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Samenvatting 
      Nucleïnezuur-gebaseerde vaccins zijn uiterst geschikt om naast een humorale 
immuunrespons ook een cel-gemedieerde immuunrespons op te wekken. Doordat DNA-
vaccins geassocieerd zijn met mogelijke veiligheidsrisico’s zoals integratie in het 
gastheergenoom, is de interesse in RNA-vaccins de laatste jaren sterk toegenomen. Heel wat 
onderzoek wordt verricht om RNA-vaccins te ontwikkelen die een brede bescherming bieden 
tegen complexe pathogenen en eventueel ook gebruikt kunnen worden als 
immunotherapieën in kankerpatiënten. Preklinische studies hebben reeds aangetoond dat 
mRNA vaccins in staat zijn om zowel profylactische als therapeutische anti-tumor responsen 
op te wekken. Echter,  in kankerpatiënten werd een lage klinische efficiëntie waargenomen 
na therapeutische vaccinatie met mRNA. In deze thesis werd getracht om de efficiëntie van 

RNA-vaccins te verhogen door een combinatie van een liposomaal antigeen 
afleveringssysteem (DOTAP/DOPE) met het gebruik van een TLR9 ligand (CpG) als adjuvans. 
Adjuvantia hebben immuunversterkende functies, ze kunnen o.a. maturatie van dendritische 

cellen (DCs) induceren of ze verhogen antigeenopname en antigeenpresentatie door DCs. 
Het gebruik van CpG om mRNA vaccin-geïnduceerde T-cel responsen te versterken werd 
geëvalueerd.  

      In eerste instantie werd het effect van CpG op de immunogeniciteit van DOTAP/DOPE 
mRNA complexen in vitro nagegaan. Er werd een inhiberend effect van CpG waargenomen 
op antigeenexpressie. We vonden dat de inductie van type I interferonen (IFN) via TLR9 
signalering mogelijks (deels) verantwoordelijk is voor de verlaagde mRNA translatie en aldus 
verlaagde antigeenexpressie. Eventueel zal ook een structureel effect van de CpG moleculen 

bijdragen aan de inhibitie van antigeenexpressie. Het effect van de TLR9 ligand op DC 
activatie werd onderzocht, hieruit bleek dat toevoeging van CpG aan DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd mRNA niet resulteerde in een hogere expressie van de maturatiemerkers 
CD40 en CD86, maar wel zorgde voor de opregulatie van enkele pro-inflammatoire 
cytokines. Het effect van de TLR9 ligand op de immunogeniciteit van DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd mRNA werd ook in vivo onderzocht. Toevoeging van CpG aan de 
DOTAP/DOPE mRNA complexen in vivo resulteerde niet in een hogere inductie van pro-
inflammatoire cytokines in de drainerende lymfeknopen vergeleken met het vaccin zonder 
CpG. Eveneens, resulteerde toevoeging van CpG aan DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA 
niet in een verhoging van de CD4+ en CD8+ T-cel antwoorden. Echter, het inhiberend effect 
van CpG op antigeenexpressie werd niet in vivo waargenomen. Uit de resultaten blijkt dat 
CpG niet bruikbaar is als adjuvans voor mRNA-gebaseerde vaccins. Verder onderzoek is 
vereist om het onderliggende mechanisme dat hiervoor verantwoordelijk is te ontrafelen.
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Summary 
      Nucleic acid-based vaccines are very suitable to generate, in addition to a humoral 
immune response, a cell-mediated immune response. Since DNA vaccines are associated 
with potential safety risks such as integration in the host genome, the interest in RNA 
vaccines greatly increased in recent years. A lot of research is going on to develop RNA 
vaccines that provide broad protection against complex pathogens and to use it as 
immunotherapies in cancer patients. Preclinical studies have already shown that mRNA 
vaccines are able to induce both prophylactic and therapeutic anti-tumor responses. 
However, in cancer patients a low clinical efficacy was observed after therapeutic 
vaccination with mRNA. In this thesis, we tried to increase the efficacy of RNA vaccines by a 
combination of a liposomal antigen delivery system (DOTAP/DOPE) with the use of a TLR9 

ligand (CpG) as an adjuvant. Adjuvants have immunopotentiating functions, they can induce 
maturation of dendritic cells (DCs) or they can increase antigen uptake and presentation by 
DCs. The use of CpG to enhance mRNA vaccine-induced T-cell responses was evaluated. 

      First, the effect of CpG on the immunogenicity of DOTAP/DOPE mRNA complexes in vitro 
was investigated. An inhibitory effect of CpG on antigen expression was observed. We found 
that the induction of type I interferons (IFN) through TLR9 signaling is possibly (partly) 
responsible for the reduced mRNA translation and thus reduced antigen expression. 
Possibly, also a structural effect of the CpG molecules can contribute to the inhibition of 
antigen expression. The effect of the TLR9 ligand on DC activation was examined, addition of 
CpG to DOTAP/DOPE complexed mRNA did not result in a higher expression of the 
maturation markers CD40 and CD86, but it resulted in the upregulation of some pro-

inflammatory cytokines. Also the effect of the TLR9 ligand on the immunogenicity of 
DOTAP/DOPE mRNA complexes in vivo was investigated. The addition of CpG to the 
DOTAP/DOPE mRNA complexes in vivo did not result in a higher induction of pro-
inflammatory cytokines in the draining lymph nodes compared to the vaccine without CpG. 
Likewise, the addition of CpG to DOTAP/DOPE complexed mRNA did not result in an increase 
in the CD4+ and CD8+ T-cell responses. However, the inhibitory effect of CpG on antigen 
expression was not observed in vivo. The results indicate that CpG can not be used as an 
adjuvant for mRNA-based vaccins. Further research is required to unravel the underlying 
mechanism responsible for this. 
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1. Inleiding 
1.1. Cellulaire immuniteit: een introductie 

1.1.1. Het immuunsysteem 

      Alvorens een vaccin te ontwikkelen, is het essentieel om de werking van het 
immuunsysteem te begrijpen. Het immuunsysteem bestaat uit een organisatie van cellen en 
moleculen en speelt een belangrijke rol in het lichaam, het is een verdedigingsmechanisme 
tegen infecties die veroorzaakt worden door een wijd spectrum aan pathogenen (Delves & 
Roitt, 2000). Het menselijke verdedigingssysteem is georganiseerd op 3 niveaus: (1) de 
anatomische en fysiologische barrières, (2) de aangeboren immuniteit en (3) de adaptieve 

(of verworven) immuniteit (Turvey & Broide, 2010).  

      De eerste lijn van verdediging tegen pathogenen zijn de anatomische en fysiologische 
barrières, deze omvatten o.a. de mechanismen voor mucociliaire klaring, de lage pH van 
maagsappen, de intacte huid en de bacteriolytische lysozymen in speeksel, tranen en andere 
afscheidingen. De aangeboren immuniteit is steeds aanwezig en zorgt voor een verdere 
verhoging van de bescherming die wordt aangeboden door de hiervoor vernoemde 
barrières. Herkenning van pathogenen en de activatie van daaropvolgende 
signaleringscascades gebeurt via de detectie van geconserveerde microbiële patronen, de 
pathogen associated molecular patterns (PAMPs). Deze PAMPs worden herkend door 
pattern recognition receptors (PRRs). Het bestaat uit tal van cellen zowel hematopoïetische 
(o.a. macrofagen, dendritische cellen (DCs), mastcellen, neutrofielen, eosinofielen, natural 
killer (NK) cellen en de NK T-cellen) als non-hematopoïetische (epitheelcellen) celtypes. Het 

grote voordeel van de aangeboren immuniteit is zijn snelheid, een inflammatoire respons 
wordt gegenereerd binnen enkele minuten na pathogeen blootstelling. Echter, het heeft een 
gelimiteerde set van receptoren voor het detecteren van invaderende pathogenen. Deze 
receptoren herkennen geconserveerde microbiële componenten (antigenen) die 
gemeenschappelijk zijn voor een grote groep van pathogenen (Turvey & Broide, 2010).  

      Er bestaat echter een grote variëteit van antigenische structuren en pathogenen hebben 
de mogelijkheid om te muteren zodat ze kunnen ontsnappen aan de gastheer detectie en 
aldus aangeboren immuniteit overwinnen. Dit droeg bij tot de ontwikkeling van het 
adaptieve immuunsysteem dewelke een oplossing biedt voor dit probleem. Het herkent een 
breed repertoire van antigenen door de aanwezigheid van receptoren dewelke specifiek 
worden geselecteerd door somatische recombinatie van een groot scala van gensegmenten. 
Er zijn 2 types van adaptieve immuunresponsen: de humorale en cellulaire 

immuunresponsen (Fig 1.1). De humorale immuunrespons wordt gemedieerd door 
antilichaam producerende B-cellen en de cellulaire immuunrespons door T-cellen. Beide 
celtypes ontstaan in het beenmerg. In tegenstelling tot de B-cellen, migreren de T-cellen 
naar de thymus waar ze matureren (Bonilla & Oettgen, 2010). 
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A. Humorale immuniteit 

      De eerste lijn van verdediging, via het adaptieve immuunsysteem, tegen infectie door 
microbiële pathogenen wordt voorzien door antilichamen. B-cellen zijn verantwoordelijk 
voor de secretie van antigeen-specifieke antilichamen. Deze antilichamen zullen binden met 
pathogenen. Waardoor ze aanhechting van pathogenen aan gastheercellen verhinderen en 
aldus infectie voorkomen, dankzij de neutralisatie van het pathogeen. Eveneens kunnen 
antilichamen zich richten op het invaderende microorganisme om het te vernietigen via het 
complementsysteem of via antilichaam-afhankelijke cellulaire cytotoxiciteit (Esser et al, 
2003). De huidige vaccins die langdurige, beschermende immuniteit voorzien, doen dit 
hoofdzakelijk door de inductie van langdurige humorale responsen. Om zo een langdurige 
humorale immuunrespons te behouden, moeten er continu antilichamen in het serum 
aanwezig zijn. Echter, de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor lange-termijn 
antilichaam productie zijn nog niet volledig gekend. Wanneer men er van uit gaat dat 

plasmacellen kortlevend zijn, is er dus een continue proliferatie en differentiatie van 
geheugen B-cellen in antilichaam-secreterende plasmacellen vereist. Echter, er zijn in het 
beenmerg alsook in de milt langlevende plasmacellen aanwezig, dewelke voor weken 
overleven. De werkzaamheid van suboptimale vaccins kan verhoogd worden door de 
factoren die verantwoordelijk zijn voor langdurige plasmacel overleving, te identificeren. 
Tevens kan dan ook het aantal booster vaccinaties vereist voor het behoud van een 
beschermende immuniteit verminderd worden (Slifka et al, 1998). 

Figuur 1.1 | De humorale en celgemedieerde 
immuunresponsen. De humorale immuunrespons 
(links) wordt geïnduceerd wanneer B-lymfocyten, 
na interactie met bijv. een influenza antigeen, 
differentiëren in antilichaam uitscheidende 
plasmacellen. Deze antilichamen zorgen o.a. voor 
de neutralisatie en dus eliminatie van het virus. De 
cellulaire immuunrespons (rechts) start wanneer 
de antigeen presenterende cellen zoals 
dendritische cellen, het antigeen via MHC klasse I 
moleculen (MHC-I) (zwart) presenteren aan CD8

+
 

T-cellen en via MHC-II (blauw) aan CD4
+
 T-cellen. 

Dit leidt dan tot de activatie, proliferatie en 
differentiatie van deze antigeen-specifieke T-
cellen in geactiveerde Th cellen en geactiveerde 
CTLs. Deze T-cellen verkrijgen hierdoor effector 
celfuncties, zoals de vrijstelling van cytokines 
dewelke indirect helpen, of het mediëren van 
cytotoxiciteit volgend op herkenning van een 
antigeen wat leidt tot het doden van de 
geïnfecteerde epitheelcel. MHC: major 
histocompatibility complex ; Th: T-helper cel; CTL: 
cytotoxische T lymfocyt 
Figuur afkomstig van:   
http://www.influenzareport.com/ir/pathogen.htm 
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B. Cellulaire immuniteit 

      Mature T-lymfocyten expresseren op het oppervlak een unieke antigeen-bindende 
molecule, de T-cel receptor (TCR). Echter, T-cellen die de thymus verlaten, worden nog 
steeds beschouwd als naïeve cellen tot het moment dat ze worden blootgesteld aan een 
antigeen. De meerderheid van de TCRs herkennen enkel antigenische peptiden die worden 
gepresenteerd door één van de 2 klassen van de major histocompatibility complex (MHC) 
afgeleide moleculen. MHC-I en MHC-II interageren met verschillende co-receptoren op de T-
cellen, CD8 en CD4 respectievelijk. MHC-I wordt geëxpreseerd op het oppervlak van bijna 
alle genucleëerde cellen, terwijl MHC-II enkel wordt geëxpresseerd door antigeen-
presenterende cellen (APCs). De T-lymfocyten kunnen worden onderverdeeld in een aantal 
subpopulaties, waaronder de CD4+ T-cellen en de CD8+ T-cellen deze vormen de 2 grootste 
groepen van T-cellen in het lichaam en zijn verantwoordelijk voor de cellulaire immuniteit 
(Andersen & Schrama, 2006).   

CD4+ T-cellen 
      De CD4+ T-cellen, dewelke exogene antigenen herkennen, zullen worden geactiveerd en 
vervolgens differentiëren in verschillende effector subtypes. Deze subtypes hebben 
verschillende functies afhankelijk van de cytokines die ze secreteren. De subtypes 
functioneren voornamelijk als helpercellen (Th cellen). Een belangrijke functie is de activatie 
van cellen van het aangeboren  immuunsysteem, B-lymfocyten, CTLs en niet-immuuncellen. 
Tevens speelt het een zeer belangrijke rol in de onderdrukking van een immuunreactie. 
Naast de klassieke T-helper 1 (Th1) en T-helper 2 (Th2) cellen, bestaan er nog tal van andere 
CD4+ T-cel subsets zoals de T-helper 17 (Th17), T-helper 9 (Th9), folliculaire helper T-cel (TFH), 
geïnduceerde T-regulerende cellen (iTreg) en regulerende type 1 cellen (Tr1) cellen 
(Luckheeram et al, 2012).  

      Producten die afkomstig zijn van bacteriën en virussen zoals lipopolysacchariden (LPS), 
dubbelstrengig RNA (dsRNA) en bacterieel RNA, kunnen macrofagen en DCs van het 
aangeboren immuunsysteem activeren. DCs zullen interleukine-12 (IL-12) secreteren. IL-12 
kan op zijn beurt NK cellen induceren voor de productie van  IFN-γ. De cytokines IL-12 en 
IFN-γ zijn verantwoordelijk voor de initiatie van de signaleringscascade in dewelke naïeve 
precursor Th cellen differentiëren tot Th1 cellen. De Th1 cellen secreteren IFN-γ, IL-2 en 
tumor necrosis factor β (TNF-β). IL-2 promoot de proliferatie van CD8+ T-cellen en de 
ontwikkeling van CD8+ geheugencellen. Th1 cellen mediëren een cellulaire immuunrespons 
(Luckheeram et al, 2012)(McNeela & Mills, 2001). De functies van de Th1 cellen omvatten de 
eliminatie van intracellulaire pathogenen en de inductie van bepaalde auto-immuun ziektes. 
Ze bieden ook resistentie aan mycobacteriële infecties in mensen (Zhu & Paul, 2008).  

      Differentiatie van precursor Th cellen in Th2-type cellen wordt gemedieerd door IL-2 en 
IL-4. Th2 cellen secreteren de effector cytokines: IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, IL-10 en IL-25 en een 
lid van de epidermale groeifactor familie, amfireguline. Th2 cellen mediëren een antilichaam 
gemedieerde immuunrespons. De cytokines die worden geproduceerd zullen de productie 
van immunoglobuline E (IgE) en IgG1 stimuleren alsook de activatie van eosinofielen en 
mastcellen (Luckheeram et al, 2012). In tegenstelling tot de Th1 cellen, zullen Th2 cellen een 
immuunrespons tegen extracellulaire parasieten (incl. ingewandswormen) mediëren. 
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Eveneens zal het de inductie en het behoud van allergische ziektes zoals astma veroorzaken 

(Zhu & Paul, 2008).  

      Th17 cellen brengen een immuunrespons teweeg tegen extracellulaire bacteriën en fungi 
en is eveneens betrokken in de generatie van auto-immuun ziektes (Zhu & Paul, 2008). Er 
bestaan verschillende populaties van regulerende T-cellen, deze bevatten o.a. de thymus 
afgeleide CD4+CD25+ Treg cellen en de Tr1 cellen geïnduceerd in de periferie na antigeen 
blootstelling. De regulerende T-cellen spelen zowel een kritische rol in het behoud van 
tolerantie tegen eigen antigenen als in het reguleren van een immuunrespons. Ze inhiberen 
schadelijke ontstekingsziektes zoals astma en inflammatoire darmziekte (Thompson & 
Powrie, 2004). De functies van TFH cellen zijn,  het mediëren van humorale 
immuunresponsen door interactie met B-lymfocyten en de ontwikkeling van lang levende B 
geheugen cellen (Fazilleau et al, 2009).  

CD8+ T-cellen 
      De CD8+ T-cellen worden ook wel cytotoxische T-lymfocyten (CTLs) genoemd, die 
endogene antigenen herkennen. Alvorens een sterke CTL respons gegenereerd kan worden, 
moet een exogeen antigeen naar de endogene pathway geleid worden, zodat het verwerkt 
kan worden en aldus gepresenteerd aan MHC-I gerestricteerde T-cellen. CTLs zijn 
verantwoordelijk voor de opruiming van talrijke intracellulaire bacteriën, virussen en 
parasieten (McNeela & Mills, 2001). Hun functie is dus het doden van o.a. viraal en 
bacterieel geïnfecteerde cellen, dit kunnen ze via 3 verschillende manieren. Ze kunnen de 
geïnfecteerde cel doden door ofwel de vrijstelling van cytokines (zoals tumor necrosis factor 
α (TNF-α), lymfotoxine en IFN-γ) of door direct cel-cel contact. In de laatstgenoemde, zal de 
CTL perforines secreteren in de celmembraan van de geïnfecteerde cel. Perforines creëren 
poriën waarlangs granzymes (proteolytische enzymen) kunnen passeren en terecht komen in 

de doelcel. Vervolgens zullen caspase enzymen, geactiveerd door deze proteolytische 
enzymen, apoptose van de doelcel mediëren. Een alternatieve methode is de binding van de 
Fas ligand, geëxpresseerd op het oppervlak van de CTL, met de Fas receptor, aanwezig op de 
doelcel. Opnieuw zal de apoptose pathway geactiveerd worden (Andersen & Schrama, 
2006)(Delves & Roitt, 2000). 

1.1.2. Dendritische cellen: de link tussen het aangeboren en het adaptieve 
immuunsysteem 

A. Rol van dendritische cellen in het initiëren van adaptieve immuunantwoorden 

      B- en T-lymfocyten alleen zijn niet voldoende voor het mediëren van een 
immuunrespons, hun activatie en aldus hun functie is afhankelijk van de aanwezigheid van 
DCs. DCs zijn APCs van hematopoietische origine die gespecialiseerd zijn in het vangen, 

verwerken en de presentatie van antigenen aan T-cellen (Fig. 1.2). Naast de functies die ze 
mediëren in het aangeboren immuunsysteem, hebben ze ook een aantal ingebouwde 
eigenschappen die leiden tot de inductie van een sterke, adaptieve immuniteit. Immature 
DCs zijn schildwachten die een antigeen zullen ‘vangen’, aan de plaats van binnenkomst in 
het lichaam, verwerken en migreren naar de lymfe organen. Op deze plaats zal het 
verwerkte antigeen gepresenteerd worden in een MHC peptide complex dat herkend kan 
worden door T-cellen. Enkel immature DCs dewelke terminale differentiatie ondergingen tot 
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mature DCs hebben de capaciteit om T-cellen te primen.  Er vindt een klonale selectie van 

zeldzame CD4+ en CD8+ T-cellen plaats. Naargelang de maturatiestimulus zal de 
immuunrespons die wordt geïnduceerd variëren, bijv. Th1 versus Th2 CD4+ T-cel responsen. 
Deze stimuli omvatten o.a. toll-like receptors (TLRs) (zie § 1.3.2), cytokines, 
immuuncomplexen en lymfocyten van het aangeboren immuunsysteem. Eén unieke 
eigenschap die DCs onderscheid van alle andere APCs is het induceren van primaire 
immuunresponsen, die leiden tot de vorming van een immunologisch geheugen. DCs kunnen 
immers een immuunrespons initiëren door het stimuleren van zowel geheugen als latente, 
naïeve B-en T-lymfocyten. Eveneens zal de aanwezigheid van een klein aantal DCs en lage 
niveaus van het antigeen reeds leiden tot de inductie van potente, sterke T-cel responsen. 
Naast de inductie van immuniteit, kunnen DCs ook tolerantie induceren. Dit wordt 
gemedieerd door de verwijdering van zelf-reactieve thymocyten en door de inductie van 
anergie van mature T-cellen (Banchereau & Steinman, 1998; Steinman & Hemmi, 2006; 

Banchereau et al, 2000). T-cel anergie is een tolerantiemechanisme, waarin volgend op 
antigeen ontmoeting een lymfocyt intrinsiek functioneel geïnactiveerd zal worden, maar 
levend blijft gedurende een langere tijdsperiode in de hyporesponsieve toestand (Schwartz, 
2003) .  

Figuur 1.2 | Immature versus mature DCs. HSCs zullen vanuit het beenmerg migreren naar de perifere weefsels, waar 
ze differentiëren tot immature DCs. Ze zijn gekarakteriseerd door de aanwezigheid van de chemokine receptoren CCR1 
en CCR2. Ze hebben de capaciteit om via endocytose antigenen vanuit de extracellulaire omgeving op te nemen. Deze 
antigenen worden verwerkt door een endosomale MHC klasse-II gerestricteerde pathway. Bij een microbiële invasie, 
zal de aanwezigheid van ‘gevaar signalen’ (microbiële producten) zorgen voor de inductie van DC maturatie. Er gebeurt 
een opregulatie van de chemokine receptor CCR7, dewelke verantwoordelijk is voor de migratie van de DCs naar de 
lymfeknopen. Eveneens worden costimulatorische (CD40, CD80 en CD86) en oppervlakte MHC-II moleculen 
opgereguleerd. Deze mature DCs presenteren in de lymfeknopen, de peptide-MHC klasse II complexen op het 
oppervlak en interageren met antigeen-specifieke lymfocyten. De DCs zullen hierdoor volledig functioneel 
gematureerd zijn en in staat zijn om T-cellen, B-cellen en NK cellen te activeren. Daarnaast zullen deze mature DCs pro-
inflammatoire cytokines produceren, zoals IL-12, IL-10 en TNF. HSCs: hematopoietische stamcellen; DC: dendritische 
cel; MHC: major histocompatibility complex; CCR1/2/7: C-C chemokine receptor type 1/2/7; NK: natural killer cellen; IL: 
interleukine; TNF; tumor necrosis factor .(Hackstein & Thomson, 2004) 
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B. De verschillende DC subtypes 

      DCs zijn wijdverspreid in het lichaam terug te vinden o.a. aan lichaamsoppervlakken, in 
de interstitiële ruimtes van de meeste organen, in de afferente lymfe en in de T-cel regio’s 
van de milt, lymfeklieren en Peyer’s patches (Steinman & Hemmi, 2006). Ze zijn heterogeen 
en de verschillende subtypes kunnen worden onderscheiden a.d.h.v. hun lokalisatie in het 
lichaam, migratie pathways en de functie(s) die ze uitoefenen in het immuunsysteem. De 
meeste van deze DC subtypes moeten continu hernieuwd worden, omdat ze een korte 
levensduur hebben, eenmaal ze in het lymfeweefsel aanwezig zijn en interageren met T-
cellen (Shortman & Naik, 2007). Een groot aantal DCs kunnen in cultuur gebracht worden. Ze 
worden verkregen van voorlopercellen, zoals beenmerg culturen van muizen die worden 
gecultiveerd met granulocyt-macrofaag kolonie stimulerende factor (GM-CSF) (Inaba et al, 
1992). Er bestaan ook verschillende manieren voor het generen van menselijke DCs 
afkomstig van hematopoietische voorlopercellen in perifeer bloed, ze kunnen o.a. worden 

afgeleid van menselijke bloed monocyten die worden gevoed in GM-CSF en IL-4 en 
vervolgens matureren in een monocyt-geconditioneerd medium. Een andere manier is het 
gebruik van de zeldzame CD34+ precursoren en GM-CSF plus TNF-α (Romani et al, 1996).  

      Er wordt een onderscheid gemaakt tussen traditionele/conventionele DCs (cDCs) en de 
voorlopers van DCs (pre-DCs). cDCs hebben reeds een dendritisch gedaante en functie, 
terwijl pre-DCs dit niet hebben. Een microbiële of inflammatoire stimulus is meestal vereist 
voor de verdere ontwikkeling van pre-DCs. cCDs kunnen worden onderverdeeld in 2 
groepen: de migrerende DCs en de lymfeweefsel residente DCs. De migrerende DCs vangen 
antigenen in de perifere weefsels en zullen vervolgens migreren via de lymfevaten naar de 
lymfeknopen, waar ze de antigenen presenteren aan T-cellen. Langerhans cellen van de 
epidermis zijn een voorbeeld van migrerende DCs. De lymfeweefsel residente DCs migreren 

niet doorheen de lymfe, ze zijn aanwezig in één bepaald lymfatisch orgaan waar ze zowel 
vreemde als eigen antigenen vangen en presenteren. De meeste van de DCs aanwezig in de 
thymus en de milt zijn lymfeweefsel residente DCs. Zowel de migrerende als de lymfeweefsel 
residente cellen kunnen verder onderverdeeld worden in verschillende subtypes (Shortman 
& Naik, 2007). 

      Verschillende pre-DCs kunnen verschillende DC types, zoals plasmacytoïde DCs (pDCs) en 
monocyten, produceren (Shortman & Naik, 2007). pDCs zullen bij een virale of een 
microbiële infectie grote hoeveelheden van type I IFN produceren, dit zorgt voor directe 
inhibitie van virale replicatie, maar tevens ook voor activatie van myeloïde DCs (mDCs), NK 
cellen, B-cellen, T-cellen. Dit zal leiden tot de inductie en expansie van een antivirale 
immuunrespons. Activatie van immature myeloïde DCs is belangrijk voor  de inductie van T-
cel gemedieerde antivirale immuniteit. Nadat er grote hoeveelheden van type I IFN werden 

geproduceerd zullen de pDCs geconverteerd worden naar mature DCs via een autocrien 
mechanisme. Deze mature DCs hebben dan bepaalde antigeen-processing en antigeen-
presenterende eigenschappen verkregen (Liu, 2005).  

      Naast de cDCs en de pre-DCs, die zowel in de steady state als in inflammatoire condities 
aanwezig zijn, bestaat er nog een derde categorie van DCs, de inflammatoire DCs. Deze 
laatste differentiëren van monocyten als gevolg van inflammatie of infectie. De 
inflammatoire DCs spelen hoofdzakelijk een rol bij de aangeboren verdediging en in T-cel 
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activatie. Terwijl de conventionele DCs voornamelijk kritisch zijn voor het induceren van 

specifieke immuniteit en voor tolerantie aan eigen antigenen. Maar het is heel waarschijnlijk 
dat beide groepen DCs complementaire functies hebben in vivo en synergeren wanneer er 
een infectie/inflammatie reactie plaats vindt (Hespel & Moser, 2012). 

C. Drie signalen vereist voor DC-T cell priming 

      Drie signalen zijn nodig om naïeve T-cellen te activeren en om deze te laten 
differentiëren in verschillende effector T-cel types. Het eerste signaal omvat 
antigeenpresentatie. Hierbij worden antigenen verwerkt en gepresenteerd via MHC-I en 
MHC-II moleculen aan de overeenkomstige TCR aanwezig op CD8+ en CD4+ T-cellen, 
respectievelijk. Peptiden die worden gepresenteerd via MHC-I, worden verkregen van 
endogene proteïnen in het cytoplasma die worden gekataboliseerd door proteasomen en 
andere enzymen. De heterodimere transporter transporter associated with antigen 

processing (TAP) zal deze peptiden actief transporteren naar het lumen van het 
endoplasmatisch reticulum (ER). Hier zullen de peptiden binden met de MHC-I moleculen. 
Waarna het peptide:MHC-I complex zal getransporteerd worden naar het celoppervlak. In de 
MHC-II processing pathway zullen extracellulaire proteïnen na endocytose worden 
afgebroken tot peptiden in de endo-lysosomale compartimenten en zullen vervolgens 
gepresenteerd worden op het celoppervlak in een peptide:MHC-II complex. DCs kunnen 
antigenen die opgenomen zijn via endocytose presenteren in combinatie met MHC-I i.p.v. 
MHC-II (cross-presentation). Hierdoor kunnen CTL responsen tegen virussen en 
intracellulaire bacteriën, die DCs niet infecteren, geïnduceerd worden (De Koker et al, 
2011)(Jensen, 2007).  

