Antistoffen uit lama’s voor gespeende biggen

Veelbelovend alternatief
voor antibiotica
Bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie loopt een onderzoek om een oplossing
te vinden voor de infectieproblematiek en diarree bij pas gespeende biggen.
Antilichamen die in het DNA van zaden of gisten worden ingebracht, lijken een veelbelovend alternatief voor antibiotica.

Bij pas gespeende biggen worden
traditioneel antibiotica gebruikt. Reeds
enkele jaren proberen onderzoekers Ann
Depicker en Nico Callewaert van het
Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)
een synthetische vorm van antilichamen
in het DNA van zaden in te werken en die
zaden aan de biggen te voederen. In een
tweede fase wordt nu onderzocht of het
niet doeltreffender is met gisten te werken
in plaats van zaden.
ETEC-infecties
Ann Depicker is naast professor aan de
Gentse universiteit, ook groepsleider bij
VIB. Reeds een aantal jaren bestudeert zij
hoe antistoffen via planten kunnen
bijdragen tot de immuniteit van dieren en
mensen. Specifiek wordt ook gewerkt
aan de problematiek van ETEC-infectie
en diarree bij pas gespeende biggen.
Een eerste rapportering dat antilichamen,
geproduceerd in zaden, pas gespeende
biggen tegen een ETEC-infectie kunnen
beschermen verscheen in 2013.
Net als baby’s krijgen ook biggen via de
moedermelk de nodige antistoffen binnen
die beschermen tegen infecties in de
eerste levensfase. Na het spenen valt de
toevoer van antistoffen weg en de
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De combinatie van een synthetisch antistof (bij de lama aangemaakt en geënt op de antilichaamstructuur van het varken) wordt ingeënt in een raketplantje.

overgang naar andere voedingssystemen
zorgt voor problemen in het darmstelsel,
vooral ETEC-infecties, zoals biggendiarree. Antibiotica vormden traditioneel de
oplossing, maar het is bekend dat dit tot
resistentie leidt bij dier en mens. “Preventief vaccineren kan leed voorkomen, maar
faalt soms om de specifieke immuniteit uit

