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Achtergrond d 

Hett immuunsysteem beschermt ons lichaam tegen micro-organismen zoals bacteriën en 
virussen.. Grofweg kan het immuunsysteem ingedeeld worden in twee takken. De 
aangeborenn (of aspecifieke) respons zorgt voor de eerste verdedigingslijn tegen diverse 
pathogenen1.. De adaptieve (of specifieke) immuun respons komt wat later op gang maar 
kann heel gericht een pathogeen opruimen of onder controle houden. Verschillende 
soortenn cellen spelen ieder hun eigen rol in deze specifieke respons. B cellen rijpen in 
hett beenmerg en kunnen antilichamen maken als ze hun specifieke antigeen2 

herkennenn met hun B cel receptor. T cellen rijpen in de thymus en kunnen onder 
verdeeldd worden in CD4+ en CD8+ T cellen. CD8+ T cellen, ook wel cytotoxische3 T 
cellenn genoemd, kunnen met hun T cel receptor geïnfecteerde cellen herkennen en 
beschikkenn over een aantal methoden om deze cellen dan op te ruimen. CD4+ T cellen 
wordenn ook wel helper cellen genoemd omdat ze belangrijk zijn voor de ondersteuning 
vann de B en CD8* T cel responsen. 

Eenn van de belangrijkste eigenschappen van het specifieke immuunsysteem is het 
vermogenn om kenmerken van een bepaald pathogeen te onthouden. Bij een nieuwe 
infectiee met hetzelfde pathogeen kan het immuunsysteem extra snel en efficiënt 
reagerenn waardoor de infectie zo snel bestreden wordt dat we geen ziekteverschijnselen 
krijgen.. Dit is de reden waarom we kinderziektes (zoals de mazelen en rode hond) maar 
éénn keer krijgen. Van dit principe wordt ook gebruik gemaakt bij vaccinaties waarbij we 
ookk levenslang beschermd blijven. De T cellen die zorgen voor dit geheugen van het 
immuunsysteemm heten memory T cellen. 

Hett fenotype4 van de cel kan aan de hand van verschillende moleculen op het cel 
oppervlakk bepaald worden. Het fenotype van een cel vertelt iets over de differentiatie en 
activatiee status van de T cellen en over de mogelijke functionele eigenschappen. In het 
bloedd van gezonde mensen vinden we T cellen in verschillende differentiatie5 stadia. 
Naïevee T cellen hebben hun specifieke antigeen nog niet herkend en zijn nog niet 
geactiveerdd geraakt. Effector type T cellen zijn al wel door antigeen gestimuleerd en 
hebbenn eigenschappen ontwikkeld waarmee ze in staat zijn geïnfecteerde cellen op te 
ruimen.. Ten slotte kunnen we in het bloed ook de eerder genoemde memory cellen 
vinden. . 

11 pathogeen: ziekteverwekker 
22 antigeen: een stukje van een pathogeen dat herkend wordt door het immuunsysteem 
33 cytotoxisch: in staat om cellen te doden 
44 fenotype: uiterlijke kenmerk van een cel 
55 differentiatie: ontwikkeling; differentiëren: verder gaan in ontwikkeling 
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Virussenn die mensen kunnen infecteren worden in sommige gevallen geheel opgeruimd 
doorr het immuunsysteem, bijvoorbeeld influenza virus (FLU; griepvirus) en respiratory 
syncytiall virus (RSV; verkoudheidsvirus). Andere virussen blijven levenslang aanwezig 
inn het lichaam. Deze persisterende virussen houden zich na de eerste infectie rustig. Het 
immuunsysteemm houdt tijdens deze zogenaamde latentie fase het virus onder controle 
waardoorr er geen symptomen zijn. Na transplantatie wordt immuunsuppressieve6 

medicatiee gebruikt om afstoting van het donor orgaan te voorkomen. Doordat het 
immuunsysteemm dan geremd wordt, raakt de balans tussen het virus en het 
immuunsysteemm verstoord. In zulke situaties kan het virus weer gaan opspelen, een 
zogenaamdee reactivatie. Veel voorkomende persisterende virussen zijn de 
herpesvirussenn waartoe ondermeer cytomegalovirus (CMV) en Epstein-Barr virus (EBV) 
behoren. . 

