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Immunologische afweer tegen virale infecties: virusspecifieke T-cellen
in beeld
G.J.de Bree, E.M.M.van Leeuwen en R.J.M.ten Berge

– T-cellen spelen een centrale rol in de bescherming tegen virale infecties en het onder controle houden
van deze infecties.
– De T-celpopulatie bestaat uit diverse virusspecifieke geheugen-T-cellen. De verschillen in eigenschappen van deze T-cellen lijken vooral te worden bepaald door het type virus waartegen ze zijn
gericht.
– T-cellen die gericht zijn tegen persisterende virussen, zoals het cytomegalovirus, zijn cytotoxisch.
T-cellen die gericht zijn tegen virussen die na de eerste infectie geheel opgeruimd worden door het
afweersysteem, zoals het influenzavirus, zijn niet cytotoxisch.
– De ontwikkeling van nieuwe immunologische technieken, waaronder de detectie van virusspecifieke
cellen door middel van HLA-peptide-tetrameercomplexen, maakt het mogelijk de eigenschappen van
virusspecifieke T-cellen in bloed en organen te analyseren.
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In de strijd tegen virale infecties worden alle linies van het
afweersysteem ingezet, waaronder het aangeboren immuunsysteem en het verworven, specifieke immuunsysteem.
Naast de B-cellen, die voor antilichamen zorgen, hebben de
CD4+- en CD8+-T-lymfocyten een plaats in het verworven
immuunsysteem. Vooral de CD8+-T-lymfocyten spelen een
belangrijke rol in het langdurig onder controle houden van
persisterende virale infecties die niet direct door het afweersysteem kunnen worden geëlimineerd. Het zijn deze infecties die tot een hoge morbiditeit leiden onder immuungecompromitteerde patiënten, zoals transplantatiepatiënten en hiv-seropositieve mensen.
De kennis over de antivirale T-celgemedieerde afweer
heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen dankzij
betere technieken om de virusspecifieke T-cellen te analyseren. In dit artikel geven wij een overzicht van de huidige
kennis omtrent de opbouw van de virusspecifieke CD8+-Tcelafweer, de technieken die gebruikt kunnen worden om
deze afweer in kaart te brengen en mogelijke toepassingen
van die technieken in de medische praktijk.
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primaire en secundaire infectie:
de ontwikkeling van naïeve t-cel tot
geheugen-t-cel
Primaire infectie. Tijdens de eerste of primaire infectie met
een virus worden geheugen-T-cellen gevormd. Bij dit eerste
contact wordt het virus, in bijvoorbeeld de darm of de longen, opgenomen door een antigeenpresenterende cel (APC).
Deze APC migreert naar de lymfknoop, verwerkt ‘en passant’ het virus en presenteert stukjes van het virus als virale
peptiden, gekoppeld aan HLA-klasse I-moleculen, op zijn
celoppervlak. De lymfknoop is de ontmoetingsplaats bij
uitstek voor APC’s en naïeve T-cellen die zich daar bevinden.
Als de APC in de lymfknoop is aangekomen, wordt het
HLA-peptidecomplex op de APC herkend door de T-celreceptor (TCR) van een naïeve CD8+-T-cel (figuur 1). Het
TCR-signaal resulteert, in combinatie met een signaal van
de costimulatoire moleculen CD28 en CD27, in de activatie
van de T-cel.
Na activatie ondergaat de naïeve T-cel een klonale deling
waarbij vele dochtercellen ontstaan, alle gericht tegen hetzelfde virale peptide. Deze cellen hebben tijdens de delingsfase middelen zoals granzymen en perforine in stelling
gebracht om cellen op te ruimen die met het virus geïnfecteerd zijn (tabel 1).1 Vanwege deze capaciteiten worden deze
cellen ‘geheugen-effector-T-cellen’ genoemd.
Nadat de initiële infectie tot staan is gebracht, verdwijnt
het grootste deel van de geheugen-effector-T-celpopulatie
door geprogrammeerde celdood en uiteindelijk resteert
slechts 10% van de T-cellen.2 Deze T-celpopulatie houdt
zich gedurende vele jaren op in de circulatie en in potentiële
contactorganen, zoals de darmen, de longen en de huid.
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figuur 1. Tijdens een primaire virusinfectie wordt het virus door de antigeenpresenterende cel (APC) opgenomen. Het wordt dan,
verwerkt als virale peptiden, in het HLA-klasse I-molecuul gepresenteerd. Een naïeve T-cel in de lymfknoop herkent dit HLA-I-peptidecomplex met zijn T-celreceptor (TCR). Het TCR-signaal leidt, in combinatie met een signaal van de costimulatoire moleculen op het
oppervlak van de naïeve T-cel, tot de activatie van die cel. Die ondergaat vervolgens een klonale expansie en ontwikkelt zich tot geheugeneffector-T-cel. Tijdens dit proces verkrijgt de geheugen-effector-T-cel granzymen en perforine, waarmee cellen opgeruimd kunnen
worden die met het virus geïnfecteerd zijn.

