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Enterococcus faecalis is een ronde bacterie die vooral in de darm van de mens voorkomt. In
de gezonde gastheer veroorzaakt E. faecalis nauwelijks infecties, echter bij patiënten in het
ziekenhuis worden regelmatig infecties met E. faecalis gezien. De laatste jaren worden deze
infecties zelfs steeds vaker gevonden. Verschillende verklaringen voor deze stijging zijn
mogelijk; enterokokken zijn steeds minder gevoelig voor de gangbare antibiotica en door de
moderne geneeskunde komen er steeds meer patiënten die extra gevoelig zijn voor
infecties. Patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan zijn echter gevoeliger
voor infecties met E. faecalis dan vergelijkbare patiënten die een andere ingreep hebben
ondergaan, de oorzaak voor dit verschil in gevoeligheid is niet duidelijk.
Voor het ontstaan van infecties zijn in het algemeen twee factoren van belang. Allereerst de
afweer van de gastheer die normaal bescherming biedt tegen de infectie. Door de
behandeling in het ziekenhuis kan deze afweer worden doorbroken. Dit kan gebeuren door
een operatie of het inbrengen van een biomateriaal zoals een drain of katheter waardoor de
natuurlijke barrière van de huid en de slijmvliezen wordt verbroken. Ook het geven van
medicijnen die de immunologisch afweer tegen micro organismen onderdrukken kan de
normale bescherming doorbreken. De tweede factor die een rol kan spelen bij het ontstaan
van infecties is de bacterie zelf. Een bacterie die normaal niet in staat is infecties te
veroorzaken kan onder bepaalde omstandigheden eigenschappen verwerven die hem in
staat stellen wel infecties te veroorzaken. Deze eigenschappen worden virulentiefactoren
genoemd.
Het doel van dit proefschrift was om inzicht te krijgen in de manier waarop E. faecalis
infecties bij levertransplantatie patiënten in het ziekenhuis veroorzaakt, hierbij hebben we
vooral gekeken naar de eigenschappen van de bacterie. In Deel I van het onderzoek hebben
we gekeken naar de interactie van E. faecalis met de gastheer en in Deel II naar de interactie
van E. faecalis met biomaterialen. Biomaterialen zijn hulpmiddelen van kunststof die voor
de behandeling bij de patiënt worden ingebracht, bij voorbeeld infusen of drains waardoor
lichaamsvloeistoffen kunnen aflopen. Deze biomaterialen zijn vaak een bron van infecties,
daarom hebben wij geprobeerd om de manier waarop E. faecalis deze infecties veroorzaakt
te analyseren.
De verschillende virulentiefactoren van E. faecalis die beschreven zijn in de literatuur en hun
mogelijke rol in infecties zijn samengevat in Hoofdstuk 1. In Hoofdstuk 2 is gekeken naar
de rol van deze virulentiefactoren van E. faecalis in het ontstaan van infecties bij lever-
transplantatie patiënten. De aanwezigheid van de verschillende virulentiefactoren werd
vergeleken tussen E. faecalis isolaten uit klinische materialen van levertransplantatie
patiënten (totaal 133), isolaten uit het bloed van andere patiënten (totaal 66) en isolaten uit
de feces van gezonde vrijwilligers (totaal 47). De isolaten uit het bloed werden gekozen
omdat zij E. faecalis vertegenwoordigden die bewezen hadden een infectie te kunnen
veroorzaken en de isolaten uit de feces werden gekozen omdat zij juist geen infectie hadden
veroorzaakt. Om uit te sluiten dat gelijke isolaten werden geanalyseerd die zich tussen de
patiënten hadden verspreid is het genetische materiaal (DNA) van de enterokokken
geanalyseerd met amplified fragment length analysis (AFLP). Met deze methode kan op
basis van het DNA dat in stukken wordt geknipt en zichtbaar wordt gemaakt een uitspraak
worden gedaan over de mate van genetische verwantschap tussen de verschillende
bacteriële isolaten. De resultaten van deze AFLP analyse gaven aan dat de E. faecalis
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isolaten in drie grote groepen konden worden ingedeeld met minimaal 80 % genetische
overeenkomst. Omdat deze groepen op basis van de genetische verwantschap waren
gedefinieerd werden ze genogroepen genoemd. De eerste genogroep bestond vooral uit
isolaten uit het bloed van niet levertransplantatie patiënten, de tweede genogroep bevatte
vooral isolaten van levertransplantatie patiënten en de derde genogroep bestond vooral uit
isolaten uit de feces van gezonde vrijwilligers. Combinatie van de resultaten van deze
genogroepering en de analyse van het vóórkomen van de verschillende virulentiefactoren
liet zien dat het oppervlakte eiwit “aggregatie substantie” (Agg) en het enzym “cytolysine”
van E. faecalis geassocieerd zijn met infecties. Deze virulentiefactoren komen namelijk
vooral voor in de genogroep van de levertransplantatie patiënten en de bloed isolaten en dit
zijn genogroepen die zijn geassocieerd met infecties. Het oppervlakte eiwit “enterococcal
surface protein” (Esp), dat werd ontdekt in een E. faecalis stam die een epidemie
