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neDeRlAnDSe SAMenVATTInG

Influenza, de echte griep, is een van de belangrijkste luchtweg aandoeningen en zorgt 
voor een erg hoge ziektelast. Vaccinatie is de belangrijkste manier om het influenza 
virus onder controle te houden. De vaccins die tegenwoordig voor de jaarlijkse inenting 
tegen influenza worden gebruikt bevatten drie of soms vier influenza stammen 
waarvan verwacht wordt dat ze gedurende het volgende griepseizoen in de bevolking 
zullen circuleren. Deze vaccins hebben echter vele tekortkomingen. Het belangrijkste 
probleem is dat zij alleen maar immuniteit opwekken tegen de virus varianten die 
in het vaccin aanwezig zijn. Het belangrijkste influenza antigen, het hemagglutinine 
(HA), is namelijk zeer variabel en antilichamen opgewekt tegen één variant van HA zijn 
niet in staat virussen met een andere variant te neutraliseren. Daarom kunnen deze 
vaccins geen bescherming bieden tegen influenza virussen die door antigene drift of 
antigene shift zijn veranderd. Antigene drift is de verandering van het HA eiwit door 
puntmutaties en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse epidemieën. Antigene shift is de 
verandering van het virus door uitwisseling van het complete RNA segment dat codeert 
voor HA en kan resulteren in een pandemie. Sinds 1900 heeft de mens te maken gehad 
met 4 belangrijke pandemieën die een verwoestende uitwerking hebben gehad. 
Om toegerust te zijn voor toekomstige epidemieën maar vooral ook pandemieën is 
een universeel of algemeen beschermend influenza vaccin nodig. Er zijn een aantal 
kandidaat vaccins in ontwikkeling die tot nu toe echter alleen één voor één en niet in 
een directe vergelijking getest zijn. Het testen van deze vaccins gebeurt voornamelijk 
in muizen of fretten, diermodellen die alle twee hun nadelen hebben. Vandaar dat er 
behoefte is aan een ander diermodel. De huidige, meestal geïnactiveerde influenza 
vaccins, zijn beperkt stabiel en moeten via injectie worden toegediend. Een vaccin 
dat niet permanent gekoeld moet worden en dat via de luchtwegen kan worden 
toegediend zou een grote stap voorwaarts zijn.

Er is veel inspanning geleverd op het gebied van het verbeteren van het huidige 
influenza vaccin. Er zijn op dit moment vele nieuwe vaccin kandidaten in verschillende 
ontwikkelingsstadia. Ondanks alle inspanningen is er echter nog geen volmaakt 
influenza vaccin dat vergeleken met de huidige vaccins i) immunogener is of een 
bredere bescherming biedt, ii) stabieler is in verschillende fysiologische condities 
zodat de immunogeniciteit en effectiviteit niet beïnvloed worden en iii) veilig is om 
toe te dienen met minder of geen bijwerkingen. Een volmaakt vaccin zou ook een 
langere bescherming moeten bieden. Wat doen we verkeerd? Wat zou er verbeterd 
moeten worden in het huidige onderzoek? In dit proefschrift werden verschillende 
vaccinatiestrategieën en toedieningsmethoden onderzocht om bescherming tegen 
een brede reeks influenza virus stammen te bewerkstelligen.
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Een groot aantal kandidaat 'universele' influenza vaccins is in ontwikkeling, en een 
aantal van deze vaccins lijkt veelbelovend. Omdat deze vaccins echter alleen één voor 
één getest worden is het moeilijk hun relatieve waarde in vergelijking met andere 
kandidaat vaccins in te schatten. In Hoofdstuk 2 worden de resultaten beschreven 
van een één-op-één vergelijking van verschillende adjuvans in combinatie met een 
vaccin bestaande uit geïnactiveerde virus partikels ('whole inactivated virus' (WIV)). 
Hiervoor werden de op liposomen gebaseerde adjuvans CAF-01 en CAF-09 en de eiwit 
adjuvans CTA1-DD en CTA1-3M2e-DD gebruikt. In muizen werd onderzocht in hoeverre 
de geadjuvanteerde vaccins bescherming konden bieden tegen het vaccin virus zelf en 
tegen influenza stammen die niet in het vaccin aanwezig waren (kruisbescherming). 
We beschrijven dat intranasaal toegediend WIV met mucosale adjuvans betere 
kruisbescherming biedt dan niet geadjuvanteerd intranasaal toegediend WIV of 
intramusculair toegediend wel en niet geadjuvanteerd WIV. De beschermde dieren 
vertoonden minder klinische symptomen en lagere long virus titers en ook verhoogde 
serum antilichamen, mucosaal IgA en IFNγ-producerende CD4 T cellen. De beste 
bescherming werd verkregen door WIV te combineren met CTA1-3M2e-DD of CAF09.
Mechanistische studies laten zien dat niet-neutraliserende serum antilichamen en 
CD4 T cellen betrokken zijn bij kruisbescherming en mogelijk samenwerken terwijl 
IgA minder belangrijk lijkt te zijn. Opmerkelijk is dat CD4 T cellen de virus groei in 
de longen belemmeren vooral in muizen die gevaccineerd zijn met WIV met CTA1-
3M2e-DD als adjuvans. We kunnen concluderen dat mucosale adjuvans de potentiele 
kruisbeschermende werking van WIV kunnen verhogen, mogelijk door het stimuleren 
van de inductie van kruisreactieve niet-neutraliserende serum antilichamen en CD4 T 
cellen. Vaccinatie met WIV met mucosale adjuvans is een veelbelovende benadering 
om brede bescherming te verkrijgen.

