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Appendices
Nederlandstalige samenvatting
Influenzavirus is de belangrijkste veroorzaker van menselijke luchtweginfecties. De jaarlijkse
griepepidemieën en soms optredende pandemieën vormen een grote belasting voor de
volksgezondheid en de economie. Als RNA-virus met een gesplitst genoom kan influenzavirus
vaak en snel veranderen tijdens de replicatie. Dit kan door antigene ‘drift’ (accumulatie van
puntmutaties) of antigene ‘shift’ (uitwisseling van genoomsegmenten), waardoor nieuwe
influenzavirusstammen worden gevormd. Antigene drift is verantwoordelijk voor de jaarlijkse
epidemieën terwijl antigene shift kan leiden tot pandemieën.
Vaccinatie is de belangrijkste manier om influenza epidemieën en pandemieën te voorkomen
of in te perken. Traditionele influenzavaccins bieden vooral bescherming doordat ze
neutraliserende antilichamen opwekken tegen hemagglutinine (HA) moleculen die zich op het
oppervlak van de influenzavirus deeltjes bevinden. Het opsoniseren van HA met antilichamen
voorkomt binding van het virus aan zijn cellulaire receptor en dus de infectie van de cel. Als
het HA molecuul door antigene drift of antigene shift verandert, kan het niet meer herkend
worden door neutraliserende antilichamen die door het vaccin werden opgewekt. De huidige
vaccins moeten daarom jaarlijks worden bijgesteld om bescherming tijdens epidemieën te
waarborgen. Het bijstellen wordt gedaan op basis van de voorspelling van de virusstammen die
hoogst waarschijnlijk circuleren in het komende griepseizoen. Nauwkeurige voorspelling is
echter moeilijk. Het komt vrij vaak voor dat de voorspelde stammen niet overeenkomen met
het circulerende virus en in die gevallen heeft het vaccin een slechte effectiviteit. In het geval
van een pandemie is het veroorzakende virus helemaal niet te voorspellen en gaat het ongeveer
6 maanden duren om een pandemisch influenzavaccin passend bij de nieuwe
influenzavirusvariant te maken en te verspreiden. Dit duurt te lang om bescherming te bieden
tijdens de eerste golf van de pandemie. Er is dus een dringende behoefte aan de ontwikkeling
van een 'universeel' influenzavaccin dat ‘kruisbeschermende’ immuniteit tegen een reeks
verschillende influenzastammen kan induceren.
Voor de ontwikkeling van een effectief universeel griepvaccin is het van belang de
immuunmechanismen te begrijpen die bijdragen aan kruisbescherming. Alhoewel veel studies
suggereren dat niet-neutraliserende antilichamen en T-cel immuniteit een belangrijke rol
kunnen spelen in de kruisbeschermende immuniteit zijn er nog steeds veel onbeantwoorde
vragen met betrekking tot kruisbeschermende vaccins; bijvoorbeeld: Welke mechanismen zijn
vereist
voor
optimale
kruisbescherming?
Worden
deze
kruisbeschermende
immuunmechanismen geïnduceerd door het huidige influenzavaccin? Zo niet, hoe kunnen de
huidige vaccins worden verbeterd om hun kruisbeschermende effectiviteit te vergroten?
Aangezien de meeste van de huidige studies bij muizen worden uitgevoerd, hoe kunnen deze
bevindingen naar de mens worden vertaald?
Het werk beschreven in dit proefschrift draagt bij aan een beter begrip van kruisbeschermende
immuunmechanismen door te achterhalen welke rol verschillende immuunreacties hebben in
de bescherming tegen infectie door diverse influenzavirusstammen en door te onderzoeken hoe
de meest potente immuunresponsen kunnen worden geïnduceerd, versterkt of veranderd.
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gemeenschappelijke antigenen en dus een bepaald niveau van kruisbescherming kunnen
oproepen tegen nieuwe virusvarianten. In Hoofdstuk 2 hebben we onderzocht of
kruisbescherming ook bereikt kan worden door opeenvolgende immunisatie met antigeen
verschillende influenzavaccins en welke immuunmechanismen hierbij betrokken zijn. Ook
werd vastgesteld in hoeverre de vorm van het vaccin, geïnactiveerde intacte viruspartikels
(‘whole inactivated virus vaccin’, WIV) of geïsoleerde oppervlakte-eiwitten van het virus
(‘subunit vaccin’, SU), van invloed is op deze capaciteit. In een muismodel voor influenza
vonden we dat opeenvolgende infecties met 2 verschillende virusstammen (genoemd PR8 en
X-31) robuuste kruisbescherming konden bieden tegen infectie met een derde stam
(H1N1pdm09). Ook opeenvolgende inenting met PR8 en X-31 WIV vaccin voorkwam dat
dieren ernstige ziektesymptomen vertoonden, hoewel gewichtsverlies niet volledig kon worden
voorkomen. Daarentegen had inenting met PR8 gevolgd door X-31 SU vaccin geen
bescherming tot gevolg. Opeenvolgende infecties en immunisaties met WIV induceerden
kruisreactieve antilichamen die echter geen neutraliserend effect hadden op het H1N1pdm09
virus. Niettemin kon serum van opeenvolgend geïnfecteerde en in mindere mate van WIVgeïmmuniseerde muizen na overdracht aan naïeve muizen kruisbescherming tegen H1N1-pdm
bewerkstelligen. Dit geeft aan dat niet-neutraliserende antilichamen een belangrijke rol hebben
in de kruisbescherming tegen nieuwe virusstammen. Opeenvolgende infecties verhoogden het
aantal CD8+ T-cellen met een effector-geheugen-fenotype in long en milt, terwijl
opeenvolgende WIV-vaccinaties hoofdzakelijk het aantal CD8+ T-cellen met een centraalgeheugen fenotype in de milt verhoogden. Verwijdering van de vaccin-geïnduceerde T-cellen