Secundaire infectie. Bij een latere infectie met hetzelfde
virus wordt deze T-celpopulatie gereactiveerd. Ze is dan in
staat tot snelle deling en verkrijgt vlot effectormechanismen
(zie figuur 1). Dientengevolge zal een secundaire infectie
over het algemeen met minder klinische symptomen gepaard gaan.
geheugen-t-cellen en
geheugen-effector-t-cellen in het perifere
bloed en in de organen
Nader beschouwd blijkt de geheugen-T-celpopulatie niet
uniform. Ze bestaat uit verschillende typen cellen, aangeduid als geheugen- en geheugen-effector-T-cellen, die zich
van elkaar onderscheiden door de af- respectievelijk aanwezigheid van een directe cytotoxische capaciteit waarmee cellen kunnen worden opgeruimd die met een virus geïnfecteerd zijn. T-cellen met een directe cytotoxische capaciteit
bevatten granula met granzymen en perforine en worden
geheugen-effector-T-cellen genoemd. T-cellen zonder granzymen en perforine worden aangeduid als geheugen-T-cellen.1 Granzymen zijn proteasen die door de cel worden uit-

gestoten bij herkenning van een geïnfecteerde cel en die deze vernietigen. De T-cellen moeten eerst worden geactiveerd
voordat ze cytotoxisch worden en geïnfecteerde cellen kunnen doden. Men kan deze T-cellen labelen door celoppervlaktemarkers – zoals de costimulatoire moleculen CD28 en
CD27, de chemokinereceptor CCR7 en de activatiemarkers
CD45RA/R0 en IL-7Rα – te koppelen aan fluorochromen;
men kan ze dan door middel van flowcytometrische analyse
in beeld brengen en van elkaar onderscheiden (zie tabel 1).3
Geheel geëlimineerde versus persisterende virusinfecties. De
verschillen tussen geheugen-T-cellen en geheugen-effectorT-cellen houden verband met het soort virus waartegen de
T-cel gericht is. De geheugen-T-cellen zijn specifiek voor
virussen die na de eerste infectie geheel opgeruimd worden
door het afweersysteem, zoals het influenzavirus en het respiratoir syncytieel virus (RSV). De geheugen-T-cellen oefenen hun werkzaamheid tegen de virussen uit doordat ze cytotoxisch kunnen worden wanneer herinfectie plaatsvindt.
De cytotoxische geheugen-effector-T-cellen daarentegen
zijn gericht tegen virussen die na de eerste infectie weliswaar teruggedrongen worden door het afweersysteem, maar
nooit volledig opgeruimd worden. Tot deze groep van per-
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tabel 1. Het fenotype van naïeve T-cellen, geheugen-T-cellen en geheugen-effector-T-cellen1
type T-cel

naïeve T-cel
geheugen-T-cel
geheugen-effector-T-cel

oppervlakteantigeen

effectormechanisme

CD27

CD28

CCR7

IL-7Rα

CD45RA/R0

+
+/–
–

+
+/–
–

+
+
–

+
+
–

CD45RA
CD45R0
CD45RA

–
–
granzymen, perforine, IFNγ

CD = ‘cluster of differentiation’; CCR = chemokinereceptor; IL = interleukine; IFN = interferon; + = aanwezig; – = afwezig.

