
Chemische 
Feitelijkheden

Ebola is een van de dodelijkste virussen op aarde. Het 
verschuilt zich diep in de Afrikaanse regenwouden 
in vleermuizen en apen. Uitbraken zijn gelukkig 

zeldzaam en met snelle isolatie kan een epidemie worden 
voorkomen, maar dat lukte niet in 2014-2015 in West-
Afrika. Voor het eerst bereikte ebola dichtbevolkte stedelijke 
gebieden. En wereldwijd vreesde mensen dat het virus ook 
hen kon bereiken.
Er vielen meer dan elfduizend doden, want medicijnen 
tegen ebola zijn er niet. Iets minder dan de helft van alle 
patiënten in West-Afrika overleed. Overlevenden noemen 
de ziekte ‘ondraaglijk’. Ebola gaat gepaard met hoge koorts, 
heftige diarree, braken, desoriëntatie en soms bloedingen. 
Tijdens het staartje van de epidemie van 2014-2015 zijn 

experimentele vaccins en geneesmiddelen getest. De vac-
cins lijken effectief, wat bij volgende uitbraken een belang-
rijk hulpmiddel kan zijn. Maar een snellere, betrouwbare 
ebolatest is nog altijd erg welkom, net als een echt effectief 
geneesmiddel.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Het ebolavirus vindt soms een menselijk 

slachtoffer. Zonder snelle herkenning en quarantaine van 
patiënten verspreidt het zich snel tot een epidemie.

• De Basis: Ons immuunsysteem krijgt vaak geen grip op 
het ebolavirus. Waarom is nog niet duidelijk.

• De Diepte: We hebben nog geen medicijn dat is opgewas-
sen tegen ebola. Maar een vaccin is er sinds kort wel.  |

Horrorvirus

EbolaEbola
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snelle isolatie van patiënten is nodig om ebola te bestrijden. in 
2014 lukte dat niet in West-afrika. pas twee jaar en 11.000 doden 

later was de uitbraak onder controle.

In 1976 arriveert op het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde in Antwerpen 
een thermoskan. De kan heeft duizen-

den kilometers gereisd en bevat een paar 
buisjes bloed gekoeld op ijs. Het bloed 
is van een Vlaamse missiezuster uit het 
dorpje Yambuku in Zaïre (nu Congo), 
waar al een tiental inwoners bezweken is 
aan een raadselachtige ziekte.

‘Onder de microscoop zagen we een 
wormachtige structuur’, schrijft arts 
en microbioloog Peter Piot later in zijn 
memoires. ‘Gigantisch groot voor een 
virus en vreemd gevormd.’ Piot moet 
meteen denken aan het dodelijke 
Marburgvirus dat negen jaar eerder is 
ontdekt en realiseert zich dat er iets bij-
zonders aan de hand is. Hij laat het virus 
opsturen naar de VS. Zelf stapt hij op het 
eerste vliegtuig naar Yambuku.

De missiezuster is bij aankomst overle-
den, haar collega’s hebben zichzelf opge-
sloten met een waarschuwingsbord voor 
de deur: niet betreden, levensgevaarlijk. 
Ze willen niemand besmetten. Maar Piot 
stapt over de versperring heen en regelt 
verpleging in isolatie. Hij traceert de 
besmettingsbronnen: hergebruikte naal-
den in een gezondheidscentrum en een 
begrafenis. Met isolatie, strikte hygiëne 
en quarantaine lukt het Piot de epidemie 
in te dammen. Die kost uiteindelijk 280 
mensenlevens. Het nieuwe virus krijgt 
de naam van de dichtstbijzijnde rivier: 
Ebola.

Geen Geneesmiddel

Na de eerste ebola-uitbraak in 1976 
volgen er in veertig jaar meer dan 

twintig grotere en kleinere uitbraken in 
Congo en de omliggende landen (zie 
tabel). De ziekte begint met griepachtige 
verschijnselen gevolgd door hoge koorts, 
rond 39 °C. Patiënten moeten vaak bra-
ken en krijgen diarree. Een klein deel 
bloedt uit mond, ogen, neus of anus, en 

krijgt huiduitslag. In de tweede week 
van de ziekte krijgt het lichaam het virus 
onder controle of de patiënt redt het niet. 
Organen vallen uit, de zieke raakt gedes-
oriënteerd en in een soort shocktoestand. 
Het sterftecijfer varieert tussen 35-88 %.