veroorzaakte onder ziekenhuispatiënten in de Verenigde Staten bleek in ons onderzoek
geassocieerd met kolonisatie. Het Esp eiwit werd namelijk vooral gevonden bij isolaten uit
de derde genogroep die geen infectie hadden veroorzaakt. De belangrijkste conclusie uit dit
onderzoek is dat de enterokokken kunnen worden verdeeld in genogroepen die zijn
geassocieerd met een specifieke gastheer of omgeving (bloed, feces of levertransplantatie
patiënten) en met bepaalde virulentiefactoren.
De AFLP analyse van de 133 E. faecalis isolaten van de levertransplantatie patiënten uit
Hoofdstuk 2 onthulde verder nog dat verschillende patiënten precies dezelfde bacterie bij
zich droegen. Dit wijst er op dat de bacterie is overgedragen van de ene op de andere
patiënt. In Hoofdstuk 3 worden deze overdracht en de eigenschappen van de over-
gedragen bacteriën geanalyseerd. De meest opvallende bevinding was één E. faecalis stam
die zich gedurende 15 maanden over 23 levertransplantatie patiënten verspreidde. Verder
veroorzaakten de overgedragen E. faecalis stammen niet meer infecties dan andere
stammen, ze waren wel vaker resistent tegen de antibiotica gentamicine, erytromycine and
ciprofloxacine maar niet tegen de belangrijke antibiotica vancomycine en amoxicilline. De
overdracht van E. faecalis stammen die gevoelig zijn voor deze laatste antibiotica is nog
zelden beschreven. Het is wel belangrijk om naar de overdracht van deze gevoelige
enterokokken te kijken omdat enterokokken zeer goed in staat zijn om resistent te worden
tegen allerlei antibiotica. Op deze manier kan de overdracht van gevoelige enterokokken
resulteren in een uitbraak van enterokokken die resistent zijn tegen veel antibiotica. Een
ander belangrijk gegeven uit Hoofdstuk 3 is het feit dat de stam die zich over de 23
levertransplantatie patiënten verspreidde positief was voor het Esp eiwit. Dit bevestigt de
conclusie uit Hoofdstuk 2 dat Esp is geassocieerd met kolonisatie en verspreiding en opent
mogelijkheden om deze verspreiding te onderbreken door middelen die een interactie
aangaan met het Esp eiwit.
In Hoofdstuk 4 wordt het ontwerpen en testen van twee DNA sondes beschreven die
specifiek kunnen binden aan het 16S rRNA gen van respectievelijk E. faecalis en
Enterococcus faecium. Deze enterokokken veroorzaken samen meer dan 95 % van de
infecties met enterokokken. Als deze DNA sondes worden voorzien van een fluorescerende
label kunnen ze worden gebruikt voor fluorescerende in situ hybridisatie (FISH). FISH is een
methode waarmee bacteriën door binding met de fluorescerende DNA sonde zichtbaar
kunnen worden gemaakt, een voordeel hierbij is dat de bacterie niet eerst gekweekt hoeft
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te worden en direct zichtbaar is in het materiaal. In Hoofdstuk 4 stellen wij verschillende
protocollen op waarmee E. faecalis en E. faecium met de FISH methode kunnen worden
gedetecteerd in verschillende klinische materialen zoals bloed of feces. Veel onderzoeken
waarin DNA sondes voor de FISH methode wordt gebruikt beschrijven het gebruik in slechts
één materiaal. Door het gebruik van deze twee sondes met de FISH methode in
verschillende materialen te combineren laten we zien dat dit een breed inzetbare methode
is om enterokokken in klinisch materiaal te detecteren.
In Deel II van dit proefschrift verschuift de aandacht naar biomateriaal gerelateerde infecties
met E. faecalis. Als een lichaamsvreemd materiaal, b.v. een biomateriaal in het lichaam
wordt ingebracht raakt het meestal snel gekoloniseerd met bacteriën. Deze bacteriën
hechten zich aan het oppervlak van het materiaal en vormen daar een biofilm. Een biofilm
is een laag bacteriën die meestal zijn ingebed in een laag slijm en soms ook eiwitten
afkomstig van de gastheer. Een biofilm op een biomateriaal kan een aanhoudende bron 
van infecties zijn omdat de bacteriën kunnen loslaten uit de biofilm en elders in het 
lichaam infecties kunnen veroorzaken. Bovendien is een dergelijke biofilm moeilijk te
verwijderen omdat de bacteriën in de biofilm moeilijk te bereiken zijn door antibiotica. 
De eerste stap in biofilm vorming is de hechting van de bacteriën aan het oppervlak. Het 
is daarom van belang om dit proces van hechting te bestuderen. Inzicht in de mechanismen
achter dit proces kan leiden tot het ontwikkelen van methoden om de hechting en daar-
mee de biofilm vorming te voorkómen. Dit onderzoek is gericht op levertransplantatie
patiënten, die na de transplantatie meestal een galdrain in de buik krijgen waardoor de gal
gedurende enige weken kan aflopen. Deze drains zijn vaak een bron van infecties met
onder andere E. faecalis. Daarom hebben we ervoor gekozen om de hechting te
onderzoeken aan materiaal waar de galdrains in het Academisch Ziekenhuis Groningen van
gemaakt zijn.
Allereerst hebben we de invloed van drie verschillende oppervlakte eiwitten (Esp en twee
