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Samenvatting 

Het adaptieve immuunsysteem is in staat om efficiënt en selectief pathogenen en afwijkende cellen 

te bestrijden. Veel therapeutische behandelingen tegen infecties en tumoren maken gebruik van 

specifieke immuunreacties om zieke of vreemde cellen op te ruimen. Een van deze behandelingen 

traint naïeve immuun cellen tegen specifieke structuren (antigenen) welke tot expressie komen op 

het pathogeen of de zieke cel. Deze vaccinatiestrategie combineert een antigeen met een 

moleculaire structuur die kan worden herkend door een antigeen presenterende cel (APC) en die 

instaat is om deze cel te activeren, een zogenaamd adjuvans. Het adjuvans is een noodzakelijke 

component van een vaccin, omdat het de APCs stimuleert tot maturiteit waardoor de mate van 

antigen presentatie en de productie van co-stimulatoire factoren toenemen. Adjuvans kunnen 

worden herkend met behulp van pathogeen herkennende receptoren (PRRs) die aanwezig zijn/tot 

expressie komen op APCs. Twee subfamilies van de pathogeen herkennende receptoren zijn het 

aangrijpingspunt voor vele synthetische liganden en vaccins: de Toll-like receptoren (TLRs) en de 

C-type lectine receptoren (CLRs). TLRs worden vaak gebruikt voor hun capaciteit om APCs te 

matureren terwijl de CLRs worden gebruikt voor hun capaciteit om pathogenen te endocyteren. 

Een sub-set van deze CLRs, namelijk de mannose receptor (MR, CD206), DC-SIGN (CD-209) 

en langerin (CD-207), kunnen op mannose gebaseerde koolhydraten herkennen. Deze receptoren 

zijn uitgebreid bestudeerd en veelal het aangrijpingspunt voor gemannosyleerde constructen zoals 
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beschreven in Hoofdstuk 1. Signaleringsroutes geïnitieerd door deze CLRs werken vaak samen 

met door TLR geactiveerde signaleringsroutes en het is voorheen aangetoond dat het simultaan 

activeren van zowel een TLR als CLR de immuunrespons synergistisch kan verbeteren en 

verlengen. Het werk beschreven in dit proefschrift bestudeert en gebruikt de activatie van het 

immuunsysteem met behulp van antigeen-adjuvans conjugaten die zijn uitgerust met goed 

gedefinieerde gemannosyleerde conjugaten.  

De affiniteit van gemannosyleerde constructen voor DC-SIGN, langerin en de MR is uitgebreid 

getest. Omdat alle drie de receptoren een multimere structuur hebben, zijn er in het verleden een 

groot aantal multivalente constructen getest. Echter, door verschillen in de structuur en opzet van 

de test opstellingen, is het lastig om een duidelijke structuur-activiteit relatie te bepalen voor deze 

constructen. Daarom wordt in Hoofdstuk 2 de synthese van een systematische bibliotheek van 

verbindingen beschreven, die zowel het effect van het aantal mannoside kopieën als het effect van 

de mannoside structuur op de affiniteit voor DC-SIGN, MR en langerin bepaald, alsmede het 

effect op cel opname via de respectievelijke receptoren. Het is voorheen gebleken dat het 

bestuderen van de MR in vitro lastig is door de labiliteit van de geïsoleerde receptor. Om deze 

receptor toch te kunnen bestuderen, is een deel van de constructen in de hiervoor beschreven 

bibliotheek gefunctionaliseerd met een fluorescent label, dat gebruikt kan worden voor super-

resolutie microscopie om de constructen per molecuul te kunnen volgen. Hiermee kan voor het 

eerst de relatieve affiniteit voor de MR worden bepaald in een ‘natuurlijke’ omgeving. De resultaten 

van deze affiniteit studies zijn vergelijkbaar met eerder beschreven structuur-activiteit trends 

waarbij affiniteit toeneemt met het verhogen van het aantal mannoside kopieën. Affiniteit voor de 

