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Inleiding

De ziekte AIDS wordt veroorzaakt wordt door het Human immunodeficiency virus (HIV).
Het virus behoort tot de retroviridae en infecteert witte bloedcellen (CD4) van het
afweersysteem. Hierdoor wordt het immuunsysteem verzwakt waardoor de kans op
bepaalde infecties of tumoren toeneemt. Meer dan 40 miljoen mensen zijn wereldwijd
geïnfecteerd met het virus, dat door bloed-bloed contact of onbeschermd seksueel
contact overgebracht kan worden. Het virus komt wereldwijd voor. Met name in
ontwikkelingslanden komt het virus op zeer grote schaal voor en verloopt de bestrijding
en behandeling van HIV infecties erg moeizaam. De meest gangbare medicatie is op dit
moment de zogenaamde combinatietherapie. De combinatietherapie geeft verschillende
middelen tegen HIV tegelijkertijd, maar heeft als nadeel dat alleen de aanmaak van het
virus geremd wordt. Daarbij treedt bij de huidige therapieën resistentie op waardoor het
virus ongevoelig wordt voor antivirale middelen. Om de HIV epidemie te kunnen
beheersen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin.

De onderhavige studie maakt deel uit van het onderzoek naar een vaccin gericht tegen
een HIV stam (HIV-1 Clade A) die in Kenia het meest voorkomt. Het onderzoek heeft
betrekking op werkzaamheden in het kader van fase I klinische studies waarbij gebruik
gemaakt wordt van een viraal vaccin dat gebaseerd is op een pokkenvirusstam,
‘Modified Vaccinia Ankara’ (MVA), waarin een HIV A sequentie is ingebracht. De
sequentie codeert voor een aantal HIV eiwitten die mogelijk betrokken zijn bij
immuunreacties. Het doel van het vaccin is om immuniteit op te wekken tegen HIV Clade
A (25). De aanvraag betreft de vaccinatie van proefpersonen met het genetisch
gemodificeerde vaccin, MVA-HIV A, en het uitvoeren van laboratoriumtests van monsters
afkomstig van de proefpersonen. Doelstelling van het onderzoek is om de veiligheid te
bestuderen van drie verschillende toedieningsvormen (intramusculair, subcutaan en
intradermaal) in drie verschillende doses van het genetisch gemodificeerde vaccin MVA
HIV A.
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Aspecten van de vector

De MVA vector die in deze studie gebruikt wordt is ontwikkeld en beschreven in de jaren
zeventig (16). De vector is afgeleid van het vacciniavirus, stam Ankara, en is een van de
meest geattenueerde vacciniastammen (25). De attenuatie is ontstaan ten gevolge van
meer dan 570 passages van het vacciniavirus in kippenembryofibroblasten. Hierdoor is
het gastheerbereik van MVA beperkter geworden en is het niet meer in staat om in
mensen of andere zoogdieren te vermenigvuldigen (4). De verminderde gastheerbereik
is onder andere ontstaan als gevolg van een aantal goed gekarakteriseerde deleties van
in totaal 31 kilobasen in het virale genoom van MVA (2; 17; 21; 21). In kippenembryo-
fibroblasten kan MVA nog repliceren, maar in humane cellen is geen replicatie mogelijk.
Voor zover bekend kan ook in andere zoogdiercellen, met uitzondering van BHK (Baby
Hamster Kidney) cellen, geen replicatie plaatsvinden (6). Een defect in de late fase van
de virusassemblage zorgt ervoor dat viruspartikels niet gevormd kunnen worden.
Zoogdiercellen kunnen echter wel geïnfecteerd worden met MVA, waardoor virale en
recombinante eiwitten tot expressie gebracht worden (2).

De vacciniastam MVA is veelvuldig gebruikt voor vaccinatiestudies (23). Ongeveer
120.000 mensen zijn reeds gevaccineerd tegen pokken met een MVA construct zonder
dat daarbij incidenten optraden (16; 18; 23). Uit andere studies is gebleken dat in
immuundeficiënte dieren MVA niet-pathogeen is (22). Het ‘Center for Disease Control’
(CDC) in de Verenigde Staten alsmede het ‘National Institutes of Health’ (NIH) heeft
MVA ingeschaald op biosafety level 1 (27-29). Dit is het laagste veiligheidsniveau. De
COGEM heeft recentelijk geadviseerd (CGM/030519-06) om MVA in te delen in de
laagste pathogeniteitsklasse (klasse 1), aangezien voldoende is aangetoond dat MVA
avirulent en onschadelijk is bij toepassing in mens en dier.

