
In 2020 heeft de uitbraak van de SARS-CoV-2 pandemie vele aspecten van 
ons leven danig door elkaar geschud. De volledige wetenschappelijke 
wereld, zowel in de academische sfeer als in de bedrijven, heeft bijzonder 
nauw samengewerkt. Ze hebben de handen in elkaar geslagen en snel 
gehandeld om naar mogelijke oplossingen te zoeken. Deze krachtdadige 
respons kan bogen op vele jaren onderzoek in domeinen zoals 
immunologie en virologie, maar ook kankeronderzoek, biotechnologie, 
moleculaire biotechnologie en genetica. Vaccins en therapeutische 
antilichamen zouden niet zo snel de eindfase van de klinische proeven 
bereikt hebben als er de afgelopen jaren niet zoveel multidisciplinaire 
kennis was vergaard. Ook is er gewerkt aan een bijzonder doeltreffend 
biotechnologie-ecosysteem dat werd opgebouwd door biotechnologie 
en farmabedrijven, samen met academische onderzoeksinstellingen. De 
meest geavanceerde oplossingen die mogelijk tegen het einde van dit 
jaar op de markt komen, zijn therapeutische monoklonale antilichamen 
die werden ontwikkeld aan de hand van tientallen jaren onderzoek, 
en vaccins die gebaseerd zijn op baanbrekende technologieën 
vanuit de genetische geneeskunde en zelfs vanuit experimentele 
kankerbehandelingen.  
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ANTILICHAMEN: ONGEZIENE SNELHEID EN 
DOELTREFFENDHEID DANKZIJ TIENTALLEN  
JAREN ERVARING 

De gecombineerde technologische ontwikkelingen van de afgelopen 
dertig jaar hebben ervoor gezorgd dat wetenschappers snel 
monoklonale antilichamen hebben kunnen isoleren, ontwikkelen 
en produceren, als onderdeel van een aanvullende aanpak voor de 
ontwikkeling van vaccins. SARS-CoV-2-neutraliserende antilichamen 
werden gecreëerd met behulp van bijna elke methode die voorhanden 
was in de academische en bedrijfswereld om antilichamen te 
ontdekken. De best gekarakteriseerde en krachtigste antilichamen 
zijn afkomstig van het eencellige kloonproces van B-cellen die werden 
geïsoleerd uit het immuunsysteem van herstellende patiënten of uit 
genetisch gemanipuleerde muizen. 

Monoklonale antilichamen, veruit de grootste categorie van 
biologische behandelingen, zijn een van de krachtigste tools in 
de moderne geneeskunde. Op dit moment zorgen meer dan 100 
door de FDA goedgekeurde antilichamen voor een ingrijpende 
verandering van de manier waarop artsen kankers en auto-
immuunziekten en besmettelijke ziekten behandelen en voorkomen1. 
In 2019 waren zeven van de tien meest verkopende geneesmiddelen 
monoklonale antilichamen voor kanker en auto-immuunziekten2. Het 
eerste therapeutische monoklonale antilichaam – om te vermijden 
dat getransplanteerde nieren door het lichaam zouden worden 
afgestoten – was OKT3, dat werd goedgekeurd in 1986. Enkele 
jaren later volgde abciximab, een plaatjesaggregatieremmer voor 
cardiovasculaire aandoeningen (1994) en het eerste oncologische 
antilichaam: anti-CD20 (rituximab), dat werd goedgekeurd voor de 
behandeling van lymfomen in 1997. Dat luidde het zogenaamde 
tijdperk in van “precisie geneeskunde”, en de langdurige dominantie 
van de antilichamenmarkt door oncologische producten, tot 
kinaseremmers en celtherapie het geheel compleet maakten. Hoewel 
in 2019 zeven van de tien meest verkopende geneesmiddelen uit 
antilichamen bestonden, werden de meeste daarvan nog steeds 
gebruikt voor oncologische doeleinden (vier van deze zeven)3. Na 
verloop van tijd heeft massaproductie gezorgd voor een revolutie 
op deze markt. Sinds de jaren 80 is de productieopbrengst immers 
verhoogd van enkele tientallen milligram tot meer dan 3 gram per 
liter, dankzij cellijn-manipulatie en het gebruik van gemakkelijk 
schaalbare celsuspensiekweken en efficiëntere zuivering4. De 
geschatte kostprijs van de goederen is zo geëvolueerd van ongeveer 
300 dollar per gram antilichaam tot 20 dollar, mogelijk gemaakt door 
grootschalige produktie capaciteit van ongeveer 10 ton per jaar5. 

Op dit moment zijn er minstens 25 fabrieken die voldoen aan dit 
criterium. Ondertussen is de volledig geïnstalleerd productiebasis 
voor monoklonale antilichamen wereldwijd nu al groter dan 3 miljoen 
liter. De bioreactoren kunnen zich onmiddellijk aanpassen om elk 
type recombinant antilichaam te produceren, waarbij men ziektes van 
kanker tot virale besmettingen kan aanpakken. 

