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     Chapter 8 

  Nederlandse samenvatting (voor de leek) 

 

In een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2016) 

verscheen het volgende bericht: “Infecties met antibioticaresistente microben 

zijn naar verwachting de nummer één doodsoorzaak in 2050”. In de afgelopen 

jaren zijn geen baanbrekende nieuwe antibiotica op de markt gebracht voor de 

eventuele bestrijding van deze resistente bacteriën. Om in de toekomst het 

hoofd te kunnen bieden aan de steeds resistenter wordende bacteriën, zullen 

we volgens het WHO-advies een hoge urgentie moeten geven aan de 

ontwikkeling van nieuwe alternatieve therapieën. 

 

Momenteel is de Meticilline-Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 

ingedeeld op de 5e plaats  van  de WHO-prioriteitenlijst voor de ontwikkeling 

van nieuwe antimicrobiële therapieën.  De MRSA bacterie is een notoire 

ziekteverwekker die ook wel bekend staat als ‘ziekenhuisbacterie’. 

Staphylococcus aureus (in het kort S. aureus) is echter een bacterie die bij 20-30 

% van de mensen als commensaal hoofdzakelijk op de huid en/of in de 

neusholten aanwezig is. Ook verschillende diersoorten, zoals varkens en 

koeien, dragen Staphylococcus stammen bij zich. In de meeste gevallen zal het 

dragen van deze bacterie asymptomatisch verlopen, maar als de bacterie 

eenmaal door een beschadigde huid in het lichaam dringt of zelfs in de 

bloedbaan terecht komt kan hij ernstige infecties veroorzaken. Pas dan toont 

de stafylokok zijn ware karakter. Bekende betrekkelijk milde infecties zijn onder 

andere de steenpuist (furunkel), krentenbaard (impetigo), borstklierontsteking 

(mastitis) en huidontsteking (cellulitis). De meer ernstige vormen, de invasieve 

infecties, zijn longontsteking (pneumoniae), bloedbaaninfecties (sepsis), 

ontstekingen van de hartkleppen (endocarditis) en beenmergontstekingen 

(osteomyelitis). Deze infecties zijn vaak moeilijk te behandelen, zowel in de 

humane als in de veterinaire geneeskunde, vanwege de ontwikkeling en 

verspreiding van zeer antibiotica-resistente stammen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neus
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Vóór het antibioticatijdperk was de overlevingskans van S. aureus 

geïnfecteerde patiënten zeer laag, maar dit verbeterde spectaculair met de 

ontdekking en ontwikkeling van antibiotica in de jaren ’40 -’50 van de vorige 

eeuw. Door de introductie en het grootschalig gebruik van antibiotica zoals 

penicilline (1942), meticilline (1960) en vancomycine (2002) kregen we ook te 

maken met een geheel ander aspect namelijk: de resistentie van de bacterie 

tegen antibiotica. De S. aureus bacterie bleek in staat te zijn zich te wapenen 

tegen deze antibiotica. Een van de meest bekende resistente bacteriën is de 

voornoemde ziekenhuisbacterie MRSA. Daarom moeten nieuwe middelen voor 

preventie en behandeling van stafylokokkeninfecties worden ontwikkeld, die in 

de praktijk toegepast kunnen worden. Immunotherapie is een klassiek 

alternatief voor het gebruik van antibiotica. Actieve of passieve 

immunisatiestrategieën worden dan ook met name beschouwd als goede 

opties ter voorkoming of behandeling van infecties met S. aureus. Onder een 

actieve immunisatie (vaccinatie), wordt verstaan: het opwekken van een 

immuunrespons na blootstelling aan een antigeen* of een geïnactiveerd of 

verzwakt pathogeen. Dit kan leiden tot een langdurige en soms permanente 

bescherming. Bij passieve immunisatie krijgt een persoon specifieke 

antilichamen (ook bekend als antistoffen) toegediend ter bescherming tegen 

een pathogeen. In tegenstelling tot de actieve immunisatie geeft de passieve 

immunisatie slechts voor een korte tijd bescherming, doordat de toegediende 

antilichamen door het lichaam afgebroken en uitgescheiden worden. 

