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Griep is een ziekte die door het influenza virus veroorzaakt wordt. Naar schatting 
sterven er op jaarbasis tussen de 250.000 en 500.000 mensen als gevolg van een 
influenza infectie, vooral mensen met een verminderde weerstand of mensen  
die lijden aan een chronische ziekte. Hierdoor heeft influenza een hoge impact op  
de volksgezondheid en veroorzaakt het een grote economische last.

Gedurende een griepseizoen circuleren er influenza stammen afkomstig van 
influenza A en B. Terwijl de gastheer van influenza B zich lijkt te beperken tot mensen 
en zeehonden, kan influenza A vele verschillende gastheren infecteren waaronder 
mensen, vogels en varkens. Er bestaat een constante dreiging dat influenza A virussen 
van dier naar mens overspringen en zo een wereldwijde (pandemische) uitbraak 
veroorzaken die mogelijk gepaard zal gaan met hoge ziekte- en sterftecijfers. 

Gebaseerd op de variatie van het belangrijkste oppervlakte eiwit, hemagglutinin 
(HA), kan influenza A onderverdeeld worden in twee hoofdgroepen, namelijk groep 
1 en groep 2 die samen uit 18 subtypes bestaan, terwijl influenza B in twee lijnen 
onder te verdelen is, namelijk de Yamagata-lijn en Victoria-lijn. Doordat er mutaties 
optreden in de virus eiwitten zoals het HA, wordt de antigene variatie verder verhoogd, 
een proces dat ‘antigenic drift’ genoemd wordt. Vooral voor influenza A geldt dat 
twee verschillende subtypes genen kunnen uitwissen als ze dezelfde cel infecteren 
waardoor er een nieuw virus ontstaat. Dit proces wordt ‘antigenic shift’ genoemd 
en kan als gevolg hebben dat endemische influenza virussen eiwitten van dierlijke 
influenza virussen inbouwen en dat er zo een virus ontstaat waar geen of weinig 
immuniteit tegen is. Hierdoor kunnen pandemieën ontstaan zoals bijvoorbeeld in 
2009 met de ‘varkensgriep’.

De meest effectieve manier om te beschermen tegen griep is door middel van 
vaccinatie. De huidige griep vaccins zijn voornamelijk gebaseerd op het HA eiwit 
en hebben als doel om antistoffen op te wekken die de interactie tussen het virus  
en de gastheercel blokkeren. Dit type antistoffen herkennen een gedeelte van het 
HA dat het ‘head’ domein genoemd wordt en kunnen gemeten worden door middel 
van de zogenaamde ‘hemagglutination inhibition assay’ (HAI). Juist het head domein 
van het HA eiwit is onderhevig aan ‘antigenic drift’. Hierdoor dienen de huidige griep 
vaccins bijna jaarlijks aangepast te worden om voldoende bescherming te bieden. 
Een vaccin dat bescherming kan bieden tegen een brede range van verschillende 
virussen is het ultieme doel in het griep vaccin veld.

In tegenstelling tot het head gedeelte van de HA, is het zogenaamde ‘stem’ 
gedeelte van het HA veel minder onderhevig aan ‘antigenic drif’ en is daarom ook 
relatief beter geconserveerd. Het laatste decennium zijn er verschillende breed 
neutraliserende antistoffen (bnAbs) geïsoleerd die de stem van het HA herkennen. 
Een groot gedeelte van deze antistoffen hebben allemaal een bepaalde zware keten, 
namelijk VH1-69. Deze zware keten heeft een structureel voordeel als het gaat om 
binding aan het stem domein. Het ontwikkelen van nieuwe griep vaccins die dit 
soort stem specifieke bnAbs kunnen opwekken en daardoor een brede bescherming 
zouden kunnen geven,  lijkt hiermee binnen handbereik.
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Om effectief de volgende generatie griep vaccins te kunnen ontwikkelen, is het 
belangrijk om het mechanisme dat verantwoordelijk is voor de stem specifieke bnAbs 
gemedieerde bescherming te ontrafelen.

