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S a m e n v a t t i n gg  voor niet ingewijden 

Hett immuun-systeem is ontstaan om. in ons lichaam aanwezige, ziekteverwekkende micro-

organismenn onschadelijk te maken en het liefst te elimineren. Het immuun-systeem bestaat uit 

verschillendee componenten, en het gezamenlijke, interactieve proces van deze componenten 

omm een micro-organisme te verwijderen noemen we de immuun-respons. Verschillende cel 

typen,, zoals fagocyten en (T en B) lymfocyten, en uitgescheiden stoffen, zoals antistoffen en 

anti-microbiëlee stoffen, vormen de componenten van het immuun-systeem. Elke component 

heeftt zijn eigen werkwijze waarmee hij bijdraagt aan het verwijderen van de micro-organismen. 

Err is een grote verscheidenheid aan micro-organismen en het belang van de verschillende 

componentenn voor de effectieve verwijdering van een bepaald micro-organisme zal verschillen. 

Dee immuun-respons zal dus, zoals alle biologische processen, kwalitatief en kwantitatief 

gereguleerdd moeten worden. Voor cellen betekent dit dat ze receptoren op hun oppervlakte 

hebbenn zitten. Elk type receptor kan een specifiek type complementair molecuul (ligand) 

binden.. Er zijn verschillende vormen van liganden, bijvoorbeeld op de cellen aanwezige 

membraann eiwitten of locaal geproduceerde uitgescheiden eiwitten (cytokines). Na binding van 

zijnn ligand geeft een receptor een specifiek signaal door aan de cel. Dit signaal zal het gedrag 

vann de cel op een receptor specifieke wijze beïnvloeden. De interactie tussen een receptor en 

zijnn ligand reguleert dus het gedrag van een cel en biedt cellen de mogelijkheid om met elkaar 

tee communiceren (figuur 1). 

Figuurr 1 

Eiwittenn worden onderverdeeld in families op basis van structurele overeenkomsten. De TNF-

receptorr familie is een familie van eiwitten waarvan de functie van groot belang is voor de 

regulatiee van het gedrag van immuun-cellen en dus de immuun-respons. TNF-receptor 

familieledenn binden aan liganden welke zelf ook een familie vormen, n.l. de TNF familie. 

Interactiee van een TNF-receptor familie lid met zijn respectievelijke ligand. kan cel activatie. 

proliferatie,, uitrijping, migratie of dood beïnvloeden. CD27 en CD70 behoren tot de TNF-

receptorr familie en de TNF familie respectievelijk en vormen een receptor/ligand paar. CD27 

komtt en van de interactie tussen CD27 en CD70 is beschreven dat het in samenwerking met 
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antigeenn T lymfocyt expansie en T en B lymfocyt uitrijping in een kweekschaal (in vitro) 

reguleertt (figuur 2). Deze waarnemingen impliceren dat CD27/CD70 interactie betrokken zal zijn 

bijj het bepalen van het aantal effector cellen tijdens de immuun-respons. De complexiteit van de 

immuun-responss maakt het bestuderen van dit proces in een kweekschaal onmogelijk. In de 

muiss vertonen de meeste biologische processen en eiwitten die daarin betrokken zijn, grote 

overeenkomstt met deze processen in de mens. Bovendien kunnen we de muis genetisch zo 

manipulerenn dat we een duidelijkere beantwoording van onze vraagstelling verwachten. Dit 

alless tezamen heeft ons ertoe aangezet om de functie van CD27/CD70 interactie in een muis 

modell te bestuderen.Hiertoe hebben we allereerst muizen CD70 (mCD70) gekloneerd 

(hoofdstukk 2). Het kloneren van een specifiek cDNA kan worden vergeleken met het vinden van 

dee gecomprimeerde handleiding (mRNA) van een bouwpakket (eiwit). Uit de klonering van het 

mCD700 cDNA konden we concluderen dat de opbouw van het mCD70 eiwit een gelijkenis van 

62%% vertoont met de opbouw van het menselijk CD70. Met behulp van recombinant DNA 

techniekenn is het mogelijk om het mCD70 eiwit ook daadwerkelijk te laten bouwen in een cel. 

