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Vaccins tegen
zika- en mayarovirus
in de maak
Viroloog Sandra Abbo promoveerde cum laude op de ontwikkeling van kandidaat-vaccins
tegen twee opkomende ziekten in de tropen.
De virussen verspreiden zich via muggen.
De wereld was in 2015 en 2016 in rep en roer
over de uitbraak van het zikavirus in met
name Zuid-Amerikaanse landen. Infectie is
vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, bij
wie het tot ernstige microcefalie kan leiden
bij het kind (kleine schedelomvang en herse
nen). Momenteel zijn de besmettingscijfers
een stuk lager, al komt het virus in de tropen
nog steeds voor. Er zijn geen goedgekeurde
behandelingen of vaccins tegen het virus.
Abbo ging daarom het lab in om een vaccin te
maken. Ze ontwikkelde eveneens een vaccin
tegen het
mayaro
virus.
Twee shots mayaro
Dit virus
vaccin gaven goede
komt voor
bescherming tegen
in Cen
het virus en artritis
traal- en
Zuid-Ame
rika en kan leiden tot langdurige
gewrichtspijn. Abbo ontwierp vaccins op
basis van ‘virusachtige deeltjes’ (virus-like
particles, VLP’s). De buitenkant (de envelop)
is identiek aan die van het virus, alleen bevat
het van binnen geen genetisch materiaal. Het
is dus onschadelijk, maar wekt wel een sterke
immuunrespons op.

Muizenproef
Beide vaccins werden op muizen getest door
wetenschappers in Australië. Twee shots met
het mayarovaccin leidden tot goede bescher
ming tegen het virus en artritis. Het zikavac
cin werkte niet goed, vermoedelijk doordat
het eiwit op de virusenvelop verkeerd gevou
wen was. Abbo versterkte de verbindingen
tussen de eiwitten en verlaagde de zuurgraad
van de bioreactor, om de vouwing te verande
ren. Het aangepaste ontwerp is klaar voor een
nieuwe muizenproef. Het mayarovaccin kan
verder ontwikkeld worden voor een proef met
mensen. ss
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IJzertekort mogelijk oorzaak
depressie bij tienermeisjes
Na de puberteit komt depressie bijna twee keer
vaker voor bij meisjes dan jongens. Arli Zarate
Ortiz verdiepte zich in het verband tussen voeding
en symptomen van depressie bij tienermeisjes in
Mexico. ‘Pubers zijn een onderbelichte groep in
gezondheidsstudies.’
Met de aanvang van puberteit
krijgen twee keer zoveel meisjes
als jongens last van depressie. De
aanvang van menstruatie (menarche) valt samen met het begin van
depressieklachten, stelt Arli Zarate
Ortiz, onderzoeker bij Humane
Voeding en Gezondheid. Naast
biologie en sociale factoren, kan
voeding een
belangrijke
‘Zelfmoord
rol spelen.
is de tweede
Slechte
doodsoorzaak
voeding kan
onder pubers
leiden tot
in Mexico’
overgewicht
en obesitas,
maar ook tot een tekort aan ijzer.
Uit vragenlijsten van Zarate Ortiz
onder ruim vierhonderd Mexicaanse tienermeisjes bleek dat ruim
de helft als (zeer) waarschijnlijk
depressief scoorde. Bloedanalyse
bij deze groep wees uit dat meisjes met ijzertekort meer kans op
depressie hadden. Ze ontdekte
ook dat meer Mexicaanse meisjes
(13 procent) dan jongens (7 procent) kampen met bloedarmoede.
Bloedverlies tijdens de menstru-

atie is een mogelijke verklaring.
Daarnaast hebben meisjes met
vroege menarche een grotere
kans op obesitas. De ontstekingen
die obesitas veroorzaakt, kunnen
ook leiden tot ijzertekort.

Westers eetpatroon

Obesitas gaat gewoonlijk gepaard
met een milde ontstekingen die de
absorptie van ijzer beïnvloeden. ‘In
landen als Mexico kan de inname
van ijzer voldoende zijn, maar de
absorptie is het probleem.’ Zarate
Ortiz analyseerde de dieetpatronen van 7380 Mexicaanse tieners.
Pubers met een westers eetpatroon hadden vaker overgewicht
of obesitas en bloedarmoede. Ook
een plantaardig dieet vergrootte de
kans op overgewicht bij hen.
Ze hoopt dat haar proefschrift de
gezondheid van tieners (ook de
mentale en seksuele) een onderwerp van gesprek maakt. ‘Ik zou
willen dat er geen taboe meer
op rust. Zelfmoord is de tweede
doodsoorzaak onder pubers in
Mexico, maar niemand die er iets
aan doet.’ ss

