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Situering van het proefschrift  
 
Mensen die besmet zijn met het poliovirus lopen 
grote kans om de ziekte poliomyelitis te 
ontwikkelen. Door deze ziekte geraken veelal één 
of meerdere ledematen verlamd. Dankzij een 
grootschalige vaccinatiecampagne van de 
wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is men er 
reeds in geslaagd om het aantal ernstige gevallen 
van polio in 20 jaar tijd te laten dalen van 
350.000 verlammingen tot minder dan 2.000 
verlammingen in 2011. Het ultieme doel van de 
WHO is het poliovirus volledig van de aardbol te 
laten verdwijnen. Maar zover is het nu nog niet. 
Men heeft ingezien dat door complicaties met het 
poliovaccin zelf en door een mogelijke dreiging 
van bioterroristen in de toekomst, het niet zo 
simpel is als oorspronkelijk gedacht om enkel en 
alleen met vaccinatie het poliovirus uit te roeien.  
 
Men is nu op zoek naar geneesmiddelen die de 
schade bij een uitbraak kunnen beperken. In een 
eerste deel van deze studie werden scheikundige 
stoffen die op de eiwitmantel van poliovirus 
binden, getest op hun antivirale activiteit. Er 
werd één molecule ontdekt, R75761 genaamd, 
die de vermenigvuldiging van de drie 
verschillende serotypes van het poliovirus in 
celculturen tegenhoudt. Tijdens een tweede deel 
werden enkeldomein antigeen-bindende 
fragmenten van kameel-specifieke zware keten 
antilichamen ontwikkeld tegen het poliovirus. In 
in vitro proeven werd aangetoond dat deze 
antilichaam fragmenten, of ook wel nanobodies 
genoemd, cellen beschermden tegen een infectie 
met poliovirus. Beide componenten kunnen 
dienen als basis om nieuwe geneesmiddelen te 
ontwikkelen tegen het poliovirus waardoor de 
strijd tegen polio kan gewonnen worden. 
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