vormen van Agg) op de binding van E. faecalis aan de galdrain materialen bestudeerd
(Hoofdstuk 5). Hiervoor werd gebruik gemaakt van E. faecalis stammen die alleen
verschilden in de expressie van de betreffende eiwitten. De kinetica van de hechting van 
de bacteriën werd bestudeerd in een parallelle plaat stroom kamer. De resultaten toonden
aan dat meer bacteriën met de oppervlakte eiwitten aan het materiaal hechtten vergeleken
met bacteriën zonder de oppervlakte eiwitten. De verschillende oppervlakte eiwitten
beïnvloedden de hechting echter op verschillende manieren. Analyse van de verdeling van
de bacteriën op het oppervlak liet zien dat de enterokokken met Agg clusters vormden op
het oppervlak. Deze vorming van clusters wordt positieve coöperativiteit genoemd en geeft
aan dat de binding van een bacterie op het oppervlak de binding van andere bacteriën in de
buurt stimuleert. Enterokokken met Esp op het oppervlak hechten niet via positieve
coöperativiteit maar waarschijnlijk versterkt Esp de directe interactie met het materiaal.
Deze resultaten geven een aantal indicaties voor manieren om biomateriaal gerelateerde
infecties te voorkómen. Enerzijds kan worden gedacht aan onderbreking van de positieve
coöperativiteit, bij voorbeeld met antilichamen gericht tegen Agg, anderzijds is het mogelijk
eigenschappen van het biomateriaal te veranderen om de interactie met Esp te
verminderen.
In de zoektocht naar mogelijkheden tot preventie van biomateriaal gerelateerde infecties
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hebben we met behulp van atomaire krachten microscopie de invloed van antilichamen
tegen Agg op de positieve coöperativiteit tussen E. faecalis bacteriën onderzocht
(Hoofdstuk 6). Met de atomaire krachten microscopie kan de interactiekracht tussen enkele
bacteriën zeer nauwkeurig gemeten worden. De metingen toonden aan dat enterokokken
met Agg op het oppervlak tot twee keer hogere interactiekrachten hadden dan
enterokokken zonder Agg op het oppervlak. Bovendien namen deze interactiekrachten
duidelijk af wanneer de bacteriën met Agg werden geïncubeerd met antilichamen tegen
Agg. Vergelijking van de gemeten interactiekrachten met de positieve coöperativiteit na
binding aan een biomateriaal liet een duidelijke correlatie zien tussen de gemeten krachten
en de positieve coöperativiteit. Bij kleinere krachten was er minder coöperativiteit en
uiteindelijk werden ook minder bacteriën gebonden aan het oppervlak. Dit wijst er op dat
er mogelijk een rol is weg gelegd voor antilichamen tegen Agg in het voorkomen van
biomateriaal gerelateerde infecties met enterokokken.
Uit de literatuur is bekend dat enterokokken in de aanwezigheid van gal verschillende
eiwitten aanmaken en dat gal daardoor mogelijk de hechting van bacteriën kan
beïnvloeden. Daarom hebben we de invloed van het opgroeien in gal op de hechting van E.
faecalis aan galdrain materiaal bestudeerd (Hoofdstuk 7). Omdat in de vorige studie was
aangetoond dat Esp en Agg de binding kunnen beïnvloeden, is gekozen voor E. faecalis
stammen die deze eiwitten tot expressie brengen. De resultaten lieten zien dat na groei in
gal twee keer zo veel E. faecalis met Esp en E. faecalis zonder Esp of Agg aan het oppervlak
hechtten. Groei in gal had geen invloed op de hechting van E. faecalis met Agg op 
het oppervlak, waarschijnlijk omdat deze stam vooral via positieve coöperativiteit hecht en
de gal hier geen invloed op heeft. Hechting aan een materiaal is de eerste stap naar
biomateriaal gerelateerde infecties, daarom kan worden gesteld dat groei in gal het
infecterende vermogen van enterokokken vergroot.
In Hoofdstuk 8 van dit proefschrift worden de bevindingen van het onderzoek samengevat,
de algemene conclusies worden gegeven en een aantal mogelijkheden voor verder
onderzoek worden aangevoerd. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat het erg
moeilijk is om de virulentiefactoren te onderzoeken van een bacterie zoals E. faecalis die
niet altijd infecties veroorzaakt maar ook gewoon bij de gastheer aanwezig kan zijn zonder
dat deze er last van heeft. Bij het ontstaan van infecties spelen daarom meer factoren een
rol waarmee ook rekening gehouden zou moeten worden bij de analyse. Zo is het ook
mogelijk dat sommige enterokokken eigenschappen bezitten waardoor ze vooral beter
kunnen overleven in de omgeving van het ziekenhuis en de darm van patiënten in het
ziekenhuis. Zodra de afweer van de patiënten dan vermindert, kunnen deze enterokokken
dan infecties veroorzaken. Toekomstig onderzoek zal meer gericht moeten zijn op het
opsporen van deze eigenschappen van E. faecalis, daarbij zal ook moeten worden gekeken
naar de verschillende genogroepen zoals beschreven in dit proefschrift.
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De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:

