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Depuis des temps immémoriaux, les phages contrôlent les
bactéries sur notre planète. Lorsque l’homme les découvre au
début du XXe siècle, il les applique immédiatement en médecine. Les services médicaux militaires jouent un rôle crucial
dans le développement de la phagothérapie. Mais après la
Seconde Guerre mondiale, les antibiotiques obtiennent la préférence de l’industrie et des décideurs politiques occidentaux.
Aujourd’hui, les phages sont une fois de plus mis en avant
comme un moyen prometteur pour offrir une solution à l’actuelle crise des antibiotiques. Au vu du potentiel durable de cet
outil dans la lutte incessante de l’humanité contre les maladies
infectieuses, il semblerait que ce ne soit plus qu’une question
de temps avant que le terme « phage » devienne un concept.
Cela dépendra néanmoins de la crédibilité des scientifiques
et du contexte socio-économique et politique dans lequel ils
travaillent.

107

Faagtherapie

108

Dokters hebben te veel en vaak onnodig antibiotica voorgeschreven. Hierdoor
hebben schadelijke bacteriën in een onnatuurlijk hoog tempo en in steeds
toenemende mate resistentie tegen deze antibiotica ontwikkeld. Een steeds
kwistiger gebruik van antimicrobiële stoffen in de veehouderij en in de vis- en
garnalenkweek heeft de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen
(BRMO’s) verder in de hand gewerkt. Voor snel evoluerende en genetisch veelzijdige bacteriën bleek het een koud kunstje om de werkingsmechanismen van
antibiotica, die voor de laatste tien jaar min of meer “statisch” zijn gebleven
– als het ware bevroren in tijd en evolutie – te omzeilen. Ook in de natuur zijn
bacteriën de door hun concurrenten geproduceerde antibiotica voortdurend te
slim af. Het verschil is dat deze natuurlijke concurrenten op hun beurt reageren
met een natuurlijke selectie van stammen die aangepaste werkzame antibiotica
produceren.
De autoriteiten sturen steeds meer aan op een spaarzaam gebruik van antibiotica. Voor de industrie is dit uiteraard geen aantrekkelijk perspectief. De kosten
van onderzoek, ontwikkeling en marketing zijn immers groot en daartegenover
staat een beperkte afname van het product. De farmaceutische industrie is dus
niet enthousiast om verder te gaan met de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.
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De termen “superbacterie”, “vleesetende bacterie”, “MRSA” en “ziekenhuisbacterie”, die in de media gebruikt worden om verschillende soorten antibioticaresistente ziekteverwekkende bacteriën aan te duiden, zijn sluipenderwijs gemeengoed geworden. Er wordt geschat dat in 2007 in Europa 400.000 personen
werden geïnfecteerd met multiresistente bacteriën, met 25.000 sterfgevallen tot

Elektronenmicroscopie van fagen (blauwgroen)
die een bacterie (geel) infecteren.
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gevolg. Elk jaar sterven in België naar schatting 850 mensen aan infecties met
bacteriën die niet meer op antibiotica reageren.
Omdat bacteriën de huidige antibiotica te slim af zijn en de pijplijn met nieuwe
antibiotica bijna leeg is, dreigt de opmars van “superbacteriën” ongehinderd door
te gaan en wordt de moderne samenleving bedreigd met een terugkeer naar
het preantibiotica-tijdperk, toen bacteriële infecties de belangrijkste oorzaak
van morbiditeit en mortaliteit waren. Nieuwe initiatieven om de antibioticaresistentieproblematiek aan te pakken zijn dus meer dan dringend nodig.
Een van deze initiatieven is de faagtherapie. Faagtherapie is een proces waarbij
virussen van bacteriën (bacteriofagen of kortweg fagen) specifiek kwaadaardige bacteriën infecteren, terwijl ze onschadelijke bacteriën, mensen, dieren
en planten ongedeerd laten. Net als alle virussen zijn ze natuurlijke biologische
entiteiten bestaande uit een kern van nucleïnezuren (het genoom) die ingesloten
is in een mantel van eiwitten (capside). De meeste fagen hebben een “staart”
waarmee ze genetisch materiaal in hun gastheer injecteren en staartvezels
waarmee ze zich aan de celwand van bacteriën binden. Lytische fagen hechten
zich aan receptoren in de celwand van bacteriën, injecteren hun genetisch
materiaal door het bacteriële membraan en kapen vervolgens de “machinerie”
van de bacterie, die gedwongen wordt aan de lopende band faagcomponenten
(nucleïnezuren en eiwitten) te produceren. Geïnfecteerde bacteriën worden
als het ware omgevormd tot productie- en assemblagefabrieken voor fagen.
