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De intieme relatie tussen de bacterie Staphylococcus aureus en de mens heeft een lange geschiedenis. 
S. aureus werd voor het eerst in 1882 beschreven door de Schotse chirurg Sir Alexander Ogston. Hij 
karakteriseerde de S. aureus bacteriën die hij geïsoleerd had uit het pus van een abces als 
microkokken die soms in klusters en soms in ketens groeiden. De interacties tussen S. aureus en de 
humane gastheer zijn het duidelijkst herkenbaar in de zogenaamde virulentiefactoren, de factoren die 
ons ziek maken. Die zijn in veel gevallen heel specifiek gericht op het immuunsysteem van de mens 
en hebben weinig of geen effect op andere organismen. De sterke band tussen S. aureus en de mens 
uit zich ook in de aanwezigheid van S. aureus op vele plekken in en op het menselijk lichaam, met 
name in de keel-neusholte, op de huid en in de haren. In de meeste gevallen is het dragerschap van S. 
aureus asymptomatisch, dat wil zeggen dat men er niet ziek van wordt. Wanneer echter onze primaire 
barrières, de huid en slijmvliezen, doorbroken worden, kan S. aureus vrijwel elke plek van ons 
lichaam bereiken en aldaar een infectie veroorzaken. In de tijd voorafgaand aan de ontdekking van 
antibiotica heeft dit geleid tot hoge sterfte onder patiënten met S. aureus infecties, vooral wanneer 
deze bacterie in het bloed terecht kwam. De recente toename in de resistentie van S. aureus tegen 
antibiotica en, in het bijzonder, de toename van de meticilline-resistente S. aureus (MRSA) dreigt nu 
te leiden tot een terugkeer naar de dagen, waarin S. aureus infecties een hoge sterfte onder patiënten 
veroorzaakten. Dit is met name een horrorscenario voor patiënten met een verzwakt immuunsysteem, 
zoals bijvoorbeeld patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of patiënten die 
behandeld worden met cytostatica. Het is daarom noodzakelijk om nieuwe behandelmethodes voor  S. 
aureus infecties als alternatief of supplement voor antibiotica te ontwikkelen. Daarnaast is een 
vroegtijdige diagnose van dergelijke infecties noodzakelijk om ze zo effectief mogelijk te kunnen 
behandelen. 

Dit proefschrift beschrijft afweerreacties tegen eiwitten op het celoppervlak van S. aureus en het 
mogelijke gebruik van door het afweersysteem gevormde antistoffen voor de herkenning van S. 
aureus infecties. Er zijn in de afgelopen jaren meerdere vergeefse pogingen gedaan om een effectief 
vaccin tegen S. aureus te ontwikkelen. Door deze mislukkingen is het evident, dat we een beter begrip 
moeten krijgen van de interacties tussen de ziekteverwekker en zijn gastheer die bijdragen aan het 
mislukken van de ontwikkelde vaccins, het succes van S. aureus als ziekteverwekker en de manier 
waarop S. aureus steeds weer ontsnapt aan ons afweersysteem. De meeste mensen worden al vroeg in 
hun leven blootgesteld aan S. aureus. Zo blijkt meer dan 70% van de pasgeboren babies op enig 
moment drager te zijn van S. aureus. Op latere leeftijd draagt ongeveer een derde deel van de gezonde 
volwassenen S. aureus bij zich. Het dragerschap van S. aureus op het lichaam van de mens leidt tot 
zeer uiteenlopende immuunreacties, waarvan de dimensies worden bepaald door de individuele 
geschiedenis van blootstelling aan S. aureus, de zeer diverse stammen van S. aureus die de drager 
tijdens zijn leven heeft ontmoet, genetisch-bepaalde eigenschappen van de mens en diverse 
omgevingsfactoren. Ondanks het feit dat de hoeveelheid antistoffen tegen S. aureus sterk toeneemt 
tijdens een infectie blijkt dit geen afdoende bescherming te bieden tegen volgende infecties door deze 
bacterie. Het is echter wel waarschijnlijk, dat een voortdurende blootstelling aan S. aureus de 
effectiviteit van de immuunreacties tegen deze bacterie verhoogt. Zo is het bijvoorbeeld opmerkelijk, 
dat S. aureus zelden ernstige infecties veroorzaakt bij patiënten met de erfelijke blaarziekte 
epidermolysis bullosa (EB), ondanks het feit dat de chronische wonden van deze patiënten meestal 
sterk gekoloniseerd zijn door S. aureus. Dit suggereert dat de hoge antistofniveaus die deze patiënten 
tegen S. aureus aanmaken hen tot op zekere hoogte beschermen tegen ernstige infecties, maar niet 
tegen het dragerschap van de S. aureus bacterie. De verhoogde aanmaak van antistoffen is het meest 
evident als EB-patiënten drager zijn van verschillende stammen van de S. aureus bacterie. Als deze 
antistoffen inderdaad bescherming bieden tegen S. aureus infecties, dan zou dit betekenen dat actieve 
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immunisatie van gezonde personen met de juiste componenten van de S. aureus bacterie zou kunnen 
leiden tot mogelijk beschermende immuunreacties, zoals dit bij de EB-patiënten het geval lijkt te zijn. 