Tot voor kort was er geen therapie of 
vaccin tegen ebola. Het enige wat artsen 
konden doen, is zorgen dat de patiënt niet 
uitdroogt, en verdere besmetting voorko-
men. Ook iedereen die met een (mogelij-
ke) ebolapatiënt in contact is geweest, gaat 
in quarantaine. Dat betekent binnenshuis 
blijven in afzondering voor maximaal 21 
dagen, de maximale incubatietijd van het 
virus. Treedt er in die tijd geen koorts op 
dan is de persoon niet besmet.

Al het directe contact met een ebolapa-
tiënt of zijn lichaamsvloeistoffen (bloed, 
urine, zweet, etc.) is gevaarlijk, want die 
bevatten het virus. Verpleegkundigen hul-
len zich in een soort ‘maanpak’ om zich 
te beschermen: een kunststof overal, laar-
zen, een lang schort, handschoenen, een 
gezichtsmasker en hoofd/halsdoek. De 
kleding wordt na gebruik afgespoeld en 
volgens een strak protocol uitgetrokken. 
In de hitte van de tropen is het onmoge-
lijk om urenlang in het beschermende 
pak te werken. 

ebola-anGst

Door snelle herkenning en isolatie 
was het aantal doden bij een ebola-

uitbraak nooit meer hoger dan bij de eer-
ste in 1976, totdat het virus eind 2013 op 
een onverwachte plek opduikt: in West-
Afrika. Een tweejarig Guinees jongetje 
in de regio Guéckédou, niet ver van de 
landsgrenzen van Sierra Leone en Liberia, 
overlijdt in december 2013 na hoge koorts 

angst
en ontwrichting

Het ebola-virus is te herkennen aan de 
karakteristieke vorm.

‘Ik denk dat geen andere ziekte zo’n marte-
ling is als ebola, het is ondraaglijk. De ETU 

[Ebola Treatment Unit, red.] in Monrovia was een 
slagveld, een hel. Om me heen stierven zoveel 
mensen. En de stank. Soms werden de emmers 
maar eenmaal per dag geleegd omdat er niet 
genoeg personeel was. Verplegers bleven uit angst 
op afstand. Het voelt alsof je een geest bent. 
Ergens in de tweede week stopte het overgeven en 
de diarree. Ik begon te eten en kreeg hoop dat ik 
kon overleven. Maar zelfs nu ik genezen ben, kan 
ik er nauwelijks aan terugdenken.’ 
De liberiaanse arts senga omeonga (st. joseph's 
Catholic hospital, monrovia) kreeg in de zomer 
van 2014 ebola en overleefde.
[bron: npr-interview, 25 december 2014] |

‘Ondraaglijk’
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en diarree. Familieleden, kennissen en 
verplegend personeel worden ook ziek. 
Cholera of Lassakoorts, denkt men aan-
vankelijk in Guinee. Pas in maart 2014 is 
de echte boosdoener duidelijk: ebola. De 
ziekte verspreidt zich dan al en bereikt 
voor het eerst in de geschiedenis grotere 
steden. Op het hoogtepunt van de epi-
demie, eind 2014, telt Sierra-Leone elke 
week meer dan 500 nieuwe patiënten. De 
Wereldgezondheidsorganisatie roept de 
medische noodtoestand uit op 8 augustus 
2014.

In totaal sterven er 11.315 mensen. 
Officieel zijn er 28.637 ebolapatiënten 
gemeld, het overgrote deel in Guinee, 
Sierra Leone en Liberia. Maar het virus 
reisde ook naar Nigeria (20 besmettingen; 
8 doden), Mali (8; 6) en Senegal (1; 0).

Ebola is een totale ramp voor de drie 
Afrikaanse landen. Veel van de weinige 
medische hulpverleners raken besmet. Er 
is een tekort aan artsen, aan isolerende kle-
ding en aan geschikte ruimtes om patiën-
ten te isoleren. Een nog groter probleem is 
dat patiënten zich verstoppen: sommigen 
geloven dat ebola een vorm van hekserij is, 
anderen zien een complot van overheid of 
buitenlandse machten. Ouders willen hun 
zieke kinderen niet afgeven want vrijwel 
niemand keert levend terug. De hoge sterf-
te vergroot de angst en het wantrouwen 
tegen medici en hulporganisaties en blijkt 
in de praktijk een van de grootste hinder-
nissen om de epidemie onder controle 
te krijgen. Daarnaast vormden de lokale 
begrafenisrituelen, waarbij de overledenen 
die nog vol virus zat door talloze verwanten 

werd aangeraakt, een belangrijke oorzaak 
van verspreiding.

