
 
 
	  

Voorgangsrapportage	  per	  januari	  2017	  
	  
	  
Onderzoek:	  Gewapende	  antilichamen	  ter	  bestrijding	  van	  chronische	  Q-‐koorts	  	  
	  
Onderzoeker:	  C.	  Kuijl	  &	  H.J	  Roest	  	  
	  
Organisatie:	  VUmc/	  CVI	  
	  
Voor	  dit	  onderzoek	  gaan	  we	  uit	  van	  het	  tijdspad	  voorgesteld	  in	  het	  project	  voorstel.	  Twee	  
belangrijke	  doelstellingen	  zijn	  inmiddels	  gerealiseerd.	  De	  eerste	  doelstelling	  was	  het	  
identificeren	  van	  het	  meest	  geschikte	  oppervlakte	  eiwit	  dat	  zich	  bevind	  op	  cellen	  die	  
geïnfecteerd	  worden	  door	  de	  Q	  koorts	  bacterie.	  Deze	  stap	  is	  succesvol	  afgerond:	  met	  behulp	  van	  
het	  plaatsen	  van	  een	  vlaggetje	  aan	  verschillende	  oppervlakte	  eiwitten	  hebben	  een	  eiwit	  
gevonden	  dat	  veel	  aanwezig	  is	  en	  snel	  wordt	  opgenomen.	  Beide	  eigenschappen	  zijn	  ideaal	  voor	  
een	  goede	  en	  snelle	  aflevering	  van	  de	  antibiotica	  in	  de	  cel.	  De	  tweede	  doelstelling	  wat	  het	  
verkrijgen	  van	  een	  antilichaam	  dat	  dit	  oppervlakte	  eiwit	  herkend	  zonder	  vlaggetje	  en	  dezelfde	  
eigenschappen	  wat	  betreft	  binding	  en	  opname	  heeft.	  Ook	  deze	  stap	  is	  nu	  succesvol	  afgerond	  in	  
het	  laatste	  half	  jaar.	  Nu	  rest	  ons	  het	  conjugeren	  van	  de	  antibiotica	  aan	  het	  antilichaam	  en	  het	  
testen	  van	  dit	  product	  in	  humane	  cellen	  en	  muizen	  geïnfecteerd	  met	  de	  Q	  koorts	  bacterie.	  
	  
Aanleiding	  en	  verwachte	  resultaten	  	  
Dit	  onderzoek	  vloeit	  voort	  uit	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  huidige	  kanker	  medicijnen.	  Een	  aantal	  van	  
de	  recent	  ontwikkelde	  kanker	  therapieën	  heeft	  de	  eigenschap	  zowel	  specifiek	  als	  zeer	  efficiënt	  
de	  tumor	  aan	  te	  vallen,	  met	  relatief	  weinig	  bijverschijnselen	  voor	  de	  patiënt.	  Deze	  nieuwe	  
medicijnen	  bestaan	  uit	  antilichamen	  gekoppeld	  aan	  toxische	  stoffen,	  die	  alleen	  in	  de	  tumor	  
effectief	  zijn.	  Een	  vergelijkbare	  strategie	  waarbij	  de	  toxische	  stof	  wordt	  vervangen	  door	  een	  
sterk	  antibioticum	  zou	  een	  ideale	  behandeling	  voor	  chronische	  Q-‐koorts	  kunnen	  zijn.	  De	  
gecombineerde	  specificiteit	  en	  effectiviteit	  kunnen	  mogelijk	  leiden	  tot	  een	  betere	  en	  kortere	  
behandeling	  van	  chronische	  Q-‐koorts.	  
	  
Hoe	  wordt	  het	  onderzoek	  uitgevoerd?	  
Het	  onderzoek	  wordt	  grotendeels	  op	  het	  laboratorium	  uitgevoerd	  door	  een	  team	  van	  3	  mensen	  
op	  het	  VUmc	  in	  Amsterdam	  en	  drie	  mensen	  het	  CVI	  in	  Lelystad.	  
	  
Wat	  is	  de	  status?	  
Het	  onderzoek	  ligt	  op	  schema.	  Bevestiging	  of	  het	  concept	  zoals	  voorgesteld	  in	  deze	  
studie	  haalbaar	  is	  zal	  nog	  minimaal	  0.75	  jaar	  duren.	  
	  
Welke	  impact	  heeft	  het	  onderzoek	  op	  de	  patiënt?	  
Wanneer	  we	  aantonen	  dat	  gewapende	  antilichamen	  een	  mogelijk	  betere	  strategie	  is	  om	  
chronische	  Q-‐koorts	  te	  behandelen	  dan	  zullen	  we	  ons	  inzetten	  om	  dit	  daadwerkelijk	  tot	  een	  
product	  te	  ontwikkelen.	  Dit	  product	  zal	  waarschijnlijk	  niet	  alleen	  patiënten	  met	  chronische	  Q-‐
koorts	  ten	  goede	  komen,	  maar	  ook	  patiënten	  met	  multi-‐drug	  resistente	  tuberculose.	  
 
	  