Het is bekend dat sequentiële infecties met influenza virus stammen kan leiden 
tot kruisbescherming. Er is echter minder bekend of sequentiële vaccinatie met 
influenza vaccins afkomstig van verschillende virus stammen een soortgelijk effect 
heeft. In Hoofdstuk 3 hebben wij onderzocht in hoeverre sequentiële vaccinatie met 
verschillende influenza vaccins ook kan zorgen voor kruisbescherming, in hoeverre de 
vaccin formulering, WIV of subunit vaccin, invloed heeft op dit vermogen en welke 
immuun mechanismen hierbij betrokken zijn. We konden bevestigen dat sequentiële 
infecties kunnen zorgen voor een solide kruisbescherming. Ook sequentiële vaccinatie 
met WIV kon muizen beschermen tegen ernstig gewichtsverlies na infectie, de WIV-
geïmmuniseerde muizen vertoonden echter nog wel ziektesymptomen. Subunit 
vaccin had daarentegen geen beschermende werking. Niet neutraliserende serum 
antilichamen, opgewekt door sequentiële infectie, konden kruisbescherming 
bewerkstelligen tegen H1N1pdm wanneer zij werden toegediend aan naïeve muizen, 
antilichamen opgewekt door sequentiële vaccinatie met WIV hadden een soortgelijk 
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maar zwakker effect. Sequentiële infectie verhoogde het aantal CD8+ T cellen met een 
effector memory fenotype in de longen en in de milt, terwijl sequentiële vaccinatie met 
het WIV vaccin vooral het aantal CD8+ centrale memory T cellen in de milt verhoogde. 
Depletie van T cellen voorafgaand aan de challenge liet zien dat CD8 T-cellen, in 
tegenstelling tot CD4 T-cellen, een bijdrage leveren aan de kruisbescherming. Uit dit 
onderzoek kunnen we concluderen dat sequentiële vaccinatie met WIV, in tegenstelling 
tot vaccinatie met het subunit vaccin, kan zorgen voor een breed beschermende 
immuniteit. Deze resultaten zijn relevant voor het ontwikkelen van vaccinatie 
strategieën in het geval van een toekomstige pandemie.

Inductie van CD8+ cytotoxische T cellen (CTL’s) gericht tegen geconserveerde 
interne influenza antigenen zoals het nucleoproteine (NP), is een veelbelovende 
strategie voor de ontwikkeling van kruisbeschermende influenza vaccins. Het influenza 
NP alleen kan echter geen CTL immuniteit veroorzaken doordat het eiwit slecht in 
staat is om antigeen presenterende cellen (APC’s) te activeren en toegang te krijgen 
tot de MHC klasse I antigeen processing route. Om de NP-specifieke CTL immuniteit te 
vergemakkelijken hebben we een nieuw vaccin ontwikkeld dat bestaat uit virosomen 
(gereconstitueerde influenza virus membraan enveloppen) waarbij het TLR4 ligand 
MPLA (als adjuvans) en DOGS-NTA-Ni-gemodificeerd lipide (voor binding van NP) in 
de membraan verankert zit. Dit wordt beschreven in Hoofdstuk 4. In vitro induceren 
virosomen met geïncorporeerd MPLA een sterkere activatie van APC's dan virosomen 
zonder adjuvans. DOGS-NTA-Ni virosomen binden eiwitten met een His-tag en 
faciliteren efficiënte opname van de geconjugeerde eiwitten door APC's. Immunisatie 
van muizen met MPLA-virosomen waaraan NP is gekoppeld resulteert in priming van 
NP-specifieke CTL's terwijl MPLA-virosomen waaraan NP is toegevoegd inefficiënt zijn 
in het primen van CTL's. Beide vaccins induceren een zelfde NP-specifieke antilichaam 
titer. Als muizen geïmmuniseerd met virosomen met gebonden of toegevoegd NP 
worden gechallenged met heterosubtypisch influenza virus zijn ze beschermd tegen 
ernstig gewichtsverlies. Toch vertonen ze meer gewichtsverlies en ziektesymptomen 
dan muizen die geïmmuniseerd zijn met MPLA virosomen zonder NP. Samengevat 
laten deze resultaten zien dat virosomen met geconjugeerd antigeen en antigeen 
ingesloten in de membraan effectief zijn in het primen van CTL's en het opwekken van 
een antigeen specifieke antilichaam respons in vivo. Echter voor de bescherming tegen 
een influenza infectie lijkt NP specifieke immuniteit niet zo gunstig te zijn.