Aspecten van de insertie

HIV is een RNA virus en behoort tot de Retroviridae (25). Voor het insert in de MVA
vector wordt een deel van het HIV genoom gebruikt. De gebruikte sequentie wordt door
de aanvrager aangeduid als HIV A. De HIVA DNA sequentie is 1602 basenparen groot
en codeert voor een eiwit dat is opgebouwd uit verschillende delen van door HIV
gecodeerde eiwitten aangevuld met coderende sequenties van Simian immunodeficiency
virus (SIV) en Simian virus 5 (SV5). Het grootste gedeelte van HIVA (73%) bestaat uit
sequenties coderend voor het HIV gag eiwit. Dit structurele eiwit is betrokken bij diverse
stadia gedurende virusassemblage (15; 25). Het overige deel bevat de sequenties van
25 overlappende epitopen van elk 8-10 aminozuren afkomstig van de door HIV
gecodeerde structurele eiwitten gag, pol, nef en env (11). Het pol eiwit is betrokken bij de
transcriptie van het virale genoom en de integratie in het gastheergenoom (15; 25). Het
nef eiwit speelt ondermeer een rol bij de virusinfectie en de inhibitie van de expressie van
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bepaalde oppervlakeiwitten van het immuunsysteem in de gastheercel (15; 25). Het env
eiwit is een oppervlakeiwit van het virus en is betrokken bij het gastheertropisme (15;
25). Het gag domein van het HIVA bevat de gag eiwitten p24 en p17 in een omgekeerde
oriëntatie ten opzichte van het virale gag eiwit. Deze reorganisatie komt ten goede aan
de immunogeniteit van het vaccin. Het p24 eiwit is onderdeel van het capsid en het p17
eiwit is onderdeel van de matrix van het HIV virion (15; 25). Het HIVA eiwit bevat
eveneens SIV gag en HIV env epitopen die door het immuunsysteem van onder andere
rhesusapen en muizen herkend worden. Hierdoor is het mogelijk om in deze dieren de
kwaliteit, reproduceerbaarheid en stabiliteit van het vaccin te bestuderen (11; 26). Om te
testen of de HIVA sequentie na vaccinatie van de proefpersoon in zijn geheel tot
expressie komt is aan de C-terminus van HIVA het monoclonaal antilichaam epitoop Pk
gekoppeld (9). Het is mogelijk dat het lichaam hierdoor antilichamen tegen Pk
produceert, maar het Pk epitoop is eerder gebruikt in een ander HIV A construct zonder
dat hierbij schadelijke effecten bij de gevaccineerde proefpersonen zijn waargenomen (9;
12).

Interactie ggo en de patiënt en zijn omgeving

De productie van het MVA-HIV A vaccin wordt uitgevoerd in Duitsland. Het MVA-HIV A
vaccin wordt opgekweekt in kippenembryofibroblasten welke afkomstig zijn van specifiek
pathogeen vrije (SPF) kippeneieren. Bij de uitvoering van de vaccinatie met MVA-HIV A
wordt het genetisch gemodificeerde vaccin toegediend door een injectie in de schouder.
In de studie worden drie verschillende wijzen van toediening gehanteerd, te weten
intramusculair, intradermaal en subcutaan. De aanvrager geeft aan dat de hoogste dosis
van het vaccin niet hoger zal zijn dan 5x108 pfu MVA-HIV A. Aan de onderhavige studie
zullen in verschillende landen in totaal 111 proefpersonen deelnemen, waarvan 21 een
placebo en de overige het vaccin toegediend zullen krijgen.

Na infectie van een cel met het MVA-HIV A vaccin zal gedurende enkele dagen of weken
synthese plaatsvinden van het HIVA genproduct. De MVA vector kan niet in het
menselijk genoom integreren. Tevens kan de MVA vector niet repliceren waardoor geen
nieuwe virusdeeltjes gevormd worden (6). Het DNA zal onbeschermd in de cel aanwezig
blijven waarna het binnen enkele dagen tot weken afgebroken wordt door DNA
afbrekende enzymen (nucleases) (1). In experimenten met muizen en rhesusapen is
vastgesteld dat het MVA-HIV A vaccin in staat is een specifieke immuunrespons te
induceren tegen HIVA eiwitten (10; 11; 13; 20; 26). Met behulp van dierexperimenten
met muizen is aangetoond dat vaccinatie geen waarneembare toxische of andere
negatieve effecten veroorzaakt (9-11).