      Het tweede signaal wordt voorzien door costimulatorische moleculen zoals de B7 
moleculen CD80/CD86, geëxpresseerd op het oppervlak van DCs, dewelke interageren met 

CD28 geëxpresseerd op het oppervlak van naïeve T-cellen (Lee & Iwasaki, 2007). De CD28 
costimulatorische signalen activeren de celcyclus van T-cellen en maakt deze competent 
voor progressie naar de S-fase alsook klonale expansie op een IL-2 afhankelijke en IL-2 
onafhankelijke manier (Appleman et al, 2000). DCs expresseren ook de TNF-TNF-Receptor 
(TNF-R) familielid CD40 (Steinman & Hemmi, 2006). De costimulatorische moleculen worden 
opgereguleerd wanneer DCs maturatie ondergaan na confrontatie met pathogenen (De 
Koker et al, 2011). 

   Mature DCs secreteren verschillende cytokines, afhankelijk van de PRR signalering die 
wordt geactiveerd. Dit is het derde signaal dat zorgt voor de differentiatie van naïeve CD4+ T-
cellen in de verschillende CD4 effector subtypes. DCs produceren hoofdzakelijk IL-12 en type 
I IFN, deze zorgen voor de ontwikkeling van Th1 type CD4+ T-cellen (De Koker et al, 

2011)(Steinman & Hemmi, 2006). IL-6 en IL-23 worden ook geproduceerd door DCs en zijn 
verantwoordelijk voor de inductie van Th17 celresponsen (Luckheeram et al, 2012). 
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1.2. Gebruik van mRNA vaccinatie voor het induceren van 
cellulaire immuunresponsen 

1.2.1. Conventionele vaccins versus nucleïnezuur-gebaseerde vaccins  

      Eén van de basistypes van traditionele vaccins zijn levende, geattenueerde vaccins, deze 
zijn instaat om naast een humorale immuunrespons ook een cellulaire immuunrespons te 
induceren (Gurunathan et al, 2000). Maar ze hebben een aantal nadelen. Zo zal te veel 
attenuatie gepaard gaan met een verminderde werkzaamheid van het vaccin en zal er bij te 
weinig attenuatie problemen met de veiligheid optreden. Een ander type zijn de 
geïnactiveerde vaccins, deze worden niet vaak gebruikt, eveneens omwille van problemen 
met de veiligheid en de werkzaamheid van het vaccin. Tevens is de bescherming maar van 
korte duur en kunnen er ongewenste bijwerkingen zijn als gevolg van het endotoxine in de 

bacterie (Mäkelä, 2000). Subeenheid proteïne vaccins zijn een veiliger alternatief, ze zijn 
echter weinig immunogeen. Dit komt door het verlies van een deel of de meeste 
pathogenische eigenschappen die verantwoordelijk zijn voor het induceren van een 
immuunrespons. Deze vaccins vereisen de toevoeging van adjuvantia (Garçon et al, 2011). 

De meeste traditionele vaccins zijn enkel instaat om langlevende antilichaam responsen te 
induceren en zijn dus niet succesvol voor vaccinatie tegen intracellulaire organismen. 
Bescherming tegen o.a. malaria, humaan immunodeficiëntievirus (HIV), tuberculose vereist 
een celgemedieerde immuniteit, waarbij de geïnfecteerde cel i.p.v. het virus/de bacterie zal 
afgedood worden (Esser et al, 2003). Bovendien kunnen met cellulaire immuunresponsen 
relatief geconserveerde, interne virale epitopen getarget worden die aan de binnenkant van 
het pathogeen zitten, dewelke niet bereikbaar zijn voor antilichamen (Liu, 2010). 

      Nieuwe vaccin types worden ontwikkeld om de gewenste immuunresponsen te generen 

tegen het antigeen van interesse. Deze omvatten virale vectoren en de nucleïnezuur-
gebaseerde vaccins. De eerste groep zijn vectoren afgeleid van virussen en worden gebruikt 
voor het afleveren van genen dewelke coderen voor antigenen van een ander pathogeen. De 
nucleïnezuur-gebaseerde vaccins omvatten desoxyribonucleïnezuur (DNA) en messenger 
ribonucleïnezuur (mRNA) vaccins. Deze laatste zijn zeer geschikt om een cellulaire 
immuniteit en aldus CTL responsen  op te wekken. Doordat het antigeen vertaald wordt in 
het cytosol, komt het antigeen terecht in de endogene route van antigeen-processing en zal 
het worden gepresenteerd op MHC-I moleculen (Liu, 2010). 

      Virale vectoren zijn geassocieerd met een aantal nadelen. Zo zal genexpressie na virale 
transfectie moeilijk te controleren zijn. Er bestaat een risico voor integratie van de virale 
vectoren in het genoom van gastheercellen. Tevens zal de productie van kwaliteitsvolle 
virale vectoren tijdrovend en duur zijn (Tavernier et al, 2011).  Een laatste probleem waar 

virale vectoren mee te maken krijgen, is het bestaan van anti-vector immuniteit. Dit 
resulteert in een blokkering of gereduceerde inductie van de gewenste respons tegen het 
vaccin antigeen (Rollier et al, 2011). Er rijzen een aantal vragen op over het feit of DNA 
vaccins wel voldoende veilig zijn (Kutzler & Weiner, 2008). De genetische, immunologische, 
toxicologische en omgevingseffecten van DNA vaccins worden nagegaan in pre-klinische 
veiligheidsstudies hoofdzakelijk uitgevoerd in kleine proefdieren (Schalk et al, 2006). 
Integratie van een DNA vaccin kan insertie mutagenese veroorzaken, wat resulteert in de 
inactivatie van tumorsuppressorgenen of de activatie van oncogenen (Nichols et al, 1995). In 
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theorie kan een geïntegreerd plasmide DNA-vaccin ook resulteren in chromosomale 

instabiliteit door de inductie van chromosomale breuken en reorganisaties. Echter DNA-
vaccins die reeds werden getest, toonden geen relevante niveaus van integratie in het 
gastheergenoom aan (Kutzler & Weiner, 2008). Als integratie dan toch zou gebeuren dan is 
dat met een snelheid die minstens drie grootteordes lager ligt dan de spontane 
mutatiefrequentie. Meestal is dit dus verwaarloosbaar klein (Ledwith et al, 2000). Echter, 
nieuwe technologieën dewelke de aflevering van DNA verbeteren, zorgen meestal ook voor 
een hogere frequentie van integratie. Zoals een studie uitgevoerd door Wang et al, die 
aantoonde dat elektroporatie de plasmide integratie frequentie verhoogd. Er moet dus toch 
rekening gehouden worden met de mogelijkheid op integratie van het plasmide DNA (Wang 
et al, 2004b). Er is tevens een grote bezorgdheid over het feit of plasmide DNA-vaccins de 
ontwikkeling van auto-immuniteit zullen induceren, door de inductie van anti-DNA en anti-
nucleaire antilichamen. Toediening van plasmide DNA injecties in dierlijke studies toonden 

geen significante verhoging in anti-DNA antilichamen aan. Tevens is er geen bewijs dat DNA 
vaccins leiden tot de versnelling of inductie van auto-immuun ziektes (Le et al, 2000; Mor et 
al, 1997). Een ander mogelijk risico is de introductie van antibiotica resistentie in de 
patiënten die het vaccin toegediend krijgen (Kutzler & Weiner, 2008). Men gaat er van uit 
dat DNA-vaccins niet echt een gevaar vormen voor de omgeving, ondanks dat deze 
veronderstelling (nog) niet grondig onderzocht is. Mogelijke omgevingsrisico’s zijn: (1) de 
toevallige verspreiding van plasmide DNA in de omgeving door consumptie van 
gevaccineerde dieren of door de transfer naar andere species via excretie van 
lichaamsvloeistoffen, (2) recombinatie met virussen, bacteriën of parasieten binnenin of na 
afscheiding buiten de gevaccineerde gastheer en (3) de integratie in het genoom van de 
kiemlijncellen (Schalk et al, 2006).  

1.2.2. RNA-vaccins 

A. Voordelen van een RNA-vaccin t.o.v. een DNA-vaccin 

      Een RNA-vaccin heeft een aantal eigenschappen waardoor het potentiële voordelen 
biedt over een DNA-vaccin. Ten eerste, een RNA-vaccin is veilig doordat het in tegenstelling 
tot DNA niet zal integreren in het gastheergenoom (Ulmer et al, 2012). mRNA zal dus de 
genetische informatie van de gastheer niet wijzigen, waardoor uitgebreide 
genotoxiciteitsstudies in proefdieren niet nodig zijn (Pascolo, 2008). Ten tweede, DNA 
plasmide vaccins moeten afgeleverd worden in de nucleus, hierin is de transcriptionele 
machinerie gelokaliseerd. DNA-vaccins moeten dus zowel de celmembraan als de nucleaire 
enveloppe doorkruisen (Cannon & Weissman, 2002). Vooral in de meeste primaire cellen en 
in de postmitotische cellen kan dit problematisch zijn, omdat de nucleaire membraan intact 
blijft (Ulmer et al, 2012). RNA-vaccins hebben dit probleem niet, ze worden meteen na 

directe transfectie in het cytosol vertaald (Ulmer et al, 2012). Ten derde, op het hoogste 
punt van antigeen expressie, zal de hoeveelheid proteïne dat geproduceerd wordt door 
injectie van naakt mRNA hoger zijn dan de hoeveelheid proteïne geproduceerd door de 
injectie van dezelfde hoeveelheid naakt plasmide DNA. Eveneens zal na toediening van 
mRNA de kinetiek van antigeen expressie heel snel een hoogtepunt bereiken, maar ook zeer 
snel afnemen. Terwijl na toediening van DNA, antigeen expressie voor een aantal weken 
blijft bestaan (Probst et al, 2007). Transiënte expressie bij mRNA vaccins, zorgt ervoor dat 
het antigeen gecontroleerder geëxpresseerd wordt en dat het risico voor inductie van 
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tolerantie geminimaliseerd wordt (Pollard et al, 2012). Aldus zal RNA vaccinatie antigeen 

expressie beter nabootsen gedurende een acute infectie, wat gunstiger is voor de inductie 
van antigeen-specifieke immuunresponsen (Ulmer et al, 2012). En als laatste, RNA-vaccins 
hebben geen additionele sequenties nodig zoals een plasmide ruggengraat of virale 
promotors (Pollard et al, 2012). 

B. Het gebruik van naakt RNA als een potentieel vaccin 

      Het werkingsmechanisme van RNA-vaccins is nog niet volledig ontrafeld, maar 
waarschijnlijk zullen immuunresponsen geïnduceerd worden volgens gelijkaardige processen 
die gebruikt worden door DNA-vaccins. Er zijn op zijn minst 2 componenten belangrijk voor 
de functionaliteit van RNA-vaccins: (1) de lokale expressie van het antigeen voor het 
vergemakkelijken van antigeen presentatie door MHC moleculen en (2) de betrokkenheid 
van PRR dewelke het aangeboren immuunsysteem stimuleren, leidende tot een versterking 

van antigeen-specifieke immuunresponsen. Heel wat studies werden uitgevoerd met naakt 
mRNA, dewelke eenvoudig geformuleerd is in een buffer (Ulmer et al, 2012).  

      Een belangrijk aandachtspunt is dat onmiddellijk na injectie van naakt mRNA, het mRNA 
wordt blootgesteld aan ribonucleasen (RNases) die aanwezig zijn in de huid. Hierdoor wordt 
het mRNA afgebroken en zal er minder functioneel mRNA worden opgenomen door cellen. 
RNases limiteren aldus de doeltreffendheid van RNA-vaccins. Probst et al. onderzochten 
verschillende methodes om mRNA te beschermen tegen afbraak door RNases. Ze toonden 
aan dat chemische modificaties van het mRNA niet hebben geleid tot een daling in de 
RNase-gevoeligheid. Maar dat de toediening van een mix van niet-gemodificeerd mRNA en 
het proteïne RNAsin® (RNase-inhibitor) leidde tot de bescherming van extracellulair 
therapeutisch mRNA tegen afbraak door RNases (Probst et al, 2006). Bovendien, is de 
macromolecule gevoeliger voor hydrolyse, door de aanwezigheid van de 2’-hydroxylgroep 

op de ribose suiker. Deze groep veroorzaakt sterische hinder, waardoor het mRNA geen 
stabiele dubbele β-helix structuur kan aannemen (Ulmer et al, 2012).  

      Ondanks de gevoeligheid van mRNA aan afbraak, zijn er toch verscheidene cellen in staat 
om via een actief, verzadigbaar en specifiek proces mRNA op te nemen, leidende tot de 
lokale expressie van het antigeen (Probst et al, 2007). Opname van naakt mRNA wordt 
gemedieerd door middel van internalisatie via scavenger receptor gemedieerde endocytose 
dewelke plaatsvindt op membraandomeinen die rijk zijn in caveolae en lipide rafts. 
Daaropvolgend wordt mRNA getransporteerd naar de lysosomale compartimenten, maar 
een aantal mRNA moleculen kunnen hieraan ontsnappen en komen terecht in het cytosol 
waar ze kunnen vertaald worden tot proteïnen. Op basis hiervan kan er een strategie 
ontwikkeld worden om de vertaling van het mRNA tot proteïnen te verhogen. De 
hoeveelheid mRNA dat wordt opgenomen door de cellen zou kunnen verhoogd worden door 

de scavenger receptor activiteit te stimuleren. De beschikbaarheid van mRNA in het cytosol 
zou kunnen verhoogd worden door ervoor te zorgen dat het mRNA makkelijker kan 
ontsnappen aan opname in endosomen (Lorenz et al, 2011). De immuunresponsen 
opgewekt door naakt mRNA zijn eerder zwak, dit komt door de instabiliteit en verminderde 
translatie van het mRNA in het cytosol. De doeltreffendheid van RNA-vaccins moet dus 
verhoogd worden. Dit kan dankzij de ontwikkeling en het gebruik van verbeterde antigeen 
afleveringssystemen, door het optimaliseren van de mRNA structuur en het gebruik van 
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adjuvantia (Ulmer et al, 2012). In deze thesis zal getracht worden de efficiëntie van mRNA 

vaccins te verhogen door een combinatie van een liposomaal antigeen afleveringssysteem 
met het gebruik van een TLR9 ligand als adjuvans. 

C. Optimalisering mRNA structuur voor vaccinatie 

      Matuur eukaryoot mRNA omvat 5 belangrijke elementen: (1) de 5’ Cap structuur, (2) de 
5’ onvertaalde regio (5’UTR), (3) een open leesraam (ORF), (4) een 3’UTR en (5) een staart 
van 100-250 adenosine residuen (Poly(A) staart) (Yamamoto et al, 2009; Pascolo, 2008). 
Verscheidene eigenschappen van de molecule kunnen worden geoptimaliseerd, zodat de in 
vitro transcriptiesnelheid (hoge expressie) en de stabiliteit (lange termijn expressie) van het 
mRNA verbeterd worden: optimalisatie van (1) de 5’Cap structuur, (2) de onvertaalde regio’s 
en (3) de vertaalde regio. Alsook structurele modificaties van de poly(A) staart (Pascolo, 
2008). In vitro RNA transcripten worden verkregen door het overschrijven van een DNA 

template met bijv. een bacteriofaag RNA polymerase in de aanwezigheid van alle vier de 
ribonucleoside trifosfaten (ATP, GTP, UTP en CTP) en een Cap dinucleotide zoals 
m7G(5’)ppp(5’)G (Stepinski et al, 2001). Echter, Pasquinelli et al. vonden dat een derde van 
de in vitro RNA transcripten geproduceerd door virale RNA polymerasen, in de aanwezigheid 
van het Cap dinucleotide, ongewone 5’Caps hadden (Pasquinelli et al, 1995). De Caps waren 
in de omgekeerde richting geïncorporeerd, waardoor deze niet meer herkend worden door 
de eukaryote translatie initiatie factor 4E (eIF4E), dit is het Cap-bindend proteïne dat enkel 
de gemethyleerde base aan het 5’-uiteinde herkent. Capping van mRNA is dus belangrijk 
voor een goede translatie initiatie alsook voor de mRNA stabiliteit gedurende proteïne 
synthese. Om omgekeerde incorporatie te voorkomen, kan er gebruik gemaakt worden van 
gemodificeerde Caps.  Een voorbeeld hiervan zijn de anti-reverse Cap analogen (ARCA), deze  
hebben een modificatie aan de 3’OH van de ribose dewelke de gemethyleerde guanine 
draagt. Er werden 2 Cap analogen ontwikkeld in de ene is de 3’OH groep van de normale cap 

verwijderd en in de andere is deze vervangen door een OCH3 groep. Deze ARCA Cap mRNA 
moleculen vertonen een significant hogere translatie efficiëntie vergeleken met de normale 
Cap mRNA transcripten (Stepinski et al, 2001).  

      Extra stabilisatie van het mRNA wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van 
pyrimidine-rijke sequenties in de 3’UTR. Deze UTR’s worden teruggevonden in de β-en α-
globine genen. Het exacte onderliggende mechanisme hoe deze bijdragen aan de stabiliteit 
is niet gekend. Deze β-of α-globine UTRs kunnen worden toegevoegd aan de uiteindes van 
elk cDNA in het pDNA construct dat gebruikt wordt voor de productie van mRNA 
transcripten (Pascolo, 2008). Holtkamp et al. voerden een studie uit waarin ze onderzochten 
of bepaalde mRNA modificaties een invloed hadden op de stabiliteit van mRNA en zijn 
translatie efficiëntie in DCs. Hier werd reeds ontdekt dat twee opeenvolgende 3’UTRs 

afkomstig van het menselijk β-globine gen gekloneerd tussen een ORF en de poly(A) staart, 
resulteerde in significant hogere proteïne niveaus en langdurig voortbestaan van het 
proteïne. Ze ontdekten ook dat de lengte van de poly(A) staart voor extra stabilisering kan 
zorgen, zeker wanneer de lengte 120 basen bedroeg. Eveneens wordt export vanuit de 
nucleus gepromoot (Holtkamp et al, 2006). 
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D. Antigeen afleveringssystemen voor RNA-vaccins 

      Ondanks dat de structuur van het mRNA molecule kan geoptimaliseerd worden, is de 
spontane opname van naakt mRNA door cellen een zeer inefficiënt proces. Er is daarom 
nood aan de ontwikkeling van verbeterde antigeen afleveringssystemen. Er worden twee 
methodes voor antigeen aflevering onderscheiden de non-virale en de virale 
afleveringssystemen. Deze laatste zullen niet verder in detail beschreven worden. De non-
virale methodes kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep omvat de 
lipo-en polyplexen dit zijn complexen van negatief geladen nucleïnezuren met kationische 
lipiden of polymeren, respectievelijk. Deze complexen worden spontaan gevormd door 
lading-lading interacties. Ze condenseren de nucleïnezuren tot zeer kleine partikels die het 
DNA of mRNA beschermen tegen afbraak. Dankzij de licht positieve lading van de lipo-en 
polyplexen, kunnen deze complexen interageren met de negatief geladen celmembraan 
waarna ze worden opgenomen in de cel door endocytose. Over het algemeen zijn 

kationische lipiden betere transfectie reagentia dan de kationische polymeren (Tavernier et 
al, 2011). Malone et al. toonden reeds aan dat DOTMA, een synthetisch kationisch lipide dat 
tezamen met 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE) geïncorporeerd is in 
een liposoom (lipofectin), geschikt was voor de in vitro aflevering van mRNA coderend voor 
luciferase in verschillende cellijnen. De luciferase activiteit en de hoeveelheid mRNA 
geïntroduceerd in de cellen vertoonden een lineaire verwantschap (Malone et al, 1989). 
Tegenwoordig wordt er vooral gebruik gemaakt van 1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-
propaan (DOTAP) voor de cellulaire aflevering van mRNA, deze biedt een aantal voordelen: 
het is relatief goedkoop en efficiënt voor zowel in vivo als in vitro toepassingen (Yamamoto 
et al, 2009). De transfectie met DOTAP wordt verbeterd door deze te mengen met het 
helperlipide DOPE. Dit werd reeds getest voor de aflevering van DNA-bevattende liposomale 
partikels. Het helper lipide vergemakkelijkt de ontsnapping aan het endosomale 

compartiment (Li & Szoka, 2007). DOPE zal de endosomale membraan destabiliseren en de 
dissociatie van nucleïnezuren van de lipoplexen vergemakkelijken. Dit komt doordat bij een 
zure pH, de kegelvormige ethanolamine hoofdgroep van DOPE de tendens heeft om een 
omgekeerde hexagonale fase te vormen (Liang & Lam, 2012; Mochizuki et al, 2013).  

      Een tweede groep van non-virale afleveringssystemen omvat elektroporatie en gene gun, 
deze methoden verstoren de fysische barrière van de celmembraan zodanig dat mRNA de 
cel kan binnenkomen (Tavernier et al, 2011). Bij elektroporatie wordt er een elektrisch veld 
toegepast op de cellen in de aanwezigheid van een nucleïnezuur bevattende oplossing. Een 
elektrisch veld zorgt voor een verhoogde elektrische geleidbaarheid en permeabiliteit van de 
celmembraan, er worden poriën gecreëerd in de plasmamembraan waarlangs nucleïnezuren 
de cel kunnen binnenkomen (Isaka & Imai, 2007). Het gebruik van mRNA elektroporatie 
biedt een aantal voordelen ten opzichte van pDNA elektroporatie. Het resulteert in een 

hogere transfectie efficiëntie (89% voor mRNA en 40% voor pDNA). Bovendien moet het 
mRNA niet terecht komen in de nucleus, waardoor er veel zachtere elektrische pulsen 
gebruikt kunnen worden. Resulterende in een daling in cellulaire toxiciteit  (Van Tendeloo et 
al, 2001). Een bijkomend voordeel is dat ongewenste immuunresponsen kunnen ontweken 
worden, doordat het mRNA meteen terecht komt in het cytosol. Het wordt mogelijks niet 
waargenomen door de innate RNA receptoren (Yamamoto et al, 2009). Een toepassing 
hiervan is de elektroporatie van DCs, dewelke bereid zijn uit perifeer bloed van de patiënt, 
met mRNA coderend voor tumor antigenen. Deze DCs worden vervolgens opnieuw 
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geïnjecteerd  in de patiënt en zijn in staat om een CTL respons op te wekken specifiek tegen 

de epitopen van het mRNA gecodeerde proteïne. mRNA gecoat op gouden partikels kan via 
de helium gene gun methode worden afgeleverd in de cellen.  De efficiëntie en veiligheid 
van deze methode in mensen werden reeds aangetoond voor pDNA (Pascolo, 2008).  

E. PRRs en mRNA vaccins 

      Infectie door RNA virussen kan worden waargenomen door meerdere types PRRs. In het 
endo-lysosomale compartiment van APCs, kunnen dubbelstrengige RNA (dsRNA) moleculen 
worden waargenomen door de TLR3 receptor, terwijl enkelstrengige RNA (ssRNA) moleculen 
worden waargenomen door ofwel de TLR7 of de TLR8 receptor, afhankelijk van de sequentie 
van het ssRNA (Blasius & Beutler, 2010). Activatie van TLR3 leidt tot de inductie van de TRIF-
afhankelijke pathway, wat uiteindelijk resulteert in de activatie van interferon-regulatory 
factor 3 (IRF3). Deze laatste induceert vervolgens de productie van IL-12 en type I IFN in 

macrofagen en cDCs. Alsook een verbetering van MHC-II expressie en cross-presentation in 
de DCs (Coffman et al, 2010)(Kawai & Akira, 2011). Sommige ssRNA virussen (bijv. West Nile 
virus) zullen TLR3 activeren, doordat ze gedurende replicatie een dsRNA intermediair 
vormen (Wang et al, 2004a). In vitro overgeschreven ssRNA zal door de vorming van 
secundaire structuren, die dubbelstrengige sequenties bevatten, ook worden gedetecteerd 
door TLR3 (Karikó et al, 2004).  

      De menselijke TLR7 en TLR8 receptoren verschillen in hun celtype specifieke expressie en 
in de cytokines die zullen worden geproduceerd na receptor activatie. De TLR7 receptor 
wordt hoofdzakelijk geëxpresseerd in pDCs en B-cellen, terwijl de TLR8 receptor 
voornamelijk wordt geëxpresseerd in monocyten, maar ook in mDCs, monocyt afgeleide DCs 
en macrofagen. Guanosine-uridine (GU) rijke sequenties zijn immuunstimulatorische 
liganden voor de menselijke TLR7/8 receptoren (Fig. 1.3), resulterende in inductie van IFN en 

pro-inflammatoire chemokines en cytokines van cellen dewelke enkel TLR7 of zowel TLR7 als 
TLR8 expresseren. Activatie van TLR7 in pDCs, leidt tot de inductie van genen die de 
productie van type I IFN reguleren. Terwijl adenosine-uridine (AU) rijke sequenties dienst 
doen als TLR8 agonisten, resulterende in de directe activatie van mDCs en monocyten en de 
inductie van de pro-inflammatoire cytokines TNF- en IL-12 (Forsbach et al, 2008). Naast de 
TLRs, zijn er nog andere PRRs die betrokken zijn in PAMP herkenning. Dit zijn o.a. de RIG-I 
like receptors (RLRs) zoals retinoic-acid-inducible protein I (RIG-I) en melanoma-
differentiation-associated gene 5 (MDA5). Beiden zijn RNA helicases deze herkennen 
verschillende types van dsRNA, die aanwezig zijn in het cytosol. RIG-I kan net zoals TLR3, in 
vitro overgeschreven dsRNA detecteren. Activatie van RLRs zal eveneens leiden tot de 
inductie van type I IFN (Kato et al, 2006). Op basis hiervan blijkt dat mRNA vaccins, 
bestaande uit antigeen coderend mRNA gecomplexeerd in een non-viraal 

afleveringssysteem (bijv. DOTAP/DOPE), een extra voordeel hebben in vergelijking met 
subeenheid vaccins. Deze laatste kunnen geen PRRs activeren, terwijl het gecomplexeerde 
mRNA intrinsieke adjuvans activiteit heeft via de activering van TLRs (Pollard et al, 
2012)(Ulmer et al, 2012). 
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F. Het effect van type I IFN op RNA-vaccins 

      Activatie van RIG en de intracellulaire PRR receptoren TLR3 en TLR7 resulteert in de 
productie van type I IFN. IFN mediëren antivirale responsen tegen viraal RNA (Fig. 1.4), dit 
doen ze door de replicatie van virussen te inhiberen. De belangrijkste IFN geïnduceerde 
proteïnen aanwezig in virus geïnfecteerde cellen en aldus betrokken in de antivirale acties 
van IFN zijn: proteïne kinase RNA-geactiveerd (PKR), 2’-5’ oligoadenylaat synthetase (2’-5’ 
OAS) en RNase L en RNA-specifiek adenosine deaminase (ADAR1). Activatie van PKR 

resulteert in de fosforylatie van de α-subeenheid van de translatie initiatiefactor 2 α (eIF2α), 
leidende tot een verlaagde mRNA translatie. Eveneens kan mRNA afbraak door RNase L 
gestimuleerd worden doordat 2’-5’ OAS geactiveerd wordt. Tenslotte, zal de activiteit van 
ADAR1 resulteren in de deaminatie van virale RNA replicatie intermediairen. Deze effecten 
hebben een negatieve invloed op de levensvatbaarheid van de cellen en dit kan resulteren in 
cel apoptose. IFN-α/β zijn immers ook gekend als essentiële mediatoren van apoptose. 
Wanneer mRNA aldus gebruikt wordt als vaccin, kan door de productie van IFN, dit leiden tot 
de suboptimale expressie van het antigeen-coderend mRNA, door de inhibitie van mRNA 
translatie, deaminatie en afbraak van het mRNA (Pichlmair & Reis e Sousa, 2007; Samuel, 
2001). Naast het mediëren van aangeboren antivirale responsen, zijn deze type I IFN ook in 
staat om de ontwikkeling van de adaptieve immuniteit te stimuleren. Ze promoten de 
proliferatie van geheugen T-cellen en voorkomen dat T-cellen apoptose ondergaan. Secretie 
van IFN-γ door muis CD8+ T-cellen en menselijke CD4+ T-cellen wordt ook geïnduceerd door 

type I IFN. Deze IFN hebben ook een rol in de cross-presentation van virale antigenen. IFN-
α/β hebben nog enkele specifieke functies zoals het induceren van DC maturatie volgend op 
stimulatie door bijv. virale antigenen, het activeren van NK cellen en tevens zorgen ze er ook 
voor dat B-cellen isotype switching kunnen ondergaan en kunnen differentiëren in 
plasmacellen. Deze effecten gemedieerd door type I IFN zijn positief voor het mediëren van 
cellulaire immuniteit. Daarom is het belangrijk om mRNA vaccins te ontwikkelen waarin de 
negatieve effecten van IFN, tot een minimum gereduceerd kunnen worden (Iwasaki & 
Medzhitov, 2004). 