Het is recent aangetoond dat het constante gedeelte (Fc-deel) van bnAbs door 
middel van interacties met Fc-receptoren (FcR) op immuuncellen bijdraagt aan in 
vivo bescherming. In hoofdstuk 2 wordt hier verder op ingegaan en laten we zien 
dat een robuuste ‘antibody-dependent cellular cytotoxicity’ (ADCC) activiteit, die 
afhankelijk is van FcR interacties, alleen gemedieerd wordt door antistoffen die niet 
HA afhankelijke binding van het virus aan de gastheercel voorkomen (HAI negatieve 
antistoffen). Tevens laten we zien dat HAI positieve antistoffen de ADCC activiteit 
geïnduceerd door HAI negatieve antistoffen sterk reduceren. Een soortgelijke 
observatie werd gedaan toen de ADCC activiteit in humane monsters getest werd 
waaraan HAI+ antistoffen toegevoegd waren.

De ADCC activiteit bleek ook gereduceerd te worden bij het gebruik van een 
HA mutant die niet meer aan de receptoren (signaal zuren) op de gastheercellen 
kan binden. Deze bevindingen kunnen verklaard worden door een model dat er 
vanuit gaat dat FcR interacties alleen niet voldoende zijn om efficiënt ADCC activiteit 
te induceren, maar dat daarnaast ook interacties tussen HA op geïnfecteerde 
gastheercellen en de signaal zuren op immuuncellen nodig zijn.

Gebruik makend van een ‘human-to-mouse serum transfer and challenge’ 
model laten we in hoofdstuk 3 zien dat de antistoffen die opgewekt worden 
in gezonde volwassenen na een vaccinatie met een hoge dosis van een trivalent 
virosomaal griep vaccin (TVV) correleren met bescherming tegen een H5N1 infectie.  
De caracterisatie van de opgewekte antistof reactie onthulde dat zowel  
kruisreagerende neutraliserende en ADCC inducerende antistoffen correleerde met 
de bescherming. Soortgelijke resultaten werden ook verkregen in proefpersonen 
die een experimenteel virosomaal H5N1 vaccin toegediend kregen. In deze 
proefpersonen werden hoge gehaltes aan stem specifieke antistoffen aangetroffen 
die correleerde met de gemeten ADCC activiteit. Deze resultaten impliceren dat 
stem specifieke antistoffen die ADCC activiteit kunnen induceren een belangrijke 
rol spelen in de bescherming tegen influenza virussen. Vaccins strategieën die stem 
specifieke antistoffen kunnen induceren lijken een voorbeel te hebben ten opzichte 
van de huidige griep vaccins.

Het adjuveren van huidige griep vaccins biedt de mogelijkheid om de antistof 
reactie richting geconserveerde epitopen zoals de stem van HA te sturen en daardoor 
de bescherming van het vaccin te verbreden. Een potent adjuvant dat zowel  
de humorale als de cellulaire tak van het immuun systeem verbetert, is het op saponine 
gebaseerd adjuvant Matrix-M.

In dit proefschrift hebben we de potentie van Matrix-M in combinatie met TVV 
wat betreft het opwekken van breed beschermende immuniteit in muizen en fretten 
bepaald. In hoofdstuk 4 laten we zien dat muizen die gevaccineerd zijn met Matrix-M 
geadjuveerde TVV beter beschermd zijn tegen vaccin homologe virus stammen. 

Deze bescherming kon worden geassocieerd met verhoogde HAI titers tegen 
de homologe stammen. HAI titers tegen heterologe H1N1 en H3N2 konden niet 
worden gedetecteerd, maar toch beschermde TVV+Matrix-M tegen deze stammen. 
Verrassend genoeg werden er wel HAI titers tegen heterologe influenza B stammen 
opgewekt door TVV+Matrix-M wat zich ook vertaalde in volledige bescherming 
zonder ziekte verschijnselen of gewichtsverlies na virusinfectie.

