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1. sameNvattiNg
Influenza infectie is nog steeds een van de belangrijke wereldwijde oorzaak van ziekte 
en sterfte. Vaccinatie wordt gezien als de belangrijkste strategie bij de preventie tegen 
en de controle over deze influenza infecties. Echter, de geïnactiveerde influenza 
vaccins die nu gebruikt worden hebben nadelen zoals beperkte immunogeniteit, 
beperkte stabiliteit en de noodzaak om deze middels een injectie toe te dienen. In dit 
proefschrift, worden twee benaderingen besproken om om te gaan met de nadelen van 
geïnactiveerd influenza vaccins:
• Evaluatie van gram positieve enhancer matrix (GEM) deeltjes als nieuw adjuvans, en
• Ontwikkeling van een stabiele poederformulering van het vaccin voor mucosale 

toediening. 

De studie waarbij het met GEM geadjuveerde influenza vaccin intramusculair (i.m.) 
werd toegediend leverde een veelbelovend en interessant startpunt op voor verdere 
studies naar dit product toegediend via deze route. We waren de eersten die het antigen 
besparende potentieel van de GEM deeltjes aantoonden. De resultaten toonden zelfs 
bij lage doseringen het beschermende potentieel van het GEM geadjuveerde influenza 
vaccin aan. De formulering die in deze studie gebruikt is, is erg eenvoudig. Vlak voor 
toediening werden de adjuvans deeltjes gemengd met het influenza subunit vaccin. Het 
is daarom niet nodig om het vaccin en het adjuvans in één formulering te produceren. 
Grote hoeveelheden GEM deeltjes kunnen daarom geproduceerd worden en voor een 
langere periode worden opgeslagen. Echter, er moeten nog preklinische studies worden 
uitgevoerd om het type immuunreactie en het antigen besparende potentieel van het 
GEM geadjuveerde influenza vaccin beter te begrijpen. 

De immunogeniciteit van het GEM geadjuveerde influenza vaccin na toediening 
via twee mucosale routes, oraal (i.o.) en nasaal (i.n.) was ook bestudeerd. Het met 
GEM geadjuveerde influenza vaccin was in staat om na toediening via beide routes een 
mucosale immuunreactie op te wekken. Echter, i.n. immunisatie met GEM geadjuveerd 
influenza vaccin resulteerde echter in een betere nasale sIgA respons op dan wanneer 
het GEM influenza vaccin oraal werd toegediend [1, 2]. Dit zou kunnen komen door 
de betere presentatie van de antigen-adjuvans combinatie in het nasaal gerelateerde 
lymfatische weefsel dan de presentatie van de combinatie in het darmkanaal gerelateerde 
lymfatische weefsel. Orale toediening van het GEM influenza subunit vaccin vereist 
daarom verdere optimalisatie. Om de opname in het darmslijmvlies te verhogen en de 
presentatie van het antigen te verbeteren, zou het overwogen kunnen worden om HA 
te binden aan de GEM deeltjes. Eerder is namelijk al aangetoond dat malaria antigenen 
gebonden aan GEM deeltjes een hoge systemische en mucosale immuunreactie op 
wekten wanneer dit oraal werd toegediend [3]. 

Aangezien een ‘challenge-studie’ en een preklinische toxiciteitsstudie veelbelovende 
resultaten opleverden (Leenhouts, et al., niet gepubliceerd), is het GEM geadjuveerde 
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influenza vaccin voor nasale toediening een goed startpunt voor verdere studies. Een 
‘proof-of principle’ klinische studie waarbij het eenvoudige mengsel, zoals beschreven 
in dit proefschrift, zal worden toegediend, is al gepland voor in de nabije toekomst. 

In deel 2, focusten we ons met name op twee strategieën: stabilisatie van vaccins en 
het ontwikkelen van mucosale vaccins. We toonden aan dat influenza vaccins kunnen 
worden gestabiliseerd met behulp van de suikerglastechnologie. De droogpoeder 
vaccins waren stabiel voor een lange tijd (subunit vaccin gedurende 3 jaar bij 20 °C en 
WIV vaccin gedurende 1 jaar bij 20 °C) [4, 5]. 

De bevindingen (Tabel 1) in dit proefschrift maken duidelijk dat droogpoeder 
vaccins stabieler zijn dan vloeibare vaccin formuleringen. Het inbouwen van vaccins 
in amorfe suiker matrices kan helpen bij het verbeteren van de opslag en distributie 
van vaccins en het verminderen van de noodzaak van een goed gecontroleerde koude 
keten (‘cold-chain’). Verder kunnen de gedroogde influenza vaccins de ontwikkeling 
van alternatieve toedieningsvormen en –routes vergemakkelijken. 

In hoofdstuk 6 bestuurden we de immunogeniciteit van de gesproeivriesdroogde 
formulering in muizen. De pulmonale immunisatie met het droge poeder wekte een 
sterke systemische, mucosale en cel-gemedieerde respons op [6]. Deze studie zou 
een startpunt kunnen zijn voor verdere studies naar de door gesproeidroogde en 
gesproeivriesdroogde influenza formuleringen opgewekte immuunreactie. Het zou 
in het bijzonder interessant zijn om i) de in-vivo verdeling van het poeder, ii) het 
mechanisme waarmee de immuunreactie wordt opgewekt door de deze gedroogde 
formuleringen en iii) het beschermende potentieel van pulmonale immunisatie met de 
gedroogde vaccins te bestuderen. 