Meerdere studies, waaronder een aantal studies beschreven in dit proefschrift, waren daarom gericht 
op de beschrijving van de antistoffen die EB-patiënten aanmaken tegen de verschillende eiwitten die 
S. aureus produceert. Hoofdstuk 2 van dit proefschrift beschrijft de immuunreacties tegen eiwitten die 
aan het oppervlak van de S. aureus bacterie geëxponeerd zijn, waardoor ze goed zichtbaar zijn voor 
het menselijke afweersysteem. Dit geeft daarom indicaties voor hun mogelijke geschiktheid voor 
gebruik in vaccins. Hoofdstuk 3 laat zien hoe bloedplasma, gedoneerd door een EB-patiënt, toegepast 
kan worden voor een snelle screening van aangemaakte antistoffen. Hoofdstuk 4 beschrijft de analyse 
van een nieuwe gekloneerde antistof, een zogenaamd humaan monoclonaal antilichaam, die was 
verkregen van een EB-patiënt. Deze antistof met de code 6D4 bindt aan het zogenaamde SCIN eiwit 
van S. aureus, dat deze bacterie samen met een aantal andere eiwitten beschermt tegen de menselijke 
afweer. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe antistoffen van EB-patiënten binden aan een ander 
veelvoorkomend S. aureus eiwit, IsaA genaamd. Eerder onderzoek had namelijk laten zien, dat 
antistoffen tegen het IsaA-eiwit, waaronder de gecloneerde antistof met de code 1D9, mogelijk 
bescherming bieden tegen S. aureus infecties. Een opmerkelijke bevinding was, dat de antistoffen van 
EB-patiënten allemaal bonden aan één deel van het IsaA ewit waaraan ook de 1D9 antistof bond. Dit 
zou er op kunnen duiden, dat antistoffen juist aan dit deel van IsaA moeten binden om bescherming te 
bieden tegen S. aureus infecties. Dit is momenteel nog een veronderstelling, maar belangrijk is dat 
deze veronderstelling goed te toetsen is in dierproeven, waarbij proefdieren met verschillende delen 
van het IsaA-eiwit separaat geïmmuniseerd worden. In het laatste experimentele hoofdstuk van dit 
proefschrift, hoofdstuk 6, wordt de mogelijke toepassing van de antistof 1D9 beschreven bij de 
detectie van S. aureus infecties. Hiertoe werd deze antistof, gemarkeerd met fluorescente of 
radioactieve molekulen, ingespoten in een proefdier met een S. aureus infectie. Vervolgens kon door 
geavanceerde beeldvormingstechnieken de ophoping van de gemarkeerde antistof op de plaats van de 
infectie zichtbaar gemaakt worden.  