Biochemischee analyse van dit recombinant eiwit laat zien dat mCD70 een grootte van 29 kDa 

heeftt en waarschijnlijk als een complex van 3 CD70 eiwitten op de oppervlakte van de cel zit. In 

overeenstemmingg met de beschreven functie van de menselijke CD27/CD70 interactie in T cel 

expansiee leidt een interactie van recombinant mCD70 met CD27 tot een verhoogde aantal 

geactiveerdee muizen T cellen. Net zoals in de mens is het mRNA, noodzakelijk voor het 

producerenn van mCD70 eiwit, niet aanwezig in rustende, uit de milt of thymus afkomstige cellen. 



maarr wordt wel gevonden als deze cellen geactiveerd worden (figuur 3). Samenvattend kunnen 

wee zeggen dat de karakteristieken van muizen en menselijk CD70 zeer overeenkomen. 

Gebruikmakendd van cellen die recombinant mCD70 op hun membraan hebben, zijn we in 

staatt geweest antistoffen gericht tegen mCD70 te produceren. Een belangrijke eigenschap van 

eenn antistof is dat hij aan een specifieke molecuul (antigeen) zal binden. Anti-mCD70 antistoffen 

zijnn gebruikt om de expressie van het mCD70 eiwit te detecteren (hoofdstuk 3). In 

overeenstemmingg met het ontbreken van mRNA voor mCD70. wordt het mCD70 eiwit niet op 

rustendee lymfocyten gevonden. Maar als B lymfocyten geactiveerd worden in vitro, wordt de 
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Figuurr 3 

expressiee van het eiwit geïnduceerd (figuur 3). Niet alleen antigeen geïnduceerde activatie, 

maarr ook cytokines reguleren de expressie van mCD70 op B lymfocyten. Hoewel geactiveerde 

TT cellen wel mCD70 mRNA produceren, kunnen we hierop in vitro geen mCD70 eiwit 

waarnemenn (figuur 3). Verder werd het mCD70 eiwit ook nog gevonden op in vitro 

gegenereerdee dendritische cellen, een andere cellulaire component van het immuun-systeem. 

Lymfoïdd weefsel wordt onderverdeeld in primair en secundair weefsel. Het beenmerg (BM) en 

dee thymus zijn de primaire weefsels, waar respectievelijk de B en T lymfocyten gevormd 

worden.. De milt en de lymfeklieren zijn secundaire lymfoïde weefsels en zijn de centrale 

plaatsenn in het lichaam waar tijdens een infectie lymfocyten geactiveerd worden en een 

immuun-responss zich ontwikkelt. Met behulp van immunohistochemie op weefsel-secties 

kunnenn we de expressie van eiwitten bestuderen zoals deze, onder gedefinieerde 

omstandigheden,, in het lichaam (in vivo) voorkomt. Met behulp van deze methode werd in 

gezondee muizen mCD70 expressie aangetoond op dendritische cellen in de medulla van de 

thymus.. In de lymfeklieren en de milt van gezonde muizen was alleen mCD70 eiwit te vinden op 



enkele,, verspreid liggende cellen. Tijdens een immuun-respons worden lymfocyten geactiveerd 

doorr antigeen en verwacht je CD70 op het oppervlak van de B lymfocyten {zie boven). Maar 

ookk in deze situatie werden er slechts enkele mCD70 expresserende cellen gevonden in de 

lymfeklierenn en de milt. Daarentegen werden er wel clusters van mCD70 expresserende cellen 

gevondenn op de plaats van infectie (de long) na influenza virus infectie. De zeer gelimiteerde en 

zeerr plaatselijke expressie van mCD70 impliceert dat net als in de mens, in de muis een strakke 

regulatiee CD70 expressie bepaalt. 

Nadatt de analogie tussen menselijk en muizen CD70 was vastgesteld werd een muizen-

modell gegenereerd om CD27/CD70 interactie te bestuderen (hoofdstuk 4). Het mCD70 gen 

werdd met behulp van DNA recombinant technieken achter een B lymfocyten specifieke 

promotorr geplaatst. Promotoren zijn gedeeltes op het genoom die bepalen wanneer en in welke 

cellenn van het bijbehorende gen mRNA geproduceerd zal worden. Door dit recombinant DNA 

mett behulp van genetische manipulatie in te brengen in het muizen genoom werden transgene 