Ten slotte wordt de bacteriële celwand vernietigd (lyse) door de toenemende
druk van de vermenigvuldigende fagen, of door de activiteit van faagenzymes
(endolysines), waardoor tientallen nieuwe fagen losgelaten worden in de omgeving waar ze op zoek gaan naar nieuwe gastheren. Lytische fagen zijn dus
eigenlijk zelfvermenigvuldigende antibacteriële middelen. Bovendien staat de
capaciteit van fagen om bacteriën te infecteren los van de antibioticagevoeligheid van deze laatste.
Fagen zijn ongeveer veertig maal kleiner dan bacteriën en zijn alomtegenwoordig.
Ze zwermen overal om (en in) ons heen. Zo zijn ze bijvoorbeeld te vinden in de
bodem, in zee- en rivierwater, in voedsel zoals yoghurt, kaas of salami, in planten,
dieren en mensen. Waar bacteriën aanwezig zijn, zijn ook fagen aanwezig. Met
een geschat aantal van 1031 komen ze tienmaal meer voor dan bacteriën en zijn
ze de meest voorkomende biologische entiteiten van onze biosfeer. Een druppel
zeewater kan miljarden fagen bevatten. In feite zou men kunnen zeggen dat we
leven in een oceaan van fagen.
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Het is theoretisch onmogelijk voor een faag om een eukaryote cel binnen te
dringen en zich te (laten) vermenigvuldigen, omdat een eukaryote cel de hiervoor vereiste prokaryoot-specifieke aanhechtingsfactoren (celwandreceptoren)
ontbreekt en de fagen niet de juiste eukaryoot metabolisme-beïnvloedende
eigenschappen hebben. Maar dit betekent niet automatisch dat alle fagen veilig
zijn in een therapeutische context. Voor de meeste faag-aficionados werd de
veiligheid van faagtherapie ruimschoots bewezen in het verleden door de massale
toediening van fagen aan mensen. Er is echter meer onderzoek nodig indien we
een aantal (vergezochte) veiligheidsrisico’s willen uitsluiten.
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De Ganges in India, waar de Britse bacterioloog Ernest Hankin in 1896 een agens ontdekte
dat cholerabacteriën doodde. Frederic Twort (1915) en Félix d’Herelle (1917) ontdekten dat
het agens eigenlijk een virus van bacteriën was.

In 1896 merkte de Britse bacterioloog Ernest Hankin op dat een component
van het water van de Ganges (India) de schadelijke cholerabacteriën kon doden. In 1915 ontdekte ook de Britse bacterioloog Frederick Twort een agens
of fenomeen dat bacteriën doodt. Een van de hypothesen die hij vooropstelde
was dat dit agens een virus kon zijn dat op bacteriën groeide en ze vernietigde.
Ondertussen en onafhankelijk van Tworts onderzoek meldde de Frans-Canadese
avonturier-microbioloog Félix d’Herelle – geboren als Hubert Augustin Félix
Haerens – in 1917 dat hij een onzichtbare microbe had ontdekt die de dysente-
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riebacterie doodde. Voor d’Herelle was er geen twijfel over zijn ontdekking: een
virus dat parasiteert op bacteriën, een natuurlijke verdediging tegen bacteriën.