A

voorafgaand aan een infectie onthulde dat CD8 T-cellen bijdroegen aan kruisbescherming
terwijl CD4+ T cellen dat niet deden. Uit deze studie kunnen we concluderen dat
opeenvolgende vaccinaties met WIV, maar niet met SU-vaccin, gedeeltelijke kruisbescherming
tegen nieuw opduikende virusstammen zouden kunnen bieden.
Door toevoeging van adjuvantia aan vaccins kan de immunogeniciteit van deze vaccins
verbeterd worden en kan wellicht het niveau van WIV-geïnduceerde kruisbescherming
verbeterd worden. In Hoofdstuk 3 werden de immuunstimulerende functies van 4 adjuvantia
onderling vergeleken: de op liposomen gebaseerde adjuvantia CAF-01 en CAF-09 en de
eiwitadjuvantia CTA1-DD en CTA1-3M2e-DD. Hiervoor werden de adjuvantia samen met
WIV toegediend aan muizen en werd hun relatieve werkzaamheid bij het induceren van
kruisbescherming bepaald. Het bleek dat intranasale toediening van WIV met mucosale
adjuvantia de beste strategie was om kruisbescherming te verkrijgen. Vergeleken met controle
171
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dieren vertoonden dieren na intranasale inenting met geadjuvanteerde vaccins verhoogde titers
van serum-antistoffen en mucosale IgA en grotere aantallen IFN-γ producerende CD4 T-cellen.
Deze immuunreacties waren gecorreleerd met verminderde klinische symptomen en verlaagde
virustiters in de longen. De beste bescherming werd verkregen door WIV gecombineerd met
CTA1-3M2e-DD of CAF09. Studies naar werkingsmechanismen wezen uit, dat nietneutraliserende serum-antilichamen en CD4-T-cellen betrokken waren bij de kruisbescherming
en mogelijk samenwerkten terwijl IgA minder belangrijk was. Interessant genoeg leken CD4
T-cellen te interfereren met de groei van virus in de longen, in het bijzonder bij muizen
gevaccineerd met CTA1-3M2e-DD geadjuveerde WIV. Samenvattend geven deze resultaten
aan dat mucosale adjuvantia het kruisbeschermende karakter van WIV kunnen versterken,
mogelijk door de inductie van kruisreactieve niet-neutraliserende serum-antilichamen en CD4
T-cellen. Vaccinatie met WIV plus mucosale adjuvantia is dus een veelbelovende aanpak om
brede bescherming te bereiken.
Inductie van CD8+ cytotoxische T-cellen (CTL's) voor geconserveerde influenza-antigenen,
zoals nucleoproteïne (NP), is een veelbelovende strategie voor de ontwikkeling van
kruisbeschermende griepvaccins. Echter, influenza NP-eiwit alleen kan geen CTL-immuniteit
induceren vanwege het lage vermogen ervan om antigeen-presenterende cellen (APC's) te
activeren en toegang te krijgen tot de MHC klasse I antigeen-verwerkingsroute. Om het maken
van NP-specifieke CTL-immuniteit te vergemakkelijken, hebben we een nieuw influenzavaccin
ontwikkeld, bestaande uit virosomen (gereconstitueerde influenzavirusomhulsels) met het Tolllike receptor 4 (TLR4) ligand monofosforyl lipide A (MPLA) en het metaal-ion-bindende lipide
DOGS-NTA-Ni opgenomen in het membraan. Dit vaccin is beschreven in Hoofdstuk 4. In vitro,
gaven virosomen met ingebouwd MPLA een sterkere activering van APC's dan virosomen
zonder adjuvans. Virosomen gemodificeerd met DOGS-NTA-Ni vertoonden een hoge
conjugatie-efficiëntie voor eiwitten met een histidine-tag. Door eiwitten te binden aan
virosomen kon een hoge efficiëntie van opname door APC’s worden bewerkstelligd.
Immunisatie van muizen met MPLA-geadjuveerde virosomen met gebonden NP resulteerde in
inductie (‘priming’) van NP-specifieke CTL's terwijl MPLA-geadjuveerde virosomen met
bijgemengd NP inefficiënt waren in het activeren van CTL's. Beide vaccins gaven even hoge
titers van NP-specifieke antilichamen. Bij infectie met influenzavirus (van een andere stam dan
gebruikt voor de virosoomproductie) werden muizen die waren geïmmuniseerd met virosomen
met gebonden of bijgemengde NP beschermd tegen ernstig gewichtsverlies. Echter vertoonden
deze muizen onverwacht meer gewichtsverlies en meer ernstige ziektesymptomen dan muizen
172