 

In de afgelopen decennia zijn vele pogingen ondernomen om actieve of 

passieve immunisatiestrategieën te  ontwikkelen ter bescherming tegen S. 

aureus infecties. Tot op heden is dat slechts gedeeltelijk gelukt. Uit de studies 

met verschillende diermodellen blijkt, dat vaccinatie of behandeling met 

antilichamen met wisselend succes kan worden toegepast bij S. aureus 

infecties. Een effectief vaccin, dat alle preklinische fasen met succes heeft 

doorlopen, is er echter nog steeds niet. De vraag is of dit te maken heeft met 

het gekozen diermodel en/of met de geselecteerde eiwitten en andere 

antigenen die voor de immunisaties gebruikt zijn.  

 

Dit proefschrift gaat over de verschillende mogelijke benaderingen voor actieve 

en passieve immunisatie tegen S. aureus en de beperkingen van een 



               
               Nederlandse samenvatting (voor de leek)                   
     

171 
  

muismodel om deze te onderzoeken. Daarom zijn de immuunreacties tegen S. 

aureus in muizen en mensen vergeleken. Tevens is een humaan antilichaam 

geïsoleerd, dat specifiek bindt aan het oppervlak van de  S. aureus bacterie. Dit 

eiwit, genaamd IsaA, is gebruikt in een passieve immunisatiestudie. Dit heeft 

nog niet geleid tot een profylactische* of therapeutische* benadering, die 

binnen de kliniek toepasbaar is. Het onderzoek verstrekt echter wel 

waardevolle nieuwe inzichten in de mogelijke redenen waarom het zo moeilijk 

is om een effectieve anti-stafylokokken immunotherapie te ontwikkelen. Met 

de verkregen gegevens kan hier heel gericht verder onderzoek naar gedaan 

worden. 

 

De focus in dit proefschrift was gericht op een aantal specifieke 

peptidoglycaanhydrolasen* als potentiële aangrijpingspunten voor actieve 

en/of passieve immunisaties. Deze enzymen werden geselecteerd, omdat uit 

verschillende eiwitstudies naar voren is gekomen dat: 1. deze enzymen altijd 

aanwezig zijn in alle door ons onderzochte klinische S. aureus isolaten; 2. ze in 

staat zijn een immuunrespons op te wekken in de mens en 3. ze een rol spelen 

bij de virulentie van stafylokokken (hoofdstuk 1). Belangrijk hierbij is dat de 

peptidoglycaanhydrolasen beschikbaar zijn op het bacteriële celoppervlak, 

waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor antilichamen. Vervolgens 

kunnen fagocyten die onderdeel uitmaken van het immuunsysteem de bacterie 

verder opruimen. 

Meerdere peptidoglycaanhydrolasen bleken geschikte kandidaten te zijn voor 

immunisatie-experimenten. Hierbij is met name voor het IsaA-eiwit gekozen, 

omdat dit eiwit de hoogste immuunrespons liet zien in onze patiëntengroep, in 

voldoende mate te produceren bleek én vanwege de mogelijkheid om een 

volledig menselijk monoklonaal antilichaam* tegen IsaA te isoleren en te 

produceren. 

 

In hoofdstuk 2 en 3 zijn nieuwe strategieën voor de expressie en isolatie van 

eiwitten beschreven. Over het algemeen werd veelal gebruik gemaakt van de 

gastheer Escherichia coli, maar dat resulteerde in  verschillende nadelen, zoals 

een lage productieopbrengst en het ontstaan van ingekapselde eiwitten en 

afbraakproducten van het eiwit. Om deze nadelen te omzeilen, is overgestapt 

op de alternatieve expressiegastheer Lactococcus lactis, een bacterie die 
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gebruikt wordt voor het maken van kaas . Het gebruikte expressiesysteem 

heeft diverse voordelen boven dat van  E. coli. De eiwitten bleken in het L. 

lactis systeem gemakkelijk te produceren te zijn en vertoonden bovendien 

weinig afbraak. Ook werden de eiwitten overwegend in het medium 

uitgescheiden en behielden ze hun natuurlijke activiteit. Verder is het een veilig 

systeem en biedt het diverse andere mogelijkheden. Zo kan een zogenaamde 

His6-tag* aan de uiteinden van het eiwit gekoppeld worden. Dit heeft als groot 

voordeel dat het geproduceerde eiwit gemakkelijk is te zuiveren via een 

chromatografische methode. Door het genetisch aanpassen van de lactococcus 

bacterie is het gelukt om de zuiverheid van de geproduceerde eiwitten te 

vergroten. Met behulp van het L. Lactis expressiesysteem werden diverse S. 

aureus peptidoglycaanhydrolasen, zoals IsaA, LytM, Atl en het eiwit Nuc 

geproduceerd. Deze eiwitten en vier chemisch gesynthetiseerde eiwitten 

(PSMα1-4*) werden in een antigeen cocktail gebruikt om muizen te 

immuniseren (hoofdstuk 4). De keuze van deze eiwitten werd ingegeven door 

het feit, dat deze door vrijwel alle onderzochte S. aureus stammen 

geproduceerd worden, immunogeen zijn en betrokken zijn bij virulentie. Na 

immunisatie werden de muizen geïnfecteerd met een meticilline-gevoelige S. 

aureus (MSSA) stam en een meticilline-resistente S. aureus (MRSA) stam. 