In Hoofdstuk 5 onderzoeken we de voor- en nadelen van het gebruik van het 
katoenratten model als systeem om influenza vaccins te testen. We laten zien dat 
een enkele vaccinatie van katoenratten met WIV een humorale immuun respons 
kan opwekken die significant wordt verhoogd na een booster vaccinatie. Niet 
gevaccineerde dieren waren erg vatbaar voor een infectie met een klinische isolaat 
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van het H1N1pdm virus. Dit was te zien aan de hoge virus load in de longen op dag 1 en 
3 na de challenge. De helft van de dieren bezweek snel zonder eerst ziektesymptomen 
te vertonen die deze snelle dood hadden kunnen voorspellen. De katoenratten die 
gevaccineerd waren hadden een lage of niet meetbare virus titer in de longen en 
hebben de challenge overleefd (met uitzondering van 2 dieren die de laagste vaccin 
dosis hadden gekregen). De meeste van de gevaccineerde katoenratten vertoonden 
echter een toename van de ademfrequentie na de challenge die overeenkwam met 
de ademhalingsfrequentie van de niet gevaccineerde katoen ratten. Dit geeft aan dat 
de vaccin dosis niet hoog genoeg was om de klinische symptomen te verminderen. 
We kunnen concluderen dat het katoenratten model een geschikt diermodel is om te 
gebruiken voor het bestuderen van influenza infecties en om vaccins te testen. Maar 
een zorgvuldige fine tuning van alle parameters is vereist.

Pulmonaire vaccinatie zou een aantrekkelijk alternatief zijn voor de huidige 
toediening van vaccins door middel van injectie. In Hoofdstuk 6 hebben we het 
katoenratten model gebruikt om te onderzoeken of de plaats in het luchtwegstelsel 
waar een pulmonair toegediend vloeibaar of poeder vaccin terecht komt een effect heeft 
op de sterkte van het opgewekte immuunrespons en op de mate van bescherming. We 
hebben ontdekt dat de vloeibare vaccins vooral in de longen zelf terecht komen terwijl 
de poeder vaccins voornamelijk in de trachea blijven. Twee doses van een pulmonair 
toegediend vloeibaar vaccin induceerden een significant hogere mucosale immuun 
respons dan twee doses van het poeder vaccin. We schrijven dit toe aan het apparaat 
waarmee het poeder vaccin werd toegediend, de Penn-insufflator, dat niet in staat 
was het poeder voldoende fijn te vernevelen zodat de relatief grote vaccin partikels 
de longen niet konden bereiken. Na challenge met levend virus boden beide vaccins 
echter een even goede bescherming, zichtbaar als verlaging van de ademfrequentie 
en de virusload in de longen. We concluderen daarom dat de plaats van afgifte van het 
vaccin minder belangrijk is voor de algehele bescherming door pulmonair toegediende 
vaccins. In een kliniek zijn zeer goede apparaten beschikbaar om droge poeders 
pulmonaal toe te dienen. Deze apparaten werken op basis van actieve ademhaling en 
zorgen voor evenredige verdeling van het geïnhaleerde materiaal waardoor verlies van 
materiaal of problemen met afgifte op suboptimale plekken van het luchtwegstelsel 
vermeden kunnen worden. Poeder vaccins hebben boven vloeibare vaccins het 
voordeel dat ze veel stabieler zijn: ze zijn minder gevoelig voor afbraak bij grote 
temperatuur schommelingen en zijn makkelijker te bevoorraden in geval van een 
pandemie. De gunstige eigenschappen en het feit dat ze zonder hulp van medisch 
personeel toegediend kunnen worden maken poeder vaccins een attractief alternatief 
voor de huidige geïnjecteerde vaccins, vooral voor massavaccinatie.
Hoofdstuk 7 bestaat uit een samenvatting van dit proefschrift en er worden toekomst 
perspectieven beschreven betreffende de verschillende vaccinatie strategieën.
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