Figuur 1.3 | De TLR afhankelijke inductie van type I  IFN 
en pro-inflammatoire cytokines in plasmacytoïde 
dendritische cellen gedurende infectie met een RNA 
virus. Na virus opname in de cel, zal in een vroeg 
endosomaal compartiment van de pDC, er interactie plaats  
vinden tussen het viraal ssRNA en TLR7 of TLR7/8. Dit 
resulteert in de vorming van een signaal transducerend 
complex bestaande uit de cytoplasmische adaptor 
proteïne MyD88, IRAK4, TRAF6, IRF5 en IRF7. Activatie en 
translocatie van IRF7 naar de nucleus resulteert in de 
inductie van IFN-α, IFN-β. Eveneens induceert het complex 
de  NF-κB afhankelijke productie van de inflammatoire 
cytokines IL-12 en IL-6. IFN: interferon; IL: interleukine; 
IRAK: IL-1-receptor-associated kinase; IRF: interferon-
regulatory factor; MyD88: myeloid differentiation primary-
response gene 88; NF-κB: nuclear factor kappa B; pDC: 
plasmacytoïde dendritische cel; ss: enkelstrengig; TLR: Toll-
Like receptor; TRAF: TNF receptor-associated factor. 
(Benedict & Ware, 2005) 
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G. Preklinische studies en klinische testen  

       Vier verschillende mRNA gebaseerde vaccinatie methoden werden reeds gevalideerd in 
muizen, deze zijn: (1) inkapseling van mRNA in kationische liposomen, (2) directe injectie van 
naakt mRNA in de dermis, (3) aflevering van mRNA gecoat op gouden partikels via gene gun 
en (4) monocyt afgeleide DCs getransfecteerd met mRNA in vitro. Enkel methode 2 en 4, 
werden verder geëvalueerd in klinische testen. In mensen werden tot op heden, vooral 
mRNA-gebaseerde vaccins getest als immunotherapieën voor het opwekken van of als een 
boost voor anti-tumor immuniteit in kankerpatiënten (Pascolo, 2008). Heiser en zijn collega’s 
voerden een klinische test uit gebaseerd op het transfecteren van autologe DCs met mRNA 
coderende voor een prostaat-specifiek antigeen (PSA). Deze getransfecteerde DCs werden 
vervolgens geïnjecteerd in patiënten met metastatische prostaat kanker. Het resultaat was 
de inductie van PSA-specifieke T-cel responsen (Heiser et al, 2002). Meerdere klinische 
testen  op basis van mRNA getransfecteerde autologe DCs volgden. Een meer recente 

methode is de directe intradermale injectie van naakt of protamine gecondenseerd mRNA in 
patiënten met metastatische melanomen. Ondanks dat er geen objectieve klinische respons 
werd geobserveerd, vertoonden toch een aantal patiënten een gunstig ziekte verloop 
(Kreiter et al, 2011)(Pascolo, 2008). Succesvolle immunisatie met mRNA resulterende in 
doeltreffende bescherming tegen infectie ziektes werd nog niet gerapporteerd. Maar Petsch 
et al. toonden aan dat  een mRNA vaccin toepassing in muizen tegen influenza A virus, 
resulteerde in een langlevende en beschermende immuniteit tegen het virus (Petsch et al, 
2012).   

Figuur 1.4 | De antivirale responsen gemedieerd door type I IFN. In de endosomen van APCs, zullen ssRNA, CpG-ODN en dsRNA 
hun respectievelijke TLR receptor activeren. Dit resulteert in het cytoplasma in de inductie van een signaalcascade, waarin IRF 
wordt geactiveerd. Geactiveerd IRF zal vervolgens naar de nucleus transloceren, resulterende in de productie van IFN-α en IFN-β. 
Type I IFN zijn verantwoordelijk voor een verhoogde expressie van PKR, dewelke op zijn beurt eIF2α fosforyleert, waardoor RNA 
translatie wordt geïnhibeerd. Tevens wordt 2’-5’ OAS geïnduceerd, dit promoot RNA afbraak door RNase L activiteit. Als laatste 
kan het RNA ook gedeamineerd worden door ADAR1. 2’-5’ OAS: 2’-5’ oligoadenylaat synthetase; ADAR1: RNA-specifiek adenosine 
deaminase; APC: antigeen presenterende cel; CpG: cytidine-fosfaat-guanosine; ds: dubbelstrengig; eIF2α: eukaryote translatie 
initiatie factor 2 α; IFN: interferon; IRF: interferon-regulatory factor; PKR: proteïne kinase RNA-geactiveerd; ss: enkelstrengig; 
ODN: oligodeoxynucleotiden. Figuur gemaakt door Lynn Erpels  
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1.3. Het gebruik van adjuvantia om mRNA vaccinatie efficiëntie   
te versterken 

1.3.1. Algemene eigenschappen en het werkingsmechanisme van adjuvantia 

A. Suboptimale werking van mRNA vaccins 

      Zoals eerder vermeld zal het gebruik van naakt mRNA als vaccin eerder resulteren in 
zwakke immuunresponsen, omwille van de instabiliteit en de lage translatie van mRNA in 
het cytosol. In klinische studies is ook gebleken dat bij mRNA vaccins die direct werden 
geïnjecteerd, geen klinische respons werd geobserveerd (zie § 1.2.2). Deze vaccins vereisen 
dus de toevoeging van additionele componenten (adjuvantia) die zorgen voor een verhoging 
in beschermende immuniteit. Het woord adjuvans is afkomstig van het Latijnse woord 
adjuvare, wat helpen of verbeteren betekent. Adjuvantia zijn dus een  groep van structurele 

heterogene componenten dewelke de immuunresponsen opgewekt tegen mede-
geïnoculeerde antigenen versterkt en moduleert (Aguilar & Rodríguez, 2007). In deze thesis 
wordt getracht de mRNA vaccin-geïnduceerde antigeen-specifieke T-cel responsen te 
versterken door de toevoeging van een TLR9 agonist.  

B. Het werkingsmechanisme van adjuvantia 

Tot op heden zijn de precieze cellulaire en moleculaire werkingsmechanismen van 
adjuvantia nog niet volledig begrepen. Maar recente data toont wel aan dat het 
werkingsmechanisme van adjuvantia vooral gebaseerd is op het activeren van componenten 
van het aangeboren immuunsysteem die zorgen voor een versterking van T- en B-cel 
responsen. Eveneens zullen adjuvantia zorgen voor een verhoogde presentatie van het 
antigeen door DCs (Coffman et al, 2010; De Spiegeleer et al, 2012). Schijns klassificeerde de 

verschillende adjuvantia functioneel volgens de immunologische gebeurtenissen die ze 
induceren. Vijf concepten van immunogeniciteit werden onderscheiden. De eerste twee 
concepten tonen het belang aan van antigeen lokalisatie gedurende een bepaalde 
tijdsperiode na immunisatie. Het eerste omvat het geografisch concept van immuun 

reactiviteit. Hierbij zal de immuun stimulatie veroorzaakt door adjuvantia voornamelijk het 
gevolg zijn van verhoogde aantrekking van DCs naar de plaats van injectie. Tevens wordt 
antigeen opname, transport en presentatie door APCs in de lymfeknopen vergemakkelijkt. 
Het tweede concept is de theorie van het depot effect, het antigeen zal herhaaldelijk of 
langdurig worden vrijgesteld in lymfeweefsels (signaal 1). Dit resulteert in verhoogde 
antigeen herkenning. In het derde concept veronderstelt men dat adjuvantia werken als 
signaal 0, dit zijn PAMPs. Deze worden herkend door PRRs. Een signaalcascade wordt 
geactiveerd die zal zorgen voor de activatie van innate immuuncellen dewelke cytokines 
zullen vrijstellen die vervolgens zorgen voor de opregulatie van costimulatorische liganden 

op APCs.  Ten vierde, kunnen adjuvantia gevaar moleculen vertegenwoordigen of induceren. 
Deze gevaar signalen waarschuwen APCs zodat deze costimulatorische moleculen kunnen 
opreguleren. En als laatste concept, de rol van signaal 2 moleculen die dienst doen als 
natuurlijke adjuvantia. Deze omvatten recombinante cytokines of costimulatorische stimuli. 
Door deze verschillende concepten verder te onderzoeken op cellulair/moleculair niveau  
kan men nieuwe kennis vergaren over de activiteit van de verschillende adjuvantia. Op basis 
van deze informatie kunnen er nieuwe verbeterde immuun stimulatoren ontwikkeld worden 
(Schijns, 2000). 
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C. De verschillende doeleinden van adjuvantia en potentiële veiligheidsrisico’s 

      Incorporatie van een adjuvans in een vaccin biedt een aantal voordelen. Een adjuvans zal 
immers de immunogeniciteit van recombinante en opgezuiverde antigenen versterken. Over 
het algemeen zal in de geïmmuniseerde populatie de respons op een vaccin dus verhogen, 
alsook de gemiddelde antilichaamtiters en het percentage personen die een blijvende 
beschermende immuniteit krijgen (Petrovsky & Aguilar, 2004; Coffman et al, 2010). Door het 
gebruik van een adjuvans kan de hoeveelheid antigeen in het vaccin, dat nodig is om 
beschermende immuniteit op te wekken, gereduceerd worden. Dit kan zeer voordelig zijn in 
situaties waar de productie van een antigeen moeilijk of duur is of wanneer er nood is aan 
grootschalige vaccinatie (zoals bij een influenza pandemie), waar aldus de vraag groter is dan 
de productiecapaciteit (Boyle et al, 2007). Tevens kunnen adjuvantia het aantal booster 
immunisaties, die nodig zijn om langdurige bescherming te induceren, verlagen. Een ander 
belangrijk voordeel is dat ze de doeltreffendheid van vaccins in pasgeborenen, ouderen en 

immunogecompromitteerde individuen kunnen versterken (Petrovsky & Aguilar, 2004). 
Adjuvantia kunnen ook dienst doen als antigeen afleveringssystemen (McElrath, 1995). De 
keuze van het adjuvans bepaald welk type van immuunrespons er wordt opgewekt. Dus 
afhankelijk van de aard van de geproduceerde T-cellen, alsook de specifieke antilichaam 
isotypes wordt er een specifieke immuniteit opgewekt tegen een bepaalde infectie. Andere 
kwalitatieve veranderingen van de immuunrespons teweeggebracht door adjuvantia zijn: (1) 
een verhoging van het aantal geheugencellen en (2) een snellere aanvang van de 
aanvankelijke respons (Coffman et al, 2010). Ondanks de voordelen, moet er ook rekening 
gehouden worden met mogelijk reële als theoretische schadelijke effecten (zowel lokaal als 
systemisch) die kunnen veroorzaakt worden door adjuvantia. Aan de inoculatie site kunnen 
er zich vaak pijnlijke abcessen of nodules vormen. Er is tevens een theoretische kans op de 
ontwikkeling van kanker of auto-immuniteit. Alvorens een adjuvans voor menselijk gebruik 

op de markt komt, moet het voldoen aan een aantal standaard richtlijnen opgesteld door de 
Food and Drug Administration (FDA). Zowel het adjuvans als de adjuvans-antigeen 
formulering worden onderworpen aan een aantal testen. De FDA keurt wel enkel adjuvantia 
in combinatie met vaccins goed voor menselijk gebruik, niet het adjuvans alleen. Doordat 
een potente adjuvans activiteit vaak gepaard gaat met een verhoogde toxiciteit, wordt er 
een toxicologische evaluatie uitgevoerd in kleine proefdieren (muizen, ratten of konijnen) 
(Edelman, 1992; Petrovsky & Aguilar, 2004). 

D. De klassieke adjuvantia 

      Aluminiumzouten zoals aluminiumhydroxide en aluminiumfosfaat, zijn de eerste 
artificiële adjuvantia die werden goedgekeurd door FDA voor menselijk gebruik. Er heerst 
heel wat controverse over hoe aluminiumzouten hun adjuvans effecten uitoefenen. Eén van 

de hypotheses is dat het gebaseerd zou zijn op het depot effect, doordat het antigenen 
absorbeert. Vandaag de dag is bekend dat aluminiumzouten werken door de directe 
activatie van innate immuuncellen. In vivo zal het een Th2 respons promoten, waarbij 
verhoogde titers van de Th2-afhankelijke antilichaam isotypes IgG1 en IgE worden 
geproduceerd (McKee et al, 2007; Garçon et al, 2011). Jules Freund introduceerde de water-
in-olie emulsies. Ondanks dat deze emulsies potente immuunresponsen opwekken, zijn ze 
niet geschikt voor menselijk gebruik omwille van de schadelijke toxiciteit en instabiliteit. De 
toxiciteit was het gevolg van onzuiverheden die aanwezig waren in de mineraalolie. De 
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aluminiumzouten induceren een passende immuunrespons in de meeste erkende 

geïnactiveerde en subeenheid vaccins tegen pathogenen, in dewelke bescherming in eerste 
instantie wordt gemedieerd door antilichamen. Doordat de nieuwe vaccin types 
hoofdzakelijk enkel bestaan uit een opgezuiverd antigeen zonder natuurlijke activators van 
het aangeboren immuunsysteem, is de immuunrespons die ze opwekken veel zwakker. Het 
gebruik van aluminiumzouten leidt niet altijd tot een verbetering van de immunogeniciteit, 
waardoor er nood is aan nieuwe adjuvantia of het combineren van verschillende types 
adjuvantia in een enkele formulering. Eveneens, voor complexe ziektes zoals HIV, malaria en 
influenza waar er nood is aan het opwekken van een cellulaire immuniteit bieden klassieke 
adjuvantia zoals aluminiumzouten geen oplossing (Garçon et al, 2011).  

1.3.2. TLR-liganden als natuurlijke adjuvantia 

A. Introductie 

      Zoals reeds vermeld zijn er tal van vaccins met een gereduceerde immunogeniciteit, dit 
kan komen door de afwezigheid van intrinsieke immuun gevaarsignalen, zoals PAMPs. Deze 
PAMPs worden herkend door kiemlijn gecodeerde PRRs. Waarna een signaalcascade gestart 
wordt, dit is de eerste lijn van verdediging tegen infectieuze micro-organismen. Simultaan, 
zal PRR signalering ook leiden tot de maturatie van DCs, dewelke op hun beurt de link 
vormen tussen de aangeboren immuniteit en de tweede lijn van gastheer verdediging, de 
adaptieve immuniteit (Kawai & Akira, 2011). TLRs, type I transmembraan glycoproteïnen, zijn 
de eerste PRRs die werden geïdentificeerd. Ze zijn opgebouwd uit een ectodomein, dewelke 
een variërend aantal leucine-rich-repeat (LRR) motieven bevat, dit gedeelte is 
verantwoordelijk voor de herkenning van PAMPs. Daarnaast bevatten ze ook een 
transmembraan gedeelte en een cytosolisch toll-IL-1 receptor (TIR) domein, 
verantwoordelijk voor de daaropvolgende signaleringscascade. Tot op vandaag, zijn er in 

mensen 10 en in muizen 12 functionele TLRs geïdentificeerd (Akira et al, 2006). Elke TLR kan 
verscheidene PAMPs afkomstig van o.a. bacteriën, virussen, fungi en protozoa herkennen 
(Uematsu & Akira, 2008). Op basis van de lokalisatie van de TLR familieleden kan er een 
onderscheid gemaakt worden tussen receptoren dewelke gelokaliseerd zijn op het 
celoppervlak (TLR1, TLR2, TLR4, TLR5 en TLR6) en deze gelokaliseerd in intracellulaire 
vesikels (TLR3, TLR7, TLR8 en TLR9). De eerste groep herkent voornamelijk microbiële 
membraancomponenten (bijv. lipoproteïnen en LPS) terwijl de tweede groep gespecialiseerd 
is in de herkenning van nucleïnezuren. Dankzij de intracellulaire lokalisatie van de TLR3-7-8 
en -9 receptoren kunnen deze TLRs een onderscheid maken tussen gastheer nucleïnezuren, 
dewelke aanwezig zijn in het cytosol, en nucleïnezuren afkomstig van virussen en andere 
pathogenen. Deze TLRs zijn oorspronkelijk gesekwestreerd in het ER, maar zullen via de 
secretie pathway van het Golgi apparaat afgeleverd worden in de endolysosomale 

compartimenten. Waarna ze worden geactiveerd door binding van hun verwante ligand 
(Kawai & Akira, 2011; Blasius & Beutler, 2010).  

B. TLR9 

      TLR9 is een intracellulaire receptor specifiek voor de detectie van bacterieel en viraal 
ssDNA. B-cellen en pDCs zijn de primaire celtypes in mensen die de TLR9 receptor 
expresseren. Deze receptor herkent ongemethyleerde 2’-deoxyribo cytidine-fosfaat-
guanosine (CpG) DNA sequentie motieven, bestaande uit een centraal ongemethyleerde CG 
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dinucleotide met flankerende regio’s (Bode et al, 2011)(Coffman et al, 2010). Het genoom 

van zoogdieren bevat hoofdzakelijk CpG motieven die gemodificeerd zijn door methylatie. 
Op basis van het al dan niet gemethyleerd zijn van de CG nucleotiden, maakt het 
immuunsysteem van zoogdieren een onderscheid tussen vreemde indringers, pathogenen 
en “eigen” antigenen. Echter, Haas et al. toonden aan dat de suiker-fosfaat ruggengraat ook 
een belangrijke determinant is van TLR9 activatie (Haas et al, 2008). Wanneer DNA van 
vertebraten m.b.v. een transfectie reagens wordt afgeleverd in het endosomale 
compartiment van APCs, dan kan het wel herkend worden door TLR9. Hieruit blijkt dat de 
lokalisatie van het DNA eerder dan de specifieke sequentie belangrijk is voor de herkenning 
door TLR9 (Kawai & Akira, 2011). Synthetische oligodeoxynucleotiden (ODN), bestaande uit 
18-25 basen, met geoptimaliseerde ongemethyleerde CpG motieven werden bestudeerd als 
mogelijke adjuvantia (Coffman et al, 2010). Koppeling van ODN aan CpG verhoogt immers 
antigeen opname en cross-presentation in DCs, terwijl de TLR9 receptor verantwoordelijk is 

voor de maturatie van APCs, resulterende in de activatie van naïeve CD8+ T-cellen (cross-
priming) (Heit et al, 2013). Na internalisatie van de CpG-ODNs door de doelcellen, zal het 
terechtkomen in de late endosomale/lysosomale compartiment waar het zal gedetecteerd 
worden door TLR9 (Bode et al, 2011). Signalering van TLR9 gebeurt net zoals bij TLR7 via het 
adaptor proteïne myeloid differentiation primary-response gene 88 (MyD88), waarna een 
signaleringscascade wordt geïnitieerd die in macrofagen, cDCs en pDCs leidt tot de inductie 
van nuclear factor kappa B (NF-κB) afhankelijke productie van inflammatoire cytokines (TNF, 
IL-6). In pDCs zal ook type I IFN geproduceerd worden via de vorming van een multiproteïne 
signaal-transducerend complex in het cytoplasma. Dit complex bestaat uit MyD88, TNF 
receptor-associated factor 6 (TRAF6), Bruton’s tyrosine kinase (BTK), IL-1-receptor-associated 
kinase 4 (IRAK4), TRAF3, IRAK1, IκB kinase α (IKKα) en IRF7. Geactiveerd IRF7 zal vervolgens 
transloceren naar de nucleus waar het de transcriptie van type I IFN zal initiëren (Kawai & 
Akira, 2011; Gilliet et al, 2008).  

      Sterke immunologische effecten worden waargenomen na de activatie van de TLR9 
receptor door CpG-ODN (Fig. 1.5). Zo zullen B-cellen gestimuleerd worden voor de productie 
van IL-6 en IL-12 en de secretie van IgM. Geactiveerde B-cellen vertonen ook een verhoogde 
expressie van hun Fc receptor (FcR) en costimulatorische moleculen zoals MHC-II, CD40, 
CD80 en CD86. Deze gestimuleerde B-cellen zullen uiteindelijk prolifereren en differentiëren 
in plasmacellen en geheugen B-cellen. Een verhoging van antigeen-specifieke 
antilichaamtiters wordt aldus waargenomen. Naast het versterken van 
antilichaamresponsen wordt er ook een cellulaire immuniteit geïnduceerd. Dit gebeurt o.a. 
door het polariseren van de Th cel responsen richting Th1 cel responsen. CpG motieven 
hebben een indirect effect op NK cellen, T-cellen en monocyten/macrofagen, hun maturatie, 
differentiatie en proliferatie wordt gedreven door de cytokines die geproduceerd worden 
door APCs. IFN-γ wordt geproduceerd door de geactiveerde NK en T-cellen. Eveneens wordt 

de secretie van IgG2a antilichamen ondersteund en wordt de ontwikkeling van antigeen-
specifieke CTLs vergemakkelijkt. Stimulatie van pDCs resulteert niet enkel in de verhoogde 
productie van type I IFN en inflammatoire cytokines (IL-1, IL-6, IL-12, IL-18 en TNF), maar ook 
in opregulatie van CD40, CD54, CD80, CD86 en MHC-II moleculen. Deze 
immuunversterkende effecten gemedieerd door CpG-ODN, suggereren dat CpG-ODN 
mogelijk gebruikt kan worden als een vaccin adjuvans (Coffman et al, 2010)(Bode et al, 
2011)(Gurunathan et al, 2000)(Klinman, 2004).  
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      Tal van preklinische studies uitgevoerd in o.a. muizen, knaagdieren toonden aan dat het 
gebruik van CpG-ODN als adjuvans, zorgde voor een verbetering en verhoging van de 
antigeen-specifieke antilichaamtiters die worden geïnduceerd door vaccins tegen tal van 
pathogenen (bijv. het influenza virus, het mazelenvirus). CpG-ODN heeft ook een positief 

effect op de inductie van T-celresponsen.  Waardoor het een veelbelovend adjuvans kan zijn 
in combinatie met kanker vaccins, dankzij het induceren en ondersteunen van Th1 cel 
responsen en CD8+ T-cel responsen. In klinische studies met CpG-ODNs, werden deze 
verbeteringen in humorale en cel-gemedieerde immuunresponsen ook waargenomen, zelfs 

in ouderen, pasgeborenen en immuungecompromitteerde individuen. Echter, over de 
bruikbaarheid van CpG-ODNs als adjuvantia voor tumorvaccins, heerst er nog heel wat 
onduidelijkheid. Ondanks de veelbelovende resultaten in preklinische studies, moet er ook 
nog bewezen worden dat CpG-ODNs in staat zijn om anti-tumor immuniteit in mensen te 
induceren. De klinische studies toonden ook aan dat CpG-ODNs redelijk veilige adjuvantia 
zijn (Bode et al, 2011). De immunogeniciteit van DNA vaccins kan versterkt worden door de 
introductie van CpG motieven in de plasmide vector. De adaptieve immuunrespons tegen 
het gecodeerde antigeen zal hierdoor verhoogd worden. Hierbij moet er wel rekening 
gehouden worden dat de aanwezigheid van teveel CpG motieven in de plasmide vector in 

vivo eerder zal leiden tot een daling in immunogeniciteit (Gurunathan et al, 2000). Er zijn ook 
een aantal studies waarin blijkt dat de aanwezigheid van CpG motieven niet altijd leidt tot 
een verbetering van de doeltreffendheid van DNA vaccins. Zo blijkt, in een studie uitgevoerd 
door Babiuk et al., dat DNA immunisatie even effectief was in TLR9-/- muizen als in TLR9+/+ 
muizen (Babiuk et al, 2004).  

Figuur 1.5 | Het actiemechanisme van 
CpG-ODN in de aangeboren en adaptieve 
immuniteit. In de aangeboren immuniteit 
zal CpG-ODN direct zorgen voor de 
proliferatie en polyklonale activatie van B-
cellen, alsook de directe activatie van 
pDCs. Dit resulteert in een verhoogde 
productie van pro-inflammatoire 
chemokines , cytokines en IgM. Tevens 
zorgt het voor een verbeterde functie van 
APCs, wat zal leiden tot de 
vereenvoudigde generatie van humorale 
en cellulaire immuniteit.  APC: antigeen 
presenterende cel;  CpG: cytidine-fosfaat-
guanosine; CTL: cytotoxische T-lymfocyt; 
Ig: immunoglobuline; IL: interleukine; 
MHC: major histocompatibility complex; 
ODN: oligodeoxynucleotiden; pDC: 
plasmacytoïde dendritische cel; Th: T-
helper; TNF: tumor necrosis factor. Figuur 
afkomstig van: Klinman, 2004 
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2. Doelstelling 
      mRNA-gebaseerde vaccins induceren eerder zwakke antigeen-specifieke 
immuunresponsen, ondanks hun intrinsieke adjuvans capaciteit via TLR signalering. Dit komt 
o.a. doordat naakt mRNA zeer instabiel is, meteen na injectie wordt het blootgesteld aan 
RNases die het mRNA snel zullen afbreken.  Onderzoek wordt verricht om de antigeen-
specifieke T-cel responsen geïnduceerd door mRNA-vaccins te versterken.  

      Synthetische TLR liganden zijn veelbelovende immuunstimulators, ze zijn immers instaat 
om de adaptieve immuunrespons te induceren. In deze thesis wordt gebruik gemaakt van 
een vaccin bestaande uit 1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propaan/1,2-dioleoyl-sn-
glycero-3-phosphoethanolamine (DOTAP/DOPE) gecomplexeerd mRNA. Er wordt onderzocht 

of toevoeging van de TLR9 ligand CpG-oligodeoxynucleotide ODN 1826 (CpG) aan het 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA, al dan niet zorgt voor een verbetering en aldus 
versterking van de mRNA vaccin-geïnduceerde T-cel responsen.  

      Dendritische cellen (DCs) vormen de belangrijkste schakel tussen het aangeboren en het 
adaptieve immuunsysteem. De doeltreffendheid van vaccins is dus grotendeels gebaseerd 
op de mogelijkheid om DCs te activeren die het antigeen presenteren en vervolgens in staat 
zijn om een specifieke immuunrespons te induceren en om een immunologisch geheugen op 
te bouwen. Een eerste doelstelling in deze thesis is het effect van CpG op de 
immunogeniciteit van DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA na te gaan in vitro. Dit wordt 
onderzocht door de invloed van CpG op antigeenexpressie en DC-activatie na te gaan op in 
vitro culturen van murine beenmerg-afgeleide dendritische cellen (BMDCs) getransfecteerd 
met DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA + CpG. Hiertoe zal met flow cytometrie de 

transfectie efficiëntie en de opregulatie van maturatiemerkers op het oppervlak van de 
getransfecteerde BMDCs worden nagegaan. Verder zal met behulp van RT-qPCR de 
opregulatie van bepaalde pro-inflammatoire cytokines onderzocht worden.  

      In het tweede deel van deze thesis wordt het effect van CpG op de immunogeniciteit van 
de DOTAP/DOPE mRNA complexen in vivo nagegaan. In eerste instantie zal hiertoe 
onderzocht worden welke DC subsets worden gerekruteerd en in staat zijn het vaccin op te 
nemen. Het effect van CpG op DC activering zal ook in vivo onderzocht worden door de 
opregulatie van pro-inflammatoire cytokines in de drainerende lymfeknopen na injectie van 
het mRNA vaccin na te gaan. Eveneens zal het effect van de TLR9 ligand op de DOTAP/DOPE 
mRNA-geïnduceerde T-cel antwoorden via een Enzyme-Linked ImmunoSpot (ELISpot) assay 
onderzocht worden. 
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3. Resultaten  
3.1. In vitro transfectie dendritische cellen met DOTAP/DOPE 

gecomplexeerd mRNA 

3.1.1. Bepalen van de geschikte DOTAP/DOPE:mRNA verhouding 

      Voor de doelgerichte aflevering van het antigeen-coderend mRNA in de APCs, in dit geval 
dendritische cellen, werd er gebruik gemaakt van het kationische lipide DOTAP dat tesamen 
met het helperlipide DOPE het non-virale antigeen afleveringssysteem vormt. DOTAP/DOPE 
interageert met het anionische mRNA op basis van elektrostatische interacties waardoor een 

lipoplex gevormd wordt. Het is een dynamische, sferische vesikel bestaande uit een lipide 
dubbellaag. Lipoplexen worden heel gemakkelijk opgenomen door APCs doordat hun 
afmetingen en omvang overeenkomen met die van pathogenen waarop DCs instaat zijn om 
te reageren. De hoeveelheid DOTAP/DOPE  dat nodig is om een bepaalde hoeveelheid mRNA 

in te kapselen wordt berekend op basis van de N:P ratio. Dit is de verhouding van het aantal 
positief geladen stikstofgroepen in het lipide tot het aantal negatief geladen fosfaatgroepen 
in het mRNA/DNA. Standaard komt 1 µg mRNA/DNA overeen met 3 nmol negatieve lading 
en 1 DOTAP/DOPE partikel met 5 mM positieve lading. 

