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The T cells of the adaptive immune system can recognize millions of antigens by means 

of their specific T cell receptor (TCR). Upon recognition of the TCR with peptide 

fragments bound to major histocompatibility complex (MHC) molecules, T cells clonally 

expand and acquire effector cell properties. After antigen clearance, the effector T cell 

population experiences contraction via apoptosis. The remaining population comprises 

memory T cells, able to respond more rapidly and effectively to re-exposure of the same 

antigen. For effective T cell responses not only signals through the TCR are required but 

also adequate provision of costimulatory signals (chapter 1). This thesis focuses on the 

role of the costimulatory receptor-ligand pair CD27-CD70 in adaptive immune responses 

in vivo. CD27 belongs to the tumor necrosis factor (TNF) receptor family. Expression of 

CD27 is found on the majority of T cells and on subsets of B cells, NK ceils and 

hematopoietic progenitor cells. The ligand of CD27, CD70, is expressed on recently 

activated lymphocytes and dendritic cells. Several in vitro studies show that signals 

through CD27 costimulate T cell proliferation. To gain insight into the potential in vivo 

functions of CD27-CD70 interactions, we developed a mouse model in which CD70 is 

constitutively expressed on B cells and serves as a dominant costimulatory ligand for T 

cells. In these CD70 transgenic (Tg) mice functional interaction takes place between B 

cell CD70 and T cell CD27, as evidenced by downmodulation of CD27 on T cells at sites 

where T-B cell interactions take place (chapter 3). 

In chapter 2, the effects of CD27 ligation by CD70 on the instructional program of 

antigen-specific CD8+ T cell formation were examined. The antigen-specific CD8+ T cell 

response to influenza virus and tumor was, as determined by MHC-tetramer staining, 

quantitatively enhanced at the peak of the response as well as during the contraction 

and memory phase in CD70 Tg mice. The quality of the antigen-specific CD8* T cells 

improved concomitantly: on a per-cell basis the expression of IFN-y and the cytotoxic 

capacity increased. As a result of this improved effector T cell formation, CD70 Tg mice 

challenged with poorly immunogenic tumor cells resulted in a CD8* T cell and IFN-y 

dependent rejection of the tumor, whereas in wild-type mice the tumor grew 

progressively. 

Without deliberate antigenic challenge CD70 Tg mice had increased peripheral CD4+ 

and CD8+ T cell numbers (chapter 3). The T cells in CD70 Tg mice showed increased 

differentiation toward effector-type T cells (CD43hi9hCD44h'9hCD62L) and preferentially 

produce IFN-y but not TNF and IL-2. The B cells in CD70 Tg mice were progressively 

depleted in primary and secondary lymphoid organs. Adoptive transfer experiments with 

T cells deficient in either one of the effector T cell mechanisms (perforin, CD95L, TNF 

and IFN-y) showed that the B cell depletion was caused by T cell derived IFN-y. The 

latter finding was corroborated by crossing CD70 Tg mice with TCRa and IFN-y deficient 

mice. 

The detrimental long-term effects of constitutive CD70 expression show why CD27-

CD70 interactions have to be strictly regulated (chapter 4). During ageing the T cell 

compartment of CD70 Tg mice showed a progressive conversion of naïve T cells into 
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effector T cells, which eventually resulted in absolute diminution of naïve T cells in 
peripheral lymphoid organs. By using mice that were CD27 deficient and mice that 
express transgenic TCR specific for influenza nucleoprotein we found that the effector T 
cell formation was critically dependent on CD27 and TCR triggering, respectively. As a 
consequence of the downfall of the naive T cell compartment, CD70 Tg mice were 
susceptible to opportunistic infections such as Pneumocystis carinii pneumonia and died 
prematurely at the age of 28 weeks. This finding favors the concept that chronic immune 
activation (as occurs during HIV infection) by itself causes erosion of the immune 
system. 

Several mechanisms function to terminate immune responses to antigen. The lack of 
CD95 (Fas/APO-1) in CD70 Tg mice causes rapid accumulation of effector T cells that 
produce IFN-y (chapter 5). These effector T cells infiltrated liver, and mice die at the 
age of 4 weeks. Both in vitro and in vivo experiments showed that CD27 stimulation 
increases the susceptibility to CD95-mediated apoptosis of T cells. In addition, we found 
that the lack of IFN-y in CD70 Tg mice and CD95-deficient CD70 Tg mice exacerbates 
the expansion of effector T cells. Thus, the CD95 system and IFN-y secretion are 
feedback mechanisms for CD70-driven effector T cell formation. 