We hebben verschillende toedieningsroutes voor immunisatie bestudeerd: i.m., 
i.n., pulmonaal en gastro-intestinaal (g.i.) (zie ook tabel 1). De keuze voor een bepaalde 
toedieningsroute hangt af van de beschikbare tijd en de urgentie van de vaccinatie. 
Bijvoorbeeld, tijdens de meest recente pandemie (H1N1-swl 2009) werd gekozen voor 
de i.m. toedieningsroute, omdat er al veel over bekend was (veel klinische data) en de 
vaccinformulering snel beschikbaar was, wat nodig was bij de massavaccinatie. Wij 
hebben aangetoond dat toevoeging van GEM deeltjes aan influenza subunit vaccin 
voor parenterale toediening de immunogeniteit kan verhogen en het ook mogelijk 
maakt om minder antigen te gebruiken. Er zijn echter ook nadelen aan intramusculaire 
toediening zoals niet-optimale mucosale immuunreactie, pijn op de plaats van 
toediening, de noodzaak van medisch personeel en verwondingen als gevolg van het 
gebruik van naalden. Een alternatief zou kunnen zijn om de interpandemische periode 
te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van non-invasieve vaccins, zodat we beter 
beschermd zijn wanneer een volgende pandemie toeslaat. 

Het is verstandig om ook te letten op de mucosale toedieningsroutes en daar 
klinische data over te vergaren, aangezien deze toedieningsroutes beter geaccepteerd 
worden. Verder heeft mucosale immunisatie nog voordelen zoals de afwezigheid van 
pijn als gevolg van de toediening en het opwekken van een mucosale immuunreactie. 
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De introductie van een i.n. LAIV vaccin was een veelbelovende eerste stap, maar een 
combinatie van geïnactiveerd influenza virus vaccin en een adjuvans is een beter 
alternatief, aangezien dit aan mensen van alle leeftijdsklassen kan worden toegediend. 
Intranasaal toegediend GEM geadjuveerd influenza subunit vaccin, zoals beschreven 
in dit proefschrift, zou hier geschikt voor zijn, aangezien het een combinatie is van een 
veilig vaccin en een veelbelovend adjuvans. 

De resultaten in dit proefschrift (Tabel 1) komen overeen met eerdere studies waarin 
werd beschreven dat adjuvantia noodzakelijk zijn bij intranasale en orale influenza 
vaccinatie [7]. Pulmonale immunisatie met droogpoeder vaccins resulteerde echter 
in een substantiële immuunreactie, zelfs wanneer geen adjuvantia waren toegevoegd. 
Verder kunnen we uit tabel 1 afleiden dat de droogpoeder vaccinformulering beter is 
dan een vloeibare formulering voor pulmonale toediening. 

In dit proefschrift beschrijven we het testen van verschillende formuleringen voor 
immunisatie. Uit de resultaten blijkt duidelijk dat GEM deeltjes een potent adjuvans 
zijn voor intranasaal en intramusculair toegediend influenza subunit vaccin. Zowel 
de i.m. als i.n. routes worden al gebruikt bij klinische toediening van het influenza 
vaccin. Het is daarom relatief eenvoudig om het toedienen van GEM geadjuveerd 

tabel 1. Overzicht van de verschillende immuunreacties, typen formuleringen en de stabiliteit daarvan.

Route Vaccin Formulering Stabiliteit

Immuunreactie

Systemisch Mucosaal Type

Intramusculair Subunit vaccin Vloeibaar 1 jaar/4ºC +++ ---- Th2

Subunit vaccin 
+GEM

Vloeibaar n.b. +++ n.b. Th1/Th2

Geïnactiveerd 
virus vaccin

Vloeibaar 1 jaar/20ºC +++ n.b. Th1

Gereconstitueerd 
droog poeder 
(gevriesdroogd)

1 jaar/20ºC
3 maanden/40ºC

+++ n.b. Th1

Intranasaal Subunit vaccin Vloeibaar 1 jaar/4ºC + + Th2

Subunit vaccin 
+GEM

Vloeibaar n.b. +++ +++ Th1/Th2

Oraal Subunit vaccin Vloeibaar 1 jaar/4ºC + + Th2

Subunit vaccin 
+GEM

Vloeibaar n.b. ++ ++ Th1/Th2

Rectaal Subunit vaccin Vloeibaar 1 jaar/4ºC + + Th2

Subunit vaccin 
+GEM

Vloeibaar n.b. + + Th2

Pulmonaal Subunit vaccin Vloeibaar 1 jaar/4ºC + -- Th2

Droog poeder 
(gesproeidroogd & 
gesproeivriesdroogd)

3 jaar/20ºC +++ +++ Th1/Th2

n.b.: niet bepaald
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vaccin via deze routes te testen. Een andere veelbelovende toedieningsroute en -vorm 
die onderzocht is in dit proefschrift is de pulmonale immunisatie met droogpoeder. 
Echter, voordat pulmonale toediening een serieus alternatief is voor parenterale 
toediening van vaccins, zijn meer klinische studies noodzakelijk om de veiligheid en 
effectiviteit van deze toedieningsroute aan te tonen. 

Samenvattend, in dit proefschrift presenteren we strategieën om influenza vaccin 
formuleringen te optimaliseren, zodat deze in de toekomst kunnen worden gebruikt 
om de bescherming tegen influenza infecties te verbeteren. 
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