      In eerste instantie werd een gel retardation assay (Fig. 3.1) uitgevoerd waarin 
verschillende N:P ratio’s werden uitgetest. Er werd onderzocht bij welke N:P ratio al het ova 
mRNA ingekapseld was en of CpG eveneens werd ingekapseld in de partikels. Het moleculair 
gewicht werd bepaald door het laden van de GeneRuler 1 kb ladder (laan 1). Als controles 

werden een laan met enkel 500 ng ova mRNA (laan 2) en een laan met enkel 200 ng CpG 
(laan 3) meegenomen. De onderste bandjes in de gel bevatten vrij CpG, de bandjes gelegen 
tussen de 1500 en 1000 bp bevatten vrij ova mRNA. CpG en mRNA hebben door hun 
negatieve lading immers de capaciteit om te migreren in de gel naar de positieve pool. Door 
hun positieve lading blijven de DOTAP/DOPE partikels ter hoogte van het slotje. Wanneer al 
het mRNA ingekapseld is in de partikels, dan zullen de DOTAP/DOPE mRNA complexen niet 
migreren naar de positieve pool, maar in het slotje blijven door de overwegend positieve 
lading van het complex. In laan 4 en 6 is duidelijk te zien dat er bij een N:P ratio van 5 nog 
steeds een bandje aanwezig was met vrij ova mRNA. Dit bandje was wel minder dens dan 
het bandje uit laan 2, dewelke enkel ova mRNA bevatte. Dit wijst op complexvorming tussen 
de DOTAP/DOPE partikels en het ova mRNA. Bij een hogere N:P ratio van 10 (laan 7 en 9) en 
15 (laan 10 en 12), was er geen bandje met vrij ova mRNA meer aanwezig. Het lijkt erop dat 
het ova mRNA volledig in de DOTAP/DOPE partikels zal ingekapseld zijn. Het was niet 

duidelijk zichtbaar op de gel, maar het lijkt erop dat CpG ook deels in de DOTAP/DOPE 
partikels en de DOTAP/DOPE mRNA complexen was ingekapseld. Op basis van deze data, 
werd in alle volgende in vitro experimenten een N:P ratio van 10 gebruikt. 
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3.1.2. Kinetiek van de opname en translatie van de DOTAP/DOPE mRNA 
complexen  

      DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp mRNA wordt opgenomen door DCs d.m.v. fagocytose. 
Ze worden meteen na endocytose getransporteerd naar de endocytische vesikels, eerst 
komen ze terecht in de vroege endosomen. Waarna het mRNA moet ontsnappen via een 
endosomal escape mechanism, omdat het anders zal terecht komen in de lysosomen waar 
het afgebroken zal worden. Het is dus belangrijk dat het mRNA terecht komt in het cytosol 
waar het vertaald kan worden (Liang & Lam, 2012).  

      Voor alle in vitro experimenten werd beenmerg geïsoleerd van C57BL/6 muizen. Dit werd 
gedurende 7 dagen in cultuur gebracht met het cytokine GM-CSF, dat instaat voor de 
differentiatie tot dendritische cellen. De BMDCs werden uitgezaaid en vervolgens 
getransfecteerd met rhodamine-gelabeld DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp mRNA. De 

transfectie van de complexen gebeurde op 4 verschillende tijdstippen (30 min, 1 uur, 2 uur 
en 4 uur voor het oogsten), maar de cellen werden geoogst op hetzelfde tijdstip. Met flow 
cytometrie werd er nagegaan of er een duidelijke kinetiek van partikel opname en EGFP 
expressie zichtbaar was als de incubatieperiode stelselmatig verlengd werd. De cellen 
werden gekleurd met een antilichaamcocktail, waarin anti-muis antilichamen werden 
gebruikt, waaraan fluoroforen gekoppeld zijn. Macrofagen herkennen Fc staarten van 
antilichamen wat kan leiden tot een aspecifieke binding, daarom moest een Fc block zoals α-

Figuur 3.1 | Een gel retardation assay om verschillende N:P ratio’s uit te testen. 1. GeneRuler 1 kb Ladder; 2. 
Enkel 500 ng ova mRNA; 3. Enkel 200 ng CpG; 4. DOTAP/DOPE ova mRNA N:P = 5; 5. DOTAP/DOPE CpG N:P = 5; 
6. DOTAP/DOPE ova mRNA CpG N:P = 5; 7. DOTAP/DOPE ova mRNA N:P = 10; 8. DOTAP/DOPE CpG N:P = 10; 9. 
DOTAP/DOPE ova mRNA CpG N:P = 10; 10. DOTAP/DOPE ova mRNA N:P = 15; 11. DOTAP/DOPE CpG N:P = 15; 
12. DOTAP/DOPE ova mRNA CpG N:P = 15 
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CD16/CD32 toegevoegd worden. De gating strategie wordt weergegeven in fig. 3.6. Eerst 

werd er een scatterplot opgesteld waarin de forward scatter (FSC) op de x-as en de side 
scatter (SSC) op de y-as werden uitgezet, zo kon een subpopulatie van cellen met de 
gewenste FSC en SSC geselecteerd worden voor verdere analyse. FSC is een maat voor de 
grote van de cel en SSC is een maat voor de granulariteit en de intracellulaire complexiteit 
van de cel. Vervolgens werd er geselecteerd voor de levende cellen door kleuring met Sytox 
red dat enkel wordt opgenomen door dode cellen doordat deze een permeabele 
celmembraan hebben. Het kleurt dus enkel het DNA van dode cellen, aan de hand daarvan 
werden dode cellen uitgesloten voor de analyse. Verder werd er gegate op CD11c+ cellen, dit 
is een oppervlaktemerker aanwezig op de dendritische cellen, waardoor specifiek voor deze 
cellen werd geselecteerd. Binnen de DC populatie werd gekeken naar rhodamine+ DCs en 
EGFP+ DCs. Rhodamine+ 

DCs hadden aldus het vaccin opgenomen. Binnen de rhodamine+ 
cellen werd er ook gekeken naar DCs die zowel rhodamine+ als EGFP+ zijn, dit wil zeggen dat 

ze het mRNA hadden opgenomen en vertaald.  

      Eerst werd het percentage rhodamine positieve DCs bepaald, zoals te zien in de grafiek 
lagen deze percentages zeer hoog (Fig. 3.2 A, Fig. 3.4, Fig. 3.5). Zowel voor de DOTAP/DOPE 
partikels die niet gecomplexeerd waren als de DOTAP/DOPE partikels gecomplexeerd met 
egfp mRNA. Reeds na 30 min hadden 92,43% en 92,73% van de DCs respectievelijk 
ongecomplexeerde rhodamine-gelabelde DOTAP/DOPE partikels en rhodamine-gelabeld 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp mRNA opgenomen. Wanneer er vervolgens werd 
gekeken naar het percentage EGFP+ DCs (Fig. 3.2 B, Fig. 3.4, Fig. 3.5) en de intensiteit van de 
EGFP+ DCs (Fig. 3.3 B), was er een duidelijke kinetiek zichtbaar. Na 30 min bedroeg het 
percentage EGFP+ DCs 21,06% en na 4 uur was dit reeds gestegen tot 50,73% EGFP+ DCs. De 
transfectie-efficiëntie werd gedefinieerd als het percentage rhodamine+ en EGFP+ DCs, 
dewelke ook een duidelijke kinetiek vertoonde (Fig. 3.3 A, Fig. 3.4). Na 30 min bedroeg de 

transfectie-efficiëntie 22,23% en na 4 uur 47,4%. Uit deze data kan besloten worden dat de 
DOTAP/DOPE partikels zowel gecomplexeerde als ongecomplexeerde zeer snel zullen 
worden opgenomen na transfectie en dat het percentage stabiel blijft zelfs wanneer de 
incubatieperiode verlengd werd. Maar het percentage DCs dewelke het EGFP expresseren en 
de EGFP intensiteit zal toenemen naarmate de incubatieperiode langer is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2 | Kinetiek van de in vitro opname van rhodamine-gelabeld DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp 
mRNA. BMDCs werden geïncubeerd gedurende 30 min, 1 uur, 2 uur en 4 uur met ongecomplexeerde en 
rhodamine-gelabelde DOTAP/DOPE partikels gecomplexeerd met 2,5 µg egfp mRNA. Waarna de cellen werden 
geoogst. N:P ratio van 10.  (A) Het percentage rhodamine positieve BMDCs en (B)  het percentage EGFP 
positieve BMDCs werden bepaald door flow cytometrie. De foutenvlaggen geven de standaard error weer op 
het gemiddelde van drie replicaten. *** P ≤ 0.001. BMDCs: beenmerg afgeleide dendritische cellen; N:P: 
stikstofgroepen:fosfaatgroepen 
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Figuur 3.3 | Kinetiek van de in vitro opname van rhodamine-gelabeld DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp 
mRNA. BMDCs werden geïncubeerd gedurende 30 min, 1 uur, 2 uur en 4 uur met rhodamine-gelabeld 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg egfp mRNA. Waarna de cellen werden geoogst. N:P ratio van 10.  (A) De 
transfectie-efficiëntie en (B) de MFI werden bepaald door flow cytometrie. De foutenvlaggen geven de 
standaard error weer op het gemiddelde van drie replicaten. *** P ≤ 0.001, **** P ≤ 0,0001. BMDCs: beenmerg 
afgeleide dendritische cellen; MFI: mean fluorescence intensity; N:P: stikstofgroepen:fosfaatgroepen 

 

Figuur 3.4 | Kinetiek van de in vitro opname van rhodamine-gelabeld DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp mRNA. 
BMDCs werden geïncubeerd gedurende 30 min, 1 uur, 2 uur en 4 uur met ongecomplexeerde en rhodamine-
gelabeld DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg egfp mRNA. Waarna de cellen werden geoogst en er een flow 
cytometrische analyse werd uitgevoerd. N:P ratio van 10. De FACS figuren geven de kinetiek van rhodamine

+
 DCs, 

EGFP
+
 DCs en rhodamine

+
EGFP

+
 DCs weer na 30 min, 1 uur, 2 uur en 4 uur incubatie. CD11c is een 

oppervlaktemerker voor DCs.  BMDCs: beenmerg afgeleide dendritische cellen; DC: dendritische cel 
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Figuur 3.5 | Kinetiek van de in vitro opname en EGFP expressie van rhodamine-gelabeld DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd egfp mRNA. BMDCs werden geïncubeerd gedurende 30 min, 1 uur, 2 uur en 4 uur met 
ongecomplexeerde en rhodamine-gelabeld DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg egfp mRNA. Waarna de 
cellen werden geoogst en er een flow cytometrische analyse werd uitgevoerd. N:P ratio van 10.  
BMDCs: beenmerg afgeleide dendritische cellen 
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Figuur 3.6 | Gating strategie gebruikt voor het bepalen van de kinetiek van de in vitro opname 
en EGFP expressie van rhodamine-gelabeld DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp mRNA. Een 
subpopulatie cellen werd geselecteerd in de FSC-SSC plot. Binnen de levende cellen werd 
gekeken naar de CD11c

+
 cellen (dit zijn de DCs) die EGFP

+ 
zijn en de CD11c

+
 cellen die rhodamine

+
 

zijn. In deze laatste werd vervolgens gekeken naar rhodamine
+
EGFP

+ 
DCs. DC: dendritische cel; 

FSC: forward scatter; SSC: side scatter 
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3.2. Effect van de TLR9 ligand op de immunogeniciteit van 
DOTAP/DOPE mRNA complexen in vitro 

      Dendritische cellen zijn de belangrijkste APCs van het lichaam. Ze zijn in staat om een 
potente en gerichte adaptieve immuunrespons op te wekken. Ze vangen antigenen aan de 
plaats van infectie, verwerken deze en presenteren ze op MHC-I en MHC-II moleculen aan 
naïeve T-cellen in secundaire lymfeweefsels. Maturatie van DCs gaat gepaard met een 
verhoogde expressie van costimulatorische moleculen (o.a. CD86, CD40) en MHC-II 
complexen op het oppervlak en verhoogde productie van pro-inflammatoire cytokines. De 
maturatiemerkers zorgen voor een costimulatorisch signaal, dat noodzakelijk is voor T-cel 
activatie en overleving (Banchereau & Steinman, 1998)(Platt et al, 2010). 

      De verkregen BMDCs werden getransfecteerd met de verschillende vaccin formulaties. 

Het hoofddoel van alle experimenten was om een vergelijking te maken tussen een vaccin 
bestaande uit DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA en een vaccin bestaande uit 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA waaraan CpG is toegevoegd. Naar deze vaccin 
formulaties zal verder in de tekst gerefereerd worden als vaccin zonder CpG en vaccin met 
CpG. CpG zal waarschijnlijk net zoals mRNA, door zijn negatieve lading interageren met de 
positief geladen DOTAP/DOPE partikels onder invloed van elektrostatische interacties. Er 
werd dus onderzocht of toevoeging van de immuunactiverende TLR9 ligand, CpG aan het 
vaccin leidde tot een verhoogde mogelijkheid van het vaccin om DCs te activeren. De in vitro 
immunogene capaciteit van de verschillende vaccin formulaties werd bepaald door flow 
cytometrie en real time quantitative polymerase chain reaction (qPCR).   

3.2.1. Invloed van de TLR9 ligand op antigeenexpressie 

     Om de invloed van CpG na te gaan op antigeenexpressie werden er drie vaccin 
formulaties uitgetest. BMDCs werden getransfecteerd met DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 
µg egfp mRNA, DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg egfp mRNA 1 µg CpG  en met 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg egfp mRNA 1 µg controle CpG. De controle CpG is een 
negatieve controle voor CpG en bevat GpC dinucleotiden i.p.v. CpG dinucleotiden. Het is dus 
niet in staat om de TLR9 signaleringscascade te activeren. Hierdoor zullen geen additionele 
type I IFN geïnduceerd worden, wat normaal wel het geval is bij CpG, omdat deze een 
agonist is van de TLR9 receptor. 

      Met flow cytometrie werd het percentage EGFP positieve cellen en de intensiteit bepaald 
(Fig. 3.7). Door de afwezigheid van het CD11c PerCP Cy5.5 fluorescentiesignaal, kon niet 
specifiek gegate worden voor CD11c+ DCs. Aangezien het een zuivere beenmerg-afgeleide 
DC cultuur was, vormde dit geen probleem. De percentages EGFP+ cellen waren  significant 

lager bij het vaccin met CpG (9,5%) en bij het vaccin met controle CpG (12,86%) t.o.v. de 
conditie met enkel DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp (20,5%). De intensiteit tussen de drie 
vaccin formulaties was niet significant verschillend. Het lage percentage EGFP+

 cellen bij het 
vaccin met CpG kon mogelijk veroorzaakt zijn door de inductie van type I IFN, die translatie 
en aldus antigeenexpressie inhiberen. Maar, doordat ook het percentage van de controle 
CpG significant lager was, suggereert dit dat naast de inductie van type I IFN er waarschijnlijk 
nog andere oorzaken zijn die zorgen voor een verlaagde antigeenexpressie. Uit deze 
resultaten blijkt dat CpG een inhiberend effect heeft op antigeenexpressie. 
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3.2.2. Effect van de TLR9 ligand op DC activatie 

      De activatie van DCs wordt gekenmerkt door de productie en secretie van tal van pro-
inflammatoire cytokines en chemokines. Er werd uitgetest of toevoeging van de gekende DC 
activator CpG aan de partikels, zorgde voor een verhoging van de DC activerende capaciteit 

van DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA. 

      BMDCs werden gedurende 4 uur geïncubeerd met de verschillende vaccin formulaties. 
Een vaccin bestaande uit DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg epo mRNA en een vaccin 
bestaande uit DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg epo mRNA 1 µg CpG werden uitgetest. 
Onbehandelde BMDCs en BMDCs waaraan 15 µl DOTAP/DOPE, 2,5 µg naakt epo RNA en 1 µg 
CpG werd toegevoegd, werden meegenomen als controles. Pas na 24 uur incubatie werden 
de cellen geoogst en werden er lysaten bereid. Van elk lysaat werd uiteindelijk het RNA 
geëxtraheerd dat vervolgens werd gebruikt voor cDNA synthese. De opregulatie van de 
cytokines IL-6, IL-1β, IL-12b en TNF-α, alsook de opregulatie van interferon-induced protein 
with tetratricopeptide repeats 2 (IFIT2) en ubiquitin specific peptidase 18 (USP18) werden 
onderzocht m.b.v. qPCR. 

      Het expressieniveau van elk gen in elke conditie werd weergegeven als de n-voudige 
inductie t.o.v. de ongestimuleerde BMDCs (Fig. 3.8). De waarden werden genormaliseerd 
t.o.v. het meest stabiele huishoudgen, in dit geval beta-2-microglobuline (B2M). De 
expressieniveaus van de genen IL-6, IL-12b, IL-1β, USP18 en IFIT2 waren over het algemeen 
vrij hoog na 24 uur incubatie. Terwijl het expressieniveau van TNF-α bijzonder laag was, 
waardoor het biologisch niet meer relevant was. Er was een duidelijke trend zichtbaar. 
BMDCs die enkel werden geïncubeerd met CpG, vertoonden een sterke opregulatie van IL-6, 
IL-12b, IL-1β, USP18 en IFIT2. Bij het ene gen was dat al wat hoger dan bij het andere gen. 

Figuur 3.7 | Het percentage en de intensiteit EGFP positieve cellen. BMDCs werden gedurende 4 uur 
geïncubeerd met DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg egfp mRNA, DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg egfp 
mRNA 1 µg CpG en DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg egfp mRNA 1 µg controle CpG. N:P ratio van 10. Als 
negatieve controles werden onbehandelde BMDCs en BMDCs behandeld met 15 µl DOTAP/DOPE, 2,5 µg naakt 
egfp mRNA, 1 µg CpG en 1 µg controle CpG meegenomen. (A) Het percentage EGFP positieve cellen en (B) de 
MFI werden bepaald door flow cytometrie. De foutenvlaggen geven de standaard error weer op het 
gemiddelde van drie replicaten. *** P ≤ 0.001, **** P ≤ 0.0001. BMDCs: beenmerg afgeleide dendritische 
cellen; MFI: mean fluorescence intensity, N:P: stikstofgroepen:fosfaatgroepen 
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DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA was over het algemeen niet sterk immunogeen, dit 

weerspiegelde zich in zeer lage tot bijna geen inductie van pro-inflammatoire cytokines t.o.v. 
de ongestimuleerde BMDCs. Toevoeging van CpG aan DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA, 
bleek een positief effect te hebben. Er was een zeer sterke opregulatie van IL-6, IL-12b en IL-
1β zichtbaar. t.o.v. de conditie waar BMDCs enkel werden geïncubeerd met DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd mRNA. Bij de genen USP18 en IFIT2 vertoonden zowel het vaccin zonder als 
het vaccin met CpG een (beperkte) opregulatie van deze genen. Hier was het verschil qua 
inductieniveau tussen het vaccin zonder en het vaccin met CpG niet zo groot. Aangezien 
USP18 een functie heeft in het neerwaarts reguleren van type I IFN en IFIT2 een interferon 
geïnduceerd proteïne is, suggereren deze data dat het vaccin met en het vaccin zonder CpG 
type I IFN induceren. Opvallend was ook dat BMDCs die enkel werden behandeld met de 
DOTAP/DOPE partikels een sterke opregulatie vertoonden van USP18 en IFIT2 na 24 uur 
incubatie. 
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Figuur 3.8 | Expressie van de pro-inflammatoire cytokines IL-6, IL-1β, IL-12b, TNF-α en de genen USP18 en 
IFIT2. BMDCs werden 4 uur geïncubeerd met DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg epo mRNA en DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd 2,5 µg epo mRNA 1 µg CpG, waarna lysaten werden bereid. RNA werd geëxtraheerd uit de 
lysaten en cDNA werd gesynthetiseerd, hiermee werd een qPCR uitgevoerd. N:P ratio van 10. Als controles 
werden BMDCs behandeld met 15 µl DOTAP/DOPE, 2,5 µg epo mRNA en 1 µg CpG meegenomen. 
Expressieniveaus worden weergegeven als de n-voudige inductie t.o.v. de ongestimuleerde BMDCs en de 
waarden zijn genormaliseerd t.o.v. het huishoudgen B2M. Foutenvlaggen geven de standaarderror weer van 
het gemiddelde van technische triplicaten. B2M: beta-2-microglobuline; BMDCs: beenmerg afgeleide 
dendritische cellen; IFIT2: interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2;  N:P: stikstofgroepen: 
fosfaatgroepen; USP18: ubiquitin specific peptidase 18 
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      Een in vitro transfectie experiment werd opgestart en flow cytometrie werd vervolgens 

toegepast om de expressie van de costimulatorische oppervlaktemoleculen CD40 en CD86 
op de getransfecteerde BMDCs te onderzoeken. De voorgaande qPCR data suggereren de 
aanwezigheid van type I IFN geïnduceerd door zowel het vaccin met als het vaccin zonder 
CpG. Type I IFN hebben een inhiberend effect op mRNA translatie in het cytosol, eveneens 
kunnen ze mRNA afbreken en deamineren (Pichlmair & Reis e Sousa, 2007). Type I IFN 
binden met de interferon-α/β receptor (IFNAR), dit is een heterodimere receptor bestaande 
uit twee subeenheden IFNAR1 en IFNAR2. Type I IFN signalering kan geblokkeerd worden 
door het gebruik van een anti-IFNAR1 neutraliserend antilichaam (De Weerd et al, 2007). Dit 
antilichaam werd toegevoegd aan de uitgezaaide BMDCs die vervolgens getransfecteerd 
werden met de verschillende vaccin formulaties (DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg egfp 
mRNA en DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg egfp mRNA 1 µg CpG).   

      Er werd een vergelijking gemaakt tussen CD86+ EGFP- en CD86+ EGFP+ DCs en tussen 

CD40+ EGFP- en CD40+ EGFP+ DCs (Fig. 3.9). Fig. 3.10 geeft de gating strategie gebruikt voor 
CD40 weer. Binnen de geselecteerde subpopulatie, bepaald op basis van de geschikte FSC en 
SSC, werd er geselecteerd voor de levende cellen door Sytox red kleuring. In deze populatie 
werd er geselecteerd voor CD40+ DCs, CD40+ EGFP- DCs en EGFP+ DCs. Binnen deze laatste 
populatie werd vervolgens gekeken naar de CD40+ EGFP+ DCs. Bij de CD86+ DCs was er een 
duidelijk significant verschil (P ≤ 0.0001) zichtbaar tussen de DCs dewelke positief zijn voor 
EGFP en deze die negatief zijn voor EGFP. De percentages voor elke conditie lagen rond 
dezelfde waarde. Transfectie van de cellen met DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA 
induceerde op zich al maturatie, waardoor toevoeging van CpG en het IFNAR blocking 
antilichaam geen additioneel effect hadden op de maturatie. Bij de CD40+ DCs werden geen 
significante verschillen vastgesteld. In conclusie suggereren deze data dat DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd egfp mRNA zorgt voor een sterke opregulatie van de maturatiemerker CD86, 

maar niet van CD40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.9 | Het percentage EGFP positieve en EGFP negatieve CD86
+
 en CD40

+
 dendritische cellen. BMDCs 

werden gedurende 4 uur geïncubeerd met DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg egfp mRNA en DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd 2,5 µg egfp mRNA 1 µg CpG. N:P ratio van 10. Het IFNAR blocking antibody zat aan 5 µg. Het 
percentage EGFP positieve  en negatieve (A) CD86

+
 en (B) CD40

+
 DCs werden bepaald door flow cytometrie. De 

foutenvlaggen geven de standaard error weer op het gemiddelde van drie replicaten. **** P ≤ 0.0001. BMDCs: 
beenmerg afgeleide dendritische cellen; IFNAR: interferon-α/β receptor; N:P: stikstofgroepen:fosfaatgroepen  
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3.2.3. Rol type I IFN in TLR9-gemedieerde inhibitie van mRNA translatie 

      In het voorgaande transfectie experiment werd niet enkel de maturatiestatus nagegaan. 
Er werd tevens onderzocht wat de rol van type I IFN was op TLR9-gemedieerde inhibitie van 
mRNA translatie. Er werd nagegaan of toevoeging van het IFNAR blocking antilichaam aan de 
uitgezaaide BMDCs een invloed had op het percentage EGFP positieve DCs en op de 
intensiteit.  

      Toevoeging van CpG aan het vaccin resulteerde in een significante daling van het 

percentage EGFP+ DCs, zowel in de condities zonder het IFNAR blocking antilichaam (44% 
voor vaccin zonder CpG en 26,8% voor vaccin met CpG) als de condities met het IFNAR 
blocking antilichaam (47,96% voor vaccin zonder CpG en 34,6% voor vaccin met CpG) (Fig. 
3.11 A). De percentages EGFP positieve cellen waren echter wel hoger in de condities 
waaraan het antilichaam werd toegevoegd dan in de condities waaraan geen antilichaam 
werd toegevoegd, zelfs bij het vaccin zonder CpG. Dit valt te verklaren doordat in de qPCR 
(zie fig. 3.8) resultaten reeds bleek dat DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA op zich al type I 
IFN induceerden. Het antilichaam bleek een significant (P ≤ 0.01) positief effect te hebben als 

Figuur 3.10 | Gating strategie gebruikt voor het bepalen van de CD40
+
 EGFP

+ 
versus de CD40

+
 EGFP

-
 DCs . Een 

subpopulatie cellen werd geselecteerd in de FSC-SSC plot. Binnen de levende cellen werd gekeken naar de 
CD11c

+
 cellen (dit zijn de DCs) die EGFP

+ 
zijn. In deze laatste werd vervolgens gekeken naar EGFP

+
CD40

+
 DCs. 

Binnen de levende cellen werd er ook nog gekeken naar alle CD40
+
 DCs en de CD40

+
EGFP

-
 DCs. DC: dendritische 

cel; FSC: forward scatter; SSC: side scatter 
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het werd toegevoegd aan de BMDCs die werden getransfecteerd met het vaccin met CpG, in 

vergelijking met BMDCs waaraan het antilichaam niet werd toegevoegd, maar die ook 
werden getransfecteerd met het vaccin met CpG. Hoewel het negatieve effect van CpG deels 
werd opgeheven door toevoeging van het antilichaam, was het percentage nog steeds lager 
dan dat van BMDCs getransfecteerd met het vaccin zonder CpG en zonder toevoeging van 
het antilichaam. Het kan dus dat nog andere factoren dan de inductie van type I IFN een rol 
spelen in de verlaagde translatie van mRNA in de getransfecteerde BMDCs met het vaccin 
met CpG. 

      Er werd ook gekeken naar de mean fluorescence intensity (MFI) waarden (Fig. 3.11 B). 
Deze grafiek vertoonde dezelfde trend als de grafiek met de percentages EGFP+ DCs (Fig. 
3.11 A). Een hoger percentage EGFP+ DCs ging gepaard met een hogere intensiteit. De 
intensiteit geeft een beeld van de translatie van het egfp mRNA. Hoe meer EGFP proteïnen 
aanwezig zijn, hoe sterker het fluorescentie signaal en dus hoe hoger de MFI waarde. Er is 

geen significant verschil tussen de MFI waarden van het vaccin zonder CpG (69166,7) en het 
vaccin met CpG (63024,3). Echter de waarden van het vaccin zonder CpG liggen hoger, wat 
wijst op de aanwezigheid van meer EGFP proteïnen vergeleken met het vaccin met CpG. Aan 
de condities waar het IFNAR blocking antibody werd toegevoegd, is er een significant 
verschil tussen de MFI waarden op het 1% significantieniveau tussen het vaccin zonder CpG 
(81300,3) en het vaccin met CpG (70094,7). Tevens was de intensiteit van BMDCs waaraan 
het antilichaam werd toegevoegd en die werden getransfecteerd met het vaccin zonder CpG 
significant hoger dan de BMDCs getransfecteerd met hetzelfde vaccin, maar zonder het 
antilichaam. Deze resultaten suggereren dat de aanwezigheid van type I IFN een inhiberend 
effect hebben op de mRNA translatie en dat de toevoeging van het IFNAR blocking 
antilichaam zal zorgen voor de inhibitie van de IFN signalering en aldus zal leiden tot een 
hogere mRNA translatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figuur 3.11 | Het percentage en de intensiteit EGFP positieve dendritische cellen. BMDCs werden gedurende 
4 uur geïncubeerd met DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg egfp mRNA en DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg 
egfp mRNA 1 µg CpG. N:P ratio van 10. Het IFNAR blocking antibody zat aan 5 µg. Als negatieve controles 
werden onbehandelde BMDCs en BMDCs behandeld met 2,5 µg naakt egfp mRNA en 1 µg CpG meegenomen. 
(A) Het percentage EGFP positieve BMDCs en (B) de MFI werden bepaald door flow cytometrie. De 
foutenvlaggen geven de standaard error weer op het gemiddelde van drie replicaten. * P ≤ 0.05, ** P ≤ 0.01, 
*** P ≤ 0.001. BMDCs: beenmerg afgeleide dendritische cellen; IFNAR: interferon-α/β receptor; MFI: mean 
fluorescence intensity, N:P: stikstofgroepen:fosfaatgroepen 
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      Vervolgens werd een qPCR uitgevoerd om het effect van het IFNAR blocking antilichaam 

en de negatieve controle voor CpG op de productie van pro-inflammatoire cytokines na te 
gaan. De uitgezaaide BMDCs werden gedurende 4 uur geïncubeerd met de verschillende 
vaccin formulaties. Naast een vaccin bestaande uit DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg epo 
mRNA en een vaccin bestaande  uit DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg epo mRNA 1 µg 
CpG, werd er ook een derde vaccin formulatie uitgetest namelijk een vaccin bestaande uit 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg epo mRNA waaraan 1 µg negatieve controle voor CpG 
werd toegevoegd. Onbehandelde BMDCs en BMDCs waaraan 15 µl DOTAP/DOPE, 2,5 µg 
naakt epo mRNA, 1 µg CpG, 1 µg controle CpG en 5 µg IFNAR blocking antibody werd 
toegevoegd, werden meengenomen als controles. Na 4 uur incubatie werden van de 
geoogste cellen meteen lysaten bereid. De opregulatie van de cytokines IL-6, IL-1β, IL-12b, 
TNF-α en IFN-β, alsook de opregulatie van IFIT2 en USP18 werden onderzocht a.d.h.v. een 
qPCR. 