Antilichamen kunnen worden ingezet als profylaxe, als therapeutisch 
middel en voor passieve immunisering wanneer het vaccin voor 
een virale aandoening niet beschikbaar is, zoals het geval is voor 
het respiratoir syncytieel virus (RSV). SARS-CoV-2-neutraliserende 
monoklonale antilichamen zijn ongekend snel in de klinische 
testfase terechtgekomen. Zo hadden in de lente van 2020 meer dan 
vijftig bedrijven antilichamenprogramma’s ontwikkeld, dankzij de 
geavanceerde platformen voor de ontdekking van antilichamen die 
in de hele biotechnologiesector voorhanden zijn6. De preklinische 
studies zijn driemaal zo snel toegenomen in verhouding tot wat je 
doorgaans ziet bij antilichamenbehandelingen7. Een manier om 
deze antilichamen te ontdekken, bestond om de afweercellen 
van herstellende patiënten te gaan screenen: AbCellera werkt 
samen met Eli en heeft de genomen van meer dan 5 miljoen 
verschillende B-cellen in volgorde geplaatst, en is op zoek gegaan 
naar degene die neutraliserende antilichamen produceerden. 
Dankzij deze studie werden er meer dan 500 unieke kandidaten 
voor antilichamensequentie gevonden, die vervolgens in vitro 
werden getest om de meest werkzame te vinden. Die worden nu 
beoordeeld in Fase III klinische proeven. Regeneron hanteerde 
een andere benadering. Die methode was immers grotendeels 
gebaseerd op het gebruik van de genetische code van het virus als 
uitgangspunt. Hierbij werden specifieke virale eiwitten geproduceerd 
in het laboratorium en werden muizen geïmmuniseerd voor de 
productie van antilichamen. De belangrijkste vooruitgang van deze 
benadering is dat er gebruik wordt gemaakt van specifieke genetisch 
gemanipuleerde muizen met een volledig menselijk immuunsysteem 
die in staat zijn om menselijke antilichamen te produceren, die veel 
sneller dan muriene antilichamen naar de klinische testfase kunnen 
gaan, zonder dat er behoefte is aan een bijkomende genetische 
manipulatiefase (humanisering) vooraleer deze veilig kunnen worden 
getest op patiënten. De belangrijkste targets van deze antilichamen 
waren het S proteïne en zijn receptor-bindend domein (RBD), 
omdat de neutraliserende antilichamen hiervan blijkbaar kunnen 
verhinderen dat het virus zich bindt aan de gastheerreceptoren in 
het laboratorium.
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VACCINS: BAANBREKENDE TECHNOLOGIEËN ZORGEN 
ERVOOR DAT DE PERIODE TUSSEN ONTDEKKING EN 
KLINISCHE FASE STEEDS KORTER WORDT 

Op het moment van schrijven van dit artikel waren er 47 kandidaat-
vaccins in de klinische studiefase en nog eens 155 in de preklinische 
beoordelingsfase8. De bedoeling van een vaccin is om het lichaam op 
een veilige manier bloot te stellen aan een virus of aan virusdeeltjes, 
zodat het immuunsysteem hiertegen een afweermechanisme 
aanmaakt. Bepaalde innovatieve oplossingen gaan zelfs nog een 
stap verder, waardoor het vaccin zelf tijdelijk wordt geproduceerd 
in het menselijk lichaam. Tot dusver zijn de meest veelbelovende en 
snelst evoluerende kandidaat-vaccins in de klinische fase degene die 
gebaseerd zijn op RNA en virale vectorplatforms. In deze benaderingen 
wordt de instructie van hoe een specifiek viraal proteïne moet 
worden geproduceerd aan het menselijk lichaam bezorgd. Dat maakt 
dan gebruik van zijn eigen natuurlijke mechanismen om een deel 
van het virus te synthetiseren om het immuunsysteem te “trainen”. 
RNA-vaccins werden oorspronkelijk ontwikkeld als therapeutische 
vaccins voor de behandeling van kanker. Vele daarvan zitten nog 
steeds in de klinische testfase. Als alternatief voor RNA kan ook DNA 
worden gebruikt om het lichaam aan te leren hoe het op een veilige 
manier virusdeeltjes kan aanmaken, die bedoeld zijn om immuniteit 
te bieden tegen de echte infectie. Meerdere bedrijven maken gebruik 
van adenogeassocieerde virale vectoren (AAV) om genetische 
instructies te geven zodat het SARS-CoV-2 het piek-eiwit in menselijke 
cellen kan worden gekoppeld. Dezelfde technologie wordt gebruikt 
voor gentherapieën, waarbij een defect in de productie van één 
enkel proteïne wordt gecorrigeerd met instructies hoe een gezonde 
versie hiervan kan worden geproduceerd. Tot dusver werden er twee 
behandelingen goedgekeurd: Luxturna, voor aangeboren blindheid, 
en Zolgensma, voor spinale musculaire atrofie. 