Het vaccin kan in het milieu terechtkomen doordat het vaccin uit de ampul of naald
gemorst wordt of doordat het vaccin uit de injectieplaats vrijkomt. Om lekkage uit de
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injectieplaats tegen te gaan wordt door de aanvrager aangegeven dat de injectieplaats
gedurende een aantal dagen met een waterbestendige pleister afgedicht wordt. Een
andere mogelijke verspreidingsbron van het vaccin zijn handelingen met monsters van
de proefpersonen  tijdens laboratoriumonderzoek. De aanvrager heeft aangegeven om
voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals het dragen van beschermende kleding en
handschoenen, om de kans op verspreiding van het vaccin te minimaliseren.

Beschouwing en risicoanalyse

In Groot-Brittannië en Kenia zijn in het verleden al eerder een aantal fase I klinische
studies uitgevoerd met het MVA-HIV A vaccin (12). Uit de resultaten van deze studies
kan geconcludeerd worden dat het MVA-HIV A vaccin goed wordt verdragen door de
proefpersonen. De gebruikte MVA vector is een van de meest geattenueerde vaccinia-
stammen (25). Naast het gebruik in laboratoria is MVA veelvuldig gebruikt voor
vaccinatiestudies (23). Tot op heden zijn ongeveer 120.000 mensen tegen pokken
gevaccineerd met een MVA construct zonder dat daarbij incidenten optraden (16; 18;
23). Zowel het ‘CDC’ als het ‘NIH’ in de Verenigde Staten hebben MVA ingeschaald op
laagste veiligheidsniveau (27-29). Tevens heeft de COGEM geadviseerd (CGM/030519-
06) om MVA in te delen in de laagste pathogeniteitsklasse. De COGEM is van mening
dat voldoende aangetoond is dat MVA avirulent en onschadelijk is bij toepassing in mens
en dier en dat de risico’s bij toepassing voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Als insertie voor de MVA vector wordt een HIV sequentie van 1.602 basenparen gebruikt
die als zodanig niet voorkomt in het HIV genoom. Het wildtype HIV genoom is ongeveer
10 kilobasenparen groot. De HIV A DNA sequentie codeert voor een eiwit dat is
opgebouwd uit onder meer verschillende delen van door HIV gecodeerde structurele
eiwitten. Met uitzondering van het gag eiwitdeel bestaan de overige eiwittendelen uit
epitopen van 8 tot 10 aminozuren van gag, pol, nef en env die herkend kunnen worden
door het immuunsysteem (11). Gezien de relatief kleine HIV sequentie in de MVA vector
is de kans op recombinatie met wildtype HIV in proefpersonen die HIV-positief zijn uiterst
gering. De kans op recombinatie neemt immers toe bij een grotere
sequentieovereenkomst. In de studie worden enkel vrijwilligers opgenomen welke HIV
negatief zijn waardoor de kans op recombinatie met wildtype HIV nog veel kleiner is.
Daarbij zal de MVA vector met het HIV insert slechts enkele dagen tot weken in het
lichaam aanwezig blijven omdat MVA niet in het menselijk genoom kan integreren (6).
Indien in het onwaarschijnlijke geval recombinatie optreedt tussen de MVA HIV A vector
en wildtype HIV zal nooit een HIV virus gevormd worden met een grotere virulentie of
gastheerbereik dan het wildtype HIV. De COGEM is derhalve van mening dat met de te
gebruiken MVA- HIV A vector in de onderhavige studie de risico’s voor mens en milieu
verwaarloosbaar klein zijn.
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Door de koppeling van een monoclonaal antilichaam epitoop Pk aan de C-terminus van
HIV A is het mogelijk dat het lichaam anti Pk antilichamen produceert (9). Het Pk epitoop
is echter eerder gebruikt in een andere vaccinatiestudie in mensen met het HIVA
construct zonder dat hierbij schadelijke effecten zijn waargenomen (9; 12). Daarnaast
bevat het construct ook nog een beta-galactosidasegen. Dit gen wordt vaak gebruikt om
expressie van het construct te detecteren en wordt al vele jaren toegepast in vitro en in
vivo studies zonder nadelige effecten (7; 12; 14; 26). De COGEM is van mening dat
beide additionele sequenties een verwaarloosbaar klein risico vormen.