te lokken aan de oppervlakte van de
mucus, waar de meeste infectiekiemen
actief zijn”, zegt Depicker.
“Vooral de gesecreteerde IgA-antilichamen neutraliseren virussen en voorkomen
bacteriële kolonisatie in de mucus.
Antibiotica doden bacteriën, antilichamen
daarentegen zorgen ervoor dat bacteriën
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niet aan de darmwand kleven en via de
faeces worden afgevoerd. Antilichamen
zorgen ervoor dat de bacteriën geëlimineerd worden.”
Antilichamen
Depicker en haar team wilden dus een
strategie ontwikkelen om de passieve
immuniteit, door de antistoffen in de biest,
na het spenen te verlengen door het
maken van antilichamen tegen ETEC die
ingemengd kunnen worden in startvoeder
voor gespeende biggen.
“Wij isoleerden de DNA-code van de
zware-keten-antilichamen tegen ETEC uit
de biest van lama’s, omdat die een meer
eenvoudige structuur hebben dan de
antilichamen van varkens. Deze hebben
we gecombineerd met de DNA-code van
een varkensantilichaam. Die fusie konden
we via genetische modificatie in planten
enten, zodat deze planten dan antiETEC-antistoffen in hun zaden produceerden”, legt Depicker uit.
Lama’s
Lama’s en andere kameelachtigen
hebben een specifiek soort antistoffen. Ze
beschikken over antilichamen die enkel
zijn opgebouwd uit de zware keten.
Onderzoek toont aan dat dit type
antilichaam tal van voordelen biedt boven
de conventionele antilichamen. Ze
hebben een eenvoudigere structuur en
zijn dus gemakkelijker te isoleren en te
bestuderen. De productie op kleine en
grote schaal is efficiënter en goedkoper.
Daarbij zijn deze antilichamen erg stabiel;
sommige behouden zelfs hun activiteit na
koken. Door een kleine, eenvoudige
ingreep zijn er bovendien zelfs de kleinste
antilichamen ter wereld van te maken.
“Wij spuiten dus een stukje van de
ETEC-bacterie —een eiwit — in bij de
lama. Die maakt dan antistoffen aan,
waarvan wij de DNA-code isoleren. Die
wordt geënt op de antilichaamstructuur
van het varken. Die combinatie van een
synthetische antistof wordt ingeënt in een
raketplantje. Het wordt dus eiwit van de
plant zelf”, zegt Depicker. “We zorgen er
wel voor dat die antistoffen niet in de
plant, maar wel in de zaden zitten.” Uit
proeven is gebleken dat de gespeende
biggen die voer kregen met zo’n
synthetische combinatie van antistoffen
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(20 mg/d VHH-IgA-gebaseerde antistoffen) daadwerkelijk beschermd bleken
tegen ETEC en ook een hogere gewichtstoename lieten optekenen.
Vervolgproject
De publicatie van dit onderzoek was de
basis voor het vervolgproject, gesponsord
door het Vlaams Agentschap Innoveren
en Ondernemen (VLAIO) en Aveve. In dit
project werden de antilichamen in soja en
gist gemaakt. Ook hiermee zijn positieve
resultaten behaald. “Waar in de eerste
fase het raketplantje gebruikt werd om de
antistoffen in te brengen, gaan we het in
het vervolgproject ook met soja doen”,
zegt Depicker. “Soja bevat immers veel
eiwit. De soja met ingecodeerde
antistoffen zal onder glas geproduceerd
worden, omdat het als geneesmiddel
beschouwd wordt.”
Gist is het terrein van Nico Callewaert van
de Universiteit Gent, die de coördinatie
van het vervolgproject van Depicker
overneemt. Gisten vormen voor hem een
belangrijk onderzoeksterrein.
“Conceptueel kunnen de antilichamen
beter in een plant worden gemaakt, maar
daar krijgen we te maken met de
weerstand tegen ggo’s. In gist is dat
minder het geval, onder meer omdat je
dat in een fabriek kunt produceren en het

niet in de natuur terechtkomt”, zegt
Callewaert. “Er zijn heel wat eiwitten die in
gisten gemaakt worden, aanwezig in de
voeding en dat is dus vanzelfsprekend
veel beter aanvaard. Bovendien kan onze
aanpak later ook in de geneeskunde
nuttig zijn. De vorm van antistoffen is altijd
hetzelfde en om andere ziekten te
behandelen moet enkel het bindend
domein veranderen”, legt Callewaert uit.
“In droge staat kan men gistpoeders
trouwens jaren bewaren. Gist kan dus
een betere drager zijn voor de productie
en de toepassing in de praktijk. Vandaar
dat nu ook een commerciële partner,
Aveve-Biochem, geïnteresseerd is.”
Additief
Vandaag worden ook al eiwitten uit gisten
in de veevoeding aangewend, maar dan
vooral als additief (fytase of enzymen om
de opname van fosfaat te bevorderen).
Ook Biochem is actief op dat vlak. “We
zullen nu samen onderzoeken, met
praktijkproeven in verschillende landen, of
we inderdaad de infectiedruk en speen
diarree kunnen verminderen door de
antistoffen die in soja of in gist gemaakt
werden, als voedseladditief te gebruiken.
Als dat het geval is, zou het gebruik van
antibiotica in de varkensteelt in de
toekomst sterk kunnen verminderen”,
besluit Callewaert.

VIB
Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) is gestoeld op een samenwerking van
vijf Vlaamse universiteiten in het vakgebied van de planten- en medische biotechnologie. Het instituut werd in 1995 opgericht op initiatief van toenmalig Vlaams
minister-president Luc Van Den Brande.
Vandaag verrichten zo’n 1500 wetenschappers uit meer dan 60 landen bij VIB basisonderzoek naar de moleculaire mechanismen die instaan voor de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. De onderzoekers van VIB werken op de
campussen van vijf Vlaamse universiteiten: UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen,
Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt.

De Molenaar nr. 3

40-41_vib.indd 41

| 2018

41

06-02-18 11:57