Verder werd het vaccin getest in zowel een bacteriëmie* als een huidinfectie 

model. Ondanks het feit dat hoge immuunresponsen tegen de eiwitten in het 

vaccin werden gemeten, hetgeen duidde op een goede immunogeniciteit*, was  

er geen  bescherming van de muizen tegen de S. aureus infecties in vergelijking 

met een controlegroep die niet gevaccineerd was. 

 

Naast  de actieve immunisatie is ook  een passieve immunisatieaanpak getest. 

Als doeleiwit is hierbij gekozen voor het immunogene eiwit IsaA. In hoofdstuk 5 

is beschreven hoe een humaan monoklonaal antilichaam, genaamd 1D9, werd 

geïsoleerd en geproduceerd, dat specifiek bindt aan het IsaA antigeen. Ook 

reageerde 1D9 met 26  S. aureus stammen die in het verleden uit patiënten 

met  stafylokokkeninfecties waren geïsoleerd, waaronder zowel MSSA als 

MRSA. Vervolgens werd in een passieve immunisatie 1D9 getest op zijn 

beschermende werking in diverse muizenmodellen. Als 1D9 profylactisch werd 

toegediend, werd 25-42% bescherming waargenomen in het geval van een 

bacteriëmie met MSSA. Werd het 1D9 echter therapeutisch toegediend na een 
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infectie met de MSSA of MRSA stammen, dan trad er geen significante 

bescherming op. Een reden dat we bij een profylactische toepassing van 1D9 

bescherming zagen, kan zijn dat MRSA veel beter IsaA aan het celoppervlak kan 

binden dan MSSA, waardoor 1D9 wordt weggevangen en niet meer of 

onvoldoende kan werken. Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van 

bescherming bij therapeutische toediening van 1D9 kan een onvoldoende 

biologische bereikbaarheid van de S. aureus bacteriën zijn. In dit geval hebben 

de bacteriën zich bijvoorbeeld reeds zodanig kunnen verspreiden door de 

verschillende weefsels en organen van het lichaam, dat 1D9 zijn werking niet 

meer kan doen. Om hier duidelijkheid over te krijgen, zullen meerdere 

verschillende doseringen en tijdstippen van toediening nader onderzocht 

moeten worden. Dit geldt zowel voor de profylactische als voor de 

therapeutische toediening van 1D9. Ook is het interessant om te onderzoeken 

of meerdere antilichamen, of een combinatie van een antilichaam met 

antibiotica, een mogelijke therapie kan zijn. Onze bevindingen komen overeen 

met de resultaten van eerdere studies in diermodellen, waaruit is gebleken dat 

deze immunisatiestrategieën in principe te gebruiken zijn tegen S. aureus 

infecties. IsaA lijkt dan ook de meest aangewezen kandidaat om dit nader te 

gaan onderzoeken vanwege de immunogene eigenschappen en het 

beschikbaar zijn van een monoklonaal antilichaam, dat gedeeltelijke 

bescherming vertoonde in muizenmodellen. Omdat geen bescherming bij een 

actieve immunisatie optrad kwam de vraag op of de herkenning van de 

epitopen bij actieve en passieve immunisatie wel gelijk zijn. Onder een epitoop 

wordt dat gedeelte van een eiwit verstaan, dat specifiek herkend wordt door 

een antilichaam. Een mogelijk verschil tussen de vergeleken 

immunisatiestrategieën zou dan verklaarbaar kunnen zijn door een verschil in 

epitoopherkenning. 

 

Hoofdstuk 6 beschrijft onderzoek aan antilichamen tegen S. aureus in zowel 

muizensera als patiëntensera in vergelijking met het monoklonale antilichaam 

1D9. Naast het complete IsaA-eiwit zijn verschillende IsaA-fragmenten getest. 