      Het expressieniveau van elk gen in elke conditie werd weergegeven als de n-voudige 
inductie t.o.v. de ongestimuleerde BMDCs. De waarden werden genormaliseerd t.o.v. het 
meest stabiele huishoudgen, in dit geval het 60S ribosomal protein L13a (RPL13A) (Fig. 3.12-
3.13 ). De expressieniveaus van de genen IL-6, IL-12b, IL-1β, USP18 en IFIT2 waren lager na 4 
uur incubatie vergeleken met de expressieniveaus na 24 uur (zie Fig. 3.8). Terwijl het 
expressieniveau van TNF-α hoger was na 4 uur incubatie. IFN-β expressie werd enkel 
geanalyseerd na 4 uur. Opnieuw werd bij CpG een opregulatie van de genen IL-6, IL-1β, IL-
12b, USP18, IFIT2 en zelfs van TNF-α en IFN-β waargenomen. Toediening van CpG aan 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA resulteerde eveneens in een verhoogde inductie van IL-
6, IL-1β, IL-12b, TNF-α en IFN-β vergeleken met het vaccin zonder CpG. Voor de genen USP18 
en IFIT2 vertoonden zowel het vaccin zonder als het vaccin met CpG opregulatie van deze 
genen. Hier was het verschil qua inductieniveau (voor USP18 en IFIT2) tussen het vaccin 

zonder en het vaccin met CpG opnieuw niet zo groot.  

      De conditie met het IFNAR blocking antilichaam in combinatie met het vaccin zonder CpG 
vertoonde geen verhoogde inductie van de genen. Wanneer hieraan CpG werd toegevoegd, 
was er een iets hogere inductie waar te nemen van de genen IL-6, IL-1β, IL-12b en IFN-β. 
Maar nog steeds was dit veel lager dan in de conditie met DOTAP/DOPE gecomplexeerd 
mRNA waaraan CpG werd toegevoegd, maar zonder het antilichaam. Bij USP18 en IFIT2 
resulteerde toevoeging van het antilichaam in combinatie met het vaccin zonder en met CpG 
niet in een opregulatie van deze genen. Deze resultaten suggereren dat toediening van het 
antilichaam effectief de IFN signalering zal blokkeren. De negatieve controle van CpG 
vertoonde in de condities geen of een zeer geringe opregulatie van de verschillende genen.  
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Figuur 3.12 | Expressie van de pro-inflammatoire cytokines IL-6, IL-1β, IL-12b en TNF-α. BMDCs werden 4 uur geïncubeerd 
met DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg epo mRNA, DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg epo mRNA 1 µg CpG en 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg epo mRNA 1 µg negatieve controle CpG, waarna lysaten werden bereid. RNA werd 
geëxtraheerd uit de lysaten en cDNA werd gesynthetiseerd, hiermee werd een qPCR uitgevoerd. N:P ratio van 10. Het IFNAR 
blocking antilichaam zat aan 5 µg. Als controles werden BMDCs behandeld met 15 µl DOTAP/DOPE, 2,5 µg egfp  mRNA, 1 µg 
CpG, 1 µg controle CpG en 5 µg IFNAR blocking antibody meegenomen. Expressieniveaus worden weergegeven als de n-
voudige inductie t.o.v. de ongestimuleerde BMDCs en zijn genormaliseerd t.o.v. het huishoudgen RPL13A. Foutenvlaggen 
geven de standaarderror weer van het gemiddelde van technische triplicaten. BMDCs: beenmerg afgeleide dendritische 
cellen; IFNAR: interferon-α/β receptor;  N:P: stikstofgroepen: fosfaatgroepen; RPL13A: 60S ribosomal protein L13a 
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Figuur 3.13 | Expressie van de genen IFN-β, USP18 en IFIT2. BMDCs werden 4 uur geïncubeerd met 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg epo mRNA, DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg epo mRNA 1 µg CpG en 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd 2,5 µg epo mRNA 1 µg negatieve controle CpG, waarna lysaten werden bereid. 
RNA werd geëxtraheerd uit de lysaten en cDNA werd gesynthetiseerd, hiermee werd een qPCR uitgevoerd. N:P 
ratio van 10. Het IFNAR blocking antilichaam zat aan 5 µg. Als controles werden BMDCs behandeld met 15 µl 
DOTAP/DOPE, 2,5 µg egfp  mRNA, 1 µg CpG, 1 µg controle CpG en 5 µg IFNAR blocking antibody meegenomen. 
Expressieniveaus worden weergegeven als de n-voudige inductie t.o.v. de ongestimuleerde BMDCs en zijn 
genormaliseerd t.o.v. het huishoudgen RPL13A. Foutenvlaggen geven de standaarderror weer van het 
gemiddelde van technische triplicaten. BMDCs: beenmerg afgeleide dendritische cellen; IFNAR: interferon-α/β 
receptor; IFIT2: interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2; N:P: stikstofgroepen: 
fosfaatgroepen; USP18: ubiquitin specific peptidase 18 
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3.3. Effect van de TLR9 ligand op de immunogeniciteit van 
DOTAP/DOPE mRNA complexen in vivo 

3.3.1. Invloed van de TLR9 ligand op DC rekrutering naar de drainerende 
lymfeknopen 

      Voor de efficiënte inductie van T-cel responsen en dus de inductie van de adaptieve 
immuniteit, moeten antigenen worden opgenomen door DCs. Mature DCs zullen vervolgens 
het verwerkte antigeen presenteren aan naïeve T-cellen die aanwezig zijn in secundaire 
lymfeweefsels (o.a. lymfeknopen). In eerste instantie werd nagegaan welke DCs werden 
gerekruteerd naar de drainerende lies lymfeknopen na immunisatie. Hiertoe, werden 
muizen geïmmuniseerd met DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp mRNA met en zonder CpG. 
Muizen die werden geïmmuniseerd met PBS en DOTAP/DOPE partikels werden gebruikt als 

controles. Een N:P ratio van 3.3 werd gebruikt. Er waren 2 grote groepen van muizen, 
muizen waarvan de lymfeknopen 24 uur na immunisatie werden geïsoleerd en muizen 
waarvan de lymfeknopen na 72 uur werden geïsoleerd. Na collagenase behandeling van de 
lymfeknopen werden celsuspensies bekomen. Vervolgens werden de cellen gekleurd met 
fluorofoor-gekoppelde antilichamen gericht tegen specifieke merkers voor DCs en 
geanalyseerd via flow cytometrie. 

      Binnen de FSC-SSC scatterplot werd een bepaalde subpopulatie cellen geselecteerd (Fig. 
3.15). Vervolgens werden de levende cellen geselecteerd door Aqua Live/Dead kleuring. 
Binnen de levende cellen werd er eerst gekeken naar de totale DC populatie op basis van 
CD11c+ cellen. Vervolgens werd binnen de DC populatie geselecteerd voor CD11b+ cellen (de 
monocyt-afgeleide DCs). Waarna geselecteerd werd voor inflammatoire monocyten op basis 
van CD11b+ en Ly6C+ expressie. Er werd dan gekeken binnen de DC populatie naar de cellen 

dewelke CD11b- en Ly6C- waren. Plasmacytoïde DCs werden geselecteerd door CD11clow-int 

PDCA-1+ expressie. Conventionele myeloïde DCs vertoonden CD11chiMHCIIint expressie en 
CD11cint-hiMHCIIhi stelden de weefsel afgeleide DCs voor. 

      Het absolute celaantal (Fig. 3.14 A, B) en het percentage DCs (Fig. 3.14 C,D) van een 
bepaalde subset t.o.v. het totale aantal lymfeknoopcellen in elke conditie, die werden 
gerekruteerd naar de drainerende lies lymfeknopen werden bepaald. Echter, een duidelijke 
conclusie kan niet worden afgeleid uit de resultaten. Het lijkt er wel op dat bij immunisatie 
met het vaccin met CpG er voornamelijk plasmacytoïde en in minder mate inflammatoire 
monocyten zullen gerekruteerd worden naar de drainerende lies lymfeknopen. Dit was 
vooral zichtbaar wanneer lymfeknopen werden geïsoleerd 24 uur na immunisatie. 
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Figuur 3.14 | Karakterisering van de gerekruteerde DC subset populaties in de drainerende lies lymfeknopen 
na subcutane injecties van de verschillende vaccin formulaties.  Lies lymfeknopen werden geïsoleerd ofwel 24 
uur ofwel 72 uur na subcutane injectie, in de liesregio van C57BL/6 muizen, van PBS, DOTAP/DOPE partikels, 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp mRNA en DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp mRNA CpG. Celsuspensies 
werden bekomen na collagenase behandeling. N:P ratio van 3.3. Cellen werden geanalyseerd via flow 
cytometrie. (A) Voor elke conditie werd het absolute celaantal van elke subset bepaald 24 uur na immunisatie. 
(B) Voor elke conditie werd het absolute celaantal van elke subset bepaald 72 uur na immunisatie. (C) Het 
percentage DCs van een bepaalde subset t.o.v. het totale aantal lymfeknoopcellen in elke conditie werden 
bepaald 24 uur na immunisatie. (D) Het percentage DCs van een bepaalde subset t.o.v. het totale aantal 
lymfeknoopcellen in elke conditie werden bepaald 72 uur na immunisatie. De foutenvlaggen geven de 
standaarderror weer op het gemiddelde van 4 muizen per groep. DC: dendritische cel; LK: lymfeknopen; N:P: 
stikstofgroepen:fosfaatgroepen. 
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      Vervolgens werd er nagegaan welke DC subsets in staat waren het vaccin op te nemen 

(a.d.h.v. rhodamine expressie). Zo werd een beeld verkregen van welke DCs mogelijks het 
antigeen presenteren aan T-cellen in de drainerende lies lymfeknopen. Hiertoe, werden 
muizen geïmmuniseerd met PBS, rhodamine-gelabelde DOTAP/DOPE partikels, rhodamine-
gelabeld DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp mRNA en rhodamine-gelabeld DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd egfp mRNA CpG. Net zoals bij de in vitro experimenten werd hier een N:P 
ratio van 10 uitgetest. 24 uur na de injecties werden de drainerende lies lymfeknopen van 
elke muis geïsoleerd. Na collagenase behandeling van de lymfeknopen werden celsuspensies 

Figuur 3.15 | Gating strategie gebruikt voor de karakterisering van de gerekruteerde DC subset 
populaties in de drainerende lies lymfeknopen na subcutane injecties van de verschillende 
vaccin formulaties. Binnen de FSC-SSC scatterplot werd een bepaalde subpopulatie cellen 
geselecteerd. Vervolgens werden de levende cellen geselecteerd door Aqua Live/Dead kleuring. 
Binnen de DC populatie werd geselecteerd voor inflammatoire monocyten op basis van CD11b

+
 

en Ly6C
+
 expressie. Er werd dan gekeken binnen de DC populatie naar de cellen dewelke CD11b

-
 

en Ly6C
-
 waren. Plasmacytoïde DCs werden geselecteerd door CD11c

low-int 
PDCA-1

+
 expressie. 

Conventionele myeloïde DCs vertoonden CD11c
hi

MHCII
int

 expressie en CD11c
int-hi

MHCII
hi

 stelden 
de weefsel afgeleide DCs voor. APC: allophycocyanine; Cy: cyanine; hi: high; int: intermediair; DC: 
dendritische cel; FSC: forward scatter; MHC: major histocompatibility complex; PE: 
phycoerythrine; SSC: side scatter;  
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bekomen. Vervolgens werden de cellen gekleurd met fluorofoor-gekoppelde antilichamen 

gericht tegen specifieke merkers voor DCs en geanalyseerd via flow cytometrie.  

      Bij de kwantificatie van het absolute celaantal was duidelijk te zien dat in de 
DOTAP/DOPE controle en in de condities met de twee vaccin formulaties, zowel 
conventionele myeloïde als plasmacytoïde als weefsel-afgeleide DCs aanwezig waren (Fig. 
3.16 A). Deze subsets maakten echter maar een heel klein percentage (minder dan 1%) van 
het totale aantal lymfeknoopcellen uit (Fig. 3.16 B). Voor elke conditie werd ook het 
absolute aantal rhodamine positieve DCs in elke subset bepaald (Fig. 3.16 C). Dit 
representeert de DCs die het vaccin hadden opgenomen. Voornamelijk de plasmacytoïde 
DCs hadden het vaccin opgenomen, maar de resultaten waren eerder teleurstellend laag. 
Om een beter beeld te krijgen van de DC subsets die het vaccin hadden opgenomen, werd 
het percentage rhodamine positieve DCs binnen een bepaalde subset in elke conditie 
bepaald (Fig. 3.16 D). In de Inflammatoire en plasmacytoïde DC subsets werden de hoogste 

percentages rhodamine positieve DCs waargenomen. Dit suggereert dat deze DCs een 
mogelijke rol spelen in antigeen opname en antigeen presentatie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 3.16 | Karakterisering van de gerekruteerde DC subset populaties in de drainerende lies lymfeknopen 
na subcutane injecties van de verschillende vaccin formulaties.  Lies lymfeknopen werden geïsoleerd en 
behandeld met collagenase 1 dag na subcutane injectie, in de liesregio van C57BL/6 muizen, van PBS, 
rhodamine-gelabelde DOTAP/DOPE partikels, rhodamine-gelabeld DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp mRNA 
en rhodamine-gelabeld DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp mRNA CpG. N:P ratio van 10. Cellen werden 
geanalyseerd via flow cytometrie. (A) Voor elke conditie werd het absolute celaantal van elke subset bepaald. 
(B) Het percentage DCs van een bepaalde subset t.o.v. het totale aantal lymfeknoopcellen in elke conditie 
werden bepaald. (C) Voor elke conditie werd het absolute celaantal rhodamine positieve DCs in elke subset 
bepaald. (D) Het percentage rhodamine positieve DCs in een bepaalde subset in elke conditie werden bepaald. 
De foutenvlaggen geven de standaarderror weer op het gemiddelde van 4 lymfeknopen per groep. DC: 
dendritische cel; LK: lymfeknoop; N:P: stikstofgroepen:fosfaatgroepen. 
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3.3.2. Inductie van pro-inflammatoire cytokines in de lymfeknopen 

      In het in vitro experiment werd waargenomen dat toevoeging van CpG aan het vaccin, 
zorgde voor een opregulatie van tal van pro-inflammatoire cytokines. Om na te gaan of dit 
effect ook waar te nemen was in vivo, werden C57BL/6 muizen geïmmuniseerd met 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd luc mRNA en DOTAP/DOPE gecomplexeerd luc mRNA CpG. 
Muizen geïmmuniseerd met PBS, DOTAP/DOPE partikels en naakt luc mRNA werden 
meegenomen als controles. Een N:P ratio van 3.3 werd uitgetest. Van een grote groep 
muizen werden de drainerende lies lymfeknopen al na 4 uur immunisatie geïsoleerd. Van 
een andere grote groep muizen gebeurde isolatie pas 24 uur na immunisatie. Een qPCR werd 
uitgevoerd. De expressieniveaus voor elk gen werden weergegeven als de n-voudige inductie 
t.o.v. de PBS groep en zijn genormaliseerd t.o.v. het meest stabiele huishoudgen, in dit geval 
18S ribosoomaal RNA (rRNA). 

      Over het algemeen waren de inductieniveaus eerder laag zowel na 4 uur (Fig. 3.17) als 24 
uur (3.18) immunisatie. Enkel voor de genen IFIT-2 en USP18 lagen de inductieniveaus vooral 
na 24 uur hoger dan voor de andere genen. Opvallend is ook dat bij deze genen na 24 uur de 
hoogste inductieniveaus werden waargenomen in de conditie waar muizen werden 
geïmmuniseerd met naakt luc mRNA. Deze waarden bedroegen gemiddeld 14,7 en 7,76 voor 
IFIT2 en USP18, respectievelijk. Terwijl bij de andere genen IL-6, IL-12b, IL-1β en TNF-α na 24 
uur de inductieniveaus in de conditie met naakt luc mRNA het laagste waren. Deze 
observaties werden niet waargenomen na 4 uur immunisatie, daar lijkt het inductieniveau in 
de conditie met naakt luc mRNA voor elk gen niet specifiek lager of hoger te liggen 
vergeleken met de andere condities. Zowel na 4 uur als na 24 uur immunisatie werd er bij 
geen enkel gen een significant verschil geobserveerd tussen de conditie met DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd luc mRNA en de conditie met DOTAP/DOPE gecomplexeerd luc mRNA CpG. 
Hierdoor lijkt het dat toevoeging van CpG aan het vaccin, niet zorgt voor een (significante) 

opregulatie van pro-inflammatoire genen. 
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Figuur 3.17 | Expressie van de pro-inflammatoire cytokines IL-12b, IL-1β en TNF-α en de genen IFIT2 en 
USP18. C57BL/6 muizen werden geïmmuniseerd subcutaan t.h.v. de liesregio met PBS, DOTAP/DOPE partikels, 
naakt luc mRNA, DOTAP/DOPE gecomplexeerd luc mRNA en DOTAP/DOPE gecomplexeerd luc mRNA CpG. N:P 
ratio van 3.3. 4 uur na immunisatie werden de drainerende lies lymfeknopen geïsoleerd, waarna lysaten 
werden bereid. RNA werd geëxtraheerd uit de lysaten en cDNA werd gesynthetiseerd, hiermee werd een qPCR 
uitgevoerd.  Expressieniveaus worden weergegeven als de n-voudige inductie t.o.v. de PBS groep en zijn 
genormaliseerd t.o.v. het huishoudgen 18S rRNA. Foutenvlaggen geven de standaarderror weer van het 
gemiddelde van technische triplicaten. IFIT2: interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2;  luc: 
luciferase; N:P: stikstofgroepen: fosfaatgroepen; rRNA: ribosomaal RNA; USP18: ubiquitin specific peptidase 18 
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Figuur 3.18 | Expressie van de pro-inflammatoire cytokines IL-12b, IL-1β, IL-6 en TNF-α en de genen IFIT2 en 
USP18. C57BL/6 muizen werden geïmmuniseerd subcutaan t.h.v. de liesregio met PBS, DOTAP/DOPE partikels, 
naakt luc mRNA, DOTAP/DOPE gecomplexeerd luc mRNA en DOTAP/DOPE gecomplexeerd luc mRNA CpG. N:P 
ratio van 3.3. 24 uur na immunisatie werden de drainerende lies lymfeknopen geïsoleerd, waarna lysaten 
werden bereid. RNA werd geëxtraheerd uit de lysaten en cDNA werd gesynthetiseerd, hiermee werd een qPCR 
uitgevoerd.  Expressieniveaus worden weergegeven als de n-voudige inductie t.o.v. de PBS groep en zijn 
genormaliseerd t.o.v. het huishoudgen 18S rRNA. Foutenvlaggen geven de standaarderror weer van het 
gemiddelde van technische triplicaten. IFIT2: interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2;  luc: 
luciferase; N:P: stikstofgroepen: fosfaatgroepen; rRNA: ribosomaal RNA; USP18: ubiquitin specific peptidase 18 
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3.3.3. Effect van de TLR9 ligand op de DOTAP/DOPE mRNA-geïnduceerde T-cel 
antwoorden 

      Er werd onderzocht of de verschillende DOTAP/DOPE vaccin formulaties met ova als 
mRNA, in staat waren om in vivo een antigeen-specifiek CD4+ en CD8+ T-cel antwoord te 
induceren. Een IFN-γ enzyme linked immunosorbent spot (ELISpot) assay werd uitgevoerd om 
de CD4+ en CD8+ T-cel antwoorden te analyseren. Eerst werd onderzocht welke formulatie 
van DOTAP/DOPE mRNA geschikt was voor het induceren van T-cel responsen in vivo. Een 
N:P ratio van 3.3 en een N:P ratio van 10 werden uitgetest. Wanneer de optimale formulatie 
gekarakteriseerd was, werd CpG toegevoegd. Muizen werden geïmmuniseerd volgens een 
prime-boost immunisatie strategie met de verschillende vaccin formulaties. Muizen kregen 
een boost immunisatie met dezelfde vaccin formulatie één week na de eerste immunisatie. 
Eén week na de boost immunisatie werden dan de milten geïsoleerd. Celsuspensies van elke 
milt werden vervolgens gestimuleerd met antigeen, resulterende in de reactivering van 

geheugen T-cellen aanwezig in de milt.  Hier werden het OVA-specifiek MHC-II peptide (OVA 

I-Ab-epitoop LSQAVHAAHAEINEAGR (OVA323-339))en het OVA-specifiek MHC-I peptide (OVA H2-Kb-

epitoop SIINFEKL (OVA257-264)) als stimuli gebruikt. De gereactiveerde geheugen T-cellen 
secreteerden IFN-γ, dat werd geïmmobiliseerd op een plaat door een capture antibody voor 
muis IFN-γ. Op basis van een kleurreactie tegen IFN-γ, waardoor visueel onderscheidbare 
spots zichtbaar werden, werd zo het aantal IFN-γ-secreterende cellen gekwantificeerd. 

      De CD4+ en CD8+ T-cel antwoorden werden zeer sterk geïnduceerd bij een N:P ratio van 
3.3, maar ze werden niet geïnduceerd bij een N:P ratio van 10 (Fig. 3.19). Het lijkt er op dat 
deze N:P = 10 niet geschikt is voor het induceren van T-cel responsen in vivo. 

 

 

 

 

 

  

Figuur 3.19 | CD8
+
 en CD4

+
 T-celantwoorden na prime-boost immunisatie met de verschillende vaccin 

formulaties. C57BL/6 muizen werden geïmmuniseerd met DOTAP/DOPE gecomplexeerd ova mRNA (N:P = 3.3) 
en DOTAP/DOPE gecomplexeerd ova mRNA (N:P = 10). Twee muizen werden geïnjecteerd met PBS en dienden 
als negatieve controle. Na twee weken werd van elke muis de milt geïsoleerd en celsuspensies werden 
bekomen. Miltcellen werden vervolgens naar 250.000 cellen gebracht en gestimuleerd met OVA-specifiek 
MHC-I en MHC-II peptide (10 µg/ml). Na 24 uur incubatie werden de IFN-γ secreterende T-cellen a.d.h.v. een 
kleurreactie gevisualiseerd en gekwantificeerd. Foutenvlaggen geven de standaarderror weer op het 
gemiddelde van 4 muizen  per groep en 2 muizen per groep (voor PBS groep). ** P ≤ 0.01. IFN-γ: interferon-γ; 
MHC: major histocompatibility complex; N:P: stikstofgroepen: fosfaatgroepen; ova; ovalbumine; PBS: fosfaat 
gebufferde zoutoplossing; SFC: spot forming cells.  

 



Resultaten 

46 

 

      Op basis van de meest geschikte N:P ratio, in dit geval 3.3, werd onderzocht of de 

verschillende vaccin formulaties (DOTAP/DOPE gecomplexeerd ova mRNA  en DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd ova mRNA CpG) in staat waren om T-cel responsen te induceren in wild type 
C57BL/6 muizen en IFNAR knock out muizen (Fig. 3.20). Deze laatste missen de expressie van 
een receptor voor type I IFN op alle cellen. Er werd een significant verschil (P ≤ 0.01) 
geobserveerd in de CD8+ en CD4+ T-cel antwoorden tussen wild type en IFNAR-/- muizen, 
zowel bij het vaccin zonder als het vaccin met CpG. Bij de IFNAR-/- muizen was het aantal IFN-
γ-secreterende cellen enorm hoog, zowel voor het vaccin met als zonder CpG. Tussen de WT 
muizen geïmmuniseerd met het vaccin zonder CpG en de WT muizen geïmmuniseerd met 
het vaccin met CpG werd geen verschil opgemerkt in de T-cel antwoorden. Evenals tussen de 
twee verschillende IFNAR-/- groepen (vaccin met en zonder CpG) werd geen verschil 
waargenomen. De resultaten suggeren dat toevoeging van CpG aan het vaccin niet zorgt 
voor een verhoging van de IFN-γ-secreterende cellen en aldus niet zorgt voor een 

versterking van de T-cel antwoorden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.20 | CD8
+
 en CD4

+
 T-celantwoorden na prime-boost immunisatie met de verschillende vaccin 

formulaties. C57BL/6 of IFNAR
-/-

 muizen werden geïmmuniseerd met DOTAP/DOPE gecomplexeerd ova mRNA 
en DOTAP/DOPE gecomplexeerd ova mRNA CpG. N:P ratio van 3.3. Na twee weken werd van elke muis de milt 
geïsoleerd en celsuspensies werden bekomen. Miltcellen werden vervolgens naar 250.000 cellen gebracht en 
gestimuleerd met OVA-specifiek MHC-I en MHC-II peptide (10 µg/ml). Na 24 uur incubatie werden de IFN-γ 
secreterende T-cellen a.d.h.v. een kleurreactie gevisualiseerd en gekwantificeerd. Foutenvlaggen geven de 
standaarderror weer op het gemiddelde van 4 muizen per groep. ** P ≤ 0.01. IFNAR: interferon-α/β receptor; 
IFN-γ: interferon-γ; MHC: major histocompatibility complex; N:P: stikstofgroepen: fosfaatgroepen; ova; 
ovalbumine; SFC: spot forming cells 
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4. Discussie 
      Doordat het gebruik van traditionele vaccins mogelijks gepaard gaat met 
veiligheidsrisico’s, en doordat subeenheid vaccins niet sterk immunogeen zijn en aldus niet 
in staat zijn om een cel-gemedieerde immuniteit te induceren tegen intracellulaire 
pathogenen, is de interesse in nucleïnezuur-gebaseerde vaccins sterk toegenomen. Echter, 
virale vectoren en DNA vaccins zijn ook geassocieerd met mogelijke veiligheidsproblemen. 
Tegenwoordig wordt onderzoek gedaan naar een veiliger alternatief, de mRNA-gebaseerde 
vaccins. Toediening van een mRNA vaccin in vivo zal eerder resulteren in een zwakke 
immuunrespons. De inductie van een succesvolle adaptieve immuniteit door mRNA-
gebaseerde vaccins is geassocieerd met een aantal uitdagingen.  

      Een eerste probleem dat moet voorkomen worden, is dat naakt mRNA zeer instabiel is. 
Onmiddellijk na injectie wordt het blootgesteld aan extracellulaire RNases die het mRNA 
zullen afbreken (Probst et al, 2006). Ten tweede moet het mRNA opgenomen worden door 

APCs, zodat deze het antigeen kunnen verwerken en presenteren aan T-cellen. DCs vormen 
immers de link tussen het aangeboren en het adaptieve immuunsysteem (Steinman & 
Hemmi, 2006). Ten derde moet het mRNA kunnen ontsnappen uit de endosomen naar het 
cytosol, waar het vertaald kan worden (Liang & Lam, 2012). Ten vierde, doordat het mRNA 
vertaald wordt in het cytosol, zullen voornamelijk de CD8+ T-cel responsen worden 
gestimuleerd en is er amper stimulatie van Th1 CD4+ T-cel responsen. En als laatste, mRNA 
heeft intrinsieke TLR signaleringscapaciteit, resulterende in de productie van type I IFN 
(Ulmer et al, 2012). Deze activeren antivirale mechanismen die de translatie van mRNA 
zullen inhiberen en mRNA zullen afbreken en deamineren (Pichlmair & Reis e Sousa, 2007).  

      We maakten gebruik van antigeen-coderend mRNA, gecomplexeerd met het kationische 
lipide DOTAP/DOPE. Er werd reeds aangetoond dat deze immunizatiestrategie resulteert in 
functionele T-cel responsen (Pollard et al, 2012). Echter, de efficiëntie van mRNA-
gebaseerde vaccins is bijzonder laag. Dit werd o.a. waargenomen in klinische testen van 
mRNA vaccinatie in kankerpatiënten (Kreiter et al, 2011). We trachten de immunogeniciteit 
van mRNA-gebaseerde vaccins te verhogen door de toevoeging van een adjuvans.  

      Adjuvantia hebben immers immuunstimulerende functies en dankzij betere kennis over 
het immuunsysteem, kunnen de onderliggende cellulaire en moleculaire mechanismen 
dewelke verantwoordelijk zijn voor de immuunversterkende functies van adjuvantia 
ontrafeld worden. Ze kunnen werken via twee actiemechanismen ofwel kunnen ze DCs of 
andere cellen van het aangeboren immuunsysteem direct activeren ofwel verhogen ze 
antigeenopname en antigeenpresentatie (De Koker et al, 2011). Vandaag de dag is de 

interesse in TLR liganden als mogelijke adjuvantia sterk toegenomen, ze zijn belangrijke 
regulators van de adaptieve immuunresponsen. Ze zijn in staat om de maturatie van 
immature DCs in potente APCs te induceren, alsook de inductie van costimulatorische 
moleculen die vereist zijn voor T-cel activatie. Ze leiden T-cel differentiatie ofwel richting 
CD4+ Th1 cellen of richting CD8+ CTLs door de inductie van een aantal cytokines hoofdzakelijk 
IFN-α, IFN-γ en IL-12 (Kanzler et al, 2007).  
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      In dit project trachten we de immunogeniciteit van DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA 

te verhogen, door het toevoegen van CpG. Deze TLR9 agonist wordt reeds getest voor het 
verbeteren van proteïne en DNA vaccins. In dierlijke modellen werd immers gezien dat 
bepaalde CpG ODN motieven immuunresponsen tegen de mee afgeleverde antigenen 
verhoogd, hoofdzakelijk Th1 immuniteit. Om de bruikbaarheid van CpG als vaccin adjuvans 
of als immuun therapeutica in mensen te onderzoeken, werden klinische testen gestart. Het 
wordt getest als adjuvans in o.a. anti-tumor peptide vaccins en in een Hepatitis B-virus (HBV) 
vaccin (Duthie et al, 2011)(Kanzler et al, 2007)(Speiser et al, 2005). 