(TG)) muizen gemaakt die continu mCD70 eiwit op het oppervlak van hun B lymfocyten hebben 

zittenn (figuur 4). In deze muizen is het CD70 constant en overvloedig aanwezig en zal de 

bijdragee van CD27/CD70 interactie in de regulatie van de immuun-respons niet meer beperkt 

wordenn door de beperkte expressie van CD70. CD27 komt in normale muizen tot expressie op 

TT lymfocyten die nog niet hun specifieke antigeen gebonden hebben (naïve T cellen). Co-

lokalisatiee van T en B cellen in CD70TG muizen leidt tot de afwezigheid van CD27 het 

oppervlakk van T lymfocyten. Het was bekend dat een functionele interactie van CD27 en CD70 

ertoee leidt dat CD27 van het membraan verwijderd wordt (figuur 1). De afwezigheid van CD27 

opp naïve T cellen impliceert dat er een functionele interactie tussen CD27 en CD70 plaats heeft 

gevonden.. Als gevolg van deze functionele CD27/CD70 interactie gaat een groter gedeelte van 

dee T lymfocyten delen en uitrijpen (figuur 4). In 4-weken en 8-weken oude CD70TG muizen 

wordenn grotere aantallen T cellen gevonden in de milt en de lymfeklieren. Verder impliceren de 

veranderingg in de percentages van T cellen met bepaalde oppervlakte kenmerken en in de 

percentagess T cellen die het cytokine IFN-7 produceren, dat CD27/CD70 interactie de uitrijping 

vann T lymfocyten naar het 'effector stadium reguleert (figuur 2 en 4). In tegenstelling tot de T cel 

aantallen,, nemen de B cel aantallen in CD70TG muizen in de loop van de tijd af. Analyse van 

dee verschillende ontwikkelings stadia van B cellen uit het BM en uit de secundaire lymfoïde 

organenn laat zien dat er relatief grote veranderingen plaatsvinden in de samenstelling van het B 

cell compartiment in het BM en dat in de lymfoïde organen de B cellen bijna normaal verdeeld 

zijnn over de verschillende stadia. Dit duidt erop dat de afname van de B cel aantallen 

waarschijnlijkk het gevolg is van een door de verhoogde CD27/CD70 interactie ontstane 

blokkadee in de B cel ontwikkeling (figuur 4). Kruisingen met CD27 "knock-out" muizen, welke 

doorr genetische manipulatie geen CD27 meer kunnen maken, en het toedienen aan 

CD27KO/CD70TGG van T cellen uit muizen waarin andere moleculen uit geëlimineerd zijn, laten 

zienn welk mechanisme verantwoordelijk is voor de B cel depletie. CD27KO/CD70TG muizen 

hebbenn een normaal B cel compartiment. Het toedienen van normale T cellen of T cellen die 

geenn CD95L, perforine of TNF-a, (allemaal moleculen die cellen kunnen doden) meer kunnen 



makenn leidt tot significante verschillen in de aantallen B cellen in het BM en de milt. Echter, 

wanneerr T cellen worden toegediend die geen IFN-y meer kunnen produceren, dan blijft het B 

cell compartiment ongewijzigd. Dit wijst erop dat het de T lymfocyten zijn die de B cel depletie 

mediërenn via een IFN-y afhankelijk mechanisme. Kruisingen van CD70TG muizen met T cel-

lozee en IFN-y deficiënte muizen bevestigen deze hypothes 

Hett lot van de CD70TG muizen wordt tot onze verbazing bepaald door de verandering in het 

TT en niet in het B cel compartiment van de muizen (hoofdstuk 5). Jonge CD70TG muizen zijn 
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F i g u u rr  4 :Stap 1 Nieuwe T cellen O worden gevormd in de thymus en hebben CD27 op hun oppervlak . Nieuwe CD70TG B 

cellenn (£ worden gevormd in hel beenmerg en hebben CD70 op hun oppervlak. Stap 2: Zowel de nieuw gevormde T als B cellen 

begevenn zich via hel bloed naar de milt en de lymfeklieren. Stap 3 De nieuw gevormde T en B cellen ontmoeten elkaar in de milt ol 

dee lymfeklieren. Hel op T cellen aanwezige CD27 gaat een interactie aan met het op de CD70 aanwezige B cellen. Stap 4 Als 

gevolgg van deze interactie gaat het CD27 van het oppervlak van de T cellen af. en gaan antigeen geactiveerde T cellen delen O en 

