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SAMENVATTING G 

Hett cytomegalovirus (CMV) is een DNA virus dat behoort tot de P-herpes virus 
familie.. Afhankelijk van de sociaal-economische omstandigheden, is 50-100% van de 
bevolkingg geïnfecteerd met dit virus. Hoewel het niet symptomatisch is in dragers met 
eenn goed werkend immuun systeem, kan CMV infectie, herinfectie of reactivatie 
leidenn tot serieuze klinische complicaties in immunodeficiente personen, zoals 
mensenn die met HTV geïnfecteerd zijn. Een cruciale rol is toebedeeld aan de cellulaire 
immuniteitt in het voorkomen van CMV replicatie en ziekte. Het doel van de in dit 
proefschriftt gedocumenteerde studies was om te bepalen welke immunologische 
factorenn bijdragen aan progressie naar AIDS met CMV-gerelateerde ziekte. Daarom 
werdd de dynamiek van aantal, functie en fenotype van CMV-specifïeke T cellen 
geanalyseerdd tijdens het natuurlijke verloop van de HIV-1 infectie. 

CMV-specifïekee CD8+ en CD4+ T-cel responsen werden bestudeerd in een 
longitudinalee studie, in parallel met de hoeveelheid CMV in het lichaam in zowel 
langdurigg asymptomatische patiënten, als patiënten die progressie naar AIDS lieten 
zien,, al of niet met CMV-gerelateerde ziekte (hoofdstuk 2). In het jaar voordat CMV-
gerelateerdee ziekte begint, verloren patiënten met progressie naar AIDS en CMV-
gerelateerdee ziekte hun CMV-specifïeke IFNY+CD4+ T cellen. Hoewel er hoge 
aantallenn CMV-specifïeke CD8+ T cellen in hun lichaam aanwezig bleven, 
produceerdee alleen een klein gedeelte van deze cellen IFNy, waarschijnlijk omdat er 
onvoldoendee CD4+ T helper cellen aanwezig waren. Tegelijkertijd werd de controle 
overr de verspeiding van CMV verloren en nam de hoeveelheid CMV aanwezig in het 
lichaamm fors toe. Opmerkelijk was dat in een groot gedeelte van de CMV-specifïeke 
CD8++ T cellen perforine en granzyme B aanwezig was. Om dit verder te onderzoeken 
werdd de expressie van een panel vaak gebruikte fenotypische merkers geanalyseerd 
(hoofdstukk 3). In patiënten met progressie naar AIDS en CMV-gerelateerde ziekte 
werdenn zeer gedifferentieerde CMV-specifïeke CD8+ T cellen gedetecteerd, die 
CD45RO+/",, CD27~, CCR7" waren en hoge CD57 expressie en verhoogde Ki67 
expressiee hadden. Dit fenotype komt overeen met effector eigenschappen, zoals het 
dodenn van een geïnfecteerde cel door middel van perforine en granzyme B 
gemedieerdee cytotoxiciteit. De stijgende aantallen CM V-geïnfecteerde cellen, 
ondankss de ruime aanwezigheid van CMV-specifïeke perforine+granzyme B+ CD8+ T 
cellen,, suggereren dat deze cellen niet beschermend werken, maar mogelijk bijdragen 
aann weefsel-geassocieerde immunopathologie, karakteristiek voor CMV ziekte. 

OmOm beter te begrijpen welke rol CD4+ T cellen mogelijk spelen in de progressie naar 
ziekte,, werden zowel de functie, in termen van IFNy en IL-2, als het fenotype van 
CMV-specifïekee CD4+ T cellen verder gedefinieerd (hoofdstuk 5). CMV-specifïeke 
IFNy-producerendee CD4+ T cells lieten een CD45RO+CD27~ effector fenotype zien 
enn veranderden naar het zeer gedifferentieerde CD45ROXD2T fenotype tijdens 
progressiee naar CMV-gerelateerde ziekte, terwijl hun proliferatieve capaciteit en de 
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productiee van zowel IL-2- en IFNy verloren ging. Aanwezigheid van antigeen kan een 
belangrijkee rol spelen in het aansturen van de differentiatie van de CMV-specifieke 
CD4++ T cellen naar een zeer gedifferentieerde fenotype. Dit kan een belangrijke rol 
spelen,, vooral in HIV infectie, waar chronische immuun activatie de immuun 
responsenn in het algemeen lijk t uit te putten. Tevens werden in dit onderzoek voor het 
eerstt CMV-specifieke klasse II tetramerische moleculen gebruikt (hoofdstuk 4 
beschrijftt de synthese van deze nieuwe klasse II tetrameren). CMV-specifieke 
tetrameer++ CD4+ T cellen konden worden gedetecteerd in twee langdurig 
asymptomatischee patiënten en in een patient met progressie naar AIDS en CMV-
gerelateerdee ziekte. Opmerkelijk was dat de tetrameer+ CD4+ T-cel aantallen afnamen 
gedurendee het verloop van de infectie in langdurig asymptomatische patiënten en 
lekenn te "verdwijnen" in de patient met progressie naar AIDS en CMV-gerelateerde 
ziekte.. Echter, door de simultane afname in proliferatieve capaciteit, kan de conclusie 
datt CD4+ T cellen daadwerkelijk fysiek verloren gingen nog niet worden getrokken. 