Er zijn dagen dat de hele bevolking van 
Liberia binnen moet blijven en contro-
leurs langs de deuren gaan om koorts te 
meten. Het dagelijkse leven, de voedsel-
voorziening en economie vallen stil, net 
als de gewone gezondheidszorg. Vrouwen 
en kinderen sterven in het kraambed en 
de sterfte aan andere ziektes als malaria 
neemt toe. 

Het is vooral Artsen zonder Grenzen dat 
zorgt dat de strijd uiteindelijk toch wordt 
gewonnen, met inzet van Amerikaanse 
militairen en vele Cubaanse artsen en 
verpleegkundigen. 

Ebola is maandenlang wereldnieuws, 
ook omdat er grote angst heerst dat 
het virus overslaat naar andere landen. 
Handelaars, toeristen, expats én vlieg-
tuigmaatschappijen mijden West-Afrika, 
waardoor ook de aanvoer van de brood-
nodige hulpverleners en hulpgoederen 
moeizaam verloopt.

Besmette buitenlanders evacueert men 
naar ziekenhuizen in Europa en de 
VS. Nederland ontvangt één patiënt uit 
Liberia in het Calamiteitenhospitaal van 
het UMC Utrecht. Na zeven dagen verple-
ging is de patiënt symptoomvrij. Na twee 
weken en twee negatieve ebolatests kan 
hij naar een gewone verpleegafdeling om 
aan te sterken voor zijn terugreis.

In Nederland zijn tijdens de epidemie in 
2014-2015 zo’n 100 mensen verdacht van 
ebola; 15 daarvan zijn in isolatie geplaatst. 
Alle ebolatests bleken negatief.  |Ook bij begrafenissen werden alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen.

EbOla-uitbrakEn mEt >10 gErEgistrEErdE dOdElijkE slachtOffErs

Jaar land aantal dodelijke slachtoffers (sterftepercentage)
2014-2016 Guinee, sierra leone, liberia 11.316 (40%)

2014 Congo* 49 (74%)
2012 Congo 13 (36.1%)

2008-2009 Congo 15 (47%)
2007-2008 uganda 37 (25%)

2007 Congo 187 (71%)
2003 Congo 29 (83%)

2002-2003 Congo 128 (89%)
2001-2002 Congo 43 (75%)
2001-2002 Gabon 53 (82%)
2000-2001 oeganda 224 (53%)
1996-1997 Gabon 45 (74%)

1996 Gabon 21 (57%)
1995 Congo 250 (81%)
1994 Gabon 31 (60%)
1979 Zuid soedan 22 (65%)
1976 Zuid soedan 151 (53%)
1976 Congo 280 (88%)

*niet gerelateerd aan uitbraak West-afrika
Een goede bescherming is essentieel om 

met patiënten te kunnn werken.

ingEpakt
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Ebola is een van de dodelijkste virussen op aarde. Het blokkeert 
een deel van het immuunsysteem en weet zich zelfs bij 

overlevenden nog maanden in het lichaam te verstoppen.

heid haast onmogelijk. Ook het werken 
met besmette proefdieren is erg gevaar-
lijk. Tijdens laboratoriumwerk is drie-
maal een onderzoeker besmet geraakt; 
twee van hen stierven.

mechanisme

Het ebolavirus telt slechts zeven 
genen. Die coderen voor zeven 

eiwitten die ervoor zorgen dat het virus 
een gastheercel kan binnendringen en 
zich daar laten vermenigvuldigen. De 
genen liggen achter elkaar op een enkel-
voudige RNA-streng van in totaal 18.960 
nucleotiden. Deze streng zit opgerold 
in het virusdeeltje. Het virus is omringd 
door een lipidemembraan waar een glyco-
proteïne (GP) doorheen steekt. GP zorgt 
voor de eerste hechting met een gastheer-
cel. Een netwerk van VP24 en VP40 eiwit-
ten ondersteunt het membraan.

