevormd worden gedurende 

het verloop van een herpesinfectie en dat dergelijke cellen vooral accumuleren in humane 

lymfeknopen. Virus-specifieke CD8+ T cellen in lymfeknopen brengen ook veel minder 

T-bet, maar wel veel Eomes tot expressie in vergelijking met de circulerende cellen. Tot 

slot beschrijven we hoe een bepaalde subset van IL-7RαloKLRG1lo cellen een substantiële 

supersubset van Ki-67-positieve (dus actief delende) cellen bevat gedurende virale 

latentie. Deze subpopulatie zou misschien wel eens als stamcelpopulatie kunnen fungeren 

die de anti-herpes respons  van ‘verse’ CD8+ T-cellen voorziet gedurende virale latentie.

Recente technische ontwikkelingen hebben ons in staat gesteld om gebruik te maken 

van hoge resolutie massaspectrometrie (MS) om het CD8+ T-cel proteoom met een 

‘shotgun’ benadering te onderzoeken. In vergelijking met multichannel flowcytometrie 

biedt deze techniek een nog veel breder overzicht over wat er gebeurt op eiwit niveau in 

verschillende menselijke CD8+ T cel subsets. In Hoofdstuk 4 beschrijven we hoe MS laat 

zien dat er een duidelijke hiërarchisch spectrum bestaat onder de zeven grootste CD8+ 

T-cel populaties die reeds waren geïdentificeerd in de volwassen (menselijke) circulatie. 

Dit spectrum begint met naïeve T cellen (TN), gevolgd door central-memory T cellen (TCM) 

en vier verschillende effector-memory (TEM) T cel populaties, en eindigt met CD45RA-

positieve TEM of TEMRA cellen. Bovendien laten grote groepen eiwitten verschillende maar 

specifieke patronen van expressie zien over dit CD8+ T cel subset spectrum. Er is een 

groep eiwitten waarvan de expressie lineair toeneemt vanaf de TN tot aan de TEMRA subset 

(bijvoorbeeld cytotoxische eiwitten); er is een ander patroon waarbij de expressie lineair 

afneemt vanaf de TN tot aan de TEMRA subset (veelal eiwitten betrokken bij regulatie van 

metabolisme); en er zijn nog twee verschillende patronen te zien waarin sommige eiwitten 

enkel tot expressie (of niet tot expressie) komen in bepaalde subsets op een niet-lineaire 

wijze. Verder zoomen we in dit hoofdstuk in op alle eiwitten die geassocieerd zijn met 

metabole regulatie (ofwel het metaboloom), alsook  alle eiwitten die geassocieerd zijn met 

cel-cel adhesie (ofwel het adhesoom) waarbij het duidelijk wordt dat deze in verschillende 

mate tot expressie gebracht worden door deze zeven grootste CD8+ T cel subsets aanwezig 

in de circulatie van de mens. Deze bevindingen benadrukken de complexiteit waarmee 

verschillende CD8+ T cel subsets in staat zijn om verschillende functies uit te oefenen.

DEEL II
In Hoofdstuk 5 geven we een overzicht van de literatuur over polyomavirus BK (BKV) en 

zijn associaties met specifieke klinische entiteiten, zoals BKV-geïnduceerde interstitiële 

nefritis (BKVN), ureter stenose en hemorragische cystitis in transplantatie patiënten.
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Omdat weinig bekend was over de CD8+ T-celrespons waarmee (BKV) normaliter onder 
controle gehouden wordt door gezonde immuuncompetente individuen, beschrijven we 
in Hoofdstuk 6 hoe we met single stainings met fluorescerende MHC-A02 tetrameren BKV-
specifieke CD8 + T-cellen hebben geïsoleerd uit het bloed van gezonde volwassenen. Dit 
hebben we gedaan om vervolgens meer over de fenotypische en functionele aspecten 
van deze cellen te kunnen leren. BKV VP1 (viraal capside-eiwit)-specifieke CD8+ T-cellen  
zijn maar in zeer kleine aantallen aanwezig in de circulatie van gezonde volwassenen 
(in vergelijking met bijvoorbeeld de hCMV en EBV-specifieke populaties). Deze cellen 
bleken fenotypisch hoofdzakelijk CD45RA¯CCR7+/CD27+ (TCM en CD27+ TEM) vroeg-
gedifferentieerde cellen te zijn, en waren daarmee verassend genoeg vergelijkbaar aan 
het fenotype van circulerende influenza A-specifieke CD8+ T-cellen. Dit is vooral verassend 
omdat BKV, in tegenstelling tot influenza een virus is dat in lichaam voor de rest van het 
leven aanwezig blijft (net zoals hCMV en EBV dat doen). De BKV VP1-specifieke cellen 
dragen net als influenza A-specifieke cellen geen of zeer weinig granzym B, en lijken 
daarom weinig directe cytotoxiciteit te kunnen uitoefenen zoals hCMV-specifieke cellen 
dat over het algemeen wel kunnen. Daarentegen zijn de BKV VP1-specifieke cellen, 
weer net als influenza A-specifieke cellen zeer efficiënt in het produceren van meerdere 
cytokinen na stimulatie.

