
	  
	  

Voortgangsrapportage	  per	  1	  januari	  2016	  
	  
Onderzoek:	  Gewapende	  antilichamen	  ter	  bestrijding	  van	  chronische	  Q-‐koorts	  
	  
Onderzoeker:	  C.	  Kuijl	  &	  H.I.J.	  Roest	  
	  
Organisatie:	  VUmc	  en	  CVI	  
	  
Samenvatting:	  
Chronische	  Q-‐koorts	  kan	  zich	  ontwikkelen	  jaren	  nadat	  mensen	  een	  infectie	  hebben	  
gehad	  met	  de	  Q-‐koorts	  bacterie	  (Coxiella	  burnetii).	  Allerlei	  levensbedreigende	  
complicaties	  kunnen	  optreden	  bij	  deze	  ziekte,	  zoals	  het	  scheuren	  van	  de	  grote	  
lichaamsslagader	  in	  de	  buik	  of	  het	  lek	  raken	  van	  een	  hartklep.	  De	  behandeling	  van	  
chronische	  Q-‐koorts	  bestaat	  uit	  het	  langdurig	  gebruik	  van	  antibiotica,	  tot	  wel	  vier	  jaar.	  
Het	  afremmen	  van	  de	  groei	  van	  de	  bacterie	  is	  echter	  vaak	  problematisch	  en	  soms	  zijn	  er	  
extra	  antibiotica	  nodig	  om	  te	  proberen	  de	  groei	  van	  de	  bacterie	  volledig	  tot	  stilstand	  te	  
brengen.	  Naast	  de	  ongewenste	  bijwerking	  van	  het	  langdurig	  gebruik	  van	  antibiotica	  
voor	  de	  patiënt,	  leidt	  de	  continue	  blootstelling	  van	  de	  darmflora	  aan	  de	  antibiotica	  tot	  de	  
ontwikkeling	  en	  verspreiding	  van	  antibiotica	  resistente	  genen;	  een	  probleem	  dat	  
ernstige	  proporties	  begint	  aan	  te	  nemen	  en	  niet	  onderschat	  mag	  worden.	  Meer	  
effectieve	  en	  gerichte	  therapieën	  ter	  bestrijding	  van	  de	  Q-‐koorts	  bacterie	  zouden	  
kunnen	  bijdragen	  aan	  een	  kortere	  behandeling	  van	  chronische	  Q-‐koorts.	  	  
	  
Voor	  dit	  onderzoek	  gaan	  we	  uit	  van	  de	  tijdsplanning	  voorgesteld	  in	  het	  project	  voorstel.	  
Gedurende	  de	  eerste	  6	  maanden	  hebben	  we	  ons	  bezig	  gehouden	  met	  antigeen	  selectie	  
en	  epitope	  tagging.	  Antigeen	  selectie	  houd	  in	  dat	  we	  in	  vak	  literatuur	  en	  bestaande	  
gegevens-‐databasen	  op	  zoek	  zijn	  gegaan	  naar	  eiwitten	  die	  voorkomen	  in	  de	  cellen	  waar	  
de	  Q-‐koorts	  bacterie	  zich	  ophoud.	  Vervolgen	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  te	  valideren	  of	  deze	  
eiwitten	  daadwerkelijk	  	  op	  de	  oppervlakte	  van	  deze	  cellen	  voor	  komen	  en	  of	  deze	  
eiwitten	  vervolgens	  van	  de	  oppervlakte	  bij	  de	  Q-‐koorts	  bacterie	  in	  de	  cel	  kunnen	  komen.	  
Om	  deze	  stap	  te	  kunnen	  visualiseren	  hebben	  we	  de	  eiwitten	  geoormerkt	  	  om	  ze	  te	  
kunnen	  volgen.	  Deze	  twee	  stappen	  (selectie	  een	  oormerken)	  hebben	  we	  nu	  voor	  5	  van	  
de	  6	  geselecteerde	  eiwitten	  gedaan.	  	  Om	  het	  oormerk	  te	  kunnen	  volgen	  hebben	  we	  een	  
eiwit	  met	  een	  fluorescerende	  kleur	  	  nodig	  dat	  het	  oormerk	  herkent.	  	  Dit	  eiwit	  met	  een	  
fluorescerende	  kleur	  (GCN4	  antilichaam	  +reporter	  peptide)	  hebben	  we	  reeds	  gemaakt	  .	  
De	  volgende	  stap	  is	  om	  deze	  geoormerkte	  eiwitten	  weer	  terug	  te	  brengen	  in	  cellen	  en	  
met	  behulp	  van	  het	  eiwit	  met	  een	  fluorescerende	  kleur	  te	  kijken	  of	  ze	  daadwerkelijk	  
terecht	  komen	  waar	  de	  Q-‐koorts	  bacterie	  zich	  ophoud.	  
	  
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	  van	  het	  onderzoek?	  
Het	  onderzoek	  ligt	  op	  schema	  (zie	  vraag	  8a).	  Bevestiging	  of	  het	  concept	  zoals	  
voorgesteld	  in	  deze	  studie	  haalbaar	  is	  zal	  nog	  minimaal	  1,5	  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	  .	  


