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Samenvatting
Vaccinatie tegen griep is de belangrijkste strategie om verspreiding van het griepvirus 
te beheersen, niet alleen tijdens de jaarlijks terugkerende epidemieën maar ook 
tijdens een eventuele pandemie. De huidige vaccins hebben echter een aantal 
tekortkomingen. Ze moeten per injectie worden toegediend (met uitzondering van 
het verzwakte levende griepvirus Flumist®), de productiecapaciteit is beperkt, de 
immuunreactie die ze opwekken is niet optimaal en ze zijn niet stabiel tijdens opslag.

In dit proefschrift zijn twee verschillende strategieën onderzocht om deze 
tekortkomingen op te lossen. De eerste strategie behelst de ontwikkeling van een 
droog en stabiel poeder voor pulmonale toediening waarin behalve het vaccin 
ook een adjuvans is verwerkt. De tweede strategie richtte zich op de ontwikkeling 
van een sublinguale (s.l.) tablet waarin een gestabiliseerd vaccin is verwerkt dat 
gemaakt is van een pandemische influenzastam die eerder heeft gecirculeerd. Een 
dergelijke s.l. tablet zou mogelijk gebruikt kunnen worden als een “primer” voor een 
daaropvolgende intramusculaire (i.m.) injectie met een vaccin vervaardigd van de 
pandemische influenza stam die op dat moment circuleert (heterologe stam). Deze 
vaccinatiestrategie is aantrekkelijk omdat de s.l. tablet stabiel is en een vaccin bevat 
wat gebaseerd is op een al bekend en dus beschikbaar virus. Het product kan dus 
op voorraad geproduceerd worden en nadien tijdens een pandemie worden ingezet.

Belangrijke aandachtspunten van het onderzoek dat beschreven is in dit proefschrift 
zijn:

1. De fysische en immunologische stabiliteit gedurende opslag van 
gesproeivriesdroogde vaccinpoeders voor pulmonale toediening.

2. Het behoud van de immunogeniciteit van het adjuvans tijdens het 
sproeivriesdrogen van een waterige dispersie van het adjuvans samen met het 
influenzavaccin en stabiliserende hulpstoffen. 

3. Het behoud van het vermogen om immuunreacties op te roepen na pulmonale 
toediening van deze gesproeivriesdroogde poeders. 

4. De sublinguale “priming” van het immuunsysteem (met gestabiliseerd vaccin) 
voorafgaande aan een intramusculaire vaccinatie met een heteroloog vaccin.

Hoofdstuk 1 is algemene inleiding op het werk dat in dit proefschrift is beschreven.

In hoofdstuk 2 wordt een literatuuroverzicht gepresenteerd over griepvaccins waarin 
het antigeen is geformuleerd tot een deeltjesstructuur. Geconcludeerd werd dat deze 
vaccins de potentie hebben om een veel betere immuunreactie te induceren dan 
de conventionele “subunit”- of “split”-vaccins omdat ze veel meer op het intacte 
influenzavirus lijken. Daarnaast zijn de uitdagingen besproken met betrekking tot 
regelgeving en registratie die verbonden zijn aan de implementatie van deze vaccines. 
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In hoofdstuk 3 werd de fysische en immunogene stabiliteit van “influenza whole 
inactivated virus vaccine” (WIV) poeders voor pulmonale toediening geëvalueerd. 
WIV werd gesproeivriesdroogd in aanwezigheid van inuline, dextraan en een mengsel 
van dextraan en trehalose. Alle drie gesproeivriesdroogde poeders bleken geschikt te 
zijn voor pulmonale toediening. Bovendien bleef de antigeniciteit van het vaccin 
tijdens het sproeivriesdrogen volledig behouden. De vaccinpoeders werden gedurende 
drie maanden opgeslagen bij -20 , 2-8 , 30 en 40 °C. De deeltjesgrootteverdeling 
en het specifieke oppervlak van alle drie vaccinpoeders bleven onveranderd tijdens 
opslag bij temperaturen tot en met 30 °C. Ook het receptorbindend vermogen 
en de antigeniciteit van de vaccinpoeders bleven gedurende deze opslagcondities 
volledig behouden. De immunogene stabiliteit van de geformuleerde poeders 
werd geëvalueerd in muizen. Hieruit bleek dat ook de immunogeniciteit van de 
vaccinpoeders volledig intact bleef tijdens opslag gedurende drie maanden bij 30 
°C. Wel werd in de dierstudies gevonden dat er tijdens opslag waarschijnlijk subtiele 
veranderingen in de poederstructuur waren opgetreden. Deze resulteerden in een 
niet optimale longdepositie wanneer er gebruik werd gemaakt van een disperser die 
het poeder niet krachtig genoeg kan dispergeren. Dit probleem deed zich echter niet 
voor met dispersers die wel in staat waren om de poeders krachtig te dispergeren. 

