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SAMENVATTING 

Het lichaam is uitgerust met het immuunsysteem om het te beschermen tegen 

ziekteverwekkers. T cellen zijn een belangrijk onderdeel van het adaptieve immuunsysteem 

in de strijd tegen pathogene organismen en kwaadaardige cellen. 

Antigeen presenterende cellen zoals dendritische cellen (DC) zijn in staat dode cellen, 

pathogene organismen of hun producten op te nemen en te verwerken voor presentatie aan 

T cellen. Zij surveilleren in de perifere weefsels van het lichaam op zoek naar deze 

structuren. In secondaire lymfoïde organen zoals lymfeklieren presenteren DC kleine 

stukjes eiwit (peptide) afkomstig van het pathogene organisme in een MHC molecuul aan 

naïeve T cellen. De specificiteit van een T cel voor een peptide en daarmee voor het 

pathogene organisme wordt bepaald door de T cel receptor (TCR) op diens oppervlak. 

Doordat de samenstelling van de genen die coderen voor de TCR zeer variabel is, is de 

specificiteit van de TCR en dus de T cel eveneens zeer variabel. Door deze variabiliteit is 

het immuunsysteem in staat pathogene organismen specifiek te herkennen en te bestrijden. 

Alleen als tijdens de interactie van de T cel en de DC de nodige co-stimulatoire signalen 

worden gegeven aan de T cel, zal deze geactiveerd worden en gaan delen om de populatie 

pathogeen-specifieke T cellen te vergroten. Daarnaast zal de T cel gaan differentiëren, om 

vaardigheden te verwerven die eliminatie van het pathogeen mogelijk maken, zoals 

cytotoxiciteit en cytokine productie. Na differentiatie migreren T cellen naar de plaats van 

de infectie, waar ze het pathogene organisme vernietigen. Na opruiming van de 

ziekteverwekker zijn grote aantallen specifieke T cellen niet meer nodig en sterven 90-95% 

van de T cellen af. Een klein aantal T cellen overleeft deze massale sterfte en blijft 

aanwezig in het lichaam als geheugen T cellen. Deze geheugen T cellen zijn in staat sneller 

en effectiever te reageren als het lichaam opnieuw geïnfecteerd wordt met hetzelfde 

pathogene organisme. 

Om deze processen correct te laten verlopen zijn naast een TCR signaal ook signalen van 

co-stimulatie moleculen nodig. Het werk beschreven in dit proefschrift heeft zich gericht op 

het ophelderen van de rol van CD27 en sterk verwante moleculen in het reguleren van de 

specifieke immuun respons. CD27 is een receptor die zich op de meeste T cellen, sommige 

B cellen, NK cellen en DC bevindt. Het ligand voor CD27, CD70, is alleen beschikbaar in 

een geactiveerd immuunsysteem op geactiveerde T en B cellen en geactiveerde DC. Uit in 

vitro onderzoek was het bekend dat CD27 signalen de toename van geactiveerde T cellen 

konden bevorderen. Om de rol van CD27 in vivo op te helderen, bestudeerden we T en B 

cel reacties in CD27-deficiënte muizen. 

Gezien de expressie van CD27 op thymocyten, is het mogelijk dat CD27 de T cel 

ontwikkeling bevordert. In de afwezigheid van CD27 zijn thymocyten populaties en 
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perifere T cel populaties echter normaal (hoofdstuk 2). Experimenten met de CD27_/" muis 

konden geen bewijs leveren voor een eerder voorgestelde functie van CD27 in het 

ondersteunen van de pre-TCR gemedieerde T cel ontwikkeling. Positieve en negatieve 

selectie van thymocyten werd onderzocht met TCR transgene muizen, maar bleken niet 

aangedaan in de afwezigheid van CD27. Een constitutief CD27 signaal door transgene 

expressie van CD70 op B cellen kon centrale tolerantie en perifere deletie niet beïnvloeden. 

