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ZICHT OP BETERE VACCINS
TEGEN MYCOPLASMA
Efficiënte productie van vaccins tegen
de bacterie Mycoplasma hyopneumoniae, een van de meest voorkomende
oorzaken van longontsteking bij big
gen, is een stap dichterbij gekomen.
Promovendus Tjerko Kamminga onder
zocht de groei en overleving van de
bacterie. Met zijn resultaten kan de
vaccinproductie worden verbeterd.
‘Er bestaan vaccins, maar de productie
is lastig’, zegt Kamminga, die op donderdag 16 november promoveert bij de leerstoelgroep Systeem en Synthetische Biologie. ‘Dit komt onder andere omdat we
niet weten welke factoren de ziekte veroorzaken en dus ook niet welke onderdelen je in het vaccin moet stoppen om
bescherming te bieden.’ Daarom wordt
het vaccin nu gemaakt met hele, dode
bacteriën. Een nadeel is dat de bacteriën
eerst moeten groeien op een voedingsbodem met dierlijke bestanddelen. Dat
is duur en levert bovendien wisselende
resultaten op.
Tijdens zijn onderzoek, dat werd gefinancierd door farmaceut MSD Animal
Health, ontdekte Kamminga dat de bacterie sneller groeit op andere voeding.

VISIE
‘Al jaren anti
depressiva in
ons rivierwater’

‘Uit onze analyse blijkt dat de bacterie
slechts 16 procent van zijn energie inzet
voor groei. Wanneer we de stof pyruvaat
aan de voedingsbodem toevoegen, groeien de bacteriën sneller en hebben we er
aan het eind ruim twee keer zo veel.’ Dat
betekent dat er meer vaccin in dezelfde
tijd kan worden gemaakt, waardoor het
proces goedkoper wordt.
Kamminga analyseerde ook de genen van tachtig soorten Mycoplasmabacteriën. Op basis van de resultaten
kon hij voorspellen of de bacterie een
varken, herkauwer of mens kan infecteren. Verder bekeek hij welke genen actief werden tijdens een infectie. ‘Als we
weten welke genen betrokken zijn en
wat ze precies doen bij verschillende
diersoorten, kunnen we ons bij het ontwikkelen van een nieuw vaccin specifiek
richten op deze onderdelen.’
In totaal vond Kamminga 62 genen
die actiever of juist minder actief waren
tijdens infectie. Van een aantal is al bekend waar ze voor dienen. In een vervolgproject (MycoSynVac) zal verder worden
uitgezocht wat de genen precies doen en
welke het belangrijkst zijn tijdens infectie. TL

Amerikaans onderzoek wijst uit dat vissen in de
Niagara via rivierwater antidepressiva binnenkrij
gen. Volgens Ivo Roessink, onderzoeker Environ
mental Risk Assessment bij WUR, is dit een wereld
wijd probleem.
Zitten antidepressiva ook in Nederlandse rivieren?
‘Ja, werkzame stoffen in antidepressiva overleven conventionele waterzuiveringstechnologie grotendeels en
komen terecht in ons oppervlaktewater. Er is weinig
bekend over de effecten op het ecosysteem. Effecten
zijn ook niet zo evident; vissen vallen niet meteen om
en planten groeien gewoon door. De middelen kunnen een verschuiving in het ecosysteem teweegbrengen, maar we weten niet hoe groot die verschuiving
is.’
Waarom is er zo weinig over bekend?
‘De alarmbellen zijn pas een jaar of zeven geleden
gaan rinkelen en dat is voor het vaststellen van langetermijneffecten te kort. In het lab zijn al wel onderzoeken gedaan naar het gedrag van vissen die verschillende hoeveelheden antidepressiva binnenkrijgen. Sommige vissen werden heel relaxed, andere
werden helemaal niet beïnvloedt. Een aantal jaar geleden ontdekten onderzoekers dat endocriene stoffen
uit anticonceptiepillen ervoor zorgen dat mannelijke
vissen in de Dommel vrouwelijke eigenschappen krijgen. Dat wil je natuurlijk niet.’
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Hoe kunnen we voorkomen dat medicinale stoffen in
het oppervlaktewater komen?
‘Allereest door minder pillen te slikken. Daarnaast
zijn waterzuiveringstechnologieën de afgelopen jaren
verbeterd en kan je met extra zuiveringsstappen medicatie verwijderen. Dat is duur, dus het blijft een afweging hoe nodig we het vinden hierin te investeren.
Bij waterschappen is er momenteel veel aandacht
voor; ze willen erachter komen of we ons inderdaad
zorgen moeten maken. Steeds vaker meten ze welke
farmacologische stoffen precies in oppervlaktewater
zitten.’
Moeten we ook uitkijken met vis eten?
‘Via het eten van vis kun je ongewenste stoffen binnenkrijgen, zoals we bij paling hebben gezien. Of zogenaamde doorvergifting bij medicijnresten ook aan
de orde is, weten we niet. In theorie bestaat de mogelijkheid wel.’ DdV
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