D’Herelle noemde het virus een bacteriofaag ofwel bacterie-eter (van het Griekse
“phagein”, wat “eten” betekent). D’Herelle zag ook meteen het therapeutische
potentieel van deze fagen in. De eerste therapeutische toepassing van fagen
gebeurde in 1919, in Parijs, waar d’Herelle fagen gebruikte in de behandeling
van patiënten die aan bacteriële dysenterie leden. In 1923 merkte George Eliava, een Georgische microbioloog, dat de cholerabacterie uit waterstalen van
de Mtkvari die door Tbilisi stroomt na enkele dagen verdwijnt en legde de link
met de een paar jaren eerder door d’Herelle ontdekte fagen. D’Herelle werd door
Eliava in Tbilisi uitgenodigd en ze voerden vervolgens samen onderzoek naar
fagen in een nieuw opgericht instituut in Tbilisi, dat later ter ere van Eliava
het “George Eliava Institute of Bacteriophage, Microbiology and Virology”
gedoopt werd. De wetenschappers ontdekten tientallen fagen die veel bacteriële
infecties konden bestrijden en de fagen werden een onderdeel van de reguliere
geneeskunde in de toenmalige Sovjetrepubliek Georgië. In 1933 richtte Felix
d’Herelle het “Laboratoire du bactériophage” op in Parijs, waarin vijf commerciële faagbereidingen geproduceerd werden. Ze werden op de markt gebracht
door het Franse bedrijf Robert et Carrière, dat later werd overgenomen door
L’Oréal. In de jaren dertig, in de Verenigde Staten (VS), commercialiseerden
farmaceutische reuzen zoals Eli Lilly, Parke-Davis, Squibb & Sons (tegenwoordig
“Bristol-Meyers Squibb”) en de Swann-Meyers-divisie van Abbott Laboratories
verschillende faagbereidingen.
Alhoewel d’Herelles studies grote commerciële en wetenschappelijke successen hadden ervaren in de jaren 1920 en 1930, verwaterde in de jaren 1940 het
faagonderzoek in Noord-Amerika en West-Europa. Volgens de meeste hedendaagse auteurs was de wijdverspreide marketing en succesvolle introductie van
het commercieel interessante en gebruiksvriendelijke antibioticum penicilline
in de medische praktijk de belangrijkste reden voor het verdere gebrek aan
belangstelling in d’Herelles onderzoek. De aanvaarding van een experimenteel
systeem is afhankelijk van de geloofwaardigheid van de wetenschapper en de
socio-economische en politieke context waarin hij werkt. De antibioticatherapie
en de traditionele benaderingen van uitbraakpreventie door middel van sanitaire
maatregelen en vaccinaties kregen uiteindelijk de voorkeur van de wetenschappelijke gemeenschap, de industrie en de beleidsmakers. Opmerkelijk is dat in de
Sovjet-Unie en in sommige Oost-Europese landen het gebruik en de ontwikkeling
van faagtherapie en faagprofylaxe is blijven doorgaan.
Historisch gezien waren de militaire gezondheidsdiensten van voornamelijk
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het Rode Leger, en in mindere mate ook Duitsland, pioniers in faagtherapieonderzoek en -ontwikkeling, omdat fagen nuttig bleken voor de behandeling van
wondinfecties (zoals koudvuur) en het voorkomen van slopende epidemieën van
maag- en darmontstekingen van bacteriële oorsprong (zoals dysenterie) onder
de troepen in de Tweede Wereldoorlog. Faagtherapie liet toe om vroegtijdig
wonden dicht te naaien en open botbreuken met gipsverbanden te fixeren. Door
faagtherapie daalde het aantal dagen ziekenhuisopname, waardoor soldaten
eerder konden worden teruggestuurd naar het slagveld, wat belangrijk was in
oorlogstijd.
Na de oorlog bleven wetenschappers in de Sovjet-Unie deze therapie toepassen,
maar door de Koude Oorlog bereikten hun onderzoeksresultaten het Westen niet.
Bijgevolg is de huidige kennis met betrekking tot het therapeutische gebruik
van fagen voornamelijk gebaseerd op waarnemingen in vitro, diermodellen,
veiligheidsstudies bij gezonde mensen en decennia van empirische klinische
ervaring in de voormalige Sovjet-Unie en haar Oost-Europese satellietstaten,
met een belangrijke rol voor het Eliava-Instituut in Tbilisi (Georgië), verschillende instituten in Rusland en het Hirszfeld-Instituut in Wroclaw (Polen).

fagEn, gEEn rEgulIErE gEnEEsmIDDElEn
Het grootste nadeel van faagtherapie is de gastheerspecificiteit van de fagen. Eén
faag kan maar een deel van de isolaten van een bacteriële soort vernietigen. Een
arts moet dus eerst weten welke bacterie de infectie heeft veroorzaakt en moet
dan een potente faag selecteren alvorens tot de behandeling van de patiënt over
te gaan. In tegenstelling tot antibiotica bestaan er geen breedspectrumfagen.
Dit probleem kan eventueel opgelost worden door te werken met cocktails van
fagen met een zo breed mogelijk gastheerbereik. Dit nadeel is echter tegelijkertijd
ook een voordeel. De gastheerspecificiteit verhindert namelijk het afdoden van
de goedaardige commensale bacteriën van de patiënt.