Het gebrek aan cytotoxische differentiatie van BKV-specifieke CD8+ T-cellen  zou 
verklaard kunnen worden door het feit dat BKV loads over algemeen niet detecteerbaar 
zijn in de circulatie van gezonde individuen. Verder lijkt BKV ook geen significante 
pathologie te veroorzaken in gezonde immunocompetente individuen (voor zover dat nu 
bekend is). Daarom hebben wij dit onderzoek uitgebreid naar een   groep niertransplantatie 
(NTx) patiënten die verschillende gradaties van in de circulatie meetbare BKV reactivatie 
ontwikkelden. Enkelen van hen werden zelfs gediagnosticeerd met BKVN. In deze 
vervolgstudie vroegen wij ons af of BKV reactivatie (en dus disseminatie van het virus naar 
de circulatie) invloed heeft op de differentiatie van BKV-specifieke CD8+ T-cellen.  Verder 
stelden wij daarbij de subvraag of het proces van BKV-specifieke CD8+ T cel differentiatie 
verschilde bij patiënten die niet in staat waren om weer controle te krijgen over het virus, 
versus het proces van CD8+ T cel differentiatie in patiënten wiens immuunsysteem wel in 
staat bleek om het virus zelf weer onder controle te krijgen. In tegenstelling tot de vorige 
studie hebben we in deze vervolgstudie BKV-specifieke CD8+ T cellen geïsoleerd met 
behulp van ‘combinatorial encoding’ met fluorescent-gemerkte MHC-A02 tetrameren. 
Deze techniek heeft de sensitiviteit en specificiteit van de kleuring aanzienlijk verhoogd 
in vergelijking met de enkele tetrameerstaining zoals we die in de vorige studie  
hadden gebruikt.

In deze studie, beschreven in Hoofdstuk 7, vonden we dat BKV-specifieke CD8+ 
T-cellen in NTx patiënten voorafgaand aan transplantatie niet verschillen van hun 
tegenhangers zoals die in de circulatie van gezonde volwassenen worden gevonden. Dit 
suggereert dat er geen predisponerende/voorspellende factoren zijn in patiënten met 
ernstig nierfalen vóór transplantatie, met betrekking tot het CD8+ T cel compartiment, 
voor het ontwikkelen van ernstige BKV reactivatie en BKVN na transplantatie. Verder 
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vonden we dat, voorafgaand aan virale reactivatie, CD8+ T-cellen gericht tegen het large 
T antigen eiwit (LTAG, een viraal niet-structurele eiwit) een ander fenotype hadden dan 
CD8+ T cellen gericht tegen BKV VP1 (viraal capside-eiwit). Daar waar VP1-specifieke 
cellen inderdaad veelal een TCM en CD28+CD27+ TEM toonden, hebben LTAG-specifieke 
CD8+ T-cellen meestal een fenotype dat normaliter naïeve T-cellen definieert behalve dan 
meer PD-1 tot expressie brengen. In patiënten die zelf in staat waren om het virus weer 
te controleren na transplantatie bleken zowel VP1- als LTAG-specifieke CD8+ T-cellen te 
differentiëren in de richting van CD28¯ TEM fenotypes. Bij patiënten die in een ernstige 
mate van BKV reactivering en zelfs BKVN ontwikkelden, leek deze CD28¯ TEM differentiatie 
niet op te treden. Verder wezen de afwezigheid van T-bet en Eomes inductie en het gebrek 
aan IL-7Rα downregulatie ook op een gebrek aan CD8+ T cel activatie en differentiatie in 
respons op BKV reactivatie na transplantatie. Ondanks de afgenomen differentiatie van 
de circulerende BKV-specifieke CD8+ T-cellen, vonden we wel een opeenstapeling van 
BKV VP1-specifieke CD8+ T-cellen in samples van nieren waarin zich BKVN had ontwikkelt. 
Bovendien bleken deze BKV-specifieke cellen in de nieren een CD69+CD103+ tissue-
resident geheugen fenotype te hebben, maar brachten ze geen granzym B tot expressie. 
In nieren waarin we geen BKVN konden vinden vonden we lagere aantallen van BKV-
specifieke CD8+ T-cellen. Desalniettemin bracht een substantieel deel van deze cellen 
wel granzym B tot expressie. Tezamen wijzen deze bevindingen op een afgenomen BKV-
specifieke CD8+ T cel differentiatie, een proces dat op zijn beurt weer ten grondslag kan 
liggen aan het ontstaan   van ernstige BKV reactivatie en uiteindelijk ook de ontwikkeling 
van BKVN. Dit laatste is vooral van belang omdat we tot nu toe eigenlijk niet goed 
begrijpen waarom een deel van de NTx patiënten uiteindelijk BKVN ontwikkelt en omdat 
BKVN op zijn beurt weer een hoge kans geeft op verlies van de getransplanteerde nier.

Uiteindelijk geven deze bevinden ons daarom handvatten om verder onderzoek te 
doen naar bijvoorbeeld therapievormen die zich richten op het behoudt of herstel van 
de BKV-specifieke T cel respons om zo het verlies van de in vele opzichten kostbare 
niertransplantaten te kunnen behouden.