By using B cell deficient mice and mice with progressive depletion of B cells (CD70 Tg 
mice) we tested whether the marginal zone in the spleen requires the presence of B 
cells not only for development but also for maintenance (chapter 6). Spleens from B cell 
deficient mice were found to lack both metallophilic and marginal zone macrophages. 
The CD70 Tg mice showed that the progressive disappearance of the B cells was 
accompanied with the loss of the integrity and function of an established marginal zone, 
indicating that preservation of the marginal zone critically depends on B cells. 
In chapter 7 we investigated the consequences of reverse signaling through CD70. 
Ligation of CD70 on B cells in vitro with anti-CD70 mAb alone and in conjunction with 
lipopolysaccharide, anti-CD40 mAb and IL-4 mediates expression of surface B cell 
activation/differentiation molecules and results in proliferation by promoting cell cycle 
entry. This signaling through CD70 was dependent on the activation of PI3K and MEK 
pathways. Ligation of CD70 on B cells in vivo either by CD70 mAb or by its natural 
counterreceptor CD27 resulted also in B cell activation. The plasma cell formation and 
IgG secretion was found to be inhibited by CD70 ligation. 

Chapter 8 discussed the data presented in this thesis. Our findings show that CD27 
ligation by CD70 increases the size and quality of antigen-specific T cells responses. 
Tight regulation of CD70 expression is central to establish an appropriate balance 
between beneficial effects and potential harmful effects. These observations propose 
that targeting of CD27 as a therapeutic strategy might prove clinically valuable in 
combating acute infections and malignant cells and/or in dampening its pathological 
side effects in other disease states. 
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De T cellen van het specifieke immuunsysteem kunnen miljoenen verschillende 
antigenen herkennen door middel van hun T cel receptoren (TCR). Na interactie van de 
TCR met peptide fragmenten gebonden aan major histocompatibility complex (MHC) 
moleculen gaan T cellen expanderen en verwerven ze effector T cel eigenschappen 
zoals cytotoxische capaciteit. Als het antigeen verwijderd is, ondergaat de meerderheid 
van de effector T cellen contractie door middel van geprogrammeerde cel dood 
(apoptose). De overgebleven cellen vormen de zogeheten geheugen (memory) cellen, 
die bij een volgende blootstelling aan hetzelfde antigeen een snellere en betere immuun 
respons verzorgen. Voor een effectieve T cel respons zijn echter niet alleen signalen via 
de T cel receptor nodig, maar zijn er ook co-stimulatie signalen nodig (hoofdstuk 1). Dit 
proefschrift heeft zich gericht op het co-stimulatoire receptor-ligand paar CD27 and 
CD70 in specifieke immuun-responsen in vivo (in het lichaam). CD27 behoort tot de 
tumor necrose factor (TNF) receptor familie. Expressie van CD27 wordt gevonden op de 
meeste T cellen en op subsets van B cellen, NK cellen en hematopoietische voorloper 
cellen. Het ligand van CD27, CD70, is een activatie molecule en wordt alleen tot 
expressie gebracht op geactiveerde lymfocyten en dendritische cellen. Verscheidene in 
vitro (in de kweekschaal) studies hebben laten zien dat signalen door CD27 T cel 
proliferatie costimuleren. Om inzicht te krijgen in de mogelijke functies van CD27-CD70 
interacties in vivo, hebben wij een muizen model ontwikkeld waarin CD70 permanent tot 
expressie wordt gebracht op B cellen en zo dient als een dominant costimulatoir ligand 
voor T cellen. In deze CD70 transgene muizen treedt een functionele interactie op 
tussen CD70 op de B cel en CD27 op de T cel, omdat de expressie van CD27 op T 
cellen duidelijk verlaagd is op alle locaties waar er interactie optreedt tussen B en T 
cellen (hoofdstuk 3). 

In hoofdstuk 2 werden de effecten van CD27 stimulatie door CD70 op de antigeen-
specifieke CD8+ T cel ontwikkeling bestudeerd. De antigeen-specifieke CD8+ T cel 
respons tegen influenza virus en tumoren was in de CD70 transgene muis kwantitatief 
verhoogd tijdens de piek van de respons evenals tijdens de contractie en memory fase. 
Tegelijkertijd was ook de kwaliteit van de antigeen-specifieke effector T cellen 
verbeterd: per cel was de expressie van het cytokine IFN-y en de cytotoxische capaciteit 
verhoogd. Als een klaarblijkelijk resultaat van deze verbeterde effector T cel formatie, 
konden CD70 transgene muizen op een T cel en IFN-y afhankelijke manier tumoren 
afstoten die dodelijk waren voor normale muizen. 

Zonder opzettelijk antigeen stimulatie, bevat de CD70 transgene muis meer CD4+ en 
CD8+ T cellen (hoofdstuk 3). De T cellen van de CD70 transgene muizen lieten een 
verhoogde effector T cel differentiatie zien en ze produceerden preferentieel IFN-y maar 
niet TNF en IL-2. De B cellen in de CD70 transgene muis werden progressief 
gedepleteerd in primaire (beenmerg) en secundaire lymfoide organen (milt, lymfe 
knopen and bloed). Door middel van het overbrengen van T cellen die één van de 
effector T cel mechanismen (perforin, CD95L, TNF en IFN-y) ontbeerden kon worden 
vastgesteld dat de B cel depletie veroorzaakt werd door IFN-y afkomstig uit de T cel. 
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Deze bevinding werd bevestigd door de CD70 transgene muizen te kruisen met muizen 

die geen T cellen of IFN-y hadden. 