Het grootste voordeel van fagen ten opzichte van antibiotica is echter hun
evoluerende en zelfvermenigvuldigende karakter. Tot 50% van de bacteriële
sterfte is te wijten aan faaggeïnduceerde lyse, vandaar dat bacteriën een sterke
natuurlijke selectie voor faagresistentie vertonen. Lytische fagen kunnen zich
dan weer alleen verspreiden door bacteriën te infecteren en te lyseren, daarom
vertonen zij een sterke selectie tot het overwinnen van deze bacteriële faagresistentie. Deze interactie leidt tot antagonistische co-evolutie, een wapenwedloop
bestaande uit de herhaalde opkomst van nieuwe faaginfectiviteit en bacteriële
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afweermutaties. Deze co-evolutie tussen bacteriën en fagen resulteert in een
voortdurende onderdrukking van bacteriële dichtheden waarvan de klinische
significantie nog steeds niet onweerlegbaar bewezen werd. Fagen hebben net
zoals alle virussen geen belang erbij hun gastheer volledig uit te roeien, maar
ze zouden wel de densiteit aan infecterende bacteriën kunnen terugdringen
(controleren), waarop het immuunsysteem en/of antibacteriële middelen zoals
antibiotica de klus kunnen afmaken. In natuurlijke populaties spelen fagen wel
degelijk een belangrijke rol in de controle van bacteriële dichtheden en er zijn
aanwijzingen dat de antagonistische faagbacterie-co-evolutie hierin cruciaal is.
Fagen bleken bijvoorbeeld een belangrijke rol te spelen in het beëindigen van
cholera-epidemieën. In Bangladesh merkten Shah Mohammad Faruque en zijn
collega’s een omgekeerde correlatie op tussen seizoensgebonden epidemieën van
cholera en de prevalentie van cholerafagen in de omgeving. De verwijdering van
fagen, bijvoorbeeld door ernstige overstromingen, bevorderde de verspreiding
van Vibrio cholerae. De faagvermeerdering in vivo in cholerapatiënten tijdens
een cholera-epidemie leidde echter tot een cholerafaagtoevloed in de omgeving
(bijvoorbeeld via afvalwater naar de rivieren), waardoor de concentratie van
Vibrio cholerae in de omgeving daalde en de epidemie ingedijkt werd. Recent
suggereerden Barr en zijn collega’s dat er een symbiotische relatie bestaat tussen fagen en hun dierlijke gastheren, waarin fagen in de intestinale mucosa
de onderliggende weefsels actief beschermen tegen bacteriële pathogenen.
Onderzoek toonde ook aan dat fagen en antibiotica sterker werken samen dan
afzonderlijk (synergie). Bacteriën hebben een beperkte hoeveelheid energie en
dienen deze dan te verdelen over twee fronten.
Maar co-evolutionair antagonisme zou ook wel eens negatieve gevolgen kunnen
hebben. Zo toonde het team van professor Angus Buckling aan de universiteit
van Oxford (UK) aan dat fagen, in vitro, het ontstaan van zogenaamde mutatorbacteriën konden versnellen. Deze mutators vertonen een verhoogde mate
van resistentieontwikkeling tegen antibiotica en kunnen ook sneller virulentie
verwerven. Faagtherapie mag dus niet op grote schaal en zonder beperkingen
worden ingevoerd, zonder eerst studies over de mogelijke gevolgen van de natuurlijke antagonistische co-evolutie te verrichten. Uiteindelijk zou het kunnen
dat het gebruik van fagen enkel verantwoord is in specifieke (niche) klinische
contexten, in combinatie met andere antibacteriële middelen (antibiotica) en
onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld dosering).
Het is dus duidelijk dat therapeutische fagen zeer verschillend zijn van klassieke
(chemische moleculaire) geneesmiddelen zoals antibiotica. In plaats daarvan
zijn het natuurlijke biologische entiteiten die een belangrijke rol spelen bij het
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HInDErnIssEn
Dit hoofdstuk behandelt de obstakels die een herintroductie van fagen in de
moderne geneeskunde in de weg staan. Uit een analyse van de huidige Europese
regelgeving en meerdere gesprekken met experts en bevoegde autoriteiten is
gebleken dat hoewel de ontwikkeling en marketing van fagen als geneesmiddelen technisch mogelijk is, deze in de praktijk niet compatibel is met flexibele
en duurzame faagtherapieconcepten.
