Gewapende antilichamen ter bestrijding van chronische Q-koorts

Samenvatting uitkomst:
Het onderzoek “Gewapende antilichamen ter bestrijding van chronische Q-koorts” is nog in volle gang. Wanneer er zal worden aan-
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nary Research)

gie is om chronische Q-koorts te behandelen dan zal er ingezet
worden om dit daadwerkelijk tot een product te ontwikkelen. Dit
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deze ziekte, zoals het scheuren van de grote lichaamsslagader in
de buik of het ontsteken en lek raken van een hartklep. De behan-
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vraag: Kan er door gebruik te maken van de huidige kennis en
ontwikkeling in de gerichte ADC (antilichaam drug conjugaten)
therapie voor kanker, een eerste stap gezet worden om betere medicijnen te ontwikkelen voor de behandeling van acute en vooral
chronische Q-koorts infecties? De hoop is dit te bereiken door antibiotica te koppelen aan antilichamen.
De eerste doelstelling was het identificeren van een geschikt oppervlakte eiwit dat zich bevindt op cellen die geïnfecteerd worden door de Q-koortsbacterie. Deze stap is succesvol afgerond. De
tweede doelstelling was het verkrijgen van een antilichaam dat
dit oppervlakte-eiwit herkent en wordt opgenomen in de cellen.
Ook deze stap is succesvol afgerond. De derde doelstelling was
het conjugeren van het antibiotica aan het antilichaam en deze
“gewapende antilichamen” te testen op effectiviteit in vitro en in
dieren. De eerste generatie gewapende antilichamen was helaas
niet effectief in vitro en is daardoor niet verder onderzocht. Een
tweede generatie gewapende antilichamen is in de maak om de
ontdekte technische beperkingen van de eerste generatie te overkomen. Deze 2de generatie gewapende antilichamen zullen nog
getest worden op effectiviteit in het laboratorium. Als dit succesvol
is zal het ook worden getest in een diermodel, dat aan alle welzijns- en wettelijke eisen voldoet. Wanneer er wordt aangetoond
dat gewapende antilichamen een mogelijk betere strategie is om
chronische Q-koorts te behandelen dan zal er ingezet worden 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 antibioticumresistente tuberculose (multi-drug resistente tuberculose).