De schadelijke lange-termijn effecten van permanente CD70 expressie laten zien 

waarom CD27-CD70 interacties nauw gereguleerd dienen te worden (hoofstuk 4). 

Tijdens het ouder worden van de CD70 transgene muis laat het T cel compartiment een 

toenemende omschakeling zien van naïeve T cellen naar effector T cellen. Uiteindelijk 

resulteert dit in een volledige ondergang van het naïeve T cel compartiment in de 

perifere lymfoide organen. Door gebruik te maken van muizen die CD27 deficiënt zijn en 

van muizen die een transgene TCR tot expressie brengen die alleen influenza virus kan 

herkennen vonden we dat de effector T cel ontwikkeling afhankelijk was van CD27 en 

TCR stimulatie. Als een gevolg van de achteruitgang van de naïeve T cel aantallen 

werden de CD70 transgene muizen gevoeliger voor opportunistische infecties zoals 

Pneumocystis carinii pneumonia en overleden de muizen vroegtijdig op een leeftijd van 

28 weken. Deze bevinding versterkt de hypothese dat chronische immuun activatie 

(zoals in HIV infectie) er uiteindelijk zelf voor zorgt dat het immuun systeem aftakelt. 

Er zijn verschillende mechanismen die er voor zorgen dat immuun responsen worden 

beëindigd. Als de CD70 transgene muizen niet meer gebruik kunnen maken van het 

apoptose inducerend molecule CD95, treedt er een snelle accumulatie op van effector T 

cellen die IFN-y produceren (hoofdstuk 5). Deze effector T cellen brengen veel schade 

toe door onder andere de hematopoiese te remmen en te infiltreren in vitale organen 

zoals de lever met een vroegtijdige dood als gevolg (4 weken na geboorte). Zowel in 

vitro als in vivo experimenten lieten zien dat CD27 stimulatie zorgt voor een grotere 

gevoeligheid voor CD95-gemedieerde apoptose. Verder vonden we dat het gebrek van 

IFN-y in CD70 transgene muizen en in de CD95-deficiënte CD70 transgene muizen er 

voor zorgde dat de expansie van effector T cellen nog verder toenam. Dus, CD95 en 

IFN-y fungeren als negatieve terugkoppeling mechanismen voor de effector T cel 

ontwikkeling die veroorzaakt wordt door CD27-CD70 interacties. 

Door te gebruik te maken van muizen die geen B cellen hebben (B cel deficient) of die B 

cellen progressief depleteren (CD70 transgene), hebben we getest of de marginale 

zone in de spleen niet alleen afhankelijk was van de aanwezigheid van B cellen voor 

zijn ontwikkeling maar ook voor zijn behoud (hoofdstuk 6). In de milten van B cel 

deficiënte muizen ontbraken de macrofagen die zich specifiek in de marginale zone 

bevinden. In de CD70 transgene muis vonden we dat de progressieve verdwijning van 

de B cellen samenging met het verdwijnen van de integriteit en functie van een reeds 

aanwezige marginale zone. Deze laatste bevinding duidt er op dat het in stand houden 

van de marginale zone afhankelijk is van B cellen. 

In hoofdstuk 7 hebben we de gevolgen onderzocht van signalering door CD70. De 

activatie van CD70 op B cellen in vitro met CD70 antistoffen en met anti-CD70 

antistoffen in combinatie met lipopolysaccharide, CD40 antistoffen en IL-4 resulteerde in 

verandering van de expressie van activatie/differentiatie moleculen. Ook resulteerde de 

CD70 activatie voor een verhoging van de proliferatie van de B cellen door de cel cyclus 

te bevorderen. De effecten van CD70 signalering zijn afhankelijk van de signaal 
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transductie paden PI3K en MEK. Activatie van CD70 in vivo met CD70 antistoffen of 

met CD27 resulteerde ook in B cel stimulatie. De plasma cel ontwikkeling en de 

immunoglobuline G secretie werden geremd door CD70 signalering. 

In hoofdstuk 8 worden de data bediscussieerd die worden gepresenteerd in dit 

proefschrift. Onze bevindingen laten zien dat CD27 stimulatie door CD70 de grootte en 

kwaliteit van de antigeen-specifieke T cel respons laten toenemen. De regulatie van 

CD70 expressie staat centraal om een juiste balans te krijgen tussen de gunstige en 

mogelijk schadelijke effecten. Deze observaties voorspellen dat CD27 stimulatie een 

mogelijke klinische waarde heeft in de strijd tegen infecties en maligniteiten en/of dat 

remming van CD27-CD70 interacties verlichting kan geven in zijn mogelijke 

pathologische bijwerkingen tijdens chronische infecties. 
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