De meest geavanceerde SARS-CoV-2 kandidaat-vaccins werden 
ontwikkeld door bedrijven die werken aan therapeutische vaccins 
tegen kanker. Dankzij een ontwikkeld RNA-productieplatform 
kunnen dergelijke vaccins veel sneller worden geproduceerd dan 
conventionele systemen. In het geval van traditionele vaccins die 
gebruik maken van gedesactiveerde of verzwakte virusdeeltjes, 
of recombinante proteïnen, moeten er productspecifieke 
productieprocessen worden ontwikkeld, geoptimaliseerd, 
gevalideerd en goedgekeurd voor productie. Dat proces neemt 
meer tijd in beslag. Anderzijds kunnen er dankzij de flexibiliteit van 
RNA- en AAV-platformen meerdere vaccinvarianten snel worden 
geproduceerd en getest, ongeacht de beoogde aandoening, en 
deze hebben geen behoefte aan belangrijke proceswijzigingen of 
-hervalidatie. De productie van nieuwe kandidaat-vaccins kan dus 
ongeveer tien keer sneller gebeuren. Moderna toonde de kracht van 
het RNA-platform aan, toen het bedrijf in nauwelijks 42 dagen van de 

genetische sequentie-informatie van het virus kwam tot de productie 
van de eerste batch klinisch vaccinmateriaal dat kon worden getest 
op mensen. Shattock Group genereerde op het Imperial College 
London een prototype RNA-vaccinkandidaat in nauwelijks twee 
weken, na de selectie van de genetische sequentie van het piek-eiwit9. 
We mogen echter niet uit het oog verliezen dat ondanks de talrijke 
productie- en kostenvoordelen het RNA-platform nog steeds moet 
worden bewezen. Tot op heden wordt er immers geen commercieel 
vaccin ontwikkeld dat gebruik maakt van deze technologie. Aangezien 
de productieprocessen van RNA-vaccins in omvang twee tot drie 
keer kleiner zijn dan de conventionele vaccinproductie, kunnen zij 
veel sneller worden gebouwd, en met een fractie van het kapitaal dat 
nodig is om het traditionele proces op gang te brengen9. Verschillende 
bedrijven zijn hun productiefaciliteit aan het opschalen, zodat er tegen 
eind volgend jaar een cumulatieve wereldwijde capaciteit is van bijna  
9 miljard dosissen, en meer dan 900 miljoen dosissen tegen eind dit 
jaar10. Op voorwaarde dat de klinische proeven gunstige resultaten 
opleveren, zullen de meeste vaccins die dit jaar op de markt komen 
gebaseerd zijn op RNA-technologieplatforms (Moderna en Pfizer met 
BioNtech), daarna gevolgd door DNA-gecodeerde vaccins (AstraZeneca 
en JnJ). Aangezien de Fase III klinische proeven nog aan de gang zijn, 
heeft Pfizer met BioNtech voorgesteld om tot 100 miljoen dosissen van 
hun mRNA kandidaat-vaccin te leveren tegen eind 2020, en ongeveer  
1,3 miljard volgend jaar, in afwachting van klinisch succes 
en de regelgevende goedkeuring van hun experimentele 
kandidaat. Moderna verwacht dat het tegen eind dit jaar circa 
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20 miljoen dosissen zal kunnen aanbieden, en volgend jaar tot 
1 miljard dosissen, wat overeenkomt met 500 miljoen volledige 
vaccinatieprogramma’s. Het DNA-gecodeerde kandidaat-vaccin 
van AstraZeneca zal worden geproduceerd in 2 miljard dosissen.  
700 miljoen daarvan zullen naar verwachting klaar zijn rond december. 

Aan de hand van dit artikel willen we benadrukken dat onderzoek naar 
infectieziekten en mogelijke oplossingen voor een pandemie niet als 
een geïsoleerde discipline mogen worden beschouwd. Technologieën 
die gebruik maken van meerdere platforms, zoals de ontdekking van 
monoklonale antilichamen, gentherapie en RNA-productie hebben 
allemaal bijgedragen tot de ongezien snelle preklinische ontwikkeling 
van behandelingen en vaccins. Dankzij revolutionaire technologieën, 
in combinatie met een geïnstalleerd ruim biotechnologie-ecosysteem 
en de inspanningen van wetenschappers in talrijke domeinen, 
staan we er nu beter dan ooit voor om behandelingen en vaccins te 
ontwikkelen en tegen een redelijke kostprijs en masse te produceren. 
Die kunnen ons uit deze pandemie halen. 
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