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Samenvatting  
 
 
 

Op dit moment leven er ongeveer 39,5 miljoen mensen met een HIV infectie en overlijden 3 
miljoen mensen aan de gevolgen van AIDS. Elk jaar raken ongeveer 5 miljoen mensen 
geïnfecteerd met HIV, waardoor de vraag naar een effectief HIV-vaccin hoog is. Echter, het 
ontwikkelen van zo’n vaccin kent vele uitdagingen. De gedachte is dat zowel HIV-
specifieke antilichamen als CD8+ T cellen nodig zijn om HIV effectief te kunnen 
aanpakken. Het verkrijgen van een breed werkzaam HIV-specifiek neutraliserend 
antilichaam is tot nu toe moeilijk gebleken. Daarentegen is voor zowel plasmide DNA 
vaccins als voor recombinante virus vector-gebaseerde vaccins aangetoond dat ze in staat 
zijn om potente transgen-specifieke CD8+ T cellen te induceren. Tot dit laatste type vaccins 
behoren de adenovirus 5 (Ad5), een onschuldig verkoudheidsvirus, gebaseerde vaccins. 
Deze Ad5-gebaseerde vaccins zijn zowel pre-klinische als klinische studies effectief 
gebleken. Een negatief punt van de Ad5-gebaseerde vaccins is echter dat hun vermogen om 
een immuunreactie op te wekken tegen een bepaald transgen wordt verminderd door de 
aanwezigheid van een reeds bestaande immuniteit tegen Ad5. En deze immuniteit tegen Ad5 
komt wereldwijd veel voor. Daarom, zijn er meerdere onderzoekslijnen opgezet om 
adenovirus-gebaseerde vectoren te ontwikkelen die geen last hebben van bestaande 
immuniteit tegen Ad5. 
Een eerder onderzoek heeft laten zien dat zowel Ad5-specifieke neutraliserende 
antilichamen als CD8+ T cellen een rol spelen in de immuniteit tegen Ad5, maar dat met 
name de neutraliserende antilichamen het belangrijkst zijn. In hoofdstuk 2 van dit boekje 
onderzoeken we tegen welk onderdeel van het adenovirus 5-partikel (hoe het virusdeeltje 
eruit ziet wordt getoond op blz. 14 van dit boekje) de neutraliserende antilichamen gericht 
zijn. Hiervoor hebben we neutralisatie-experimenten gedaan die gebruik maken van serum 
verkregen uit de mens en muis. Deze experimenten lieten zien dat de neutraliserende 
antilichaam titers tegen hexon hoger waren dan die tegen de fiber. Daarnaast hebben we 
antilichamen opgewekt in muizen tegen specifieke onderdelen van het adenovirus-partikel. 
Deze antilichamen zijn vervolgens geïnjecteerd in andere muizen die nog niet eerder in 
aanraking waren gekomen met adenovirus (naïeve muizen), zodat we het effect van 
bijvoorbeeld de hexon of fiber specifieke antilichamen op het resultaat van een vaccinatie 
met behulp van een Ad5-gebaseerd vaccin konden bepalen. Dit experiment liet ons zien dat 
de antilichamen gericht tegen de hexon in staat zijn om het resultaat van de vaccinatie 
negatief te beïnvloeden. Tezamen, laten deze resultaten zien dat de hexon het onderdeel van 
het adenovirus-partikel is waartegen de neutraliserende antilichamen voornamelijk zijn 
gericht.  
Tot nu toe zijn er 51 verschillende humane adenovirussen geïdentificeerd. Met behulp van 
serumprevalentie studies, die gebruik maakten van serum afkomstig van gezonde volwassen 
vrijwilligers van over de hele wereld, zijn er adenovirussen geïdentificeerd die niet veel 
voorkomen in de wereldbevolking. Daarnaast is er ook gekeken naar, als de mensen eerder 
met deze zeldzame adenovirussen in aanraking zijn gekomen, hoe hoog de ontwikkelde 
antilichaam titers zijn. Op die manier zijn meerdere zeldzame adenovirussen gevonden, 
zoals Ad11, Ad35, Ad50 (subgroep B) en Ad26, Ad48, Ad49 (subgroep D). Vaccins die 
gebaseerd zijn op Ad35 zijn al eerder ontwikkeld om gebruikt te worden tegen HIV, malaria 
en tuberculose. Deze Ad35-gebaseerde vaccins bleken goed in staat om transgen-specifieke 
CD8+ T cellen te induceren in pre-klinische studies. Echter, als er geen Ad5-specifieke 
immuniteit aanwezig was bleek de algehele immunogeniciteit van Ad35-gebaseerde vaccins 
minder te zijn dan die van Ad5-gebaseerde vaccins. De muizen die gebruikt worden voor de 
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pre-klinische studies hebben echter niet de juiste receptor die Ad35 nodig heeft om cellen te 
kunnen infecteren. Daarom hebben we in hoofdstuk 3 onderzocht of de aanwezigheid en 
gebruik van een bepaalde receptor invloed heeft op de immunogeniciteit van het Ad35-
gebaseerde vaccin. Om die rede is er een chimere Ad35-vector gemaakt (Ad35k5), die in 
staat is om dezelfde receptor te gebruiken als Ad5-gebaseerde vectoren. In dit hoofdstuk 
hebben we inderdaad laten zien de immuunreactie tegen een transgen na vaccinatie door 
middel van de Ad35k5 vector hoger was dan na vaccinatie door middel van de gewone 
Ad35 vector in zowel muizen als in apen. Deze resultaten suggereren dat het receptor-
gebruik inderdaad invloed heeft op de immunogeniciteit van het vaccin.  