In 2008 ontwikkelden onderzoekers van het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA), in samenwerking met het Eliava-Instituut (Nina Chanishvili),
de Universiteit Gent (Mario Vaneechoutte), de KU Leuven (Rob Lavigne) en
het Research Institute for Genetics and Selection of Industrial Microorganisms in Moskou (Victor Krylov), een bacteriofaagcocktail (BFC-1) tegen
de meest voorkomende kwaadaardige bacteriën in het brandwondencentrum
van het MHKA in Brussel. De cocktail werd op kleine schaal geproduceerd, in
overeenstemming met relevante kwaliteits- en veiligheidsnormen zoals steriliteit, apyrogeniciteit, pH, houdbaarheid en analyse van het genoom en het
proteoom. Dit specifieke productieproces werd in 2009 door Maia Merabishvili
et al. gepubliceerd in PLOS ONE. Na goedkeuring door een toonaangevend
Medisch Ethisch Comité (van de Vrije Universiteit Brussel) werd faagcocktail
BFC-1 toegepast in een kleine pilootstudie in het brandwondencentrum van het
MHKA (tien applicaties).
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handhaven van het evenwicht in bacteriële populaties in de natuur, inclusief in
de mens. Faagtherapie is daarom volledig in lijn met de principes van de evolutionaire geneeskunde, in het Engels ook wel Darwinian medicine genoemd,
waarbij medische aspecten van menselijke pathogenen vanuit het oogpunt van
de evolutietheorie bekeken worden.

Faagcocktail BFC-1 in het Militair Hospitaal Koningin Astrid. Foto: .
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Onlangs oordeelde de Europese Commissie dat de geneesmiddelenregelgeving
van toepassing is op faagtherapie. We zijn het niet eens met dit standpunt. De
evolutionaire capaciteit van fagen om snel bacteriële resistentie te overwinnen
maakt ze geschikt voor flexibele therapeutische toepassingen. Om dit belangrijke voordeel van fagen ten opzichte van conventionele “statische” medicijnen
zoals antibiotica te exploiteren, mogen faagcocktails niet onderworpen worden
aan het langdradige proces van geneesmiddelenontwikkeling, -productie, -registratie en marketing. Georgische en Poolse faagtherapiecentra onderhouden
uitgebreide collecties therapeutische fagen, die regelmatig worden uitgebreid
met nieuwe fagen, waardoor het gastheerbereik vergroot en aangepast wordt
aan de steeds veranderende bacteriële populaties. Bovendien kan de efficiëntie
van de fagen gemakkelijk worden verbeterd door selectie in vitro van faagmutanten die een grotere infectiviteit vertonen. Zo was het voor Maia Merabishvili
(sinds 2009 werkzaam bij Defensie) mogelijk om krachtige lytische fagen tegen
problematische enteroaggregatieve E. coli te verkrijgen, zowel door isolatie van
nieuwe fagen uit de omgeving als door selectie en “verbetering” van fagen uit
de bestaande verzameling van het Eliava-Instituut, en dit in een paar dagen.
Als zodanig hadden deze fagen gebruikt kunnen worden om de E. coli O104:H4uitbraak, die de dood van meer dan 50 patiënten in Duitsland veroorzaakte, te
helpen controleren. Helaas, deze fagen konden niet gebruikt worden in deze
context, omdat het volgens de bestaande geneesmiddelenwetgeving jaren zou
hebben geduurd om zo’n O104:H4-faagbereiding te ontwikkelen, produceren
en registreren. Omdat fagen soort- en vaak zelfs stamspecifiek zijn, is het zeer
waarschijnlijk dat de huidige O104:H4-specifieke faagpreparaten niet actief zullen zijn tegen mogelijke toekomstige uitbraken van enteroaggregatieve E. coli.
Actieve breedspectrumfaagcocktails tegen de bacteriën waarvan de wetenschap
vermoedt dat ze in de (nabije) toekomst problemen zullen veroorzaken, kunnen
op voorhand worden ontwikkeld als eerstelijnsbehandeling bij acute problemen
(bijvoorbeeld bij bacteriële oorlogsvoering). Maar we moeten in gedachten
houden dat sommige van deze cocktails onvermijdelijk zullen mislukken als
gevolg van de grotere biodiversiteit buiten het laboratorium, en dat de cocktails
die in eerste instantie werken regelmatig zullen moeten worden bijgewerkt als
gevolg van het ontstaan van faagresistentie. Er zijn namelijk aanwijzingen dat
bacteriële resistentie tegen fagen, zelfs tegen cocktails die meerdere krachtige
fagen bevatten, onvermijdelijk en gemakkelijk zal optreden.