Het vaccin kan in het milieu terechtkomen door lekkage uit de injectieplaats. De COGEM
is van mening dat de door de aanvrager getroffen voorzorgsmaatregelen, zoals het
dragen van beschermende kleding en handschoenen, de kans op verspreiding van het
vaccin geminimaliseerd wordt. De COGEM wijst op het belang van het zorgvuldig
afplakken van de injectieplaats ter voorkoming van besmetting. Gedurende de
behandeling worden voorzorgsmaatregelen getroffen om beddengoed te ontsmetten dat
verontreinigd is als gevolg van lekkage van het virus uit de injectieplaats. De COGEM is
van mening dat dit voorschrift uitgebreid moet worden met het ontsmetten van kleding
aangezien kleding naast beddengoed ook besmet kan worden indien de injectieplaats
niet goed is afgeplakt.

De gebruikte HIV A sequentie codeert voor T cel epitopen. Hierdoor zullen hoofdzakelijk
cytotoxische T-lymfocyten betrokken zijn bij de immuunrespons. Het ontstaan van een
antilichaamrespons zal door het gebruik van T cel epitopen zeer onwaarschijnlijk zijn.
Indien toch antilichamen opgewekt worden, dan zouden die antilichamen het
binnendringen van HIV in gastheercellen mogelijk kunnen bevorderen, zoals gebleken is
in in vitro experimenten (5; 8; 24). Dit type antilichamen worden ook ‘enhancing
antibodies’ genoemd (8). Hierdoor zouden de proefpersonen bij een latere infectie met
HIV vatbaarder kunnen zijn voor het virus (8). Een dergelijke ‘enhancement’ is overigens
in vivo nooit waargenomen.

Alleen oppervlakeiwitten van HIV, zoals gp120, die herkend dienen te worden door B
cellen kunnen het ontstaan van zogenaamde ‘enhancing antibodies’ bewerkstelligen (5;
24). De gebruikte HIV A sequentie bevat slechts één enkel T cel epitoop van 8 tot 10
aminozuren dat codeert voor het oppervlakeiwit env. Dit in tegenstelling tot het wildtype
HIV waarbij legio B cel epitopen van HIV oppervlakeiwitten mogelijk zijn (19). Hierdoor is
de COGEM van mening dat de risico’s op het ontstaan van ‘enhancing antibodies’ met
de gebruikte HIV A sequentie verwaarloosbaar klein zijn.

Voorts signaleert de COGEM dat het niet uitgesloten kan worden dat vaccinatie met
MVA HIV A een antilichaamrespons veroorzaakt die tot gevolg heeft dat een
proefpersoon positief reageert in een zogenaamde HIV test, aangezien de huidige HIV
tests gebaseerd zijn op de aanwezigheid van antilichamen tegen HIV. De aanvrager
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geeft echter aan dat in voorgaande studies waarbij met HIV A eiwitten is gevaccineerd
geen seroconversie is waargenomen (3; 11; 12). Seroconversie is de verandering van
het resultaat van een specifieke serologische test van negatief naar positief, waarmee de
aanwezigheid van antilichamen aangetoond kan worden.

Conclusie en Advies

De COGEM is van mening dat het in de ontwerpbeschikking gestelde voorschrift voor het
ontsmetten van beddengoed dat verontreinigd is als gevolg van lekkage van het virus uit
de injectieplaats, uitgebreid dient te worden met het ontsmetten van kleding aangezien
kleding naast beddengoed ook besmet kan worden indien de injectieplaats niet goed is
afgeplakt. Met inachtneming van deze voorwaarde is de COGEM van mening dat de
risico’s voor mens en milieu van de beschreven klinische fase I studie, waarbij vrijwillige
proefpersonen met een genetisch gemodificeerde vaccin, MVA-HIV A, gevaccineerd
zullen worden, verwaarloosbaar klein zijn.
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