In hoofdstuk 4 werd onderzocht of δ-inuline kan worden toepast als adjuvans 
voor pulmonale influenzavaccinatie. δ-inuline werd toegevoegd aan een vloeibare 
influenzavaccinformulering die vervolgens werd toegediend aan muizen, zowel via 
i.m. injectie als via de pulmonale route. Met betrekking tot IgG antilichaamtiters 
in het serum en nasale IgA antilichaamtiters, induceerde de pulmonale toediening 
zonder δ-inuline een betere immuunreactie dan i.m. vaccinatie. Pulmonale vaccinatie 
induceerde echter een (ongewenste) dominante Th2 immuunreactie. De toevoeging 
van δ-inuline aan het pulmonale vaccin voorkwam dit nadeel. Pulmonale toediening 
van het vaccin met δ-inuline resulteerde namelijk in een evenwichtige Th1/Th2 
immuunreactie. Een ander voordeel van het δ-inuline geadjuvanteerde pulmonale 
vaccin was dat het veel hogere nasale IgA antilichaamtiters induceerde dan het 
pulmonale vaccin zonder δ-inuline. In alle gevallen werden hemagglutinatietiters 
van > 40 gevonden. Algemeen wordt aangenomen dat hemagglutinatietiters boven 
deze grens leiden tot een goede bescherming tegen het virus. Uit de resultaten kan 
geconcludeerd worden dat toevoeging van δ-inuline aan het pulmonale vaccin leidt 
tot een betere immuunreactie dan van het niet-geadjuvanteerde pulmonale vaccin of 
van het geadjuvanteerde i.m. vaccin.

In hoofdstuk 5 werd het adjuvans monophosphoryl lipide A (MPLA) samen met 
WIV ingesloten in een matrix van inulineglas door middel van sproeivriesdrogen. 
Vervolgens werden de fysische en immunologische eigenschappen van het 
vaccinpoeder voor pulmonale immunisatie onderzocht. Laserdiffractiemetingen 
toonden aan dat de deeltjesgrootteverdeling van het verkregen vaccinpoeder 
geschikt was voor inhalatie. Het behoud van de adjuvansactiviteit van MPLA 
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tijdens sproeivriesdrogen werd bevestigd in experimenten waarbij de NFkB 
activatie van RAW-Blue™ cellen werd bestudeerd. Daarnaast is met het bepalen 
van de hemagglutinatietiter aangetoond dat het receptorbindend vermogen van 
het vaccin tijdens sproeivriesdrogen niet was veranderd. Voorts werd het behoud 
van de immunogeniciteit van WIV bevestigd in muizenstudies. Het MPLA 
geadjuvanteerde pulmonale vaccinpoeder induceerde hogere IgA antilichaamtiters 
dan het vaccinpoeder zonder MPLA. Insluiting van MPLA in het vaccinpoeder 
induceerde ook een meer evenwichtige Th1/Th2 immuunreactie dan het pulmonale 
vaccinpoeder zonder MPLA. Ten slotte is gevonden dat muizen die gevaccineerd 
werden met het geadjuvanteerde vaccinepoeder via de pulmonale route even goed 
beschermd waren tegen een infectie met het virus als muizen die i.m. gevaccineerd 
waren met het “subunit” vaccin. Geconcludeerd werd dat het MPLA geadjuvanteerde 
pulmonale vaccinpoeder betere mucosale en systemische immuunreacties induceerde 
dan het pulmonale vaccin zonder MPLA.