Deze IsaA-fragmenten werden geproduceerd, geïsoleerd en gezuiverd zoals 

beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. Uit de geanalyseerde data bleek, dat er 

wel degelijk verschillen in epitoop herkenning zijn. Het gedeeltelijk 

beschermende 1D9 bleek voornamelijk een epitoop aan het begin van het IsaA-
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eiwit te binden, terwijl de niet beschermende antilichamen in muizensera de 

voorkeur gaven aan een epitoop aan het einde van het IsaA-eiwit. Een 

opmerkelijke waarneming was, dat mogelijk beschermende antilichamen in 

patiëntensera ook voornamelijk aan het begin van het IsaA-eiwit binden. Deze 

resultaten doen vermoeden, dat het begingebied wel eens bepalend kan zijn 

inzake IsaA-herkenning en de gedeeltelijke beschermende werking van 1D9. 

Om dit te bevestigen zullen er verdere immunisaties gedaan moeten worden 

met de diverse IsaA fragmenten en hun eventuele afgeleide monoclonale 

antilichamen in respectievelijk actieve en passieve immunisatiestudies. 

 

In hoofdstuk 7 wordt een nieuwe route beschreven die kan worden  gebruikt 

voor de ontwikkeling van potentiële actieve of passieve immunisaties. In 

hoofdstuk 1 (Fig. 2) van dit proefschrift worden eerst de verschillende 

immunisaties beschreven: route A (actieve immunisatie) en route B (passieve 

immunisatie) om vervolgens naar de epitoopherkenning te kijken. 

 

  

Hoofdstuk 1 Fig. 2: De gevolgde routes zoals beschreven in dit proefschrift: A = de actieve 

immunisatieroute, B = de passieve immunisatieroute. 
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In de nieuwe voorgestelde benadering (hoofdstuk 7, Fig.1) ligt de aandacht in 

eerste instantie bij het in kaart brengen van de epitopen die herkend worden 

en die een goede immuunrespons geven. Vervolgens wordt dan overgegaan tot 

het verkennen van de diverse immunisatie routes (A en B). 

 

Hoofdstuk 7, Fig.1: De alternatieve actieve immunisatieroute (A) en passieve 

immunisatieroute (B). 

 

Bij een actieve immunisatie (A) gaan we uit van geïdentificeerde S. aureus 

antigenen, waartegen gezonde of geïnfecteerde patiënten antilichamen 

hebben ontwikkeld. Deze antigenen worden dan geproduceerd en geïsoleerd 

volgens de methodes beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. Vervolgens 

worden deze getest in een epitoopherkenningstest, waarna ze gebruikt worden 

voor immunisatiestudies in muizen. 

In het geval van passieve immunisatie (B) gaan we uit van de geïsoleerde B-

cellen van bloeddonaties van patiënten die gekoloniseerd of geïnfecteerd zijn 

met S. aureus. Deze worden getest op hun immuunresponsen met behulp van 

epitoopherkenning, zoals bij de actieve immunisatieroute. Met behulp van de 

geïsoleerde B-cellen worden de respectievelijke humane antilichamen 

geproduceerd en gebruikt voor immunisatiestudies in muizen. 
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Het eerst bepalen van de epitoopherkenning (rood omrande kader) kan een 

zeer belangrijke stap zijn in de ontwikkeling van een werkzame anti-

stafylokokken immuuntherapie. 

 

Verklarende woordenlijst* 

Antigeen: een molecuul dat in staat is een reactie van het afweersysteem op te 

wekken, waarbij antilichamen worden aangemaakt. 

Immunogeniciteit: het vermogen van antigenen om de aanmaak van 

antilichamen te stimuleren. 

Profylactische benadering: is het voorkomen van een infectie door van tevoren 

in te grijpen. 

Therapeutische benadering: het achteraf ingrijpen bij een infectie. 

Peptidoglycaanhydrolasen: enzymen, die de celwand van een bacterie kunnen 

afbreken. 

Virulentie: het ziekmakend vermogen van een ziekteverwekker. 

Monoklonaal antilichaam: een antilichaam dat afkomstig is van één 

geactiveerde B-lymfocyt (plasmacel). Een geactiveerde B-lymfocyt maakt 

antilichamen aan die gericht zijn tegen één epitoop op een antigeen. 

His6-tag: zes Histidine moleculen achter elkaar (His- His- His- His- His- His-

antigeen).  

Bacteriëmie : het ziekteverschijnsel waarbij bacteriën in de bloedbaan 

doordringen. 
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