MR wordt significant vergroot wanneer constructen met één of twee kopieën worden vergeleken 

met zes kopieën. Voor DC-SIGN zijn de verschillen tussen clusters met drie of zes mannoside 

kopieën verwaarloosbaar, maar de structuur van de gebruikte mannosides heeft een grote invloed 

op de affiniteit, met de hoogste affiniteit voor clusters uitgerust met α1,2-dimannosides. Voor 

zowel de MR als langerin is de voorkeur voor mannoside structuur niet zo duidelijk als voor DC-

SIGN, en zowel de di- als tri-mannosides vertonen vergelijkbare affiniteiten voor deze receptoren. 

Gezien het feit dat de MR verscheidene mannose herkennende bindingsdomeinen (CRDs) kent, 

maar slechts één domein heeft dat gesulfateerde galactosides kan herkennen, zijn beide liganden 

gebruikt om een beter begrip van de bindingsinteracties van de receptor te krijgen. Uit deze 

experimenten is het af te leiden dat het meer waarschijnlijk is dat de verhoogde affiniteit voor 

multivalente mannoside clusters wordt veroorzaakt door het her-binden van de naastgelegen 

CRDs in plaats van het tegelijk binden van verschillende CRDs op dezelfde receptor, of zelfs het 

binden van verschillende CRDs op verschillende receptoren.  
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Het simultaan gebruiken van zowel een TLR als CLR is een veelbelovende aanpak voor het creëren 

van meer effectieve vaccins. Om de synthetische toegankelijkheid van conjugaten die op TLR7 

gericht zijn te vergroten, wordt in Hoofdstuk 3 een verbetering in de synthese van een TLR7 

agonist beschreven. Dit ligand kan worden ingebouwd tijdens een vaste drager peptide chemie 

synthese (SPPS). De aanpassingen van de synthese stappen verbeteren de werkbaarheid van de 

route en maken het mogelijk om een tert-butyloxycarbonyl (Boc) beschermde TLR7-bouwsteen 

op grote schaal te produceren. Verder beschrijft hoofdstuk 3 de synthese van bi-functionele 

liganden die zowel kunnen binden aan mannose bindende CLRs als TLR7. 

In Hoofdstuk 4 worden elementen uit de voorgaande hoofdstukken gebruikt voor de synthese 

van tri-functionele conjugaten, die een TLR7-ligand en een mannose cluster combineren met een 

gp100 antigen. De SPPS van het azide gefunctionaliseerde gp100 peptide vereiste dubbele 

koppelingen bij verhoogde temperaturen en toevoeging van phenol aan de afsplitscocktail om 

voldoende hoeveelheden product te kunnen isoleren. Voor de introductie van de mannose clusters 

waren twee strategieën bedacht. De eerste strategie behelst het simultaan koppelen van meerdere 

propargyl mannosides met behulp van een koper gekatalyseerde “klik-reactie” (CuAAC), terwijl de 

tweede aanpak gebruik maakt van vooraf geassembleerde oligomannoside clusters. Waar de 

synthese van vooraf geassembleerde conjugeerbare mannoside clusters gemakkelijk werd 

gerealiseerd, bleek de uitvoering van de eerste strategie moeilijker en daarom werd deze route niet 

verder uitgewerkt. Evaluatie van de conjugaten liet zien dat de toevoeging van het TLR-ligand de 

effectiviteit van de conjugaten vergroot. De conjugatie van hexavalente clusters verbeterde de 

activiteit van de conjugaten verder. Een bijkomend voordeel van de ontwikkelde synthese route is 

dat dit gp100 platform het mogelijk maakt om een koolhydraat cluster in een laat stadium van de 

synthese te introduceren. Dit maakt het makkelijk om verschillende conjugaten te genereren met 

variërende adjuvantia. 