In hoofdstuk 6 werden verschillende adjuvantia geëvalueerd voor pulmonale 
vaccinpoeders. De onderzochte adjuvantia zijn palmitoyl-3-cysteïne-serine-lysine-4 
(Pam3CSK4 , een TLR-1 en TLR-2 ligand) , MPLA (een TLR-4 ligand) , CpG 
oligodeoxynucleotide (CpG- ODN-1826 , een TLR-9 ligand) en GPI-0100 (een 
saponine dat geen TRL receptorbinding vertoont). Door middel van sproeivriesdrogen 
werden poeders verkregen met daarin ingesloten de verschillende adjuvantia, WIV en 
inuline als stabilisator. Experimenten met de NFκB reporter cellijn toonden aan dat 
de immuunstimulerende eigenschappen van de TLR liganden en het WIV tijdens 
het sproeivriesdrogen behouden bleven. Alle TLR liganden induceerden systemische 
immuunreacties bij muizen, maar geen substantiële mucosale immuunreacties. GPI-
0100 daarentegen induceerde zowel sterke systemische als mucosale immuunreacties 
in vergelijking tot het vaccin zonder adjuvans. Ook bleken muizen die pulmonaal 
waren gevaccineerd met de GPI-0100 formulering gedeeltelijk beschermd tegen een 
infectie met een virus van een heterologe stam. De conclusie was dat GPI-0100 een 
veelbelovend adjuvans is voor pulmonale griepvaccins.

In hoofdstuk 7 werd onderzocht of de s.l. toediening van het griepvaccin kan 
fungeren als “primer” voor een latere i.m. “boost” met een heteroloog griepvaccin. Het 
zou ideaal zijn als een dergelijke “primer” toegediend zou kunnen worden in de vorm 
van een stabiele s.l. tablet. Daarom werd WIV gevriesdroogd in de aanwezigheid van 
inuline als stabilisator. Met SDS-PAGE en het bepalen van de hemagglutinatietiters 
werd aangetoond dat het vaccin tijdens vriesdrogen intact bleef. Het met suikerglas 
gestabiliseerde vaccin kon vervolgens worden geformuleerd tot een s.l. tablet met 
gewenste eigenschappen met betrekking tot oplossnelheid en mechanische sterkte. 
Bij proeven met muizen werden echter geen tabletten s.l. toegediend maar werd 
het gevriesdroogde vaccin gereconstitueerd en werd de verkregen waterige dispersie 
vervolgens s.l. toegediend. De reden hiervoor was dat de s.l. toediening van tabletten 
aan muizen praktische problemen oplevert. Na s.l. vaccinatie kregen de muizen een 
heteroloog vaccin i.m. toegediend. Deze immunisatiestrategie leidde tot de inductie 
van serum IgG en nasale IgA antilichaamtiters tegen zowel homologe als heterologe 
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influenzastammen. De conclusie was dat de s.l. vaccinatie inderdaad kan dienen als 
een “primer” van de immuunreactie voor een daaropvolgende i.m. booster met een 
heteroloog vaccin.

