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De natuurlijke diversiteit van adenovirale serotypen biedt de mogelijkheid om de vooruitzichten voor 
(de toepassing van) adenovirale vectoren te verbeteren. In bevolkingsgroepen met een hoge prevalentie 
van antilichamen gericht tegen een bepaald serotype (bijvoorbeeld HAdV-5) zouden nieuwe vectoren 
gebaseerd op zeldzamere adenovirale serotypen uitkomst kunnen bieden om immuniteit tegen adenovirus 
te omzeilen. Een van de vereisten om dit mogelijk te maken is te komen tot een selectie van geschikte 
zeldzame serotypen van het adenovirus. Het is redelijk te veronderstellen dat de prevalentie van 
antilichamen gericht tegen non-humane adenovirussen laag is en dat daarom zulke adenovirussen goede 
kandidaten zouden kunnen zijn om als basis te dienen voor de constructie van nieuwe adeno vectoren. Een 
belangrijke tweede vereiste is dat de nieuwe vectoren tot hoge titers geproduceerd kunnen worden. In dit 
verband zou het een groot voordeel zijn als de nieuwe vectoren op reeds bestaande en gekarakteriseerde 
adenovirus helper cellijnen gegroeid zouden kunnen worden. Gezien de bovenstaande overwegingen werd 
de genetische verwantschap tussen humane adenovirussen en mensaap adenovirussen onderzocht. Dit 
wordt beschreven in hoofdstuk 3, waar nieuwe adenovirussen werden geisoleerd uit de ontlasting van 
(gezonde) chimpansees, bonobo’s en gorilla’s. Van in totaal 30 van deze nieuwe mensaap adenovirussen 
werd de complete genoom sequentie bepaald en geanalyseerd. Een beschrijving van de genomen van vier 
andere chimpansee adenovirussen wordt gegeven in hoofdstuk 4.

Gezien de bevinding dat (gezonde) mensapen in hun ontlasting adenovirussen uitscheiden zou het kunnen 
zijn dat adenovirussen zich ook in andere primaten, waaronder mensen, in de darmen ophouden. Als dit 
inderdaad het geval is dan zou dat implicaties kunnen hebben voor onze kennis van de normale humane 
fysiologie; het zou kunnen dat adenovirussen net als bacterien deel uitmaken van de normale darmfl ora. 
Verder zou dit ook van belang zijn voor ons begrip van hoe het afweer systeem van primaten reageert op 
toediening van adenovirale vectoren. Aangezien mensen, in tegenstelling tot mensapen, normaal gesproken 
geen adenovirus in de ontlasting uitscheiden werd op de aanwezigheid van adenovirussen in de menselijke 
darm getest door het darmslijmvlies te onderzoeken (hoofdstuk 2). Adenoviraal DNA bleek inderdaad erg 
veel voor te komen in lymfocyten die geisoleerd konden worden uit het humane darmslijmvlies. Zoals ook 
het geval was bij mensapen, werd een breed scala aan adenovirale sequenties geisoleerd. Het meerendeel 
van de aanwezige sequenties behoorden tot de adenovirale soorten B, C en E.

Apen zoals de rhesus makaken worden vaak als proefdieren gebruikt om de veiligheid en werkzaamheid 
van (adenovirale) vaccins te testen. Daarom is het om dezelfde redenen als die voor humane darmen golden 
van belang te weten of normale apendarmen door adenovirussen gekoloniseerd worden. Inderdaad blijkt in 
hoofdstuk 5 dat net als in de darmen van mensapen en mensen er in de darmen van apen veel verschillende 
adenovirussen te vinden zijn. Negen nieuwe adenovirussen werden geisoleerd en onderworpen aan genoom 
sequentie bepaling en fylogenetische analyse. Hierbij werden ook drie additionele virussen afkomstig van 
de American Type Culture Collection (ATCC) betrokken. Gezamelijk lijken deze nieuwe adenovirussen 
binnen de apenadenovirussen een aparte groep te vormen voor welke een nieuwe soort wordt voorgesteld 
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– SAdV-B. Deze nieuwe SAdV-B virustypen vertoonden opvallende eigenschappen met betrekking tot 
hun fi ber en E3 genen.