Bovendien vereisen de hoge kosten van de ontwikkeling en marketing van een
geneesmiddel (miljoenen euro’s) een sterke bescherming van de investeringen
(durfkapitaal). Vandaag geldt namelijk het paradigma “no intellectual property protection (IPP), no investment”. Patenten op natuurlijk voorkomende
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entiteiten (zoals natuurlijke fagen) zijn echter niet vanzelfsprekend. Er bestaan uiteenlopende standpunten tussen Europa en de VS met betrekking tot
het patenteren van biologisch materiaal. Naast de vereisten van originaliteit,
inventiviteit en industriële toepasbaarheid (dit geldt voor zowel Europa als de
VS) is met het oog op de octrooieerbaarheid in Europa een bepaalde technische
ingreep nodig om de faag uit zijn natuurlijke omgeving te isoleren en moet de
geïsoleerde faag goed worden gekarakteriseerd. Echter, deze “technische ingreep” is in principe bekend (publiek domein) sinds de jaren 1920 en de eis dat
de faag goed gekarakteriseerd moet worden, ligt voor de hand en is technisch
niet bijzonder moeilijk te realiseren. In de VS kan men enkel fagen patenteren
indien ze duidelijk verschillen van hun tegenhangers in de natuur. Nochtans zijn
de natuurlijke fagen, die in duurzame faagtherapie gebruikt worden, (nagenoeg)
identiek aan deze die men in de natuur aantreft. Het lijkt dan ook erop dat in de
VS alleen genetisch gemodificeerde fagen gepatenteerd kunnen worden. Zulke
fagen hebben zeker potentiële toepassingen (die octrooieerbaar zijn), maar
gezien de mogelijke milieurisico’s en de groeiende publieke bezorgdheid met
betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s), is het lang niet
zeker dat zulke fagen in de nabije toekomst op de markt zullen komen. Onlangs
heeft een Amerikaanse Hooggerechtshof zeven patenten op niet-gemodificeerde
menselijke genen en genetische diagnostische methoden ongeldig verklaard. Er
zijn goede redenen om bepaalde natuurlijke stoffen niet te patenteren. Daarom
zou men een nieuw soort IPP-instrument moeten bedenken. Deze nieuwe instrumenten mogen echter niet worden gebaseerd op het bestaande klassieke model,
maar op een filosofie van duurzame economische en industriële ontwikkeling.
Riccardo Petrella stelt dat de huidige sterke concurrentiepositie niet langer een
instrument voor de versterking van de ontwikkeling is, maar een doel op zich.
Dit houdt in dat het bezit van octrooien als strategische wapens belangrijker is
(op korte termijn) dan het bezit van een echt functionele innovatieve technologie. Dit soort houding dreigt de ontwikkeling van nieuwe benaderingen zoals
faagtherapie te blokkeren. De “patenttragedie” wordt best geïllustreerd door de
miljoenen aidsslachtoffers die sterven terwijl er efficiënte medicijnen bestaan.

HuIDIgE toEstanD
Door de opkomst van BRMO’s is er een hernieuwde belangstelling voor faagtherapie in West-Europa en in de VS, die geïllustreerd wordt door een exponentiële
toename van faagtherapie-gerelateerde wetenschappelijke publicaties in de
medische literatuur.
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Een à-la-carteaanpak en IPP-problemen maken duurzame faagtherapie onaantrekkelijk voor farmaceutische bedrijven. Publieke non-profit instellingen
zoals bepaalde universiteiten en ziekenhuizen willen een traditionele op maat
gemaakte faagtherapie ontwikkelen en zijn niet noodzakelijkerwijs ontmoedigd
door de IPP-problematiek, maar zijn over het algemeen niet in staat om de nodige financiering te genereren. Als gevolg van dit dilemma werden tot nu toe
alleen lokale en sporadische faagtoepassingen uitgevoerd in de westerse wereld,
onder andere in het MHKA, vaak onder de paraplu van artikel 37 (“Unproven
Interventions in Clinical Practice”) van de Verklaring van Helsinki. In het
MHKA wordt op dit ogenblik de haalbaarheid van een volwaardig faagtherapiecentrum onderzocht.