Het ebolavirus omringt zich door de 
hechting van GP eerst door het mem-

Ebola is een filovirus (filum betekent 
‘draad’ in het Latijn), een draadvor-
mig RNA-virus. Filovirussen zijn 

opvallend groot (het ebolavirus is min-
stens 970 nm lang) en meestal combine-
ren verscheidene eenheden tot een lint 
dat maximaal 14.000 nm lang kan zijn. 
Ter vergelijking: de meeste virussen zijn 
bolvormig met een diameter van 20-400 
nm. Ebola kent tot nu toe vijf subtypen, 
allemaal vernoemd naar de plek waar 
ze voor het eerst mensen besmetten: 
Congo, Sudan, Taï Forest (voorheen Côte 
d’Ivoire), Bundibugyo en Reston. Het 

ebolavirus dat in 2014 de epidemie in 
West-Afrika veroorzaakte is een Congo-
stam. 

Behalve groot is het ebolavirus ook 
opvallend dodelijk. De overlevingskansen 
lagen bij de grotere epidemie op ca. 60 %. 
Patiënten die in 2014-2015 naar zieken-
huizen in Europa en de VS zijn overgevlo-
gen, hadden een hogere overlevingskans 
dan patiënten in Afrika. Dit komt niet 
door de experimentele behandelingen 
die sommigen daar kregen, maar meer 
door ondersteunende maatregelen die in 
Afrika ontbreken, zoals intraveneus vloei-
stoffen toedienen, electrolyten aanvullen, 
tijdelijke dialyse of beademing.

De allereerste patiënt (de ‘indexpatiënt’) 
bij een ebola-uitbraak raakt besmet door 
het slachten, opeten of beet van een 
besmet dier. Welk dieren dragers zijn, is 
niet helemaal duidelijk, maar fruitetende 
vleermuizen zijn zeer verdacht. En ook 
van chimpansees, gorilla’s en antilopen is 
bekend dat ze het virus bij zich kunnen 
dragen. 

Is iemand eenmaal besmet dan kan 
het virus zich van mens-op-mens verder 
verspreiden via contact met lichaams-
vloeistoffen als bloed, diarree, braaksel 
en urine. Ebola overleeft ook buiten het 
lichaam een paar dagen. Daarom is het 
ook oppassen voor bijvoorbeeld lakens, 
serviesgoed en kleding van patiënten. 
Verspreiding van ebola via de lucht (nie-
zen of hoesten) of muggen is nog nooit 
aangetoond.

Waarom het ebolavirus zo gevaarlijk is 
niet precies duidelijk. Autopsie op patiën-
ten en het volgen van het virus in het 
lichaam is vanwege de hoge besmettelijk-

compacte
killer

Dwarsdoorsnede van het ebolavirus. De 
structuren van de belangrijkste eiwitten 
zijn getoond en gelabeld aan de zijkant. 
De cirkels vertegenwoordigen domeinen 

die te flexibel zijn om in de experimentele 
structuur te worden waargenomen.

ViralE EiwittEn

Het ebolavirus komt tevoorschijn uit een 
besmette cel.

ill
us

tra
tie

: D
av

id
 G

oo
ds

el
l.

Slechts zeven genen telt het ebolavirus.

NP vp35 vp40 GP vp30 vp24 L
3´ 5´

Fo
to

: n
ia

iD



5De basis
ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 79  |  nummer 321 e b o l a

systeem. Sperma en moedermelk kunnen 
tot negen maanden na de infectie nog 
actief virus bevatten. 

Naar schatting één op de vijf overleven-
den krijgt na weken of maanden last van 
een inwendige ooginfectie. Binnenin de 
oogbol wordt het ebolavirus actief en ver-
oorzaakt een ontsteking; goede behande-
ling is nodig om blindheid te voorkomen.

Eén overlevende, de Engelse verpleeg-
kundige Pauline Cafferkey, kreeg zes 
maanden nadat ze uit het ziekenhuis 
was ontslagen een hersenvliesontsteking 
doordat ebola zich in zenuwbanen had 
schuilgehouden en opnieuw een ontste-
king veroorzaakte. Ook haar infectie was 
inwendig en waarschijnlijk niet besmet-
telijk. Maar uit voorzorg is ze in strikte 
isolatie verpleegd. Tot nu toe is zij voor 
zover bekend de enige die dit overkwam. 