uitnjpenn O Uitgenpie leffector) T cellen maken IFN-y en hebben geen CD62L meer op hun oppen/lak. Stap 5: De effector T cellen 

gaann circuleren, ze begeven zich via het bloed naar andere weefsels en weer terug naar de milt Ze kunnen niet terugkeren in de 

lymfeklierenn omdat ze geen CD62L meer op hun oppervlak hebben. Stap 6 a) In het beenmerg aangekomen zorgen de effector T 

cellenn via het IFN-y voor een blok in de aanmaak van nieuwe B cellen. Hierdoor nemen de B cellen geleidelijk aan af in aantal, b) Als 

gevolgg van de verhoogde deling en het onvermogen van de (effector) T cellen om de lymfeklieren binnen te gaan vinden we 

geleidelijkk aan steeds meer effector T cellen in de milt. Stap 7: In oude muizen komen er geen nieuwe T cellen meer uit de thymus 

Hett aantal T cellen in de lymfeklieren neemt nu zeer dramatisch af. Er komen geen uit de thymus afkomstige nieuwe T cellen meer 

binnenn en er gaan nog steeds effector T cellen weg De CD70TG muizen hebben nu een T cel deficiëntie in lymfeklieren Stap 8 

Effectorr T cellen hebben een beperkte levensduur. Als deze allemaal dood zijn en er geen nieuwe T cellen meer gemaakt worden 

nemenn uiteindelijk ook de aantallen af in de milt en heeft de CD70TG muis een totale T cel deficiëntie. 



gezondd en gedijen goed. Echter wanneer CD70TG muizen ouder worden blijven ze achter in 

gewicht.. Ook sterven CD70TG muizen gemiddeld op een veel jongere leeftijd en hebben op het 

momentt van overlijden altijd een zware Pneumocystis carinii infectie. Vermagering en PC 

infectiee zijn beide karakteristieke pathologische symptomen van patiënten die een ernstige T cel 

deficiëntiee hebben, zoal bijvoorbeeld HIV patiënten. Deze bevindingen waren de aanleiding om 

hett T cel compartiment in CD70TG muizen op verschillende leeftijden en in meer detail te 

analyseren.. Uit deze analyse blijkt dat in vergelijking met normale muizen ongeveer een 3x zo 

groott gedeelte van de T cellen in de CD70TG muis aan het delen is en een even groot gedeelte 

vann de T cellen in de CD70TG muis dood gaat. Dit leidt tot verhoogde T cel aantallen in de milt 

vann CD70TG muizen. De excessieve CD27/CD70 interactie in CD70TG muizen leidt er ook toe 

datt er meer T cellen uitrijpen (figuur 4). Deze uitrijping gaat gepaard met het verlies van het 

oppervlaktee molecuul CD62L. T cellen hebben dit oppervlakte molecuul nodig om via het bloed 

dee lymfeklieren te kunnen betreden. Het verlies van dit molecuul zou dus een verklaring kunnen 

zijnn waarom, ondanks de toegenomen deling, het aantal aanwezige T cellen in de lymfeklieren 

geleidelijkk aan afneemt. Instroming van naïeve, recent in de thymus gevormde (CD62L 

positieve)) T cellen vermindert deze verlaging misschien nog gedeeltelijk, aangezien op het 

momentt dat de cellulariteit van de thymus instort de meest dramatische afname van de T cei 

aantallenn in de lymfeklieren wordt waargenomen (figuur 4). Als laatste werd de capaciteit van T 

cellenn om te delen in vitro bepaald. Ook deze is verlaagd voor CD70TG T cellen. Het lijkt er dus 

opp dat het T cel compartiment in CD70TG muizen niet alleen verminderd is in aantallen maar 

ookk in functionaliteit. Als we nu nogmaals CD70TG muizen met HIV patiënten vergelijken zien 

wee niet alleen overeenkomsten in de klinische symptomen maar ook veel analogie in de 

veranderingenn in het T cel compartiment. Over wat de oorzaak is van de T cel depletie in HIV 

patiëntenn zijn de meningen nog steeds verdeeld. De aanname dat chronische immuun-activatie 

eenn belangrijke rol speelt in HIV geïnduceerde T cel depletie wordt echter sterk gesteund door 

dee beschreven effecten van chronische co-stimulatie in CD70TG muizen. 