● Enterokokken kunnen worden verdeeld in genogroepen die zijn geassocieerd met een
specifieke gastheer of omgeving en bepaalde virulentiefactoren.

● Het oppervlakte eiwit Agg en het enzym “cytolysine” van E. faecalis zijn geassocieerd
met infecties en het oppervlakte eiwit Esp met kolonisatie en verspreiding.

● Oppervlakte eiwitten Esp en Agg van E. faecalis spelen een rol bij de binding aan
biomaterialen en daarmee bij het ontstaan van infecties.

● Antilichamen tegen Agg hebben invloed op de interactie tussen E. faecalis bacteriën met
Agg en verminderen daarmee de binding aan biomaterialen.

● Het opgroeien in de aanwezigheid van gal verhoogt de binding van bepaalde
enterokokken aan de onderzochte biomaterialen.

Slotwoord

De infecties met E. faecalis beperken zich tot op heden vooral tot patiënten met een
verminderde afweer of een ernstige onderliggende ziekte. Dit is echter geen reden om het
gevaar van deze infecties te onderschatten. E. faecalis wordt steeds vaker gevonden bij
patiënten in het ziekenhuis. Deze toenemende aanwezigheid in het ziekenhuis zou er toe
kunnen leiden dat E. faecalis virulentiefactoren van andere soorten bacteriën gaat
overnemen en deze gaat combineren met de eigen virulentiefactoren. Een dergelijke stam
zou meer virulent kunnen zijn dat de E. faecalis stammen die we tot nu toe kennen. Als deze
stam dan ook nog resistent wordt tegen de meest gebruikte antibiotica, is een
“superbacterie” ontstaan die mogelijk ook in staat is infecties te veroorzaken in gezonde
personen, die vervolgens moeilijk te behandelen zijn. Dat dit scenario mogelijk is, blijkt uit
recente publicaties over de overdracht van genetisch materiaal tussen E. faecalis en andere
soorten bacteriën en over het ontstaan van resistentie in voorheen gevoelige E. faecalis
stammen. Daarom is het van belang om het onderzoek naar de virulentie van E. faecalis
voort te zetten met als doel nieuwe manieren te vinden om deze infecties te voorkómen en
het ontstaan van een dergelijke “superbacterie” voor te zijn.
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