Focuss van dit proefschrift 

Hett onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft zich voornamelijk gericht op de virus-
specifiekee T cellen die aanwezig blijven na de primaire infectie7, de zogenaamde 
memoryy T cellen. We hebben onderzocht hoe ze ontstaan tijdens primaire infectie en 
ookk hoe ze behouden blijven in de periode daarna. Zowel het fenotype als de functie van 
dezee virus-specifieke CD4+ en CD8+ T cellen zijn onderzocht. We hebben voornamelijk T 
cellenn specifiek voor CMV onderzocht en deze vergeleken met T cellen specifiek voor 
EBV,, FLU en RSV. De studies werden uitgevoerd met cellen van zowel gezonde 
individuenn als niertransplantatie patiënten, waardoor het mogelijk was de gevolgen van 
immuunsuppressiee te bestuderen. 

Bevindingen n 

Inn hoofdstuk 1 is een algemene inleiding gegeven in de immunologie en speciaal in de 
virus-specifiekee T cellen. 
Inn hoofdstuk 2 zijn de factoren onderzocht die celdeling van effector type CD8+ T cellen 
kunnenn induceren. Deze cellen zijn heel ver gedifferentieerd en in de literatuur werd 
betwijfeldd of ze nog in staat waren om te delen. We hebben laten zien dat CMV-
specifiekee effector type CD8+ T cellen heel goed delen als ze gestimuleerd worden met 
hett peptide dat ze herkennen in combinatie met cytokines8 of geactiveerde helper CD4+ 

TT cellen. 
Alss gevolg van de stimulatie veranderen de geactiveerde CMV-specifieke effector type T 
cellenn hun fenotype en brengen onder andere CCR7 op het cel oppervlak. Dit is een 

immuunsuppressie:: remming van het immuunsysteem door bijvoorbeeld medicatie 
77 primaire infectie: de eerste keer dat iemand door een virus geïnfecteerd raakt 
88 cytokine: molecuul dat herkend wordt door een cytokine receptor op een cell en signalen 
doorgeeftt van de ene cel naar de andere 
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chemokine99 receptor die het de cellen mogelijk maakt te migreren naar de lymfeknopen 

enn milt. In hoofdstuk 3 hebben we laten zien dat de cellen die CCR7 op hun oppervlakte 

hebbenn inderdaad ook kunnen reageren op het specifieke chemokine en in staat zijn om 

doorr een andere cellaag heen te bewegen in de richting van het chemokine. Deze 

resultatenn tonen aan dat, afhankelijk van de stimulatie van de cellen, ze zich op 

verschillendee manieren door het lichaam kunnen verplaatsen. 

HoofdstukHoofdstuk 4 beschrijft de veranderingen in het fenotype en aantal CMV-specifieke CD8+ 

TT cellen tijdens CMV reactivatie in niertransplantatie patiënten. Gelijktijdig met de 

toenamee in virus-specifieke cellen zagen we ook een verdere differentiatie van de cellen. 

Inderdaadd vonden we een duidelijk verband tussen een hoog percentage en een ver 

gedifferentieerdd fenotype van de CMV-specifieke CD8+ T cellen. In experimenten 

hebbenn we kunnen aantonen dat de hoeveelheid antigeen en de verschillende cytokines 

diee aanwezig kunnen zijn beiden het fenotype van de cellen beïnvloeden. 

Inn hoofdstuk 5 hebben we de rol bestudeerd van de receptor voor het cytokine IL-7 dat 

belangrijkk is voor cellen om te overleven. Memory T cellen specifiek voor virussen die 

helemaall verwijderd zijn, hebben allemaal de IL-7 receptor (IL-7R) op het cel oppervlak 

maarr bij de CD8+ T cellen specifiek voor persisterende virussen is dat maar een klein 

deel.. De IL-7R verdwijnt van het oppervlak na stimulatie van de cellen en omdat T cellen 

specifiekk voor persisterende virussen regelmatig hun antigeen herkennen zou dat de 

redenn kunnen zijn dat ze niet allemaal de IL-7R hebben. CMV-specifieke CD8+ T cellen 

diee wel de IL-7R hebben, overleven en delen beter dan de cellen zonder IL-7R. Daaruit 

hebbenn we geconcludeerd dat er verschillen zijn in functie en de vereisten voor behoud 

tussenn memory cellen met en zonder IL-7R. 