Niettegenstaande bovenvermelde hindernissen hebben een handvol kleine bedrijven de handschoen opgenomen en begeven zich nu met hun prêt-à-porterfaagcocktails op de lange conventionele weg naar productregistratie. De ontwikkeling en marketing van faaggeneesmiddelen in de EU, met inbegrip van
de good manufacturing practices (GMP) productie, preklinische en fase I-,
II- en III-klinische studies en gecentraliseerde productregistratie, is namelijk
technisch mogelijk, met enkele aanpassingen en vrijstellingen. Het succesvol
registreren van een “statisch” faaggeneesmiddel mag dan op zich niet echt zinvol
lijken, het kan wel de geloofwaardigheid van fagen ten goede komen.
Een consortium bestaande uit vijf partners, twee Franse kmo’s (Pherecydes en
Clean Cells) en drie ziekenhuizen (het Militair Hospitaal van Percy, het Militair
Hospitaal van Brussel en het Universitair Ziekenhuis van Lausanne), heeft van
de Europese Commissie 3,8 miljoen euro gekregen om een faaggeneesmiddel
tegen brandwondeninfecties te ontwikkelen en de efficiëntie ervan te evalueren,
conform de huidige geneesmiddelenregelgeving (http://www.phagoburn.eu). De
klinische studie zal begin 2015 starten.
Daarnaast hebben meerdere gesprekken met deskundigen, bevoegde autoriteiten
en beleidsmakers geleid tot een groeiend besef dat een duurzame faagtherapie (het
à-la-carteparadigma) niet compatibel is met het huidige farmaco-economische
model. Naast het klassieke geneesmiddelenproces, dat moet worden aangepast met
het oog op industriële producties van (eerstelijns-)breedspectrumfaagcocktails,
is er behoefte aan een specifiek kader (inclusief minimale kwaliteits- en veiligheidsvereisten) dat een snelle aflevering van op maat gemaakte faagpreparaten
toelaat. Een van de doelstellingen van de doctoraatsthesis van Gilbert Verbeken
(MHKA) aan de KULeuven (Isabelle Huys) en de Koninklijke Militaire School
(Carl Ceulemans) is dan ook om zulk een specifiek kader te ontwerpen.
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Antibiotica konden rekenen op een sterke IPP en geschikte ontwikkeling-,
productie- en registratieprocessen. Deze konden echter de overdosering en
het misbruik, die aanleiding gaven tot de huidige antibiotica-resistentiecrisis,
niet vermijden. We moeten leren uit de fouten die hebben bijgedragen aan de
opkomst van antibiotica-resistentie.
Farmaceutische bedrijven produceren vandaag voornamelijk lucratieve common
button-geneesmiddelen en verwaarlozen hun maatschappelijke rol (indien ze
die hebben): alle mensen voorzien van voldoende producten voor een betere
gezondheid. Het wegnemen van de eerder vermelde obstakels voor faagtherapie
zal dus niet noodzakelijk leiden tot een rationele en duurzame faagtherapie. De
vraag is: hoe kan men een verantwoord en beperkt gebruik van fagen bevorderen,
wetende dat dit niet compatibel is met het huidige farmaco-economische model?
Hoe kan men in het algemeen duurzamere therapieën voorzien? We opperen
voor een radicale hervorming van het huidige farmaco-economische model met
een grotere impact voor de evolutionaire medische kennis en de introductie van
nieuwe IPP-instrumenten.
Vandaag, in het licht van de groeiende antibiotica-resistentieproblematiek,
veroveren fagen weerom de geest en de verbeelding van de mens. Maar net
zoals in de vorige eeuw zal een eventuele brede aanvaarding van de faagtherapie afhankelijk zijn van de geloofwaardigheid van de wetenschappers en van
de socio-economische en politieke context waarin zij werken. Deze context is
sindsdien alvast niet erop vooruitgegaan, maar hopelijk leert de mens uit zijn
fouten en kunnen de huidige faagwetenschappers wel overtuigen.
Tot slot is het opvallend dat de militaire gezondheidsdiensten nog steeds tot
de belangrijkste voortrekkers van faagtherapie-onderzoek en -ontwikkeling
behoren. Militaire medische diensten worden nu eenmaal geconfronteerd met
extreme condities en zijn (nog) niet volledig onderworpen aan de economische
hegemonie.
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