Inn het humane systeem kan CD27 de uitrijping van geactiveerde B lymfocyten in antistof 

secreterendee plasma cellen reguleren. De mogelijke bijdrage van deze functie in de immuun-

responss is bestudeerd in CD70TG muizen (hoofdstuk 6). Voorbereidende in vitro 

experimenterenn hebben laten zien dat het tot expressie brengen van het transgene CD70 geen 

invloedd heeft op de intrinsieke capaciteit van de CD70TG B lymfocyten om te delen en uit te 

rijpenn in antistof secreterende plasma-cellen. Humorale immuun-responsen (figuur 5), in 

tegenstellingg tot cellulaire immuun-responsen, zijn immuun-responsen waarin eliminatie van het 

antigeenn met behulp van antistoffen de belangrijkste rol speelt. Afhankelijk van het soort 

antigeenn kunnen B lymfocyten aangezet worden tot antistof productie op een T lymfocyt 

onafhankelijkee of -afhankelijk wijze. Wanneer in TCRaKO/CD70TG muizen een T cel 

onafhankelijkee humorale respons geïnduceerd wordt vinden we geen waarneembare 

verschillenn in het aantal antigeen specifieke plasma-cellen of de spiegels van antigeen 

specifiekee antilichamen van het IgM type. Deze experimenten zijn uitgevoerd in 

TCRo.KO/CD70TGG muizen omdat, ten gevolge van de afwezigheid van T cellen, deze muizen 



evenveell B cellen hebben als in hun normale tegenpolen en verschillen in B cellen aantallen 

duss geen rol spelen bij de interpretatie van de resultaten. Voor T cel afhankelijke humorale 

responsenn maakt het uit of het antigeen voor de eerste keer aanwezig is (primaire respons) of 

datt het een hernieuwde ontmoeting is met het antigeen (secundaire respons). B lymfocyten 

kunnenn namelijk uitrijpen in twee verschillende typen, (effector) plasma-cellen of geheugen B 

lymfocyten.. Geheugen B lymfocyten worden gevormd tijdens een uniek proces, de kiem-

centrumm (KC) reactie. Tijdens dit proces worden de karakteristieken van de B lymfocyten 

zodanigg veranderd dat ze bij een volgende ontmoeting met het antigeen sneller zullen reageren 

enn bovendien antistoffen zullen produceren, die steviger aan het antigeen binden en van een 

anderr type zijn. Ook na de inductie van een primaire T cel afhankelijke repons worden in de 

CD70TGG muis normale spiegels antigeen specifieke antistoffen, van alle type, gevonden. Maar 

err vinden geen KC reacties plaats (figuur 5), wat van groot belang is voor de secundaire repons. 

Naa de inductie van een secundaire repons in CD70TG muizen zien we gereduceerde 

spiegelss van antigeen-specifieke antistoffen van het lgG1 typen en bovendien zijn er geen 
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antistoffenn met een verhoogde affiniteit voor het antigeen. Tezamen geven deze resultaten de 

indrukk dat CD27/CD70 interacties B cel uitrijping reguleren doordat ze plasma-cel vorming 

bovenn KC vorming bevorderen, wat resulteert in gereduceerde B cel geheugen vorming in 

CD70TGG muizen (figuur 5). 

Samenvattendd kunnen we zeggen dat CD27/CD70 interactie in vivo inderdaad betrokken is 

bijj het bepalen van de grootte van de effector lymfocyt pool. Omdat CD70 expressie in hoge 

matee afhankelijk is van antigene activatie van lymfocyten koppelt CD27/CD70 interactie de 

groottee van effector cel populatie direct aan de hoeveelheid antigen. Dat deze regulatie van 

groott belang is wordt onderstreept door het lot van de CD70TG muizen. 

Hoewell de functie van CD27/CD70 interactie duidelijk naar voren is gekomen in CD70TG 

muizen,, zijn er ook nog vele onduidelijkheden. Een belangrijke vraag is, of CD27/CD70 

interactiee de cellen zelf aanzet tot uitrijping of ze ontvankelijker maakt voor signalen die 

aanzettenn tot uitrijping. Hopelijk zal toekomstig onderzoek deze en vele andere vragen 

beantwoorden. . 