15850-Dong_BNW.indd 172

09-10-18 09:12

Appendices
geïmmuniseerd met MPLA-virosomen zonder NP. Deze resultaten leiden tot de conclusie, dat
virosomen met geconjugeerd antigeen en adjuvans dat is opgenomen in het membraan, effectief
zijn bij het primen van CTL's en het opwekken van antigeen-specifieke antilichaamresponsen
in vivo. Voor bescherming tegen influenza-infectie lijkt NP-specifieke immuniteit echter niet
voordelig te zijn.
Om de effectiviteit van een nieuw vaccin te evalueren voordat het op de markt komt worden de
vaccins eerst in proefdieren getest. Bijna altijd worden hiervoor ‘specific pathogen free’ (SPF)
muizen gebruikt die in een vrij steriele omgeving gehouden worden waardoor ze nauwelijks
met micro-organismen in aanraking komen. Recent onderzoek toont echter aan dat SPF-muizen
een onrijp immuunsysteem hebben, vergeleken met wilde muizen of muizen die zijn
geïnfecteerd met specifieke pathogenen. Vanwege hun onrijp immuunsysteem zouden SPFmuizen daarom wellicht anders op vaccins kunnen reageren dan mensen die regelmatig
blootgesteld zijn aan verschillende pathogenen. In Hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of
infectie van SPF-muizen met een specifiek pathogeen, hier Streptococcus pneumoniae,
voorafgaand aan immunisatie de immuunrespons kan beïnvloeden die wordt geïnduceerd door
een WIV-influenza-vaccin. Infectie van SPF-muizen met tot 105 CFU van S. pneumoniae
veroorzaakte geen klinische symptomen of gewichtsverlies maar induceerde op betrouwbare
wijze antilichaamresponsen, een teken dat de infectie succesvol was. Een week na immunisatie
met WIV was het niveau van influenza specifieke IgG-antilichamen significant lager in de met
S. pneumoniae vooraf geïnfecteerde muizen dan in met PBS behandelde controle muizen. Maar

A

dit verschil was twee weken na immunisatie verdwenen. Ook vonden we in S. pneumoniae pregeïnfecteerde muizen enigszins verhoogde titers van IgG1 maar significant verlaagde titers van
IgG2a in vergelijking met PBS-controle muizen. Deze resultaten geven aan dat eerdere infecties
vergaande effecten kunnen hebben op door vaccins geïnduceerde immuunresponsen. SPFmuizen zijn dus geen goed model om de effectiviteit van vaccins in een natuurlijke situatie te
evalueren. Eén (of meervoudige) infectie(s) van SPF-muizen met gewone pathogenen
voorafgaand aan immunisatie kan een beter model voor vaccinevaluatie opleveren.
In Hoofdstuk 6 hebben we de voor- en nadelen van het gebruik van katoenratten (Sigmodon
hispidus) als een model voor de evaluatie van influenzavaccins onderzocht. Deze dieren werden
beschreven als vatbaar voor klinische isolaten van het influenzavirus, wat niet het geval is bij
muizen. We laten zien dat een enkele vaccinatie van katoenratten met WIV effectief was in het
induceren van humorale immuunresponsen die significant hoger werden na boostervaccinatie.
Na infectie met een klinisch isolaat van H1N1pdm09-virus bleken niet-gevaccineerde
173
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katoenratten zeer gevoelig voor de infectie. Zij vertoonden hoge longvirustiters op dag één en
drie na de infectie en de helft van de dieren bezweek snel zonder dat zij tekenen van ziekte
vertoonden, die een snelle dood voorspelden. Gevaccineerde katoenratten daarentegen hadden
lage of niet-detecteerbare hoeveelheden virus in de longen en alle dieren behalve die met de
laagste vaccindosering van 0.5 μg, overleefden de infectie. De meeste gevaccineerde
katoenratten vertoonden echter ook verhoogde ademhalingsfrequentie na infectie net als nietgevaccineerde katoenratten. Dit geeft aan dat de vaccindosis onvoldoende was voor het
verminderen van klinische symptomen. Samenvattend, katoenratten zijn een geschikt
diermodel voor influenza-infectie en vaccinevaluatie maar de experimentele parameters dienen
zorgvuldig gekozen te worden.
In Hoofdstuk 7 bespreken we de resultaten die in dit proefschrift zijn verkregen en brengen ze
in verband met reeds eerder in de vakliteratuur beschreven observaties. Ook wordt er een blik
in de toekomst gedaan en geopperd dat voor de ontwikkeling van toekomstige universele
griepvaccins een goed begrip van het samenspel van de verschillende mechanismen van het
aangeboren en verworven immuunsysteem essentieel is.
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