Bij geen enkele ebolapatiënt is het virus 
na 12 maanden nog aangetoond. |

braan van een gastheercel cel en dringt zo 
een cel binnen. Het virus kiest in eerste 
instantie vooral cellen van het immuun-
systeem (witte bloedcellen, macrofagen, 
dendritische cellen) uit: zij verspreiden 
het virus vervolgens via de lymfeklieren 
naar de lever en de milt, en naar het 
bloed.

Eenmaal in de cel zorgt RNA-polymerase 
in samenwerking met de eiwitten VP35, 
VP30 en NP dat het virus-RNA omgezet 
wordt in RNA dat leesbaar is voor de 
gastheercel. De gastheercel ziet het viraal 
RNA aan voor eigen RNA en gaat de viru-
seiwitten produceren. Die eiwitten zorgen 
ervoor dat weer nieuwe virusdeeltjes kun-
nen ontstaan. Virus-RNA en eiwitten ver-
zamelen zich met hulp van VP24 onder 
het celmembraan. Daar maken ze een 
bolvormige uitstulping in het membraan, 
die zich uiteindelijk van de cel afsplitst: 
een nieuw virusdeeltje.

aFweer blokkeren

Het binnendringende virus zorgt voor 
alarm in het lichaam: allerlei sig-

naalmoleculen komen vrij die reacties op 
gang brengen om het virus te bestrijden. 
Maar er is een belangrijke afwijking van 
het normale afweerpatroon: de ebola-
eiwitten VP24 en VP35 blokkeren de 
afweer verzorgd door type-I interferonen. 
Dit zijn de belangrijkste signaalmole-
culen van onze algemene afweer tegen 
virussen. Deze aangeboren afweer vormt 
een soort eerste barrière. Het detecteert 
bijvoorbeeld dubbelstrengs-RNA in de 
cel, iets dat in een menselijke cel nau-
welijks voorkomt. Ook brengen type-I 
interferonen de productie van tetherins 

op gang, eiwitten die het uitstulpen van 
het celmembraan tegengaan. Zo kunnen 
nieuwe virusdeeltjes een geïnfecteerde cel 
niet verlaten.

Ebola-eiwit VP35 lijkt dubbelstrengs-RNA 
af te schermen voor het immuunsysteem 
door er zelf op te binden. VP24 zorgt er 
onder andere voor dat signaalmolecule 
STAT1 niet in de celkern kan komen waar 
het normaal gesproken bij een infectie de 
productie van interferonen verhoogt. 

Ebola is zeker niet het enige virus dat 
het afweersysteem probeert te blokkeren, 
maar het lijkt hierin extreem effectief. 
Bovendien brengt het blokkeren van de 
type-I interferonen het gehele afweersy-
steem uit balans waardoor de afweer zelf 
bijdraagt aan het ziekteproces. Tenslotte 
is er een sterke apotose (geprogrammeer-
de celdood) van lymfocten, wat de afweer 
verder verzwakt.

Nadat eerst cellen van het immuunsy-
steem zijn geïnfecteerd, dringt het ebolavi-
rus ook cellen binnen aan de binnenzijde 
van bloedvaten, de buitenzijde van orga-
nen, bindweefsel, lever en bijnierschors. 
Bij dodelijke afloop van de ziekte zijn de 
lever en de milt vaak zwaar beschadigd. 
Ook is het stollingsmechanisme in het 
bloed vaak verstoord, wat leidt tot klonte-
ring en afsluiting van aderen. Ook uitdro-
ging (met het daarbij horende verlies van 
elektrolyten) speelt een grote rol bij het 
fataal verlopen van de infectie.