In hoofdstuk 5 gaan we verder in op de potentie van Matrix-M om de bescherming 
door TVV te verbeteren door te kijken of er ook bescherming opgewekt wordt tegen 
potentiële pandemische stammen. Fretten werden gedeeltelijke beschermd tegen 
H5N1, maar tegen H7N9 infectie. In muizen kon TVV+Matrix-M wel bescherming 
bieden tegen zowel H5N1 en H7N7 stammen. We zagen dat door de toevoeging van 
Matrix-M verhoogde niveaus van zowel HA als neuraminidase (NA) kruisreagerende 
antistoffen, die mogelijk een verklaring kunnen geven voor de geobserveerde 
bescherming in.

Naast het verbeteren van de humorale tak van het immuunsysteem, staat 
Matrix-M erom bekend ook de cellulaire tak van het immuunsysteem te verbeteren. 
In hoofdstuk 6 bepalen we wat de bijdrage is van de verschillende takken van het 
immuunsysteem tot de bescherming tegen H5N1 in muizen en maken daarvoor 
gebruik van serum tranfer en T cel depletie studies. We laten zien dat de bescherming 
tegen H5N1 gedeeltelijk afhankelijk is van serum componenten. De karakterisatie van 
serum antistoffen onthulde dat alhoewel er HA en NA kruisreagerende antistoffen 
aanwezig waren er niet of nauwelijks neutraliserende of stem specifieke antistoffen 
detecteerbaar waren. De kruisreagerende antistoffen waren wel in staat om ADCC 
activiteit te induceren, opnieuw een sterke indicatie dat het Fc deel van de antistoffen 
een rol speelt in de bescherming tegen H5N1.

De cellulaire respons werd ook verbeterd door de toevoeging van Matrix-M 
waardoor er kruisreagerende HA en NA specifieke T cellen gedetecteerd konden 
worden. Zowel CD4+ als CD8+ T cellen bleken een bijdrage te leveren aan  
de bescherming tegen H5N1. Samenvattend, bescherming tegen H5N1 in muizen  
is afhankelijk van zowel de humorale als de cellulaire tak van het immuunsysteem, 
maar lijkt onafhankelijk te zijn van stem specifieke antistoffen.

Naast dat Matrix-M adjuvering de bescherming geïnduceerd door TVV verbreedt 
en dus ook de potentie heeft om bescherming te bieden tegen endemische stammen 
die een mismatch hebben met het vaccin, is het een mogelijke tijdelijke maatregel 
in het geval er een pandemische uitbraak plaatsvindt totdat een gematched vaccin 
beschikbaar is.

Echter, Matrix-M heeft nauwelijks invloed op de inductie van bnAbs stem specifieke 
antistoffen en is wat dat betreft een minder goede optie gebleken. In hoofdstuk 
7 bespreken we andere mogelijkheden om de antistof reactie in de richting van  
de geconserveerde stem domein te sturen in plaats van naar het immuundominante 
head domein. Dit kan onder meer worden bewerkstelligd door ’glycan shielding’ van 
het head domein of doorzogenaamde chimeric HA’s, die uit een stem domein met 
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een exotisch head domein bestaan, als antigeen te gebruiken. Een effectieve manier 
om immuundominante anti-head reacties te voorkomen is om te vaccineren met HA 
antigenen die geen head domein meer hebben. Verschillende preklinische studies 
hebben laten zien dat dit een veelbelovende strategie is om bnAbs stem specifieke 
antistoffen te induceren.

Verschillende preklinische studies hebben laten zien dat ook T cellen een belangrijke 
rol spelen bij de bescherming tegen influenza, maar er is ook sterk klinische bewijs 
dat de aanwezigheid van T cellen correleert met een minder ernstig ziektebeeld.

Gebaseerd op de huidige kennis, zou een effectief universeel griep vaccin 
dat hoge levels bnAbs stem specifieke antistoffen kan induceren het best 
gecombineerd kunnen worden met een sterke T-cel stimulerende component zoals  
bijvoorbeeld Matrix-M. 