sisterende virussen behoren onder andere het cytomegalovirus (CMV), het epstein-barrvirus (EBV) en het hepatitis
C-virus (HCV).4 Verder is gebleken dat T-cellen die tegen
persisterende virussen gericht zijn, in veel grotere aantallen
in het perifere bloed voorkomen dan T-cellen die gericht
zijn tegen virussen die kunnen worden opgeruimd (tabel
2).5-10 De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat als het
virus continu aanwezig is in het lichaam, de T-cellen regelmatig weer geactiveerd worden en moeten blijven werken
om het virus onder controle te houden. T-cellen daarentegen die gericht zijn tegen verwijderbare virussen (influenzavirus, RSV), hoeven alleen in actie te komen als datzelfde
virus weer opnieuw het lichaam binnenkomt.
Deze gegevens werden verkregen middels onderzoek
van perifeer bloed. Recentelijk is aangetoond dat zich veel
grotere aantallen influenzaspecifieke T-cellen in de long bevinden dan in het perifere bloed (zie tabel 2). Deze cellen in
de long bleken ook andere eigenschappen te bezitten dan
circulerende influenzaspecifieke cellen. Ze bleken onder
andere in vitro een veel lagere activatiedrempel te hebben
dan dezelfde cellen in het perifere bloed.7 Er werd verondersteld dat dit verband houdt met het feit dat de luchtwegen
relatief frequent geïnfecteerd raken met het influenzavirus.

vlaktemarkers (figuur 2). De bestudering van virusspecifieke T-cellen door middel van tetrameren is alleen mogelijk
bij virussen waarvan een immunodominant epitoop bekend
is. Recente studies hebben immunodominante epitopen
van onder andere EBV,12 hiv,4 CMV,4 RSV8 13 en influenzavirus5 in kaart gebracht.
Het voordeel van deze techniek is dat virusspecifieke
T-cellen kunnen worden geanalyseerd zonder voorafgaande
stimulatie. Een beperking is echter dat alleen cellen bestudeerd kunnen worden van patiënten van wie de HLAtypering overeenkomt met de beschikbare tetrameren.

frequentie en fenotype van virusspecifieke
t-cellen

verwijderbaar virus
influenzavirus

HLA-peptide-tetrameercomplex. De laatste 10 jaar heeft de analyse van virusspecifieke CD8+-T-cellen een hoge vlucht genomen met de ontwikkeling van zogenaamde HLA-peptidetetrameercomplexen.11 Een tetrameer bestaat uit een multimeercomplex van 4, in vitro gesynthetiseerde, zware ketens
en lichte ketens van HLA-klasse I, aan elkaar gekoppeld en
gelabeld met een fluorochroom. De HLA-ketens worden gevormd tot een HLA-complex waarin het immunodominante
peptide van een virus opgenomen wordt.
Een CD8+-T-cel die het HLA-peptide-tetrameercomplex
herkent met zijn TCR, bindt zich specifiek aan de gelabelde
tetrameer. Op deze manier kunnen virusspecifieke T-cellen
worden gevisualiseerd en door middel van flowcytometrie
kunnen ze nader gekarakteriseerd worden voor celopper-
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mogelijke toepassing van
tetrameertechnologie in de kliniek
Het monitoren van de frequentie en de kenmerken van
virusspecifieke T-cellen door middel van tetrameertechnotabel 2. De frequenties van virusspecifieke T-cellen in het perifere bloed
en de longen
virus

