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T cel activatie vindt plaats na herkenning van een verwant antigeen, welke gebonden is aan de 

major histocompatibility complex (MHC) molecuul, via hun T cel receptor (TCR). Hierna is 

de klonale expansie, differentiatie en polarisatie van T cellen afhankelijk van costimulatoire 

moleculen en de cytokine milieu. In hoofdstuk 1,  wordt T cel activatie in meer detail 

beschreven met als focus de effecten van costimulatoire moleculen. Hierbij wordt er specifiek 

gekeken naar de effecten van de leden van de TNFR superfamilie op adaptieve immuun 

responsen. Dit proefschrift focust op de functie van twee leden van de TNFR superfamilie, 

namelijk CD27 en GITR, in T cel homeostase en immuun activatie. 

De glucocorticoid-induced tumor necrosis factor receptor family-related protein (GITR) komt 

tot expressie op geactiveerde T cellen en regulatoire CD4+ T cellen. Om meer inzicht te 

verkrijgen in de functie van GITR op deze functioneel tegenovergestelde cel types, hebben 

wij een muis model ontwikkeld waarbij GITRL constitutief op B cellen tot expressie komt, en 

hebben wij de effecten beoordeeld van chronische GITR signalering op T cel activatie, 

differentiatie en proliferatie in vivo (hoofdstuk 2). Middels deze muizen hebben we gevonden 

dat overexpressie van GITRL een accumulatie van zowel effector als regulatoire T cellen 

induceert, maar geen effect heeft op CD8+ T cellen noch op naïeve CD4+ T cellen. De 

betreffende toename was de consequentie van toegenomen proliferatie van effector en 

regulatoire CD4+ T cellen en niet door verhoogd differentiatie van naïeve T cellen. Tevens 

zorgde GITR ligatie voor een verhoogde activatie status van regulatoire T cellen, maar 

beïnvloede hun suppressieve capaciteit niet. Bovendien resulteerde de overexpressie van 

GITRL in een functioneel beschermend effect in een auto-immuun model, namelijk 

experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), omdat er een significante vertraging in 

de pathogenese van het model optrad. Hierbij concluderen we dat costimulatie middels GITR 

 221



   

een functioneel balans teweeg brengt tussen CD4+ effector en regulatoire T cellen middels het 

versterken van de proliferatie van beide cel types. 

Na herkenning van een antigen door de B cel receptor zijn er additionele signalen nodig van 

helper T cellen om verder te differentiëren tot plasma of memory B cel. Wij postuleerden dat 

de humoraal immuun systeem beïnvloed zou kunnen worden door de toename van regulatoire 

en effector CD4+ T cellen (hoofdstuk 3). Alhoewel de B cel ontwikkeling en terminale 

differentiatie van B cellen in de milt niet beïnvloed was in GITRL TG muizen, hadden deze 

muizen verhoogd IgA en verlaagd IgG3 titers, welke suggestief is voor gemoduleerd B cel 

responsen. Na in vitro stimulatie van B cellen afkomstig van de milt, was een normale 

immunoglobuline productie te zien van GITRL TG B cellen, welke indicatief is dat er geen 

intrinsieke B defect is in deze muizen. Een interessante bevinding is dat de absolute aantallen 

van mucosale B cel subsets werd beïnvloed door transgene overexpressie van GITRL. GITRL 

TG muizen hadden een verlaging van de absolute aantallen van peritoneale B1 B cellen, 

terwijl de absolute aantallen van de B2 B cel subset was verhoogd; welke correleert met een 

verhoogd IgA immunoglobuline titer. De verhoogde IgA titers in GITRL TG muizen waren 

niet beschermend tegen een influenza infectie vergeleken met WT muizen. In conclusie, de 

GITR-GITRL axis van costimulatie moduleert de absolute aantallen van mucosaal 

gerelateerde B cel subsets, verlaagd IgG3 responsen en stimuleerd IgA responsen in vivo. 

Vergelijkbaar met de effecten die geobserveerd werden in GITRL TG muizen, resulteert 

transgene overexpressie van CD70, de ligand voor CD27, in een expansie van IFN�-

producerende CD4+ T cellen in vivo. In contrast met GITRL TG muizen, depleteren CD70 TG 

muizen uiteindelijk hun naïeve CD4+ T cel compartiment, en ervaren een vroege mortaliteit 

door opportunistische pulmonaire infecties. Omdat macrofagen gewichtige spelers zijn in de 

verdediging tegen pulmonaire pathogenen en IFN� een belangrijk factor in macrofaag 

activatie is, hebben wij de effecten bepaald van chronische immuun activatie via CD70-
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gedreven costimulatie op de myeloïde compartiment (hoofdstuk 4). CD70 TG muizen hebben 

een IFN� afhankelijke toename in absolute aantallen van geactiveerde monocyten, welke 