      Eerst werd het effect van CpG op de DOTAP/DOPE:mRNA complexvorming onderzocht en 
werd de geschikte DOTAP/DOPE:mRNA verhouding bepaald. In de gel retardation assay (Fig. 
3.1) was duidelijk te zien dat CpG niet in competitie trad met het mRNA voor incorporatie in 
het kationische lipide DOTAP/DOPE. Een N:P ratio van 10 en 15 bleek het meest geschikt te 
zijn, aangezien bij deze N:P ratio’s al het mRNA was ingekapseld in de DOTAP/DOPE partikels 

en er dus geen vrij mRNA meer aanwezig was. Het lijkt ook dat het merendeel van het CpG, 
hoofdzakelijk bij een N:P ratio van 10 en 15, ingekapseld was in het DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd mRNA. Complexvorming gebeurt spontaan op basis van elektrostatische 
interacties tussen de negatieve lading van CpG en mRNA met het positief geladen 
kationische lipide. Als we er vanuit gaan dat mRNA en CpG tesamen worden ingekapseld in 
de partikels, zal normaal een positief effect moeten waargenomen worden op de 
werkzaamheid van het vaccin. In de literatuur is reeds geschreven dat de werkzaamheid van 
vaccins wordt verhoogd als antigenen en PRR liganden tesamen worden afgeleverd (Coffman 
et al, 2010). Eveneens is reeds gerapporteerd in dierlijke modellen dat, in het geval van 
proteïne vaccins, het direct linken van CpG ODN aan het proteïne resulteert in een 
versterking van de Th1 responsen (Duthie et al, 2011). 

      Eén van de belangrijkste stappen alvorens een vaccin een adaptieve immuunrespons kan 

induceren, is de opname van het vaccin door APCs, hoofdzakelijk DCs. In een in vitro 
transfectie experiment met rhodamine-gelabeld DOTAP/DOPE gecomplexeerd egfp mRNA 
gingen we de kinetiek van opname en antigeen expressie na (Fig. 3.2-3.5). Na 30 min is al 
meer dan 90% van de DCs rhodamine-positief (Fig. 3.2 A). De complexen worden dus heel 
gemakkelijk en snel opgenomen. Er werd geen verschil in opname-niveau geobserveerd 
tussen de DOTAP/DOPE controle en het DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA. Hieruit blijkt 
dat complexatie van DOTAP/DOPE met mRNA niet noodzakelijk is voor opname van de 
partikels. Wanneer er werd gekeken naar het percentage DCs die EGFP positief zijn dan was 
er een duidelijke kinetiek zichtbaar, hoe langer de incubatieperiode, hoe hoger het 
percentage EGFP positieve DCs (Fig. 3.2 B) en hoe hoger de fluorescentie intensiteit (Fig. 3.3 
B). Hieruit blijkt dat wanneer de incubatieperiode verlengd wordt tot 4 uur er meer DCs 
zullen getransfecteerd zijn en het antigeen expresseren en dat er meer egfp mRNA vertaald 

wordt tot EGFP proteïnen, vergeleken met een incubatieperiode van slechts 30 min.  

      De invloed van de TLR9 ligand op antigeenexpressie werd onderzocht (Fig. 3.7). 
Toevoeging van CpG aan DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA resulteerde niet in een hoger 
percentage EGFP positieve cellen vergeleken met het vaccin zonder CpG. Het percentage lag 
significant lager voor het vaccin met CpG. Toevoeging van CpG had dus eerder een 
inhiberend effect op antigeen expressie. Het exacte mechanisme hoe dit komt, is nog niet 
ontrafeld. Er zijn echter wel enkele hypotheses die onderzocht kunnen worden. 
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      Eén van de hypotheses is dat CpG net zoals de TLR3 ligand polyinosinic-polycytidylic acid 

(poly(I:C)) en de TLR-4 ligand LPS, maturatie induceert. Maturatie zal op zijn beurt 
macropinocytose, in het geval van naakt mRNA, inhiberen. Een gevolg hiervan is de inhibitie 
van proteïne synthese. Diken en zijn collega’s voerden een studie uit waarin ze aantoonden 
dat naakt mRNA zowel in vitro als in vivo wordt geïnternaliseerd in DCs via macropinocytose. 
Echter, ze toonden ook aan dat behandeling van humane DCs en murine BMDCs met de DC 
maturatie-stimulerende adjuvantia Poly(I:C) en LPS resulteerde in een stopzetting van 
macropinocytose en aldus zorgde voor een gereduceerde biobeschikbaarheid van het 
antigeen-coderend mRNA in DCs, wat zal resulteren in een verlaagde vaccin 
doeltreffendheid. Op basis van deze studie, moet vermeden worden dat naakt mRNA en 
maturatie-inducerende adjuvantia simultaan worden toegediend (Diken et al, 2011). Echter, 
maturatie van DCs is wel noodzakelijk voor efficiënte T-cel priming en de inductie van een 
potente adaptieve immuunrespons (Banchereau & Steinman, 1998). In deze thesis werd 

geen naakt mRNA gebruikt, maar gecomplexeerd mRNA, waardoor dit mogelijks door een 
andere pathway dan macropinocytose wordt opgenomen. Er moet onderzocht worden of 
maturatie van DCs geïnduceerd door CpG resulteert in een verlaagde opname van 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA. Dit kan onderzocht worden door eerst BMDCs te 
behandelen met een klassieke maturatiecocktail zoals de Jonuleit cocktail (deze bevat TNF-α, 
IL-1β, IL-6 en prostaglandine E2 (PGE2)) en deze vervolgens te transfecteren met rhodamine-
gelabeld DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA. Waarna opname via flow cytometrische 
analyse onderzocht kan worden. 

      CpG zal net zoals LPS en poly(I:C) type I IFN induceren. Een mogelijke hypothese is dat 
deze IFN antivirale mechanismen activeren, wat vervolgens zal resulteren in inhibitie van 
mRNA translatie (Pichlmair & Reis e Sousa, 2007). De hypothese van inhibitie van mRNA 
translatie veroorzaakt door type I IFN werd onderzocht door de toevoeging van het IFNAR 

blocking antilichaam (Fig. 3.11). Deze zal type I IFN signalering blokkeren (De Weerd et al, 
2007). Wanneer het IFNAR blocking antilichaam werd toegevoegd aan DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd mRNA CpG, werd het inhiberend effect van CpG op EGFP expressie deels 
opgeheven. Dit wijst er op dat type I IFN mogelijks (deels) verantwoordelijk zijn voor de 
verlaagde translatie van mRNA in DCs getransfecteerd met het vaccin met CpG. Echter, de 
EGFP expressieniveaus zijn nog niet even hoog als bij DCs getransfecteerd met DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd mRNA zonder CpG. Het inhiberende effect van CpG werd dus niet volledig 
opgeheven door toevoeging van het antilichaam. Waardoor mogelijks nog ander(e) 
mechanisme(n) verantwoordelijk zijn voor de inhiberende werking van CpG.  

      Een transfectie experiment waar er gebruik gemaakt werd van DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd mRNA waaraan de negatieve controle van CpG werd toegevoegd, vertoonde 
ook een significant lagere EGFP expressie (Fig. 3.7). Eventueel kan dus ook een structureel 

effect van de CpG moleculen verantwoordelijk zijn voor de verlaagde EGFP expressie, naast 
de inductie van type I IFN.  Een structureel effect kan zijn, dat CpG de complexen minder 
stabiel maakt. Dit moet verder onderzocht worden. De invloed van CpG op de grootte en de 
lading van de partikels kan gemeten worden. 

      We onderzochten ook het effect van DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA CpG op DC 
activering. Het is immers geweten dat CpG zorgt voor maturatie en activatie van murine DCs. 
Dit gaat gepaard met een verhoogde MHC-II, CD40 en CD86 expressie op het oppervlak van 
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de DCs, alsook de productie van grote hoeveelheden van de cytokines IL-12, IL-6 en TNF-α. 

IL-12 vormt het sleutel cytokine voor de inductie van een beschermende Th1 cel-
gemedieerde immuniteit tegen intracellulaire pathogenen (Sparwasser et al, 1998). In een in 
vitro transfectie experiment, vertoonden zowel de BMDCs getransfecteerd met 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA als deze getransfecteerd met DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd mRNA CpG een sterke opregulatie van CD86, maar niet van CD40, zowel in 
de condities met als zonder het IFNAR blocking antilichaam (Fig. 3.9). Toevoeging van CpG 
en het IFNAR blocking antilichaam hadden geen additioneel effect op maturatie. 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA induceerde op zich al maturatie. 

      In vitro had CpG wel een positief effect wanneer toegevoegd aan DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd mRNA op de inductie van de pro-inflammatoire cytokines IL-6, IL-1β, IL-12b, 
TNF-α, IFN-β en in mindere mate op de inductie van de genen USP18 en IFIT2 (Fig. 3.8, Fig. 
3.12-3.13). De inductieniveaus van de genen waren hoger vergeleken met BMDCs 

getransfecteerd met DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA zonder CpG. Opvallend is dat IFIT2 
en USP18 vooral in de conditie met enkel DOTAP/DOPE sterk werden geïnduceerd, mogelijk 
kon dit te wijten zijn aan contaminatie van de DOTAP/DOPE partikels met LPS. Zowel bij het 
vaccin zonder als met CpG werd er opregulatie van de genen USP18 en IFIT2 geobserveerd. 
Aangezien IFIT-2 behoort tot de type I IFN respons genen en USP18 mogelijks een functie 
heeft in het neerwaarts reguleren van interferon responsen (NCBI), suggereert dit dat 
DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA met en zonder CpG, type I IFN induceren. 

      De in vivo DC activatie werd eveneens nagegaan via de productie van cytokines in de 
drainerende lies lymfeknopen na immunisatie (Fig. 3.17 en 3.18). In tegenstelling tot de in 
vitro inductieniveaus, waren de inductieniveaus in vivo bijzonder laag. Dit komt doordat de 
in vitro experimenten werden uitgevoerd op een zuivere DC cultuur, terwijl de in vivo 
experimenten werden uitgevoerd op volledige lymfeknopen, waarin DCs slechts 1-2% van de 

totale populatie lymfeknoopcellen uitmaken. Hogere inductieniveaus zouden waarschijnlijk 
verkregen zijn als we de DCs eerst hadden opgezuiverd uit de lymfeknopen via magnetische 
cel sortering (via magenetische labeling met CD11c beads). Er werd geen verschil opgemerkt 
tussen het vaccin met en zonder CpG. CpG zorgde in vivo niet voor een hogere inductie van 
de pro-inflammatoire cytokines. Immunisatie met naakt mRNA resulteerde in een verhoogde 
inductie van IFIT2 en USP18. Naakt mRNA zal immers door binding met de TLR7 receptor 
resulteren in de productie van type I IFN (Blasius & Beutler, 2010). 

      In vivo werd de T-cel inducerende capaciteit van de verschillende vaccin formulaties 
onderzocht na prime-boost immunisatie. De antigeen-specificieke CD8+ en CD4+ T-cel 
antwoorden werden zo goed als niet geïnduceerd door DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA 
met een N:P ratio van 10 (Fig. 3.19). Een N:P ratio van 3.3 resulteerde wel in een potentieel 
immuunantwoord. Aangezien dat we in de gel retardation assay (Fig. 3.1) zagen dat er bij 

N:P 5 nog vrij mRNA aanwezig was, zal er bij N:P 3.3 ook nog vrij mRNA aanwezig zijn. Terwijl 
bij N:P 10 dit niet het geval was. Het lijkt er op dat de aanwezigheid van vrij/naakt mRNA 
vereist is voor het induceren van immuunresponsen. 

      Wanneer aan het vaccin met een N:P ratio van 3.3 CpG was toegevoegd, werden 
gelijkaardige T-cel antwoorden geïnduceerd zoals gezien bij het vaccin zonder CpG (Fig. 
3.20). Wanneer IFNAR-/- muizen werden gebruikt, werd een significante verhoging in CD8+ en 
CD4+ T-cel antwoorden waargenomen t.o.v. de wild type muizen. Echter, toevoeging van 
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CpG aan het vaccin dat werd gebruikt voor de immunizatie van IFNAR-/- muizen, zorgde in dit 

geval ook niet voor een extra verhoging van het aantal IFN-γ secreterende T-cellen. Het lijkt 
logisch dat de immuunantwoorden veel hoger liggen bij de IFNAR-/- muizen dan bij de WT 
muizen. Aangezien immunisatie van WT muizen met DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA, 
waarschijnlijk zal resulteren in de productie van type I IFN. Deze IFN inhiberen expressie van 
het antigeen, waardoor er minder antigeen-specifieke T-cellen geïnduceerd zullen worden. 
Deze data suggereren eveneens dat CpG geen effect heeft op de inductie van de T-cel 
antwoorden.  

      We onderzochten welke DC subsets in vivo werden gerekruteerd naar de drainerende lies 
lymfeknopen na immunisatie met het vaccin zonder en met CpG (Fig. 3.14). Tevens 
onderzochten we ook welke DC subsets in staat waren het vaccin op te nemen (Fig. 3.16). 
Op deze manier kregen we een beeld van welke DC subsets mogelijks in staat zijn om in de 
secundaire lymfeweefsels de activering van antigeen-specifieke T-cellen te stimuleren 

(Banchereau & Steinman, 1998). De variatie binnenin elke groep was redelijk groot. Er werd 
geen significant verschil opgemerkt in DC subsets tussen muizen die werden geïmmuniseerd 
met DOTAP/DOPE gecomplexeerd mRNA en muizen geïmmuniseerd met DOTAP/DOPE 
gecomplexeerd mRNA CpG. De resultaten suggereren dat hoofdzakelijk plasmacytoïde DCs 
en inflammatoire monocyten gerekruteerd zijn en dus het vaccin hadden opgenomen. 

      In conclusie, deze data suggereren dat CpG niet bruikbaar is als een adjuvans voor mRNA-
gebaseerde vaccins. In vitro werd een inhiberend effect op antigeenexpressie waargenomen, 
dit werd echter niet waargenomen in vivo, extra onderzoek zal uitgevoerd moeten worden. 
Het is dus belangrijk om het achterliggende mechanisme waarom CpG niet bruikbaar is te 
ontrafelen. Aangezien dit mechanisme misschien ook de oorzaak is waarom Poly(I:C), LPS en 
andere adjuvantia niet bruikbaar zijn om de antigeen-specifieke immuunresponsen 
geïnduceerd door mRNA vaccins te versterken. Als CpG effectief mRNA translatie zal 

inhiberen of opname van het vaccin zal verhinderen, moeten er nieuwe strategieën 
ontwikkeld worden die zorgen voor een optimale DC maturatie zonder dat mRNA opname 
en/of vertaling wordt verstoord.  
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5. Materialen & methoden 
Voor gedetailleerde protocols, zie bijlagen. 

5.1. Productie van in vitro overgeschreven mRNA 

      De plasmide DNAs (pDNAs) die werden gebruikt zijn pGEM4Z/enhanced green fluorescent 
protein(EGFP)/A64 (David Boczowski, USA), pGEM4Z/Ovalbumine(OVA) (David Boczowski, 
USA), pErytropoëtine (EPO) (GeneArt®) en pBluescript Luciferase (LUC) (Joanna Rejman, 
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen). Er werd telkens 12 µg pDNA gelineariseerd. 
Volgende componenten werden samengevoegd: nuclease vrij H2O (Ambion®, USA), buffer 
10x (Roche Applied Science, USA), pDNA en een enzyme. Voor  pGEM4z-EGFP, pGEM4z-OVA 

en pEPO is dit SpeI (Roche Applied Science, USA). Voor pBluescriptLUC is dit DraI (Roche 
Applied Science, USA). De linearisering gebeurde overnacht bij 37°C.  

      Opzuivering van het pDNA gebeurde met de QIAquick PCR purification kit van Qiagen 
volgens instructies voorgeschreven door de fabrikant. Alle gebruikte producten en reagentia 
werden meegeleverd in de kit. Een bindingsbuffer werd direct toegevoegd aan het 
gelineariseerde pDNA in de QIAquick spin kolom. Na binding van het pDNA werd de kolom 
gewassen met PE buffer. Vervolgens werd het zuiver pDNA geëlueerd van de kolom met een 
klein volume nuclease vrij H2O. Het opgezuiverde pDNA werd vervolgens bewaard bij -20°C 
of er werd meteen mRNA van gemaakt.  

      De mMESSAGE mMACHINE® T7 Kit van Ambion® werd gebruikt voor de in vitro synthese 
van grote hoeveelheden capped RNA. Alle gebruikte reagentia werden meegeleverd in de kit 

en productie van in vitro overgeschreven RNA gebeurde volgens de instructies 
voorgeschreven door de fabrikant. Volgende componenten werden samengevoegd: 
nucleoside trifosfaat (NTP)-cap, nuclease vrij H2O, buffer 10x, gelineariseerd pDNA en 
enzyme mix. Dit werd vervolgens gedurende 2,5 uur geïncubeerd bij 37°C. Daarna werd 
TURBO DNase toegevoegd en gedurende 5 min geïncubeerd bij 37°C. De reactie werd 
gestopt en het RNA werd geprecipiteerd door het toevoegen van nuclease vrij H2O en 
lithium chloride (LiCl) precipitatie oplossing. De mRNA concentratie werd gemeten met de 
NanoDrop™ 1000 spectrofotometer. De concentratie van het mRNA werd vervolgens 
gebracht naar 1 µg/µl door toevoeging van nuclease vrij H2O (Ambion®, USA). Tenslotte 
werd de RNasin® Ribonuclease Inhibitor (Pomega, USA) toegevoegd en het RNA werd 
bewaard bij -80°C. 

5.2. DOTAP/DOPE partikels 

      Elke  lipide component 1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propaan (DOTAP) (Avanti 
Polar Lipids)  en 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE) (Avanti Polar Lipids) 
was reeds opgelost in chloroform tot een geschikte werkconcentratie (25 mg/ml). Gewenste 
hoeveelheden van elke component werden overgebracht in een glazen flacon. De 
componenten werden grondig gemengd. Het chloroform werd met behulp van een 
stikstofstroom volledig verdampt. Daarna werden de lipiden opgelost in gedestilleerd H2O. 
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Beads werden toegevoegd en het geheel werd gevortexd. Alvorens de partikels te 

gebruiken, moet het geheel gesoniceerd worden in een warm water bad. 

5.3. DOTAP/DOPE mRNA complexen 

      Op basis van de gewenste N:P ratio (3.3 en 10) werden de hoeveelheden DOTAP/DOPE, 
mRNA, CpG en Opti-MEM® (Invitrogen) berekend. Er werden twee types complexen 
gemaakt die werden vergeleken in de verschillende experimenten. Het ene type bestond uit 
DOTAP/DOPE mRNA en het andere type uit DOTAP/DOPE mRNA CpG. Als mRNA werd ova, 
egfp, epo of luc gebruikt afhankelijk van het experiment. De bereiding ging als volgt: 
DOTAP/DOPE + Opti-MEM® (Invitrogen) werden toegevoegd aan mRNA (1 µg/µl) + Opti-
MEM® (Invitrogen) (+ CpG (1 µg/µl)). Het geheel werd gedurende 15 min bij 
kamertemperatuur geïncubeerd, zodat de complexen konden gevormd worden. Hierna werd 
nog extra Opti-MEM® (Invitrogen) medium toegevoegd aan de complexen. Voor de in vivo 

transfecties werd i.p.v. Opti-MEM® (Invitrogen) medium, 5% glucose H2O gebruikt. De 
complexen werden op dezelfde manier bereid, met uitzondering dat er geen extra 5% 
glucose H2O aan de complexen werd toegevoegd na complexvorming.  

5.4. Gel retardation assay 

      Agarose poeder (Sigma-Aldrich) werd toegevoegd aan een 1x tris-acetaat-EDTA (TAE) 
buffer om een 1% agarose gel te bereiden. Deze gel werd geplaatst in een bufferbak die 
gevuld is met 1x TAE buffer. De complexen werden bereid zoals beschreven in § 5.3. Aan elk 
staal werd  6x loading dye toegevoegd. De stalen werden geladen in de slotjes van de gel. 
Tevens werd er ook een GeneRuler 1 kb ladder (Thermo Scientific) toegevoegd aan één van 
de slotjes. De gel werd gelopen gedurende 30 min bij 110 V. Waarna de gel werd gekleurd in 
een ethidium bromide (EtBr) bad gedurende 30 min en vervolgens ontkleurd in H2O. Van de 

gel werd een digitale foto gemaakt. 

5.5. Muizen 

      De gebruikte C57BL/6 muizen werden aangekocht bij Janvier (Le Genest Saint Isle, 
Frankrijk). De IFNAR-/- muizen met een C57BL/6 achtergrond werden speciaal gekweekt in de 
DMBR Transgenic Mice Core Facility in het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Alle 
muizen werden gehouden in specifiek-pathogeenvrije voorzieningen. Alle experimenten 
werden goedgekeurd door de Ethische Commissie voor Dierproeven (Universiteit Gent, 
België) en uitgevoerd volgens de richtlijnen van deze commissie. 

5.6. Beenmerg-afgeleide dendritische cellen 

       Op dag 0 werden de femur en tibia van elke muis geïsoleerd. Het beenmerg werd uit de 
femur en tibia gespoten m.b.v. een spuit gevuld met een ijskoude fosfaat gebufferde 
zoutoplossing (PBS) (Lonza BioWhittaker). De celsuspensie werd over een cellstrainer (BD™ 
Falcon, ø 70 µm) gebracht. Een rode bloedcel lyse werd uitgevoerd door toevoeging van de 
hypotonische ACK lysebuffer (Lonza BioWhittaker) aan de cellen. Na 4 min werd deze buffer 
geneutraliseerd door toevoeging van PBS (Lonza BioWhittaker). Cellen werden vervolgens 
gecentrifugeerd gedurende 7 min aan 400xg bij 4°C. Waarna het supernatans werd 
verwijderd en de pellet geresuspendeerd in compleet RPMI (cRPMI) gesupplementeerd met 
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40 ng/µl granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) (Protein Service 

Facility (PSF), VIB). Met een Bürker-telkamer werd na trypaanblauwkleuring, de concentratie 
aan levende cellen bepaald. Vervolgens werden de cellen uitgezaaid aan 3,5 x 106 
cellen/petriplaat (Nunclon™, ø 90 µm ) in 10 ml cRPMI dat aangevuld is met 40 ng/µl GM-
CSF. Dit cRPMI bevat RPMI 1640 (GIBCO®) dat aangevuld is met 10% foetaal kalfsserum (FCS) 
(Sigma-Aldrich), 250x natrium pyruvaat (Lonza), 500x penicilline/streptomycine (Lonza) en 
100x glutamine (Lonza).  

      Op dag 3 werd aan elke plaat 10 ml vers cRPMI medium gesupplementeerd met 40 ng/µl 
GM-CSF (PSF, VIB) toegevoegd. Op dag 6 werd 10 ml van het cultuur medium afgenomen en 
gecentrifugeerd gedurende 10 min aan 400xg bij 4°C. Het supernatans werd verwijderd en 
de pellet werd geresuspendeerd in 10 ml vers cRPMI medium gesupplementeerd met 40 
ng/µl GM-CSF (PSF, VIB) en terug aan dezelfde plaat toegevoegd. Op dag 7 werden de niet-
adherente BMDCs geoogst door deze te wassen met PBS (Lonza BioWhittaker). De  

losgemaakte cellen werden vervolgens gecentrifugeerd gedurende 10 min aan 400xg bij 4°C. 
Het supernatans werd verwijderd en de pellet geresuspendeerd in incompleet RPMI (iRPMI) 
(GIBCO®) gesupplementeerd met 40 ng/µl GM-CSF (PSF, VIB). Opnieuw werd het aantal 
levende cellen bepaald met een Bürker-telkamer.  

5.7. In vitro transfectie en flow-cytometrische analyse 

      De cellen werden geoogst zoals beschreven in § 5.6 en uitgezaaid in 6-well celsuspensie 
platen (Sarstedt) aan 500.000 cellen per well in iRPMI (GIBCO®)  gesupplementeerd met 40 
ng/µl GM-CSF (PSF, VIB). Complexen werden bereid zoals beschreven in § 5.3. De 
experimenten verschilden soms in de condities (vaccin formulaties en controles) die werden 
getest. Zo werd voor een bepaald experiment 5 µg IFNAR blocking antilichaam (eBioscience) 
toegevoegd aan de uitgezaaide BMDCs alvorens deze werden getransfecteerd. En werd er in 

een ander experiment gebruik gemaakt van 1 µg controle CpG (ODN 1826 control, 
InvivoGen).  

      De uitgezaaide BMDCs in de 6-well platen werden getransfecteerd en geïncubeerd met 
de complexen gedurende 4 uur bij 37°C en 5% CO2. Onbehandelde BMDCs werden 
meegenomen als negatieve controle. Extra controles naargelang het experiment werden ook 
meegenomen. Elke conditie was in triplicaat aanwezig. Na 4 uur werd het medium van de 
getransfecteerde en onbehandelde BMDCs ververst, door na het centrifugeren van de platen 
(400xg, 4°C, 10 min) het iRPMI (GIBCO®)  medium weg te nemen en cRPMI toe te voegen. 
Deze platen werden opnieuw geïncubeerd bij 37°C en 5% CO2. Na 24 uur werden deze cellen 
geoogst voor de flow cytometrische meting.  

      In een kinetiek experiment werden de uitgezaaide BMDCs geïncubeerd gedurende 30 

min, 1 uur, 2 uur en 4 uur met de complexen, maar werden de getransfecteerde BMDCs 
geoogst op hetzelfde moment en werd meteen daarna een flow cytometrische analyse 
uitgevoerd. 

      De BMDCs werden gedurende 30 min bij 4°C gekleurd met 50 µl anti-muis 

antilichaamcocktail: Fc block α-CD16/CD32 (500x), α- CD11c PerCP Cy5.5 (200x), α-CD86 PE 
Cy7 (200x), α-CD40 PE (200x), Sytox red (4000x). Bij BD Biosciences Pharmingen™ werden α-
CD16/CD32, α-CD86 PE Cy7 en α-CD40 PE aangekocht. α-CD11c PerCP Cy5.5 werd 
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aangekocht bij eBioscience en Sytox red werd aangekocht bij Invitrogen. Resten ongebonden 

antilichamen werden verwijderd door de cellen te wassen met PBS (Lonza BioWhittaker). De 
stalen werden gemeten met de triple-laser LSR II (Becton Dickinson) flow cytometer en data 
werd geanalyseerd met FACSDiva (Becton Dickinson) en FlowJo (Treestar). 

5.8. In vitro transfectie en qPCR 

      De cellen werden geoogst zoals beschreven in § 5.6 en uitgezaaid in 6-well celsuspensie 
platen (Sarstedt) aan 500.000 cellen per well in iRPMI (GIBCO®) gesupplementeerd met 40 
ng/µl GM-CSF (PSF, VIB). Complexen werden bereid zoals beschreven in § 5.3. De 
experimenten verschilden soms in de condities (vaccin formulaties en controles) die werden 
getest. Zo werd voor een bepaald experiment 5 µg IFNAR blocking antilichaam (eBioscience) 
toegevoegd aan de uitgezaaide BMDCs alvorens deze werden getransfecteerd en werd er 
ook gebruik gemaakt van 1 µg controle CpG (ODN 1826 control, InvivoGen).  

      De uitgezaaide BMDCs in de 6-well platen (Sarstedt) werden getransfecteerd met de 
complexen en geïncubeerd gedurende 4 uur of 24 uur bij 37°C en 5% CO2 . Als de cellen 
werden geïncubeerd gedurende 24 uur, dan moest na 4 uur incubatie het iRPMI (GIBCO®)  
medium vervangen worden door cRPMI. Onbehandelde BMDCs werden meegenomen als 
negatieve controle. Extra controles naargelang het experiment werden ook meegenomen.  