Verstoppertje

Wanneer een patiënt geneest van 
ebola is het virus binnen enkele 

dagen uit de bloedbaan verdwenen. Maar 
nu er meer dan 25.000 ebola-overleven-
den zijn, blijkt dat het virus zich nog 
lange tijd kan verschuilen op plaatsen die 
slecht bereikbaar zijn voor het immuun-

bij het maken van kopieën sluipen er fouten 
in de rna-sequentie van het ebolavirus. 

sommige fouten leveren voordeel op en zijn 
daardoor blijvertjes. Zo evolueert een virus con-
stant en kan het gevaarlijker worden. Grote vrees 
is dat een virus als ebola bij een grote uitbraak 
veel kans krijgt zich aan te passen en zo besmet-
telijker kan worden.  maar zowel Chinees als 
amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat het 
ebolavirus zich niet sneller veranderde gedu-
rende deze epidemie dan in de voorgaanden. 
Wijzigingen vonden vooral plaats in het glyco-
proteïne, het eiwit waarmee het virus zich aan 
een nieuwe gastheercel hecht. maar er zijn geen 
aanwijzingen dat het virus hierdoor besmettelij-
ker of gevaarlijker is geworden voor de mens. |

EbOla-EVOlutiE

De palmvleerhond is een mogelijke bron van ebola.

bloedonderzoek na ebola-uitbraken in 1997 
en 2000 heeft aangetoond dat een deel 

van de mensen rondom ebolaslachtoffers wel 
besmet is geraakt maar niet ziek is geworden. 
Zij hebben antilichamen in hun bloed zonder 
ziek te zijn geweest. Dat betekent dat ze van 
nature immuun zijn. De gevonden aantallen 
zijn zelfs hoog: 71 en 46 %. een dergelijke 
studie is nog niet gedaan in West-afrika, maar 
de amerikaanse ecoloog/epidemioloog steve 
bellan denkt dat ook daar natuurlijke resisten-
tie veel voorkomt en dat dit de epidemie ook 
heeft afgeremd. hij pleitte in the lancet voor 
onderzoek naar de oorzaak van deze natuurlijke 
resistentie omdat het kennis kan opleveren voor 
geneesmiddelen. |

natuurlijkE rEsistEntiE
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tijdens de epidemie in West-afrika kregen ebolapatiënten 
experimentele geneesmiddelen en vaccins. Het leverde een werkend 

vaccin op, maar nog geen geneesmiddel.

Tegen ebola bestaat geen geregi-
streerd medicijn of vaccin. Dat was 
het idee toen in 2014 de epidemie 

in alle hevigheid uitbrak in West-Afrika. 
Toen de Wereldgezondheidsorganisatie 
op het hoogtepunt van de epidemie de 
farmaceutische wereld opriep om met 
mogelijke reddingsmiddelen naar voren 
te komen, bleken er toch verschillende op 
de plank te liggen. 

De meeste middelen waren echter nau-
welijks getest. Gewoonlijk kost het zeker 
anderhalf jaar om een veldstudie voor te 
bereiden, maar nu ging na drie maanden 
de eerste trial van start. Sommige studies 
strandden snel. Een vijftal patiënten in 
Monrovia kreeg bijvoorbeeld de virusrem-
mer brincidofovir, maar meer patiënten 
kwamen er niet. De Japanse virusrem-
mer favipiravir kon wel worden getest. 
Favipiravir is een pyrazinecarboxamide-
derivaat dat het enzym RNA-polymerase 
remt. Dit enzym hebben RNA-virussen 
zoals ebola nodig om hun genetisch 
materiaal om te zetten in RNA dat de 

gastheercel kan aflezen. Bij ebola-patiën-
ten in de beginfase van de ziekte halveert 
het middel de sterfte, maar ernstig zieken 
helpt het niet.

Andere experimentele middelen stelden 
teleur. TKM-100802 bestaat uit korte stuk-
jes RNA (siRNA, small interfering RNA) 
die plakken aan het virus-RNA omdat 
ze daarvoor precies de juiste sequen-
tie hebben. Omdat dubbelstrengs RNA 
lichaamsvreemd is, wordt het vervolgens 
afgebroken, is de theorie. In geïnfec-
teerde cavia’s en apen stopte het middel 
virusvermenigvuldiging en alle proefdie-
ren genazen; in mensen was er echter 
geen effect te bespeuren. 

synthetisch antilichaam

Het toedienen van bloedplasma van 
overlevenden had bij de laatste 

epidemie vermoedelijk geen significant 
effect, wel bij een eerdere epidemie. Het 
idee was dat antilichamen in het donor-
bloed het virus helpen uitschakelen. 
Maar een synthetisch antilichaam lijkt 
wel een positief effect te hebben: het 
middel Zmapp, ontwikkeld door Mapp 
Biofarmaceutische, LeafBio, Defyrus, 
de Amerikaanse regering en de Public 
Health Agency van Canada.