MHC klasse II hoog tot expressie hebben, vergeleken met WT muizen. Deze geactiveerde 

monocyten hadden normale fagocytose en migratie karakteristieken in vitro, maar hadden een 

verhoogd vatbaarheid voor IFN�-afhankelijke apoptose. Hierdoor konden monocyten van 

CD70 TG muizen niet accumuleren bij inflammatoire locaties in vivo en waren deze muizen 

duidelijk beschermd tegen atherosclerose. Deze resultaten verduidelijken dat CD70-gedreven 

immuun activatie de myeloïde compartiment moduleert, welke aan de ene kant de risico op 

opportunistische infecties verhoogd en aan de andere kant beschermend werkt tegen 

atherosclerose. 

Normaliter is costimulatie van T cellen via CD27 signalering afhankelijk van de transiënte 

expressie van CD70 op cellen van de immuun systeem (T, B en DC’s) na activatie. Echter, 

gedurende chronische immuun activatie wordt CD70 constitutief en hoog tot expressie 

gebracht op geactiveerde T cellen. Chronische immuun activatie resulteert tevens in verhoogd 

formatie en uitputting van effector CD8+ T cellen, en resulteert in het falen om een memory 

CD8+ T cel compartiment te ontwikkelen. Om de functionele consequentie van verhoogd 

CD27 ligatie op T cel homeostase te bepalen gedurende chronische immuun activatie, hebben 

wij transgene muizen ontwikkeld welke CD70 constitutief tot expressie brengt op T cellen 

(CD2-CD70TG). De CD2-CD70TG muizen hadden verhoogd aantallen van CD8+ effector T 

cellen, welke fenotypisch vergelijkbaar waren met uitgeputte cellen die gevonden worden 

tijdens chronische inflammatie (hoofdstuk 5). Een interessant punt is dat de formatie van 

CD4+ effector T cellen niet was beïnvloed in CD2-CD70TG muizen. CD70 gedreven 

costimulatie verhoogd de primaire CD8+ T cel response tegen influenza A infectie, maar liet 

een verzwakt handhaving van memory CD8+ T cellen. Hierdoor concluderen wij dat CD70 
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gedreven costimulatie de CD8+ T cel homeostase dereguleert, vergelijkbaar met 

gebeurtenissen die gevonden worden bij chronische inflammatie. 

Normaal gesproken is de formatie van CD4+helper T (TH) cellen afhankelijk van 

costimulatoire moleculen en polariserende cytokines. In hoofdstuk 6 hebben wij onderzocht 

of CD27 signalering de formatie van helper T cel formatie beïnvloed door het geven van 

instructieve, ondersteunende of inhibiterende signalen voor TH differentiatie. CD70 gedreven 

costimulatie versterkt de formatie van IFN�-producerende TH1 gepolariseerde cellen in TH1 

vatbare C57Bl/6J muizen, maar beïnvloede niet de helper T cel formatie in TH2 vatbare 

Balb/c muizen. Tevens beïnvloede CD27 signalering niet de formatie of activatie status van 

regulatoire T cellen in vivo. Door het stimuleren van CD4+ T cellen in vitro in aanwezigheid 

of afwezigheid van CD70 gemedieerde costimulatie hebben wij gevonden dat CD27 

signalering niet alleen de formatie van IFN� producerende CD4+ T cellen ondersteund maar 

ook van IL13 producerende CD4+ T cellen, afhankelijk van de cytokine milieu en de 

genetische achtergrond, terwijl het TH17 polarisatie blokkeert. In CD70 TG Balb/c muizen 

resulteert de inductie van allergische luchtweg inflammatie, een typische TH2 polariserende 

pathologie, in versterkt formatie van IFN� producerende CD4+ T cellen, zonder TH2 

responsen te remmen. Tevens en in lijn met een ondersteunende (in plaats van instructieve) 

rol, moduleert CD27 signalering niet de expressie niveaus van transcriptie factoren. In 

conclusie zijn deze data indicatief dat CD27 signalering TH1 differentiatie ondersteund, TH2 

formatie toestaat en TH17 formatie blokkeert. 

Hoofdstuk 7 laat een overzicht zien van de actuele kennis van costimulatie via leden van de 

TNFR superfamilie in het algemeen en CD27 in het bijzonder, en hoe adaptieve immuun 

responsen worden gemoduleerd afhankelijk van de timing, context en intensiteit van deze 

costimulatoire signalen. In lijn met de observaties gepresenteerd in dit proefschrift stellen wij 
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voor dat excessieve costimulatie de immunoregulatoire balans van de immuun system kan 

beïnvloeden en kan leiden tot immuun pathologie. 
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