      Na 4 uur of 24 uur incubatie werden de cellen geoogst en lysaten werden bereid van 
deze cellen door toevoegen van een RLT lysebuffer (Qiagen) waaraan β-mercaptoethanol 
was toegevoegd. RNA werd geëxtraheerd van elk lysaat, gebruik makend van de RNeasy® 
Plus mini kit (Qiagen). Alle reagentia en producten werden meegeleverd in de kit en 
instructies werden gevolgd zoals voorgeschreven door de fabrikant. De RNA-concentratie 
van elk staal werd bepaald met de NanoDrop™ 1000 spectrofotometer. Aan de hand van de 

laagste RNA-concentratie werd berekend hoeveel cDNA er kon gesynthetiseerd worden. Op 
basis daarvan werd berekend welk volume uit elk staal moest genomen worden teneinde 
gelijke hoeveelheden RNA te bekomen. Dit volume werd vervolgens bij 30°C onder vacuüm 
in een centrifuge drooggedampt. Nadat elk staal was drooggedampt, werd het RNA van elk 
staal geresuspendeerd in 15 µl nuclease vrij H2O (Ambion®, USA). Elk RNA staal werd 
omgezet naar cDNA met de iScript™ cDNA Synthesis Kit (BIO-RAD) in een totaal volume van 
20 µl. Hiertoe, werd een mastermix bereid bestaande uit 5x iScript reaction mix (BIO-RAD) 
(standaard 4µl/reactie) en iScript reverse transcriptase (BIO-RAD) (standaard 1µl/reactie). 
Van deze mastermix werd 5 µl aan elk RNA staal toegevoegd. De stalen werden geplaatst in 
de Thermal Cycler PTC-200 (MJ Research) en het volgende programma werd gestart: 5 min 
bij 25°C (annealing stap), 30 min bij 42°C (amplificatie stap), 5 min bij 85°C (inactivatie stap) 
en uiteindelijk bij 4°C gehouden. De stalen werden vervolgens aangevuld met nuclease vrij 
H2O (Ambion, USA) om de concentratie van het cDNA op 4 ng/µl te brengen. De stalen 

werden bewaard bij -20°C. 

      Voor de qPCR werd er gebruik gemaakt van SensiFAST™SYBR No-ROX kit (BIOLINE). De 

reacties vonden plaats in een 384-well plaat (Roche Diagnostics), elke well bevatte 2 µl cDNA 
staal en 5 µl SYBR Green (BIOLINE). Hieraan werd nog 3 µl van een forward-reverse muis-
specifieke primer (o.a. mIL-6, mIL-12b, mIL-1β, mTNF-α, mIFN-β, mUSP18, mIFIT2 en een 
huishoudgen) toegevoegd. De primers werden aangekocht bij Invitrogen. Van elke reactie 



Materialen & methoden 

56 

 

werden er technische triplicaten  uitgevoerd. De qPCR werd uitgevoerd op de 

LightCycler®480 (Roche Applied Science). Het volgende PCR programma werd gebruikt: 1 
activatie cyclus en 50 thermocycli (denaturatie bij 95°C, amplificatie bij 60°C en meting bij 
72°C). Een huishoudgen (mRPL13A, mB2M, mActineβ, m18SRNA, mTBP en mHMBS) werd 
gebruikt om de normalisaties uit te voeren. Er werd gekozen voor het meest stabiele 
huishoudgen. Voor elk gen in elke conditie werd de n-voudige inductie t.o.v. de niet-
geïnduceerde conditie bepaald.  

5.9. In vivo immunisaties  

      Alvorens de muizen werden geïmmuniseerd, werden ze eerst verdoofd door 
intraperitoneaal 150 µl van volgende oplossing toe te dienen: ketamine (Ketamine 1000 
Ceva®, Santé Animale)/xylazine (Rompun® 2%, Bayer Health Care)/PBS (Lonza, 
BioWhittaker). Immunisatie gebeurde door de injectie subcutaan in de liesregio van linker-en 

rechterpoot toe te dienen. 

5.10. Karakterisering van de DC subsets in de lies lymfeknopen 

      Complexen werden bereid zoals beschreven in §5.3. Immunisaties werden uitgevoerd 
zoals beschreven in §5.9. De drainerende lymfeknopen uit de lies werden na 24 of 72 uur 
geïsoleerd en werden gedurende 25 min bij 37°C behandeld met collagenase (Sigma). Elke 
lymfeknoop werd fijn gemalen doorheen een cellstrainer (BD™ Falcon, ø 70 µm). 
Celsuspensies werden bekomen na afdraaien in de centrifuge gedurende 10 min aan 400xg 
bij 4°C. Het supernatans werd verwijderd en de pellet werd geresuspendeerd in PBS (Lonza, 
BioWhittaker). De cellen werden gedurende 30 min gekleurd bij 4°C met een anti-muis 
antilichaamcocktail: Fc block α-CD16/CD32 (500x), Aqua Live/Dead (500x), α-CD11c PerCP 
Cy5.5 (200x), α-Ly6C PE Cy7 (200x), α-PDCA-1 (CD317) APC (400x), α-CD11b efluor 780 (200x) 

en α-MHC-II eFluor450. De Fc block en  α-Ly6C PE Cy7 werden aangekocht bij BD Biosciences 
Pharmingen™ en α-CD11c PerCP Cy5.5, α-PDCA-1 (CD317) APC, α-MHC-II eFluor450, α-
CD11b efluor 780 en Aqua Live/Dead werden aangekocht bij eBioscience. Resten 
ongebonden antilichamen werden verwijderd door de cellen te wassen met PBS (Lonza, 
BioWhittaker). De stalen werden gemeten met de triple-laser LSR II (Becton Dickinson) flow 
cytometer en data werd geanalyseerd met FACSDiva (Becton Dickinson) en FlowJo 
(Treestar). CD11clow-intPDCA-1+ DCs stellen plasmacytoïde DCs voor, CD11b+Ly6C+ DCs stellen 
inflammatoire monocyten voor, CD11chiMHCIIint DCs stellen conventionele myeloïde DCs 
voor en CD11cint-hiMHCIIhi stellen weefsel afgeleide DCs voor. 

5.11. qPCR op lies lymfeknopen 

      De in vivo cytokine productie in de drainerende lies lymfeknopen na immunisatie met de 

complexen werd onderzocht. De complexen werden bereid zoals beschreven in § 5.3. 
Immunisaties werden uitgevoerd zoals beschreven in § 5.9. De drainerende lies lymfeknopen 
werden geïsoleerd op twee verschillende tijdspunten, 4 uur na immunisatie en 24 uur na 
immunisatie. Lymfeknopen van elke muis werden gepooled en fijn gemalen doorheen een 
cellstrainer (BD™ Falcon, ø 70 µm). Celsuspensies werden bekomen na afdraaien in de 
centrifuge gedurende 10 min aan 400xg bij 4°C. Van deze celsuspensies werden lysaten 
gemaakt door verwijderen van het supernatans en door het resuspenderen van de pellet 
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met de RLT lysebuffer waaraan β-mercaptoethanol was toegevoegd. RNA extractie, cDNA 

synthese en qPCR werden uitgevoerd zoals beschreven in § 5.8. 

5.12. ELISpot assay 

      De complexen werden gemaakt zoals beschreven in §5.3. Immunisaties gebeurden zoals 
beschreven in §5.9. Een prime-boost immunisatie strategie werd toegepast. Muizen kregen 
een boost immunisatie met dezelfde formulatie één week na de eerste immunisatie. De 
ELISpot analyse gebeurde dan één week na de boost immunisatie. De milten werden 
geïsoleerd. Celsuspensies van elke milt werden bekomen door deze fijn te malen doorheen 
een cellstrainer (BD™ Falcon, ø 70 µm). Een rode bloedcel lyse werd uitgevoerd door het 
toevoegen van de ACK lysebuffer (Lonza BioWhittaker). De celsuspensies werden naar een 
concentratie van 2,5 x 106 cellen/ml gebracht. Multiscreen® HTS™ Filter 96-well platen 
(Millipore) werden op voorhand behandeld met capture antibody voor muis IFN-γ (Gen-

Probe, Diaclone). De celsuspensie van elke milt werd verdeeld over de wells van de 96-well 
plaat. Een deel van de cellen werd vervolgens gestimuleerd met 10 µg/ml OVA-specifiek 
MHC-II peptide (Anaspec – Tebu Bio) en een ander deel van de cellen werd gestimuleerd 
met 10 µg/ml OVA-specifiek MHC-I peptide (Anaspec – Tebu Bio). Tevens werden ook een 
aantal wells met cellen geïncubeerd met cRPMI medium, die als negatieve controles 
fungeerden. Als positieve controle werd een well met cellen geïncubeerd met 4 µg/ml 
concavaline A (Sigma-Aldrich). Voor elke milt waren de beide stimuli en negatieve controle in 
triplicaat, maar slechts één positieve controle voor de ganse plaat werd meegenomen. De 
plaat werd geïncubeerd gedurende 24 uur bij 37°C en 5% CO2. Biotine-gelabeld muis-
specifiek IFN-γ antilichaam werd gebruikt als detectie antilichaam (Gen-Probe, Diaclone) en 
zorgde in combinatie met streptavidine-alkaline fosfatase conjugaat (Gen-Probe, Diaclone) 
en 5-broom-4-chloor-3-indolyl-fosfaat/nitroblauwtetrazolium (BCIP/NBT) substraat (Gen-

Probe, Diaclone) voor spotvorming. De frequentie van de gekleurde spots werd geteld m.b.v. 
de geautomatiseerde  ELISpot reader.  

5.13. Statistische analyses 

      Statistische analyses werden uitgevoerd met het gebruik van GraphPad Prism versie 6 
voor Windows (GraphPad Software, San Diego California). Als statistische test werd one-way 
ANOVA, gevolgd door een Newman-Keuls multiple comparisons tests gebruikt voor de 
berekening van de significantieniveaus. Significantieniveaus werden weergegeven in de tekst 
of in de grafieken als * (P ≤ 0.05), ** (P ≤ 0.01), *** (P ≤ 0.001) en **** (P ≤ 0.0001). 
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Bijlagen 
Linearisering en opzuivering DNA 

Materialen en reagentia: 
 DNA  
 RNase vrije tips (blauwe Molecular Bioprod) 
 Blauw koelbakje 
 Epjes 
 Restrictie-enzyme 
 QIAquick PCR purification Kit of Promega kit 

 

Werkwijze: 
Linearisering 

 Zet alles klaar en pipetteer volgens het schema in een epje: 

Product Hoeveelheid 

Nuclease vrij H2O  87 µl – x µl 

Buffer 10x 10 µl 

SpeI of DraI (afhankelijk van het plasmide 
DNA als laatste toevoegen en op ijs 
houden!) 

3 µl 

DNA (12 µg)  x µl 

Totaal 100 µl  

 Doe parafilm rond de epjes en zet op 37°C overnacht 

 
Opzuivering 
Binding van DNA aan kolom 

 Voeg 5 volumes (500 µl) binding buffer toe aan 1 volume DNA. 
 Neem een QIAquick/promega kolom en breng DNA erop 
 1 min kamertemperatuur  
 Centrifugeer voor 1 min op max 16 000xg 
 Giet het doorgelopen volume weg en zet de kolom terug in het epje. 

Wassen 
 Voeg 700 µl PE buffer (wasbuffer) toe en centrifugeer voor 1 min op max 

16000xg. 
 Giet het doorgelopen volume weg en zet de kolom terug in het epje en herhaal 

met 500 µl PE buffer (wasbuffer) en centrifugeer weer voor 1 min op max. 

Elutie 
 Plaats de QIAquick kolom in een proper epje en voeg 30 µl nuclease vrij water 

toe. 
 Laat 1 min staan en centrifugeer dan voor 1 min op max. 
 Zet het gezuiverde DNA op -20°C. 
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mRNA bereiding          
 
Materialen en reagentia: 

 RNase vrije tips (blauwe Molecular Bioprod) 
 Blauw koelbakje 
 Epjes RNase vrij 
 DNA 
 T7 mMESSAGE mMACHINE kit 

 
Werkwijze: 

 Reinig de pipetten met RNase Zap en keukenrol 
 Pipetteer volgens het schema in een epje: 

Product Hoeveelheid 

Nucleotide (NTP-cap) 10 µl 

Nuclease vrij H2O 2 µl 

Buffer 10x 2 µl 

DNA  4 µl 

Enzyme mix (enzyme altijd op ijs houden) 2 µl 

Totaal 20 µl 

 
 Doe rond de epjes parafilm. 
 2,5 uur in de incubator bij 37°C. 
 Voeg 1 µl TURBO DNase toe (pipetteer op en neer). 
 Zet voor 5 min in de incubator op 37°C. 
 Voeg dan 30 µl nuclease vrij water en 30 µl LiCl toe om het RNA neer te slaan. 

 Zet op -20°C voor minstens 2 uur. 
 De centrifuge eerst laten afkoelen (Fast cool). 
 Centrifugeer op 4°C voor 15 min op maximum snelheid (14000 rpm) 

 Supernatans afpipetteren (hou de pellet in de gaten). 
 Pellet oplossen in 10 µl nuclease vrij water. 
 Neem een nieuw epje, doe hierin 1 µl van de opgeloste pellet, dit wordt gebruikt 

voor het meten van de RNA concentratie met de nanodrop™ ND 1000 
spectrofotometer. Concentratie van het RNA naar 1 µg/µl brengen door 
toevoegen van nuclease vrij H2O. 

 Voeg dan nog 1 µl RNasine toe (RNase inhibitor) 
 Zet de epjes in -80°C.  

DOTAP/DOPE partikels 

 Elke  lipide component DOTAP en DOPE (Avanti Polar Lipids) was reeds opgelost 
in chloroform tot een geschikte werkconcentratie (25 mg/ml).  

 100 µl van elke component overbrengen in een glazen flacon.  
 De componenten grondig mengen.  
 Het chloroform volledig verdampen met behulp van een stikstofstroom. 
 Daarna de lipiden oplossen in gedestilleerd H2O.  
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 Beads toevoegen en het geheel vortexen.  

 Alvorens de partikels te gebruiken, het geheel soniceren in een warm water bad. 

Gel retardation assay 

Maken van een 1% agarose gel: 
 In een fles 4 g agarose poeder (Sigma-Aldrich) + 400 ml 1x TAE buffer (Maak eerst 

een 50x stock. Deze bevat 242 g tris-base, 57,1 ml acetaat, 100 ml 0,5M EDTA en 
leng aan tot 1 l met gedestilleerd H2O. Voor het maken van 1x TAE, voeg 20 ml 
50x stock toe aan 980 ml gedeïoniseerd H2O.) 

 Fles opwarmen in de microgolf, tot de oplossing helder is, de oplossing mag niet 
koken! 

 Plak de geltray af met tape en plaats het kammetje er correct in. 
 Giet de agarose gel in de geltray, voorkom dat de gel te dik is en voorkom 

luchtbelletjes. 
 Laat de gel minimum 30 min drogen. 
 Verwijder daarna de plakband en het kammetje. 
 Plaats de geltray met de gel in de buffertank (gevuld met 1x TAE buffer) 

 
Maken van de DOTAP/DOPE RNA complexen: 

 Het DOTAP/DOPE alvorens gebruik soniceren gedurende 5 min, om een 
homogeen mengsel te bekomen, de aggregaten die werden gevormd zijn 
hierdoor opgelost. 

 Belangrijk om eerst in elk epje het optimem toe te voegen, vervolgens de 
DOTAP/DOPE. Wanneer het RNA wordt toegevoegd, zo snel mogelijk de 
DOTAP/DOPE + optimem toe voegen aan het RNA + optimem. 

 Stockconcentratie CpG is 1 µg/µl. 6 keer  400 ng/µl CpG nodig. Dus voor 1 keer 
(2/5)x verdunnen: 2 µl CpG + 3 µl H2O. We verdubbelen de hoeveelheid: 4 µl CpG 
+ 6 µl H2O 

 
1. Ladder 

 Gene ruler 1 kb ladder (Thermo Scientific) 
 1 µl ladder + 19 µl H2O 

2. Enkel 500 ng ova 
 Eerst het ova mRNA verdunnen: 1 µl ova + 1 µl H2O 
 Van bovenstaande verdunning 1 µl nemen en hieraan 19 µl H2O toevoegen. 

3. Enkel 200 ng CpG 
 Eerst een 5x verdunning maken van 1 µg/µl CpG, dus 1 µl CpG + 4 µl H2O 
 Van bovenstaande verdunning 1 µl nemen en hieraan 19 µl H2O toevoegen 

4. DOTAP ova N:P = 5 
 3 µl DOTAP + 14 µl optimem 
 1 µl RNA + 19 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, laat 15 min incuberen 

5. DOTAP CpG N:P = 5 
 1,2 µl DOTAP + 17,6 µl optimem 
 1 µl (400 ng) CpG + tot 20 µl (19 µl) optimem 
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 Voeg DOTAP toe aan RNA, laat 15 min incuberen 

6. DOTAP ova + CpG N:P = 5 
 4,2 µl DOTAP + 11,6 µl optimem 
 1 µl RNA + 1 µl (400 ng) CpG + tot 20 µl (18 µl) optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA/CpG, laat 15 min incuberen 

7. DOTAP ova N:P = 10 
 6 µl DOTAP + 14 µl optimem 
 1 µl RNA + 19 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, laat 15 min incuberen 

8. DOTAP CpG N:P = 10 
 2,4 DOTAP + 17,6 µl optimem 
 1 µl (400 ng) CpG + tot 20 µl (19 µl) optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, laat 15 min incuberen 

9. DOTAP ova +CpG N:P = 10 
 8,4 µl DOTAP + 11,6 µl optimem 
 1 µl RNA + 1 µl (400 ng) CpG + tot 20 µl (18 µl) optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA/CpG, laat 15 min incuberen 

10. DOTAP ova N:P = 15 
 9 µl DOTAP + 14 µl optimem 
 1 µl RNA + 19 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, laat 15 min incuberen 

11. DOTAP CpG N:P = 15 
 3,6 µl DOTAP + 17,6 µl optimem 
 1 µl (400 ng) CpG + tot 20 µl (19 µl) optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, laat 15 min incuberen 

12. DOTAP ova + CpG N:P = 15 

 12,6 µl DOTAP + 11,6 µl optimem 
 1 µl RNA + 1 µl (400 ng) CpG + tot 20 µl (18 µl) optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA/CpG, laat 15 min incuberen 

 
Laden van de gel + meting: 

 Neem 20 µl van de gemaakte DOTAP/DOPE RNA complexen en voeg hieraan 4 µl 
loading dye (LD) toe. De loading dye bevat: 25 mg bromofenolblauw + 25 ml 
xyleen cyanol FF + 4 g sucrose + 10 ml gedeïoniseerd H2O. De loading dye mag 
geen SDS (sodium dodecyl sulfaat) bevatten. 

 Laad gel en loop gedurende 30 min op 110 Volt. 
 Vervolgens de gel kleuren gedurende 30 min in een ethidium bromide ‘bad’, 

daarna de gel ontkleuren in H2O. 
 Tenslotte een digitale foto nemen van de gel. 

Beenmerg-afgeleide dendritische cellen 

Compleet RPMI medium: 
 RPMI 1640 (GIBCO®)  fles van 0,5 l 
 10% foetaal kalfsserum (FCS) (Sigma-Aldrich) 50 ml 
 Natrium pyruvaat (250x) (Lonza)  2 ml 
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 Penicilline/streptomycine (500x) (Lonza)  1 ml 

 Glutamine (100x) (Lonza)  5 ml 
 
Dag 0: Isoleren van het beenmerg en uitzaaien van de cellen: 
In het animalarium: 

 Zo steriel mogelijk werken! 
 Euthanaseren van de C57BL/6 muis door CO2 gas of door cervicale dislocatie. 
 Pin de muis vast, ventrale zijde naar boven gericht en spuit ethanol op de muis. 

Verwijder met behulp van een schaartje, pincet en scalpel zo veel mogelijk haren 
en vlees alvorens de femur en tibia van de muis te isoleren.  

 Beenmerg uit de tibia en de femur spuiten m.b.v. een spuitje gevuld met ijskoude 
PBS (Lonza BioWhittaker). 

 Celsuspensie op en neer zuigen om beenmergclusters te laten uiteen vallen en de 

celsuspensie overbrengen naar 50 ml tube. Deze 50 ml tube op ijs plaatsen. 
In de weefselkweek: 

 Neem een nieuwe 50 ml tube, zet hierop een cellstrainer (BD™ Falcon, Ø 70 µm).  
 Giet de celsuspensie op de cellstrainer, vervolgens met de achterkant van een 

spuitje de cellen die achterblijven in de cellstrainer pletten. 
 Breng de celsuspensie over naar een nieuwe 15 ml tube. 
 Centrifugeer de celsuspensie: 400xg, 4°C, 7 min. 
 Verwijder het supernatans. 
 Toevoegen van 1 ml van de hypotonische buffer, ACK lyse buffer (Lonza 

BioWhittaker) aan de pellet gedurende 4 min, om de rode bloedcellen te 
verwijderen. 

 Neutraliseer de celsuspensie met 2 ml PBS of cRPMI. 
 Centrifugeer de celsuspensie: 400xg, 4°C, 7 min. 

 Verwijder het supernatans. 
 Resuspendeer de pellet in 5 ml cRPMI medium.  
 Tellen van de cellen. De cellen worden gekwantificeerd met een Bürker telkamer 

en trypaanblauw.  
In een epje voor 10x verdunning: 10 µl celsuspensie + 90 µl trypaanblauw.  
Hierna wordt 10 µl van de celsuspensie + trypaanblauw oplossing gepipetteerd in 
1 van de V-vormige wells van de Bürker telkamer. 
Het Bürker plaatje wordt onder een microscoop geplaatst en cellen gelegen in 3 
verschillende grote vierkanten van de telkamer werden geteld.  
Het aantal cellen is (aantal cellen/aantal vierkanten geteld) x verdunning x 104 = 
aantal cellen/ml 

 Per petriplaat 3,5 miljoen cellen in 10 ml cRPMI  + 40 ng/ µl GM-CSF uitzaaien. 
 Platen incuberen bij 37°C. 

 
Dag 3: Verversen medium: 

 Toevoegen van 10 ml extra cRPMI medium + 40 ng/µl GM-CSF 
 Incuberen van de platen bij 37°C. 

 
 
 



Bijlagen 

69 

 

Dag 6: Verversen medium: 

 Neem van elke plaat 10 ml celsuspensie af en breng over naar een 15 ml tube. Per 
plaat een nieuwe 15 ml tube. 

 Afdraaien van de 15 ml tubes in de centrifuge: 400xg, 4°C, 10 min. 
 Verwijder het supernatans. 
 Resuspendeer de pellet in 10 ml cRPMI + 40 ng/µl GM-CSF 
 Vervolgens in elke plaat, 10 ml geresuspendeerde pellet pipetteren. 
 Incuberen van de platen bij 37°C 

In vitro transfectie BMDCs met rhodamine-gelabeld DOTAP/DOPE 
mRNA op verschillende tijdspunten 

In vitro transfectie: 
 Oogst cellen door op en neer te pipetteren met 10 ml pipet + naspoelen met 

ijskoude PBS, breng cellen over naar nieuwe 15 ml tubes. 
 Centrifugeer cellen: 300xg, 4°C, 10 min. 
 Zuig supernatans af en resuspendeer elke pellet in 1 ml iRPMI medium. 
 Voeg alles samen in een 15 ml tube en leng aan met iRPMI tot 10 ml. 
 Tel cellen. 
 Breng de cellen op een concentratie van 500.000 cellen/ml in iRPMI + 40 ng/µl 

GM-CSF en zaai 1 ml celsuspensie uit per well in 6-well plaat. 
 Maak DOTAP/DOPE RNA complexen (triplicaten): 

 
1. Blanco (1 tijdspunt) 

 1 ml optimem 
2. DOTAP controle (4 tijdspunten) 

 15 µl DOTAP + 985 µl optimem 
3. Naakt egfp controle (1 tijdspunt) 

 2,5 µg RNA + 997,5 µl optimem 
4. DOTAP egfp N:P = 10 (4 tijdspunten) 

 15 µl DOTAP + 35 µl optimem 
 2,5 µg RNA + 47,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15’, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 
 
+ één extra blanco well voor single stains (1 tijdspunt) 
+ één extra DOTAP RNA well voor single stains (1 tijdspunt) 
+ één extra DOTAP controle well voor single stains (1 tijdspunt) 
 

GROEP 2 + 4: oogsten na 30 min – 1 uur – 2 uur – 4 uur 
GROEP 1 + 3: oogsten na 2 uur 
 
Flow cytometrische analyse: 

 Celsuspensie overbrengen naar 1,5 ml epje.  
 Epjes afdraaien: 350xg, 4°C, 10 min 
 Supernatans verwijderen. 
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 Well naspoelen met ijskoude PBS en toevoegen aan epje. 

 Epjes afdraaien: 350xg, 4°C, 10 min 
 Supernatans verwijderen. 
 Pellet resuspenderen in 50 µl PBS + 1% BSA + 1/200 CD11c PerCP Cy5.5 + 1/500 

Fc block 
 Centrifugeren: 350xg, 4°C, 10 min 
 Supernatans verwijderen. 
 Pellet resuspenderen in 200 µl PBS + 1% BSA + 1/4000 sytox red  
 Single stains: 1 epje met blanco pellet oplossen in 600 µl PBS + 1% BSA 

o 1 well blanco: 200 µl PBS + 1% BSA 
o 1 well DOTAP controle (=PE single stain): Pellet oplossen in 200 µl PBS + 1% 

BSA 
o 1 well blanco + 1/200 CD40 FITC (=EGFP single stains): 1 µl CD40 FITC + 19 µl 

PBS + 1% BSA. Dan daarvan 10 µl nemen in 190 µl blanco 
o 1 well blanco + 1/4000 sytox red (=sytox red controle). Via tussenverdunning: 

1/400 dus 1 µl sytox + 399 µl PBS. Daarvan 20 µl nemen + 180 µl blanco 
o 1 well DOTAP RNA. Pellet oplossen in 200 µl PBS + 1% BSA 

 Breng elk staal (200 µl) over naar een well in de FACS plaat 
 Plaat 30 min in de koelkast 
 Wassen van de cellen: 100 µl PBS/well 
 Afdraaien van de plaat: 400xg, 4°C, 10 min 
 De plaat afkloppen in de wasbak 
 Elke pellet in elke well van de FACS plaat resuspenderen in 200 µl PBS 
 FACS meting 

In vitro transfectie en flow cytometrische analyse 

In vitro transfectie: 
 Oogst cellen door op en neer te pipetteren met 10 ml pipet + naspoelen met 

ijskoude PBS, breng cellen over naar nieuwe 15 ml tubes. 
 Centrifugeer cellen: 300xg, 4°C, 10 min. 
 Zuig supernatans af en resuspendeer elke pellet in 1 ml iRPMI medium. 
 Voeg alles samen in een 15 ml tube en leng aan met iRPMI tot 10 ml. 
 Tel cellen. 
 Breng de cellen op een concentratie van 500.000 cellen/ml in iRPMI + 40 ng/µl 

GM-CSF en zaai 1 ml celsuspensie uit per well in 6-well plaat. 
 Maak DOTAP/DOPE RNA complexen (triplicaten): 

 
EXPERIMENT 1 (met Controle CpG (ODN 1826 InvivoGen)): 

1. Blanco 
 1 ml optimem 

2. DOTAP controle  
 15 µl DOTAP + 985 µl optimem 

3. Naakt egfp controle  
 2,5 µl RNA + 997,5 µl optimem 

4. CpG controle 
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 1 µl CpG + 1000 µl optimem 

5. Controle CpG controle  
 1 µl controle CpG + 1000 µl optimem 

6. DOTAP egfp N:P = 10 
 15 µl DOTAP + 35 µl optimem 
 2,5 µl RNA + 47,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 
7. DOTAP egfp + CpG N:P = 10 

 21 µl DOTAP + 29 µl optimem 
 2,5 µl RNA + 1 µl CpG + 46,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 

8. DOTAP egfp + controle CpG N:P = 10 
 21 µl DOTAP + 29 µl optimem 
 2,5 µl RNA + 1 µl controle CpG + 46,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 
 
EXPERIMENT 2 (IFNAR blocking antilichaam (eBioscience)): 

1. Blanco  
 1 ml optimem 

2. Naakt egfp controle  
 2,5 µl RNA + 997,5 µl optimem 

3. CpG controle 
 1 µl CpG + 1000 µl optimem 

4. DOTAP egfp N:P = 10  
 15 µl DOTAP + 35 µl optimem 
 2,5 µl RNA + 47,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 
5. DOTAP egfp + CpG N:P = 10  

 21 µl DOTAP + 29 µl optimem 
 2,5 µl RNA + 1 µl CpG + 46,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 
6. DOTAP egfp N :P = 10 + IFNAR blocking antibody 

 1-2 uur op voorhand 5 µg/well IFNAR blocking AB toevoegen (eerst 20 µl AB + 380 
µl iRPMI, hiervan 100 µl/well toevoegen) 

 15 µl DOTAP + 35 µl optimem 
 2,5 µl RNA + 47,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 
7. DOTAP egfp N :P = 10 + CpG + IFNAR blocking antibody 

 1-2 uur op voorhand 5 µg/well IFNAR blocking AB toevoegen (eerst 20 µl AB + 380 
µl iRPMI, hiervan 100 µl/well toevoegen) 
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 21 µl DOTAP + 29 µl optimem 

 2,5 µl RNA + 1 µl CpG + 46,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 
 

 Zet platen in incubator bij 37°C, 5% CO2. 
 Na 4 uur: platen afdraaien: 1500 rpm, 4°C, 10 min. 
 Neem medium af langs kant waar geen cellen zitten. 
 Voeg 1,5 ml cRPMI medium toe. 
 Zet platen terug in de incubator bij 37°C, 5% CO2. 

 
Flow cytometrische analyse: 

 Oogst cellen na 24 uur incubatie, door het medium op te nemen en  6 à 7 keer 

krachtig los te spuiten, vermijd luchtbellen. Breng het geheel over naar nieuwe 
epjes. Plaats epjes op ijs. 