Zoals hierboven besproken was een van de hoofddoelen voor het ontdekken van non-humane 
primatenadenovirussen het uitbreiden van het serotype repertoire voor de constructie van nieuwe adeno 
vectoren. De constructie van replicatie-incompetente vectoren gebaseerd op adenovirussen van mensapen 
wordt beschreven in hoofdstuk 6, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Adenovirussen van mensapen bleken 
inderdaad goede kandidaten voor de constructie van adeno vectoren met de potentie de immuniteit tegen 
adenovirussen in humane populaties te omzeilen. Tevens bleek het mogelijk deze vectoren in bestaande 
humane cellijnen te produceren.

Ook bleek het mogelijk om een E1-gedeleteerde vector te maken die gebaseerd was op een makaken-
adenovirus (SAdV-7) dat, net als de vectoren gebaseerd op adenovirussen van mensapen, gegroeid kon 
worden op humane E1-complementerende cellijnen. Complete sequentie analyse van een isolaat van 
SAdV-7 onthulde een ongewone, afgekapte E1 regio. Hoofdstuk 9 beschrijft de verschillende vectoren 
gebaseerd op SAdV-7. 

De constructie van vectoren gebaseerd op verschillende chimpansee serotypen geeft de mogelijkheid 
om experimenteel te ontwaren welke specifi eke adenovirale capside eiwitten fungeren als belangrijke 
antigene determinanten. Om dit te onderzoeken werden vectoren gecreeerd waarin de hexon en fi ber 
genen van verschillende serotypen met elkaar werden omgewisseld (hoofdstuk 10). Experimenten 
waarbij zulke chimère vectoren werden toegediend aan proefdieren zoals konijnen en muizen gaven aan 
dat hexon het capside component was dat de sterkste antilichaam reactie opwekte. Maar ook antilichamen 
gericht tegen de fi ber bleken in staat om vector infectiviteit te verminderen.

De effectiviteit van de chimpansee adenovirale vectoren als virale vaccin vector werd getest in 
‘challenge’ muizenmodellen voor Ebola virus en infl uenza virus. Een enkele vaccinatie met een op 
SAdV-21 gebaseerde vector dat Ebola glycoproteïne tot expressie bracht was in staat om muizen te 
beschermen tegen een dodelijke dosis van het Ebola virus (hoofdstuk 11). De nucleoproteïne van het 
infl uenza virus is een goede kandidaat als component voor een toekomstig universeel infl uenza vaccin 
aangezien het veel minder sequentie variatie kent dan de virus-oppervlakte eiwitten hemaglutinine en 
neuraminidase. T-cel reacties gericht tegen infl uenza nucleoproteïne hebben al laten zien beschermend 
te zijn tegen infl uenza. Tevens is bekend dat adenovirale vectoren in staat zijn sterke T-cel reacties op te 
wekken tegen de eiwitten van de transgenen die ze bevatten. Hoofdstuk 12 beschrijft dat een chimpansee 
adenovirale vector (gebaseerd op SAdV-24) dat de nucleoproteïne van H1N1 infl uenza (stam A/PR8/34) 
tot expressie brengt in staat bleek bescherming te bieden tegen toedieningen van een heterologe, 
hoog-pathogene H5N1 stam van infl uenza.

In dit proefschrift werd de diversiteit verkend van adenovirussen die aanwezig zijn in het maag-
darmkanaal van primaten. Deze diversiteit werd geexploiteerd om adenovirale vectoren te maken die 
mogelijk gebruikt kunnen worden voor gentherapeutische of vaccinologische applicaties in mensen. De 
mogelijkheid om zulke vectoren te gebruiken als vaccins werd getest in muizenmodellen.
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