Microbiologen isoleerden uit de milt 
van een met ebola besmet proefdier cel-
len die antilichamen produceren. Daaruit 
selecteerden ze weer de cellen die de 
sterkst bindende antilichamen maken 
tegen ebola. Vervolgens achterhaalden 
ze de DNA-sequenties die coderen voor 
de bindende delen. Die sequenties com-
bineerden ze met bekende sequenties 

voor stabiele humane antilichamen. 
Samengevoegd ontstaat zo de DNA-code 
voor een ‘vermenselijkte’ versie van een 
antilichaam tegen ebola dat niet zelf 
afweer oproept. 

In proefdierexperimenten bleek Zmapp 
effectief, vooral in het beginstadium van 
de ziekte. Er was in 2014 echter slechts 
een beperkte voorraad beschikbaar, die 
naar een vijftiental geëvacueerde artsen 
en verpleegkundigen ging; de meeste 
van hen overleefden. Later is Zmapp 
ook in West-Afrika getest. Ook daar leek 
het middel een positief effect te hebben, 
maar opnieuw was de groep patiënten 
(72) te klein om een definitieve uitspraak 
te doen. Inmiddels zijn er grotere voorra-
den voorhanden die onderzoekers bij een 
nieuwe uitbraak kunnen testen.

Inmiddels hebben wetenschappers 
van het Amerikaanse Scripps Research 

Epidemie brengt

vaccin

Het experimentele middel Zmapp wordt 
geproduceerd in genetisch gemodificeerde 

tabaksplanten.

Van de 2.000 mensen die in 2014 in Liberia 
het vaccin VSV-EBOV kregen toegediend, 

werd niemand ziek.
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Institute bijna 300 verschillende antili-
chamen tegen ebola uit het bloed van 
een overlevende geïsoleerd. De meest 
effectieve blijken gericht op de stam van 
het paddenstoelvormige eiwit GP. De 
wetenschappers hebben alle bijbehorende 
DNA-sequenties gepubliceerd zodat ze 
kunnen bijdragen aan het maken van de 
meest effectieve synthetische antilicha-
men. 

Vaccins

Toen eind 2013 de ebola-epidemie in 
West-Afrika uitbrak waren er twee 

experimentele vaccins. In  proefdierstu-
dies bleken ze werkzaam, maar op men-
sen waren ze niet getest. In september 
2014 kreeg een eerste gezonde vrijwil-
liger een ebolavaccin, ChAd3-Zebov, 
van het Amerikaanse onderzoeksinsti-
tuut NIAID en farmaceutisch bedrijf 
GlaxoSmithKline. Dat is een verkoud-
heidsvirus waaraan het ebolagen voor het 
eiwit GP is toegevoegd. Het gemodificeer-
de verkoudheidsvirus vermeerdert zich in 
het lichaam, maar wordt na enkele dagen 
netjes opgeruimd. Ondertussen produ-
ceert het virus de ebola-eiwitten zodat 

het lichaam ook daar antilichamen tegen 
aanmaakt. Komt iemand na vaccinatie in 
aanraking met het ebolavirus, dan is het 
immuunsysteem voorbereid.

Het tweede vaccin, VSV-EBOV, is bedacht 
door het nationale microbiologielabora-
torium van Canada. Farmaceut Merck 
ontwikkelde het verder met Newlink 
Genetics. VSV-EBOV werkt op een verge-
lijkbare manier, maar is gericht tegen het 
GP-eiwit van een andere ebola-stam. 

De vaccins gaven geen grote bijwer-
kingen bij gezonde vrijwilligers, waarop 
beide vaccins toestemming kregen van 
de WHO voor tests in West-Afrika. Vanaf 
maart 2014 zijn eerst 1.500 ebola-hulp-
verleners in Liberia met ChAd3-Zebov 
ingeënt (op vrijwillige basis). 800 hulp-
verleners in Guinee haalden een VSV-
EBOV prik. Omdat Merck het VSV-EBOV 
in grote hoeveelheden kon leveren, koos 
de WHO dit vaccin in april voor ring-
vaccinaties. Daarbij gaan hulpverleners 
op zoek naar alle recente contacten van 
een nieuwe ebolapatiënt: familieleden, 
buren, vrienden, collega’s etc.  Zij gaan in 
quarantaine, maar krijgen ook allemaal 
het vaccin aangeboden. Het is dezelfde 

inentingsstrategie waarmee ooit de pok-
ken zijn uitgeroeid. 