 Centrifugeer: 350xg, 4°C, 10 min. 
 Verwijder supernatans 
 Resuspendeer elke pellet in 50 µl antilichaam cocktail: 

Voor experiment 1: Fc block α-CD16/CD32 (500x), α- CD11c PerCP Cy5.5 (200x), 
α-CD86 PE Cy7 (200x) en Sytox red (4000x) 
Voor experiment 2: Fc block α-CD16/CD32 (500x), α- CD11c PerCP Cy5.5 (200x), 
α-CD86 PE Cy7 (200x), α-CD40 PE (200x), Sytox red (4000x) 

 Single stains maken: 
Voor experiment 1: 
Doe in de eerste 5 well’s, telkens 50 µl van de geresuspendeerde blanco pellet 
Voeg vervolgens het volgende toe aan de aangeduide well’s: 

o Well A1: blanco 
o Well A2: sytox red APC (1/400): 5 µl 
o Well A3: CD11c PerCP (1/200): 1 µl + 100 µl PBS  50 µl toevoegen aan well 
o Well A4: CD86 PECy7 (1/200): 1 µl + 100 µl PBS  50 µl toevoegen aan well  
o Well A5: CD80 FITC (1/200): 1 µl + 100 µl PBS  50 µl toevoegen aan well  
Voor experiment 2: 
Doe in de eerste 6 well’s, telkens 50 µl van de geresuspendeerde blanco pellet 
Voeg vervolgens het volgende toe aan de aangeduide well’s: 
o Well A1: blanco 
o Well A2: sytox red APC (1/400): 5 µl 
o Well A3: CD11c PerCP (1/200): 1 µl + 100 µl PBS  50 µl toevoegen aan well 
o Well A4: CD86 PECy7 (1/200): 1 µl + 100 µl PBS  50 µl toevoegen aan well  
o Well A5: CD40 PE (1/200): 1 µl + 100 µl PBS  50 µl toevoegen aan well  

o Well A6: CD80 FITC (1/200): 1 µl + 100 µl PBS  50 µl toevoegen aan well  
 Breng elke geresuspendeerde pellet over naar een well van de 96-well plaat met 

V-bodem. 
 De plaat 30 min op ijs of in de koelkast plaatsen. 
 Was de cellen: 100 µl PBS in elke well pipetteren. 
 Afdraaien van de plaat: 400xg, 4°C, 10 min. 
 De plaat afkloppen in de wasbak. 
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 Resuspendeer elke pellet in 200 µl PBS. 

 Meting met de LSR II (Becton Dickinson) 

In vitro transfectie en qPCR 

In vitro transfectie: 
 Oogst cellen door op en neer te pipetteren met 10 ml pipet + naspoelen met 

ijskoude PBS, breng cellen over naar nieuwe 15 ml tubes. 
 Centrifugeer cellen: 300xg, 4°C, 10 min. 
 Zuig supernatans af en resuspendeer elke pellet in 1 ml iRPMI medium. 
 Voeg alles samen in een 15 ml tube en leng aan met iRPMI tot 10 ml. 
 Tel cellen. 
 Breng de cellen op een concentratie van 500.000 cellen/ml in iRPMI + 40 ng/µl 

GM-CSF en zaai 1 ml celsuspensie uit per well in 6-well plaat. 

 Maak DOTAP/DOPE RNA complexen (triplicaten): 
 
qPCR NA 4 UUR: 

1. Blanco 
 1 ml optimem 

2. DOTAP controle 
 15 µl DOTAP + 985 µl optimem 

3. Naakt epo controle  
 2,5 µl RNA + 997,5 µl optimem 

4. CpG controle 
 1 µl CpG + 1000 µl optimem 

5. Controle CpG controle 

 1 µl controle CpG + 1000 µl optimem 
6. DOTAP epo N:P = 10  

 15 µl DOTAP + 35 µl optimem 
 2,5 µl RNA + 47,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 
7. DOTAP epo + CpG N:P = 10  

 21 µl DOTAP + 29 µl optimem 
 2,5 µl RNA + 1 µl CpG + 46,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 
8. DOTAP epo + controle CpG N:P = 10  

 21 µl DOTAP + 29 µl optimem 

 2,5 µl RNA + 1 µl controle CpG + 46,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 
9. DOTAP epo N:P = 10 + IFNAR blocking antibody  

 1-2 uur op voorhand 5 µg/well IFNAR blocking AB toevoegen (eerst 20 µl AB + 380 
µl iRPMI, hiervan 100 µl/well toevoegen) 

 15 µl DOTAP + 35 µl optimem 
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 2,5 µl RNA + 47,5 µl optimem 

 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 
aan cellen 

10. DOTAP epo + CpG N :P = 10 + IFNAR blocking antibody 
 1-2 uur op voorhand 5 µg/well IFNAR blocking AB toevoegen (eerst 20 µl AB + 380 

µl iRPMI, hiervan 100 µl/well toevoegen) 
 21 µl DOTAP + 29 µl optimem 
 2,5 µg RNA + 1 µl CpG + 46,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 
11. IFNAR blocking antibody controle 

 100 µl verdund IFNAR antibody toevoegen 1-2 uur op voorhand 
 1 ml optimem 

 
qPCR NA 24 UUR: 

1. Blanco 
 1 ml optimem 

2. Naakt epo controle  
 2,5 µl RNA + 997,5 µl optimem 

3. DOTAP controle 
 15 µl DOTAP + 985 µl optimem 

4. CpG controle 
 1 µl CpG  + 1000 µl optimem 

5. DOTAP epo N:P = 10  
 15 µl DOTAP + 35 µl optimem 
 2,5 µl RNA + 47,5 µl optimem 

 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 
aan cellen 

6. DOTAP epo + CpG N:P = 10  
 21 µl DOTAP + 29 µl optimem 
 2,5 µl RNA + 1 µl CpG + 46,5 µl optimem 
 Voeg DOTAP toe aan RNA, incubeer 15 min, voeg 900 µl optimem toe en voeg toe 

aan cellen 
 

 Zet platen in incubator bij 37°C, 5% CO2. In het geval dat de cellen pas na 24 uur 
gelyseerd worden, moet na 4 uur het iRPMI vervangen worden door cRPMI: Na 4 
uur platen afdraaien: 1500 rpm, 4°C, 10 min. Neem medium af langs kant waar 
geen cellen zitten. Voeg 1,5 ml cRPMI medium toe en zet platen terug in 
incubator bij 37°C, 5% CO2. 

 Na 4 uur of 24 uur, celsuspensie afnemen en overbrengen naar nieuw 1,5 ml epje 
 Alle epjes afdraaien: 400xg, 4°C, 10 min 
 Maken van een lysebuffer (werk in de trekkast): 

Per 1 ml RLT lysebuffer, 10 µl β-mercaptoethanol 
 Voeg aan elke well 350 µl van de lysebuffer toe. 
 Nadat de epjes zijn afgedraaid, het supernatans aspireren en de pellet oplossen in 

350 µl van de lysebuffer + β-mercaptoethanol (van well naar epje overbrengen). 



Bijlagen 

75 

 

 Bewaren van de epjes in de diepvriezer bij -70°C. 

 
RNA extractie: 
(RNeasy Plus Mini Kit (50) – QIAGEN)  

 Breng het lysaat van elk epje over naar een nieuwe gDNA Eliminator spin kolom 
geplaatst in een 2 ml collectietube. 

 Centrifugeer 30s bij 10.000 rpm. 
 Gooi de kolom weg en behoud de doorloop. 
 Voeg 350 µl 70% ethanol. Meng goed door op en neer te pipetteren. Centrifugeer 

niet. 
 Breng het staal op een RNeasy spin kolom geplaatst in een 2 ml collectietube. 
 Centrifugeer 15s bij 10.000 rpm en verwijder de doorloop. 
 Voeg 700 µl RW1 buffer toe op de RNeasy spin kolom (in een 2 ml collectietube). 

 Centrifugeer 15s bij 10.000 rpm en verwijder de doorloop. 
 Voeg 500 µl RPE buffer toe op een RNeasy spin kolom. 
 Centrifugeer 15s bij 10.000 rpm en verwijder de doorloop. 
 Voeg opnieuw 500 µl RPE buffer toe op de RNeasy spin kolom. 
 Centrifugeer 2 minuten bij 10.000 rpm en verwijder de doorloop. 
 Plaats de RNeasy spin kolom in een nieuw collectietube. 
 Centrifugeer 1 minuut bij 10.000 rpm en verwijder de doorloop. 
 Plaats de RNeasy spin kolom op een nieuw 1,5 ml eppendorf. 
 Breng 30 µl RNase-vrij water rechtstreeks op het membraan van de RNeasy spin 

kolom. 
 Centrifugeer 1 minuut bij 10.000 rpm om het RNA te elueren van de kolom. 
 Bewaar de RNA stalen in de diepvries bij -70°C. 

 

cDNA synthese: 
 Bepaal de RNA concentratie van elk staal  met de NanoDrop™ 1000 

spectrofotometer. Aan de hand van de laagste RNA concentratie berekenen 
hoeveel cDNA er kan gesynthetiseerd worden. Op basis daarvan berekenen welk 
volume uit elk staal moet genomen worden teneinde gelijke hoeveelheden RNA 
te bekomen. Dit volume droogdampen bij 30°C onder vacuüm in een centrifuge. 

 Resuspendeer het RNA van elk staal in 15 µl nuclease vrij H2O. 
 Maak een mastermix: 

o 5x iScript Reaction Mix: standaard  4µl/reactie 
o iScript Reverse Transcriptase: standaard 1µl/reactie 

 Voeg 5 µl van de mastermix aan elk staal toe. 
 cDNA synthese uitvoeren in de PCR thermalcycler: 

5 min bij 25°C (annealing) 

30 min bij 42°C (amplificatie) 
5 min bij 85°C (inactivatie) 
Oneindig bij 4°C 

 Na cDNA synthese, stalen verder aanvullen met nuclease vrij H2O, om de 
concentratie van het cDNA 4 ng/µl te brengen. 

 Stalen bewaren bij -20°C. 
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qPCR: 

 6 huishoudgenen, bepalen van de meeste stabiele (mRPL13A, mB2M, mActineβ, 
m18S rRNA, mTBP, mHMBS)  

 7 genen uit testen (mTNF-α, mIL-1β, mIL-12b, mUSP18, mIFIT2, mIL-6, mIFN-β)  
 Voor elk gen een werkstock maken, elk gen zit aan 500 µM stock: doe in een epje 

500 µl nuclease vrij H2O + 1 µl van de reverse en 1 µl van de forward primer 
 Voor elke well van de qPCR plaat: 2 µl cDNA + 5 µl SYBR green + 3 µl gen 

Vul de 384-well plaat: in elke well 7 µl van de cDNA + SYBR green oplossing 
 Vervolgens wordt aan elke well 3 µl van een bepaald gen toegevoegd 
 Centrifugeer de plaat: 1000 rpm, 1 min 
 Plaats de 384-well plaat in de LightCycler®480 Real-Time PCR System (Roche 

Applied Science). 
  PCR programma:  

Activatie: 1 cyclus 
Thermocycli: 45 cycli 
95°C (denaturatie) 
60°C (amplificatie) 
72°C (meting) 

In vivo karakterisering van de DC subsets in de lymfeknopen (1) 

Immunisatie: 
 2 tijdspunten: dag 1 + dag 3 injecties 
 Dag 4: read out van beide tijdspunten op dezelfde dag 
 Per tijdspunt: 4 groepen (PBS, DOTAP/DOPE controle, DOTAP/DOPE egfp en 

DOTAP/DOPE egfp + CpG) en per groep 4 muizen  

 Verdoving: 17 ml PBS + 1 ml xylazine + 2 ml ketamine. Hiervan 150 µl 
intraperitoneaal injecteren. 

 Maken van de complexen (voor beide tijdspunten): 
 

1. PBS  
 Injecteer 100 µl PBS/beentje 

2. DOTAP controle (1 batch  8 injecties (176 µl overschot)) 
 176 µl DOTAP + 800 µl glucose H2O 
 Injecteer 100 µl/beentje 

3. DOTAP egfp N:P = 3.3 (1 batch  8 injecties (100 µl overschot)) 
 166 µl DOTAP + 284 µl glucose H2O 
 82 µl RNA + 368 µl glucose H2O 
 Breng DOTAP oplossing bij mRNA, incubeer 15 min 

 Injecteer 100 µl/beentje 
4. DOTAP egfp + CpG N:P = 3.3 (1 batch  8 injecties (100 µl overschot)) 

 227 µl DOTAP + 223 µl glucose H2O 
 82 µl RNA + 31 µl CpG + 337 µl glucose H2O 
 Breng DOTAP oplossing bij mRNA, incubeer 15 min  
 Injecteer 100 µl/beentje 
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Flow cytometrische analyse: 

 Per muis de 2 lymfeknopen isoleren en overbrengen in 100 µl PBS in 96-well plaat 
(plaat op ijs). 

 Voeg aan elke well 100 µl warme PBS + 1/100 collagenase toe.  
 Incubeer gedurende 25 min bij 37°C op shaker.  
 Maak celsuspensie door lymfeknoop te pletten op  cellstrainer en PBS toe te 

voegen. De 2 lymfeknopen per muis poolen.  
 Celsuspensie afdraaien: 400xg, 4°C, 10 min. 
 Supernatans aspireren. 
 Maken van een antilichaam cocktail en elke pellet in 50 µl antilichaam cocktail 

resuspenderen: Fc Block (500x), Aqua live/dead (500x), CD11c PerCP Cy5.5 (200x), 
Ly6C PE Cy7 (200x), PDCA-1 APC (400x), CD11b efluor 780 (200x), MHC-II efluor 
450 (500x) 

 Single stains: 
o Voeg aan well A1 tot A7 50 µl geresuspendeerde blanco pellet toe. 
o Well A1: blanco  enkel 50 µl geresuspendeerde blanco pellet 
o Well A2: aqua live/dead (1/500)  1 µl + 250 µl PBS  50 µl aan well 

toevoegen 
o Well A3: CD11c PerCP Cy5.5 (1/200)  1 µl + 100 µl PBS  50 µl aan well 

toevoegen 
o Well A4: Ly6C PE Cy7 (1/200)  1 µl + 100 µl PBS  50 µl aan well toevoegen 
o Well A5: CD317 (1/400)  1 µl + 200 µl PBS  50 µl aan well toevoegen 
o Well A6: CD11b efluor 780 (1/200)  1 µl + 100 µl PBS  50 µl aan well 

toevoegen  
o Well A7: MHCII efluor 450 (1/500)  1 µl + 250 µl PBS  50 µl aan well 

toevoegen 

 50 µl van elke opgeloste pellet in een well van de 96-well plaat brengen. 
 De plaat gedurende 30 min in de koelkast plaatsen 
 Was cellen door 100 ul PBS toe te voegen 
 Plaat afdraaien: 400xg, 10 min, 4°C 
 Plaat afkloppen in de wasbak. 
 Resuspendeer pellet in 200 µl PBS 
 FACS meting 

In vivo karakterisering van de DC subsets in de lymfeknopen (2) 

Immunisatie (2 muizen per groep): 
1. PBS 

 Injecteer 200 µl/beentje 

2. DOTAP N:P = 10 
 245 µl DOTAP + 725 µl glucose H2O 
 Injecteer 200 µl/beentje 

3. DOTAP egfp N:P = 10 
 245 µl DOTAP + 240 µl glucose H2O 
 44 µl mRNA + 440 µl glucose 
 Voeg DOTAP oplossing bij mRNA, incubeer 15 min 
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 Injecteer 200 µl/beentje 

4. DOTAP egfp mRNA + CpG N:P = 10  
 335 µl DOTAP + 150 µl glucose H2O 
 44 µl mRNA + 16 µl CpG + 425 µl glucose H2O 
 Voeg DOTAP oplossing bij mRNA, incubeer 15 min 
 Injecteer 200 µl/beentje 

 
Flow cytometrische analyse: 

 Zie In vivo karakterisering van de DC subsets in de lymfeknopen (1) 
 Lymfeknopen isoleren na 24 uur. 
 Lymfeknopen niet poolen. 

 

qPCR op lies lymfeknopen 

Immunisatie en isolatie lies lymfeknopen: 
 Verdoving: 17 ml PBS + 1 ml xylazine + 2 ml ketamine. Hiervan 150 µl 

intraperitoneaal injecteren.  
 2 tijdspunten voor het verwijderen van de lymfeknopen: 4h, 24h 
 Per tijdspunt: 5 groepen (PBS, naakt luc, DOTAP/DOPE, DOTAP/DOPE luc, 

DOTAP/DOPE luc CpG), 3 muizen per groep  
 Maken van de complexen (voor elk tijdspunt): 

 
1. PBS (3 muizen/groep) 

 Injecteer 100 µl PBS/beentje 
2. DOTAP controle (1 batch  6 injecties) 

 132 µl DOTAP + 600 µl glucose H2O 
 Injecteer 100 µl/beentje 

3. Naakt luc controle (1 batch  6 injecties (overschot van 100 µl)) 
 35 µl ova mRNA + 665 µl glucose H2O 
 Injecteer 100 µl/beentje 

4. DOTAP luc N:P = 3.3 (1 batch  6 injecties (overschot van 100 µl)) 
 129 µl DOTAP + 221 µl glucose H2O 
 64 µl ova mRNA + 286 µl glucose H2O 
 Breng DOTAP oplossing bij mRNA, incubeer 15 min  
 Injecteer 100 µl/beentje 

5. DOTAP luc + CpG N:P = 3.3 (1 batch  6 injecties (overschot van 100 µl)) 
 177 µl DOTAP + 173 µl glucose H2O 
 64 µl ova mRNA + 24 µl CpG + 262 µl glucose H2O 

 Breng DOTAP oplossing bij mRNA, incubeer 15 min  
 Injecteer 100 µl/beentje 

 
 Isoleer lymfeknopen van elke muis 4 uur of 24 uur na immunisatie en breng over 

in 100 µl PBS in 96-well plaat (plaat op ijs!)  
 Maak celsuspensie door lymfeknopen te pletten op cellstrainer + PBS toe te 

voegen. Per muis de 2 lymfeknopen poolen.  
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 Celsuspensie afdraaien: 400xg, 4°C, 10 min.  

 Supernatans verwijderen en pellet resuspenderen in 350 µl lysebuffer (Per 1 ml 
RLT lysebuffer, 10 µl β-mercaptoethanol).  

 Bewaren van de lysaten bij -70°C. 
 RNA extractie, cDNA synthese en qPCR zie: In vitro transfectie en qPCR 

 

ELISpot assay 

Immunisatie (N:P = 3.3 versus N:P = 10): 
 Verdoving: 17 ml PBS + 1 ml xylazine + 2 ml ketamine. Hiervan 150 µl 

intraperitoneaal injecteren.  
 4 muizen/groep, behalve de PBS groep: 2 muizen 

 

1. PBS  
 Injecteer 200 µl PBS/beentje 

2. DOTAP ova N:P = 3.3 (2 batchen maken) 
 110 µl DOTAP + 290 µl glucose H2O 
 55 µl RNA + 345 µl glucose H2O 
 De complexen gedurende 15 min bij kamertemperatuur incuberen en dan pas 

injecteren. 
 Injecteer subcutaan in elk beentje 200 µl 

3. DOTAP ova N:P = 10 (2 batchen maken) 
 330 µl DOTAP + 270 µl glucose H2O 
 55 µl RNA + 554 µl glucose H2O 
 De complexen gedurende 15 min bij kamertemperatuur incuberen en dan pas 

injecteren. 
 Injecteer subcutaan in elk beentje 200 µl 

 
 Boost immunisatie 1 week na prime immunisatie met dezelfde vaccin formulaties. 

 
Immunisatie (WT versus IFNaR-/- muizen): 

 Verdoving: 17 ml PBS + 1 ml xylazine + 2 ml ketamine. Hiervan 150 µl 
intraperitoneaal injecteren.  

 4 muizen/groep (WT en IFNaR-/- muizen) 
 

1. PBS 
 Injecteer 100 µl/beentje 

2. DOTAP ova N:P = 3.3 (3 batchen maken  16 injecties) 

 110 µl DOTAP + 190 µl glucose H2O 
 55 µl mRNA + 245 µl glucose H2O 
 Breng DOTAP oplossing bij mRNA, incubeer 15 min  
 Injecteer 100 µl/beentje 

3. DOTAP ova + CpG N:P = 3.3 (3 batchen maken  16 injecties) 
 152 µl DOTAP + 148 µl glucose H2O 
 55 µl DOTAP + 21 µl CpG + 225 µl glucose H2O 
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 Breng DOTAP oplossing bij mRNA, incubeer 15 min  

 Injecteer 100 µl/beentje 
 

 Boost immunisatie 1 week na prime immunisatie met dezelfde vaccin formulaties. 
 
Isoleren van de milten en maken van celsuspensies: 

 Muizen doden via CO2 of cervicale dislocatie.  
 Gebruik per groep 1 50 ml tube, deze bevat een hoeveelheid iRPMI medium. 

Plaats de tube op ijs! Isoleer vervolgens van elke muis de milt en breng de milt 
over naar de correcte 50 ml tube. 

 Plet elke milt op een cellstrainer, pipetteer op de milt ijskoud cRPMI, plet 
vervolgens met behulp van de onderkant van een spuitje de milt. Vermijd dat er 
vet of zwarte stukjes milt mee geplet worden. 

 Breng het geheel over naar een nieuwe 15 ml tube. 
 De tubes afdraaien in de centrifuge: 400xg, 4°C, 10 min. 
 Verwijder het supernatans. 
 Rode bloedcel lyse: elke pellet in 1 ml ACK lysing buffer resuspenderen. Na 3-4 

min de lysebuffer neutraliseren door aan elke tube 2 ml cRPMI toe te voegen. 
 Opnieuw centrifugeren van de celsuspensie: 400xg, 4°C, 7 min 
 Verwijder het supernatans. 
 Resuspendeer de pellet in 5 ml cRPMI medium. 
 Tellen van de cellen: Voor elke 15 ml tube worden de cellen geteld. Per well zijn 

er 250.000 cellen in 100 µl nodig. Voor elke celsuspensie willen we een 
eindvolume van 2 ml 

 
ELISpot assay (Gen-Probe, Diaclone): 

Materialen en reagentia: 
 Reagentia meegeleverd in de kit (bewaar de kit reagentia tussen de 2°C tot 8°C, 

met uitzondering van de ongecoate platen die bij kamertemperatuur bewaard 
kunnen worden): 
o 96 well polyvinylideenfluoride (PVDF) bodem platen 
o Capture antibody voor muis IFN- (0,5 ml steriel meegeleverd) 
o Gebiotinyleerd detectie antilichaam (gevriesdroogd, resuspendeer in 0,55 ml) 
o Streptavidine-alkaline fosfatase conjugaat (50 µl) 
o Runderserum albumine (BSA) 
o Blokkerend reagens 
o Gebruiksklaar BCIP/NBT substraat buffer (50ml) 

 
 Reagentia vereist maar niet meegeleverd in de kit: 

o Diverse laboratorium kunststof en/of glas materialen, indien mogelijk steriel 
o Ethanol 
o Cel cultuur reagentia (RPMI-1640, L-glutamine, penicilline/streptomycine, 

natrium pyruvaat, foetaal kalfsserum) 
o Cel stimulatie reagentia (PMA, ionomycine) 
o CO2 incubator 
o Tween 20 
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o Fosfaat gebufferde zoutoplossing (PBS) 

 
Reagentia bereiding: 

 1x fosfaat gebufferde zoutoplossing (PBS) (Coating buffer) 
Voor 1 liter van 10x PBS: 80 g NaCl 

                                             2 g KH2PO4 
                    14,4 g Na2HPO4 2H2O 

       Voeg gedestilleerd water toe tot 1 liter. 
Verdun de oplossing tot 1x alvorens gebruik: dus 100 ml 10x PBS + 900 ml 
gedestilleerd water 

 1% BSA PBS oplossing (Verdunningsbuffer) 
1g BSA in 100 ml 1x PBS 

 0,05% PBS-T oplossing (Wasbuffer) 

1 ml Tween 20 in 1l 1x PBS 
 70% ethanol (PVDF membraan activatie buffer) 

7 ml ethanol + 3 ml gedestilleerd water 
 Capture antibody 

Hou het reagens steriel en bewaar bij -20°C. Voor optimale prestatie bereid de 
verdunde capture antibody onmiddellijk voor gebruik.  
180 µl capture antibody in 18 ml 1x PBS en meng goed 

 Detectie antilichaam 
Het gevriesdroogde antilichaam herstellen in 0,55 ml gedestilleerd water. Meng 
de oplossing goed en wacht tot al het gevriesdroogde materiaal opnieuw in 
oplossing is. Als het niet wordt gebruikt binnen een korte tijdsperiode, moet het 
herstelde detectie antilichaam in porties verdeeld worden en bewaard worden bij 
-20°C. Op deze manier is het reagens stabiel voor op zijn minst 1 jaar. Voor 

optimale prestatie bereid het verdunde detectie antilichaam onmiddellijk voor 
gebruik. 
180 µl detectie antilichaam in 18 ml 1% PBS-BSA 

 Streptavidine-AP conjugaat 
Voor optimale prestaties bereid de streptavidine-AP conjugaat onmiddellijk voor 
gebruik. 
18 µl streptavidine-AP in 18 ml 1% PBS-BSA 

 
Staal en controle bereiding: 

 Stalen (celsuspensies van elke milt) 
 MHC-I peptide 

1 µg/ml  Verdun peptide tot 10 µg/ml 
6 ml cRPMI + 60 µl peptide 

 MHC-II peptide 
1 µg/ml  Verdun peptide tot 10 µg/ml 
6 ml cRPMI + 60 µl peptide 

 Negatieve controle 
Dit is compleet RPMI medium 

 Positieve controle (ConA) 
1 µl + 100 µl compleet RPMI 



Bijlagen 

82 

 

 

Methode: 
 

Assay stap Details 

1 Toevoeging Voeg 25 µl van 70% ethanol toe aan elke well 

2 Incubatie Incubeer de plaat bij kamertemperatuur gedurende 30 seconden 

3 Was Ledig de plaat in de wasbak door deze in 1 vloeiende beweging 
om te keren, tik voorzichtig de plaat af op absorberend papier. 
Was de plaat 3x grondig met 100 µl PBS per well. 

4 Toevoeging Voeg  100 µl verdund capture antibody toe aan elke well. 

5 Incubatie Bedek de plaat en incubeer over nacht bij 4°C 

6 Was Ledig de wells zoals voorgaand en was de plaat 1 keer met 100 µl 
1x PBS per well 

7 Toevoeging Voeg 200 µl cRPMI toe aan elke well (ipv 100 µl blocking buffer) 

8 Incubatie Bedek de plaat en incubeer bij 37°C gedurende 2 uur. Daarna de 
wells wassen met 100 µl 1xPBS 

9 Toevoeging Zie opstelling 

Voeg 100 µl van elk staal (celsuspensies van elke milt) toe aan de 
geschikte wells (250 000 cellen/100 µl) 
MHC-I peptide: telkens 100 µl 
MHC-II peptide: telkens 100 µl 
Negatieve controle (dit is compleet RPMI medium): telkens 100 
µl 
Positieve controle: in 1 well van de negatieve controle: 100 µl 

10 Incubatie  Bedek de plaat en incubeer bij 37°C in een CO2 incubator 
gedurende 24 uur (Beweeg de plaat niet gedurende de 

incubatieperiode) 

11 Toevoeging Ledig de wells en verwijder overmaat oplossing, voeg dan 100 µl 
PBS-T toe aan elke well 

12 Incubatie Incubeer de plaat bij 4°C gedurende 10 min 

13 Was Ledig de wells zoals voorgaand en was de plaat 3x met 100 µl 
PBS-T 

14 Toevoeging Voeg 100 µl verdund detectie antilichaam toe aan elke well 

15 Incubatie Bedek de plaat en incubeer bij 37°C, gedurende 1 uur 30 min 

16 Was Ledig de wells zoals voorgaand en was de plaat 3x met 100 µl 
PBS-T 

17 Toevoeging Voeg 100 µl van verdund streptavidine-AP conjugaat toe aan 
elke well 

18 Incubatie Bedek de plaat en incubeer bij 37°C gedurende 1 uur 

19 Was Ledig de wells en was de plaat 3x met 100 µl PBS-T 

20 Toevoeging Voeg 100 µl gebruiksklaar BCIP/NBT buffer (substraat) toe aan 
elke well 

21 Ontwikkeling Incubeer de plaat gedurende 20 min in het donker, controleer 
visueel spotvorming gedurende de incubatieperiode om 
kleurontwikkeling in te schatten/te beoordelen. Na de 20 min, de 
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membraan er af halen 

22 Was Ledig de wells en spoel beide zijdes van de membraan 3x onder 
stromend kraantjeswater. Verwijder compleet elke overmaat van 
oplossing door zachtjes de plaat te tikken op absorberend 
papier. 

Lees spots: Laat de wells opdrogen en lees dan de resultaten af. De frequentie van de 
resulterende gekleurde spots corresponderend met de cytokine producerende cellen 
kan worden bepaald door het gebruik van een geschikte ELISpot reader en analyse 
software of manueel gebruik van een microscoop 
(Spots kunnen scherper worden na overnacht incubatie bij 4°C) 
(Plaat bewaren bij kamertemperatuur weg van direct licht, maar de kleur verzwakt na 
een langdurige periode, dus best resultaten lezen binnen de 24 uur) 

 
 
 
 

 