In de aanwezigheid van immuniteit tegen Ad5, zijn Ad35-gebaseerde vaccins beter dan de 
Ad5-gebaseerde vaccins. Zodra iemand tweemaal achter elkaar gevaccineerd moet worden 
tegen een bepaalde ziekte noemen we dat een prime-boost vaccinatie. Tijdens het gebruik 
van prime-boost vaccinaties, heeft men gevonden dat het gebruik van twee vaccins 
gebaseerd op twee verschillende adenovirussen (heterologe prime-boost vaccinaties) beter 
werkt dan het gebruik van tweemaal dezelfde adenovirus-vaccin vector (homologe prime-
boost vaccinatie). Maar door de aanwezigheid van immuniteit tegen Ad5, kan een Ad5-
gebaseerd vaccin ook niet gebruikt worden in zo’n prime-boost vaccinatie. In hoofdstuk 4 
onderzoeken we daarom een heterologe prime-boost vaccinatie die gebruik maakt van een 
Ad35-gebaseerd en een Ad11-gebaseerd vaccin. In de aanwezigheid van immuniteit tegen 
Ad5, bleek de Ad35-Ad11 prime-boost vaccinatie het beste resultaat te geven. Echter in de 
afwezigheid van zo’n Ad5- immuniteit was elke prime-boost combinatie die gebruik maakte 
van een Ad5-gebaseerd vaccin beter. Verder onderzoek liet zien dat de antilichamen en 
CD8+ T cellen die Ad35 herkenden ook reageerden tegen Ad11. Dus de immuniteit tegen 
Ad35 had een negatieve invloed op de werking van het Ad11-gebaseerde vaccin. Naar 
aanleiding van deze resultaten stelden we de hypothese dat een nieuwe adenovirus-
gebaseerde vaccinatie vector, niet alleen geen last moet hebben van de aanwezigheid van 
immuniteit tegen Ad5, maar ook geen last mag hebben van immuniteit tegen een van de 
andere adenovirussen. Daarom wordt in hoofdstuk 5 de ontwikkeling van een vaccinatie-
vector gebaseerd op Ad49 beschreven. In hoofdstuk 6 bekijken we of deze nieuwe Ad49-
gebaseerde vaccinatie vector inderdaad gebruikt kan worden in een prime-boost vaccinatie 
samen met een Ad35-gebaseerde vaccinatie vector. Dit blijkt inderdaad goed werken, 
aangezien de Ad35-Ad49 prime-boost combinatie beter werkt dan de Ad35-Ad11 prime-
boost combinatie. En wat ook belangrijk is, dat een vaccinatie vector gebaseerd op Ad49 
geen last heeft van de aanwezigheid van immuniteit tegen Ad5. In hoofdtuk 7 onderzoeken 
we de capaciteiten van meerdere adenovirus-gebaseerde vaccinatie vectoren naast elkaar. 
Deze vectoren zijn gebaseerd op Ad5, Ad11, Ad35, Ad50, Ad26, Ad48 of Ad49. Al deze 
vaccinatie-vectorenwaren in staat om een goede transgen-specifieke CD8+ T cel reactie op te 
wekken en ze bleken, behalve die gebaseerd op Ad5, geen last te hebben van de 
aanwezigheid van immuniteit tegen Ad5. Uiteindelijk kwam vooral de vaccinatie-vector 
gebaseerd op Ad26 naar voren in deze studie als een veelbelovende kandidaat voor 
vaccinaties gericht tegen HIV. 
Het onderzoek dat beschreven is in dit boekje heeft geleid tot meerdere potentiële 
kandidaten voor een vaccin tegen HIV. De kennis uit hoofdstuk 2 bijvoorbeeld is recent 
gebruikt om een hexon-chimere Ad5 vector (Ad5HVR48) te maken die in staat is gebleken 
om te ontsnappen aan de immuniteit die gericht is tegen Ad5. Verdere klinische studies 
zullen de uiteindelijke werkzaamheid in de mens van deze en de andere in dit proefschrift 
beschreven adenovirus-gebaseerde vaccins moeten laten zien. De Ad26-gebaseerde als de 
Ad5HVR48 vaccin vector de prestigeuze “Integrated Preclinical/ Clinical AIDS Vaccine 
Development Program” (IPCAVD) grant ontvangen van de NIH en voor beiden zal in de 
nabije toekomst een fase I klinische studie gestart worden. 