Behalvee de geavanceerde staat van differentiatie zoals geobserveerd in CMV-
specifiekee T cellen, werd ook de gehele CD4+ T-cel populatie geanalyseerd om te 
bepalenn wat er gebeurt met de door CMV-geïnduceerde ontwikkeling van de immuun 
responss zoals beschreven in HIV-negatieve, CMV-seropositieve volwassenen en 
kinderenn (hoofdstuk 3). CD4+ T cellen met het karakteristieke CD2TCD28" fenotype 
(waarvann eerder is aangetoond dat deze specifiek door CMV infectie wordt 
geïnduceerd)) werden in hoge aantallen aangetroffen in alle HTV* personen, en zelfs in 
nogg hogere aantallen in patiënten die AIDS met een CMV-gerelateerde ziekte 
ontwikkelden.. Ook het onder normale omstandigheden zeldzame, geheel 
gedifferentieerdee CD45RO"CD27" CD4+ fenotype nam significant toe in patiënten die 
AIDSS met een CMV-gerelateerde ziekte ontwikkelden. Het is dan ook niet verbazend 
datdat de gesuggereerde CMV-geïnduceerde ontwikkeling van de immuun respons het 
duidelijkstt was in patiënten met CMV-gerelateerde ziekte. CMV-geïnduceerde 
ontwikkelingg van de immuun respons speelt ook een rol in HlV-geïnfecteerde 
kinderenn met of zonder regelmatige uitscheiding van CMV in de urine (hoofdstuk 6). 
Expansiee van de CD45RA+CD27" effector CD8+ T-cel populatie bleek gecorreleerd 
aann CMV seropositiviteit en uitscheiding van CMV in de urine. CMV-specifieke 
IFNy-producerendee T-cel responsen in deze kinderen werden onderzocht om te 
bepalenn of deze waarneming veroorzaakt werd door een CMV-specifieke CD8 
effectorr T-cel toename. Hoewel de CMV-specifieke IgG waardes en aantallen van 
CD8++ effector T cellen in toenemende mate stegen in kinderen die regelmatig CMV 
uitscheidden,, was zowel hun CMV-specifieke IFNy-producerende CD8+ T-cel 
responss als de bijbehorende CD8+ CD45ROCD2T effector deelpopulatie verlaagd 
vergelekenn bij niet-uitscheidende kinderen. Dit zou goed het falen om CMV compleet 
tee onderdrukken kunnen verklaren zoals bewezen door de CMV uitscheiding door 
dezee kinderen. 
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Inn het laatste hoofdstuk (7), wordt een studie beschreven waarin HTV-, EBV- and 
CMV-specifiekee CD8+ T cellen longitudinaal werden geanalyseerd in patiënten met 
snellee (d.w.z. patiënten met progressie naar AIDS) en langzame progressie naar AIDS 
(d.w.z.. langdurig asymptomatische patiënten) om virus-specifieke CD8+ T-cel 
differentiatiee te vergelijken. Percentages van CMV-specifieke CD8+ T cellen namen in 
dee loop van de HTV infectie toe, in tegenstelling tot de percetages van HIV- and EBV-
specifiekee T-cellen die onveranderd bleven. CMV-specifieke T cellen lieten ook een 
verderr gedifferentieerd fenotype zien wat gereflecteerd werd door hogere fracties 
CD2TT en perforine+granzyme B+ CD8+ T cellen. Hoewel progressie naar ziekte het 
fenotypee en de functie van virus-specifieke T cellen beïnvloed, lijk t het waarschijnlijk 
datt CMV een "speciaal" virus is dat zeer immunogeen is en een zeer sterke immuun 
responss induceert en tevens een sterke invloed heeft op het totale immuun systeem. 

Samenvattendd laat het onderzoek beschreven in dit proefschrift zien dat chronische 
CMVV infectie geassocieerd lijk t te zijn met zeer gedifferentieerde CMV-specifieke 
CD8++ en CD4+ T cellen. Tevens lijk t CMV de immuun respons in het algemeen te 
beïnvloeden.. In personen met verminderde immuniteit, lijk t de differentiatie van T 
cellenn zich verder te hebben voortgezet, mogelijk door herhaaldelijke bloodstelling 
aann antigeen. Het antivirale effect van IFNy lijk t een cruciale rol te spelen. Als IFNy-
producerendee functionele CMV-specifieke CD4+ T cellen verdwijnen en CMV-
specificc IFNY +CD8+ T cellen afnemen, lijk t CMV replicatie niet langer onder controle 
enn kan het virus zich verspreiden. Het cytopathische karakter van CMV en de hoge 
aantallenn van perforine+granzyme B+ CMV-specifieke CD8+ T cellen kunnen de 
ernstigee immunopathologische karakteristieken van CMV-gerelateerde ziekten 
verklaren. . 
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