Om de stabiliteit van de mannoses te verbeteren en om de introductie van mannose clusters, 

middels een directe vaste drager synthese mogelijk te maken, beschrijft Hoofdstuk 5 de synthese 

van een C-mannose gefunctionaliseerde lysine bouwsteen. In deze verbinding worden de mannose 

hydroxyl groepen gemaskeerd met zuur-labiele para-methoxybenzyl (PMB) groepen om 

ongewenste neven reacties op deze functionele groepen te voorkomen. Deze C-mannosyl lysine 

bouwsteen werd succesvol toegepast in SPPS om zowel kleine clusters als gp100 conjugaten te 

genereren. Het afsplitsen en ontschermen van de peptiden van de vaste drager vereiste additionele 

scavengers om neven reacties te voorkomen van de PMB-kationen, die gegenereerd werden tijdens 

de ontscherming. De PMB-groepen konden worden gebruikt in combinatie met een tijdelijke 

monomethoxy trityl (Mmt) bescherm-groep, wanneer deze laatste selectief werd verwijderd met 
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een mengsel van azijnzuur, trifluoroethanol en dichloromethane. De C-mannose clusters en 

conjugaten binden CLRs met vergelijkbare affiniteit als hun O-mannoside tegenhangers. Ook de 

antigen presentatie van de C-mannoside conjugaten was vergelijkbaar met de O-analogen. De 

mogelijkheid om deze clusters direct te introduceren in de peptide antigenen middels een SPPS 

aanpak, maakte het mogelijk om constructen te maken waarbij de CLR- en TLR-liganden aan 

dezelfde kant van het peptide werden verbonden. Deze configuratie belemmerde echter de 

effectiviteit van de constructen.  

Hoofdstuk 6 omschrijft de synthese van geglycosyleerde benzene-1,3,5-tricarboxyamide (BTA) 

monomeren die in waterig milieu kunnen zelf-assembleren tot supramoleculaire vezels. Voor de 

synthese zijn twee strategieën beoordeeld en beide hadden te kampen met de geringe 

oplosbaarheid van de bouwstenen. Uiteindelijk zijn de BTA-monomeren succesvol geassembleerd 

met behulp van  condensatie van glycosyl imidaat donoren en een BTA-triol in een ongebruikelijk 

oplosmiddel systeem, bestaande uit een mengsel van 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol (HFIP) en 

dichloromethaan. De nucleofiliciteit van HFIP bleek voldoende laag te zijn om significante 

competitie tijdens de condensatiereactie te voorkomen. Tijdens deze reactie traden er echter andere 

nevenreacties op, die leidden tot de vorming van ortho-esters en migratie van benzoyl groepen. 

Deze bijproducten waren lastig te verwijderen uit het reactiemengsel, maar na het afsplitsen van 

de benzoyl groepen, konden de producten worden gezuiverd met behulp van HPLC. Zowel de 

mannose- en glucose-BTAs waren in staat om te zelf-assembleren tot 2D vezels, welke een 

tegengestelde heliciteit hadden. Ook omschrijft Hoofdstuk 6 de synthese van BTA-monomeren 

met twee glucose eenheden en één 6-azido-glucose functionaliteit. Het azide handvat in dit 

monomeer kan worden gebruikt voor verdere decoratie met functionele groepen zoals adjuvantia 

(bv. 265) of epitopen (bv. 264). Deze kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de co-assemblage 

van het gemannosyleerde BTA-monomer (213) in combinatie met gp100 gedecoreerde BTA-

monomeren (226) en een TLR7-agonist (267) zodat ze een multivalent systeem kunnen vormen, 

dat interacties kan aangaan met zowel CLRs als TLRs. Door de componenten in verschillende 

verhoudingen te mengen kunnen gemakkelijk verschillende zelf-assemblerende polymeren worden 

verkregen en vergeleken (zie Schema 1).  
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Schema 1: Opbouw van BTA vezels, die een antigen, TLR7 agonist en mannosides. 

 

 