In hoofdstuk 3 staan de gevolgen van CD27-deficiëntie beschreven voor influenza 

virusspecifieke CD4+ en CD8+ T cellen beschreven. Geïsoleerde T cellen van CD27_/" 

muizen lieten een verminderde expansie in vitro zien, waaraan verminderde cel cyclus 

activiteit niet ten grondslag lag. Na intranasale influenza virus infectie waren zowel de 

primaire CD4+ als CD8+ T cel respons verlaagd. CD4+ effector T cel functies, zoals 

specifieke proliferatie en IFN-y productie, en CD8+ effector T cel functies, zoals 

cytotoxiciteit en IFN-y productie, waren onveranderd. De geheugen of secondaire T cel 

respons was het meest dramatisch verminderd. CD8+ virusspecifieke T cel aantallen die 

accumuleerden op de plaats van de infectie, de long, waren vergelijkbaar met die van de 

primaire respons. 

De bijdrage van CD27 werd vergeleken met die van het goed onderzochte co-stimulatie 

molecuul CD28. CD27 bleek de belangrijkste factor te zijn voor de accumulatie van 

virusspecifieke T cellen op de plaats van infectie, de long (hoofdstuk 4). Beide moleculen 

leverden een belangrijke complementaire bijdrage aan de primaire en secondaire influenza 

respons, maar deden dat via verschillende mechanismen. Terwijl CD28 vooral de celdeling 

versnelt, ondersteunt CD27 de overleving van geactiveerde T cellen tijdens de 

virusspecifieke respons zonder de celdeling te beïnvloeden. CD27 leverde deze 

ondersteuning aan delende cellen op de plaats van de T cel activatie, de long drainerende 

lymfeklieren, en zou dit ook kunnen doen op de plaats van infectie. 

Naast de T cel respons, hebben we ook de B cel immuniteit bestudeerd in afwezigheid van 

CD27 (hoofdstuk 5). Het was bekend dat CD27 plasma cel differentiatie in vitro kan 

versnellen. Echter, afwezigheid van CD27 had geen invloed op de productie van 

immunoglobulinen IgM, IgG of IgA na influenza virus infectie, of op somatische hyper 

mutatie van de B cel receptor. Het ontstaan van B cel follikels was wel vertraagd in CD27"'" 

muizen. Adoptieve transfer experimenten lieten zien dat CD27 bijdraagt aan het ontstaan 

van de B cel follikel via een CD28 afhankelijke en onafhankelijke route. In een CD28 

deficiënte omgeving kon het overbrengen van CD27+ T cellen het ontstaan van B cel 

follikels en plasma cel differentiatie te weeg brengen. De CD28 afhankelijke route wordt 

gereguleerd door de interactie van CD27 op B cellen en CD70 op CD28-positieve T cellen. 

In hoofdstuk 6 werd de relatieve bijdrage van CD27 en die van sterk verwante moleculen 

OX40 en 4-1 BB naast elkaar vergeleken. Terwijl alleen de signalen van CD27 en 4-1 BB 

moleculen belangrijk waren voor het tot stand brengen van de primaire T cel respons, 
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waren alle receptor/ligand interacties onmisbaar voor de accumulatie van virusspecifieke T 

cellen in de secondaire respons. CD27 en OX40, en CD27 en 4-1 BB hadden een 

complementaire werking bij het tot stand brengen van de geheugen T cel populatie. De 

expressie van de liganden OX40L en 4-1 BBL was niet vereist tijdens de secondaire 

respons voor een adequate secondaire expansie. In plaats daarvan werd de capaciteit voor 

secondaire expansie door deze moleculen voorgeprogrammeerd in de T cellen tijdens de 

primaire respons. 

Het werk dat wordt gepresenteerd in dit proefschrift laat zien dat CD27 een belangrijk 

overlevingssignaal levert aan geactiveerde T cellen tijdens de celdeling. CD27 zou daarom 

een aangrijpingspunt kunnen zijn voor het optimaliseren van vaccinaties en therapieën. 

Recente verslagen aangaande de CD70 transgene muis laten zien dat voorzichtigheid 

geboden is. Bij deze muizen is de lymfocyten huishouding zodanig verstoord, dat de 

muizen vroegtijdig sterven aan immuno-deficiëntie gerelateerde ziekten. Dit toont aan dat 

excessieve CD27 signalen een averechts effect kunnen hebben. 

Uit het bestuderen van muizen die deficiënt zijn in verwante moleculen van CD27 zal 

waarschijnlijk blijken dat deze moleculen geen overlappende functie hebben. Integendeel, 

het TCR signaal zet een proces in de T cel in werking waarbij achtereenvolgend signalen 

van de TNFR familie nodig zijn voor een effectieve T cel respons en correcte vorming van 

geheugen T cellen. 
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