
© 2020 Instituut voor Tropische Geneeskunde | Nationalestraat 155 - 2000 Antwerp - Belgium
Foundation of Public Utility 0410.057.701 - IBAN BE38 2200 5311 1172 â€“ Btw/VAT BE0410 057 701

Datum: 5/06/2020

Beschermen COVID-19-antilichamen tegen een nieuwe infectie?
Nieuw onderzoek moet uitwijzen of gezondheidsmedewerkers die reeds geïnfecteerd werden met
COVID-19 beschermd zijn tegen het virus.
27-05-20

Dit is de omschrijving

Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), de Universiteit Antwerpen en Sciensano zullen voor deze studie
gezondheidswerkers opvolgen die reeds ziek werden door het COVID-19-virus. Tijdens een eventuele nieuwe uitbraak van het virus lopen zij
immers het meeste risico op een nieuwe infectie. Het onderzoek wordt geleid door het ITG en via een versnelde procedure gesteund door het
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), dat hiermee inspeelt op de hoogdringendheid van COVID-19-onderzoek.

Antilichaamtesten tegen COVID-19 zijn essentieel om te weten te komen welk percentage van de bevolking besmet werd. Deze antilichaamtesten zeggen
echter niets over de bescherming die antilichamen geven tijdens een tweede blootstelling aan het virus. De wetenschappers zullen dit onderzoeken door
een nieuwe antilichaamdetectietest toe te passen die gebruik maakt van een virusneutralisatietest. Ze zullen dus niet alleen meten of en hoe lang
antilichamen aanwezig zijn, ze zullen ook onderzoeken in hoeverre de antilichamen in staat zijn het virus te neutraliseren.

Tijdens het tweede luik van het onderzoek willen wetenschappers van Sciensano de aanwezigheid  van ‘geheugen-B-cellen’ onderzoeken. “Het is immers
mogelijk dat straks geen antilichamen meer gevonden worden in het bloed, maar dit wil niet noodzakelijk zeggen dat mensen niet meer beschermd zijn. In
geval van een nieuwe blootstelling aan het virus zou het lichaam mogelijk geheugen-B-cellen kunnen activeren om snel opnieuw antilichamen aan te
maken”, verduidelijkt Isabelle Desombere, immunologe bij Sciensano.

In een laatste luik onderzoeken de wetenschappers of het mogelijk is dat een zogenaamde ‘antilichaam-gemedieerde infectie’ optreedt. Dit gebeurt
wanneer het aantal antilichamen tegen COVID-19 onder een kritieke drempel valt. Dit fenomeen werd eerder al beschreven voor andere virussen
waaronder dengue, influenza en RSV (respiratoir syncytieel virus). Antilichamen zijn dan nog wel aanwezig, maar niet voldoende meer om het virus
helemaal te neutraliseren, en de antilichamen kunnen zodoende het virus binnen loodsen in bepaalde lichaamscellen en tot een ernstigere infectie leiden.

Prof. Kevin Ariën van het ITG, hoofdonderzoeker van de studie: “Dit onderzoek stelt ons niet alleen in staat te weten te komen hoe lang en hoe effectief
antilichamen bescherming bieden na een infectie met COVID-19, het is bovendien een stap in de goede richting om straks te onderzoeken hoe effectief
vaccins zullen zijn.”

Het FWO heeft in totaal negen onderzoeksprojecten goedgekeurd over heel Vlaanderen, goed voor een bedrag van € 2,5 miljoen.

https://www.fwo.be/nl/actueel/nieuws/fwo-kent-euro-25-miljoen-toe-aan-onderzoek-rond-covid-19/
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