Inn hoofdstuk 6 hebben we bestudeerd wat er gebeurt met de populaties van 

verschillendee virus-specifieke memory T cellen tijdens transplantatie. We zagen een 

toenamee in CMV-specifieke CD8+ T cellen terwijl memory cellen specifiek voor andere 

virussenn juist afnamen. Behalve in patiënten die niet geïnfecteerd waren met CMV waar 

dee andere memory cellen constant in aantal bleven. Als een patiënt een primaire infectie 

mett CMV doormaakte, zagen we ook dat T cellen specifiek voor andere virussen even 

plaatss maakten. Daarom lijkt het alsof CMV-specifieke T cellen een voordeel hebben ten 

opzichtee van T cellen met andere specificiteiten en de competitie voor ruimte winnen. 

Inn hoofdstuk 7 beschrijven we een populatie van effector CD4+ T cellen die verschijnen 

naa primaire CMV infectie en ook alleen te vinden zijn in mensen die met CMV 

geïnfecteerdd zijn. Deze cellen bevatten de cytotoxische moleculen granzyme B en 

perforine.. Alleen CMV-specifieke stimulatie, en geen stimulatie met andere antigenen, 

induceertt celdeling en cytokine productie in de effector CD4+ T cellen. Dit betekent dat 

CMVV infectie, zoals al beschreven voor CD8+ T cellen, een grote impact heeft op de 

differentiatiee van de totale CD4+ T cel populatie. 

InIn hoofdstuk 8 laten we zien dat deze effector CD4+ T cellen ook echt CMV-

geïnfecteerdee cellen kunnen opruimen. Daarnaast hebben we laten zien dat deze 

99 chemokine: molecuul dat herkend wordt door een chemokine receptor op een cel en aangeeft 
waarr een cel heen moet bewegen 
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effectorr CD4+ T cellen, die we pas geruime tijd na primaire CMV infectie vinden, slechts 
voorr een heel klein deel afkomstig zijn van de CMV-specifieke CD4+ T cellen vroeg in 
primairee CMV infectie. Dit kunnen we laten zien doordat ze verschillende T cel 
receptorenn gebruiken wat aangeeft dat ze niet uit eenzelfde voorloper cel ontstaan zijn. 
Ditt suggereert dat de selectie van T cellen specifiek voor persisterende virussen nog 
langg na primaire infectie doorgaat. 
HoofdstukHoofdstuk 9 ten slotte, geeft een overzicht van wat er in de literatuur en door onze eigen 
bevindingenn bekend is over CD8+ T cellen specifiek voor persisterende virussen. 

Conclusies s 

Doorr de studies beschreven in dit proefschrift hebben we meer inzicht gekregen in virus-
specifiekee T cellen gericht tegen persisterende virussen, in dit geval voornamelijk CMV. 
Wee kunnen concluderen dat antigeen-specifieke stimulatie van de CD8+ T cellen 
celdelingg en verdere differentiatie van de cellen induceert, maar dat de aanwezige 
cytokiness dit proces ook kunnen beïnvloeden. Verder duiden onze bevindingen erop dat 
dee T cellen die overblijven na een primaire infectie met het persisterende CMV over 
anderee eigenschappen beschikken dan de memory cellen die gevonden worden als een 
viruss helemaal verwijderd is. Doordat T cellen gericht tegen persisterende virussen 
regelmatigg hun antigeen weer herkennen en gestimuleerd worden, lijken ze minder 
afhankelijkk te zijn van overlevingsfactoren als IL-7. Deze resultaten vergroten de kennis 
overr het ontstaan en behouden van virus-specifieke T cellen, wat van belang is voor de 
ontwikkelingg van vaccins. 
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