Hierbij dook wel een dilemma op. 
Iedereen vaccineren redt waarschijnlijk 
de meeste levens. Maar alleen een dub-
belblind onderzoek met een niet-gevac-
cineerde controlegroep levert hard bewijs 
voor de werkzaamheid. Besloten werd om 
de helft van alle getraceerde contacten 
direct te vaccineren. De andere helft kreeg 
een placebo en na 21 dagen (de maximale 
incubatietijd) alsnog het vaccin. Het lot 
bepaalde wie vaccin of placebo kreeg.

Van de ruim 2.000 mensen die het vac-
cin direct kregen, werd niemand ziek, 
en iedereen was tien dagen na vaccinatie 
ebolavrij. In de placebogroep kregen 16 
mensen ebola. Het was voldoende aan-
wijzing om het onderzoek te stoppen en 
íedereen die risico liep te vaccineren. De 
producenten leggen nu voorraden aan 
voor toekomstige epidemieën. ‘Een voor-
beeld voor de inzet van experimentele 
vaccines bij eventuele volgende epidemie-
en’, noemt hoogleraar virologie Marion 
Koopmans de gekozen aanpak van ring-
vaccinaties. |

een ebolatest mag uiteraard geen patiënt mis-
sen, maar ook niet iemand ten onrechte 

aanwijzen als besmet. De huidige standaard is 
een genetische test (real time pCr) die virus-rna 
aantoont. De pCr-test vraagt relatief complexe 
apparatuur en geschoolde laboranten. Daarnaast 
is tijd een factor: transport van afgelegen centra 
naar centrale laboratoria kostte bij de laatste 
epidemie veel tijd. Dat betekent dat de mogelijke 
ebolapatiënt al die tijd in quarantaine moet blijven 
of geïsoleerd moet worden verpleegd. in oktober 
2014 riep de Who wetenschappers en bedrijven 
op prototypes aan te leveren van snellere en meer 
praktische ebolatests.
het amerikaanse bedrijf Corgenix leverde de 
reeboV sneltest die genoeg heeft aan één drup-
pel bloed, een vingerprikje. niet het virus-rna 
wordt aangetoond, maar het ebola-eiwit Vp40 
met behulp van een antilichaam. De uitslag is bin-
nen 15 minuten door verpleegkundigen af te lezen 
dankzij een kleurreactie. ideaal lijkt het, maar de 
sneltest wijst helaas ook acht op de honderd men-
sen ten onrechte aan als besmet, wat in praktijk 
betekent dat er altijd een bevestiging middels een 
pCr-test nodig is.
Daarom blijft de zoektocht naar een sneltest 
doorgaan. onderzoeksinstituut mit koppelt 

nanodeeltjes met zilver aan ebola-antilichamen 
om de test gevoeliger te maken, en combineert 
die bovendien meteen met een test op virussen 
die vergelijkbare symptomen geven als ebola 
zoals gele koorts en dengue. een Chinese onder-
zoeksgroep werkt aan een gevoeligere test met 
magnetische nanodeeltjes. |

snEltEst

een les die de Who trok uit de ebola-epide-
mie, is dat bij een internationale medische 

noodtoestand iedereen direct vrij toegang moet 
hebben tot alle beschikbare wetenschappelijke 
informatie over de ziekteverwekker. Dat gebeur-
de vervolgens begin 2016 bij de zika-epidemie. 
uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften en 
gezondheidsinstellingen maakten alle publicaties 
over het zika-virus vrij toegankelijk. ook kunnen 
wetenschappers tijdens de noodtoestand nieuwe 
resultaten direct openbaar maken zonder te vre-
zen dat die later niet meer publiceerbaar zijn. |

EbOla-infOrmatiE OpEnbaar

Veilig werken met ebola in analyselab.
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Ebolaverpleegkundigen zijn vaak onherkenbaar door hun 
beschermende kleding. Daarom wordt hun naam op het hoofd of 

schort geschreven.
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