In dit proefschrift is aangetoond dat het mogelijk is om door middel van 
sproeivriesdrogen een vaccinpoeder te produceren dat geschikt is voor pulmonale 
toediening en dat gedurende lange tijd buiten de koelkast bewaard kan worden. 
Pulmonale toediening van het griepvaccin heeft grote voordelen boven de 
gebruikelijke i.m. injectie onder andere omdat het een naaldvrije toedieningsvorm 
is en omdat het eenvoudig toe te dienen is. Daarnaast heeft pulmonale toediening 
de potentie om naast een immuunreactie in de algemene circulatie ook een 
immuunreactie in de luchtwegen te induceren. Dit zou tot een betere bescherming 
tegen griep kunnen leiden aangezien het virus ook via de luchtwegen het lichaam 
binnendringt. Muizenstudies toonden aan dat pulmonale toediening van het 
vaccin inderdaad lokale immuunreacties induceerden. De nasale immuunreacties 
waren echter niet optimaal en bovendien werd een dominante Th2 immuunreactie 
gevonden en niet een evenwichtige Th1/Th2 immuunreactie. Deze nadelen 
konden ondervangen worden door de toevoeging van verschillende adjuvantia. 
De verbetering van de immuunreactie door pulmonale griepvaccin formuleringen 
waarin ook geschikte adjuvantia zijn opgenomen zou kunnen leiden tot een 
verlaging van de vaccindosis. Dit vermindert de druk op de productiefaciliteiten van 
het griepvaccin tijdens een epidemie of pandemie. In inleidende experimenten werd 
aangetoond dat de pulmonale toediening van het inuline-gestabiliseerd vaccin een 
milde ontstekingsreactie induceerde. Uitgebreide toxiciteitstudies zullen nog moeten 
worden uitgevoerd om de veiligheid van de pulmonale vaccinpoeders (met adjuvantia) 
te kunnen garanderen. Voor de pulmonale toediening werden enkel muizenstudies 
uitgevoerd. Voordat de stap naar de mens kan worden gemaakt zullen eerst nog 
uitgebreide onderzoeken in grotere proefdiermodellen, bijvoorbeeld katoenratten en 
fretten, moeten worden uitgevoerd waarbij ook de bescherming tegen het griepvirus 
nader moet worden bestudeerd.

In dit proefschrift is verder aangetoond dat s.l. toediening van het griepvaccin (in 
tabletvorm) kan dienen als een “primer” voor een daaropvolgende i.m. injectie 
met een heteroloog vaccin. Een dergelijke vaccinatiestrategie zou met name grote 
voordelen bieden tijdens een pandemie. In tegenstelling tot een epidemie moeten 
tijdens een pandemie grote delen van de bevolking worden gevaccineerd. Daarnaast 
bestaat het vaccinatieregime meestal uit twee doses, een “primer” en een “booster”. 
Hierdoor moet er binnen korte tijd zeer veel vaccin worden geproduceerd hetgeen 
gezien de beperkte productiefaciliteiten onmogelijk zou kunnen zijn. Met de 
hierboven beschreven  strategie zou de “primer” kunnen worden vervangen door 
een vaccin dat gemaakt is van een pandemische influenzastam die eerder heeft 
gecirculeerd. Dit zou de druk op de productiefaciliteiten om twee redenen enorm 
verlichten. Ten eerste hoeft er veel minder vaccin op basis van het virus dat dan 
circuleert te worden geproduceerd aangezien alleen de “booster” van dit vaccin hoeft 
te worden toegediend. Ten tweede is er meer tijd om het vaccin te produceren omdat 
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het vaccin pas gereed hoeft te zijn op het moment dat de “booster” toegediend 
moet worden. Ook is aangetoond dat het “primer” vaccin verwerkt kan worden tot 
een stabiele s.l. tablet. Een dergelijke tablet heeft grote voordelen boven vloeibare 
formuleringen omdat het buiten de koelkast bewaard kan worden, gemakkelijk 
te distribueren is en eenvoudig toegediend kan worden. Ook bij dit onderzoek 
werden alleen muizenstudies uitgevoerd en er zal dus ook bij deze vaccinatiestrategie 
onderzoek bij grotere proefdieren moeten worden uitgevoerd voordat het klinisch 
kan worden getest in de mens. Verder moet nog worden onderzocht in hoeverre deze 
vaccinatiestrategie leidt tot een adequate bescherming tegen het heterologe virus. 
Verschillende adjuvantia zouden kunnen worden geëvalueerd om de immuunreactie 
verder te verbeteren. Ten slotte zou onderzocht kunnen worden of de immuunreactie 
verbeterd kan worden door een s.l. “primer” te combineren met een heterologe s.l. 
of pulmonale “booster”.
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