T-celfrequentie*†
in bloed

RSV

persisterend virus
cytomegalovirus
epstein-barrvirus

0,06-1,6
0,03-0,46
0-0,34
0,02-0,15
0,003-0,07
0-0,07

0,5-3,8
0,4-5,5

tetrameer*
in longen

1,2-11,6

0,12-2,0

A25
A16
A1, A27
B78
A16
A17

A29
A2; B810

RSV = respiratoir syncytieel virus.
*Met een in vitro gesynthetiseerde tetrameer van HLA-eiwitten die men
met een fluorochroom heeft gelabeld, kan men cellen visualiseren die
het betreffende HLA-peptidecomplex kunnen binden aan hun T-celreceptor.
†Weergegeven als de fractie tetrameerpositieve cellen van het totaal van
de CD8+-T-cellen.
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RSV A1-tetramer

CD8

CD27

a

CD28

CD27

d

IL-7Rα

CD27
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CD45RA

c

CD27

CCR7

CD45RA

b

CD28

IL-7Rα

figuur 2. (a) Schematische voorstelling van een tetrameercomplex. Het complex bestaat uit 4 synthetische HLA-ketens die elk een
viraal peptide bevatten. Het complex is gelabeld met een fluorochroom. De tetrameer bindt zich aan een T-cel met een T-celreceptor
(TCR) die specifiek is voor het gebruikte virale peptide; (b) voorbeeld van de toepassing van een tetrameerkleuring van lymfocyten:
de ‘dotplot’ geeft het totaal aan lymfocyten weer. Op de x-as is de CD8-kleuring uitgezet en op de y-as de tetrameerkleuring. De cellen
die aankleuren met de tetrameren die specifiek zijn voor respiratoir syncytieel virus (RSV) bevinden zich in het kwadrant rechtsboven;
(c) 3 dotplots van het totale aantal CD8+-T-cellen, met van links naar rechts de verschillende markers: CD45RA versus CD27, CCR7
versus CD28, en CD27 versus IL-7Rα; (d) RSV-specifieke CD8+-T-cellen met een geheugenfenotype; elke dotplot geeft de tetrameerpositieve cellen uit het rechter bovenkwadrant in figuur b weer, voor dezelfde markers als in figuur c.

logie vindt momenteel nog slechts beperkt plaats binnen
de diagnostiek in de geneeskunde. Toch zijn er recentelijk
enkele onderzoeken verricht die aantonen dat deze techniek
ook kan worden toegepast in de kliniek. Een belangrijke
doelgroep wordt gevormd door immuungecompromitteerde patiënten met een hoog risico op ernstige symptomen bij
reactivatie van bijvoorbeeld CMV. Deze CMV-reactivatie is
voornamelijk het gevolg van remming dan wel afwezigheid
van een CD8+-T-celrespons op CMV. Reeds begin jaren
negentig van de vorige eeuw is er een pilotstudie verricht
waarin werd aangetoond dat de toediening van T-cellen uit
donorbeenmerg aan immuungecompromitteerde patiënten resulteerde in een betere controle van virale infecties.14
In een recente studie werden CMV-tetrameren gebruikt om
CMV-specifieke cellen te isoleren uit patiënten die een
stamceltransplantatie zouden ondergaan.15 Deze CMV-specifieke cellen werden in vitro vermenigvuldigd en vervolgens
teruggegeven. In de weken na de beenmergtransplantatie
hadden deze patiënten een betere immuniteit tegen CMV-

infectie en op lange termijn hielden zij deze infectie opmerkelijk goed onder controle. Deze studies bieden uitzicht
op een klinische toepassing van tetrameertechnologie in de
diagnostiek bij en de behandeling van patiënten met stoornissen in de virusspecifieke afweer.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
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Abstract
Immunological defense to viral infections: focus on virus-specific
T cells
– T cells play a central role in the control of and the protection against
viral infections.
– The T cell population consists of a diversity of virus-specific memory
T cells. The characteristics of these T cells seem to depend largely on
the type of virus for which they are specific.
– T cells directed against latent viruses, such as cytomegalovirus, are
cytotoxic cells. T cells directed against viruses that after the initial
infection are completely removed by the immune system, such as the
influenza virus, are non-cytotoxic cells.
– The development of new immunological techniques, such as the detection of virus-specific cells with HLA-peptide tetrameric complexes,
enables the characterization of the properties of virus-specific T cells
in the blood and organs.
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