Oppervlakte-eiwitten en gesecreteerde eiwitten van S. aureus zijn eerder als mogelijke componenten 
van vaccins beschreven. In de meeste eerdere studies lag de focus bij eiwitten die covalent gebonden 
zijn aan de celwand van S. aureus. De veel minder bestudeerde, niet-covalent gebonden 
celwandeiwitten zijn echter ook veelbelovende vaccin-kandidaten. Hierbij springt in het oog dat twee 
van deze eiwitten, IsaA en Atl genaamd, de meest-voorkomende eiwitten uit deze groep zijn 
(hoofdstuk 1). Met behulp van een gecombineerde bioinformatica- and proteomics-benadering werd 
een set van niet-covalent gebonden celwandeiwitten van S. aureus geïdentificeerd die zowel nieuwe 
als eerder beschreven eiwitten van deze klasse bevatte. Vervolgens werden de antistofniveaus tegen 
deze eiwitten in het bloedplasma van geselecteerde EB-patiënten en gezonde vrijwilligers gemeten 
(hoofdstuk 2). Dit leverde verschillende interessante waarnemingen op. 1) Het plasma van alle EB-
patiënten bevatte hogere antistofniveaus tegen de onderzochte eiwitten dan het plasma van gezonde 
vrijwilligers. De hoogste antistofconcentraties werden gevonden in het plasma van patiënten die 
drager waren van meerdere verschillende S. aureus stammen. 2) Er waren grote verschillen tussen 
patiënten in de antistofniveaus tegen bepaalde niet-covalent gebonden celwandeiwitten. 3) 
Individuele patiënten vertoonden zeer verschillende niveaus van antistoffen tegen de verschillende S. 
aureus eiwitten. Dit betekent dat alle onderzochte EB-patiënten hoge antistofniveaus tegen niet-
covalent gebonden celwandeiwitten van S. aureus vertoonden, maar dat niet één van deze eiwitten in 
alle patiënten tot een hoog specifiek antistof-niveau had geleid. Hierbij moet opgemerkt worden, dat 
er slechts een fractie van alle bekende, niet-covalent gebonden celwandeiwitten van S. aureus in dit 
onderzoek is meegenomen. Toekomstig onderzoek zou zich daarom moeten richten op de 
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celwandeiwitten uit deze klasse, waartegen zo veel mogelijk antistoffen in de meerderheid van de 
onderzochte EB-patiënten aantoonbaar zijn. Dit zouden dan geschikte eiwitten kunnen zijn om via 
vaccinatie hoge antistofniveaus op te wekken die wellicht beschermen tegen S. aureus infecties. De 
EB-patiëntengroep is in dit opzicht zeer interessant, omdat de immuunreacties van deze patiënten 
tegen S. aureus antistofprofielen zichtbaar kunnen maken, die als leidraad gebruikt kunnen worden 
voor het samenstellen van vaccins die bescherming tegen S. aureus infecties kunnen bieden.  

Om de immuunreacties van EB-patiënten of gezonde vrijwilligers tegen specifieke eiwitten te toetsen 
is het noodzakelijk om deze eiwitten te kunnen zuiveren. Hoofdstuk 3 beschrijft een set plasmides die 
geschikt zijn voor de productie van dergelijke eiwitten in de bacterie Lactococcus lactis en voor de 
daaropvolgende rechtstreekse zuivering van deze eiwitten uit het groeimedium. Met behulp van de 
ontwikkelde plasmides kunnen de eiwitten bijvoorbeeld voorzien worden van een Strep-tag die 
gebruikt kan worden voor de eiwitzuivering in één stap. Andere plasmides kunnen gebruikt worden 
voor de productie en zuivering van eiwitten met zogenaamde Avi- en His6-tags. Met behulp van de 
Avi-tag kunnen deze eiwitten op een specifieke positie gemarkeerd worden met biotine, waarna ze 
voor verschillende toepassingen gebruikt kunnen worden. Secretie van  Strep-tag gemarkeerde 
eiwitten door L. lactis is nog niet eerder beschreven. De toevoeging van deze set van ‘derde-generatie 
plasmides’ aan het reeds bestaande arsenaal van plasmides voor eiwitproductie in L. lactis zal 
mogelijk helpen bij toekomstige inspanningen om eiwitten van S. aureus te ontwikkelen voor 
vaccinatiedoeleinden. 

De aanwezigheid van meerdere niet-covalent gebonden celwandeiwitten van S. aureus kon 
aangetoond worden door deze bacterie in het laboratorium te kweken (hoofdstuk 2). Het is echter 
denkbaar dat bepaalde S. aureus eiwitten zich in het menselijk lichaam anders gedragen dan wanneer 
de bacterie in het laboratorium gekweekt wordt. Hoofdstuk 4 beschrijft dit fenomeen voor het 
zogenaamde SCIN eiwit, dat bij kweken in het laboratorium altijd als gesecreteerd eiwit in het 
groeimedium gevonden wordt. Dientengevolge wordt dit eiwit algemeen beschouwd als een 
gesecreteerd eiwit. SCIN gedraagt zich echter als een niet-covalent celwandgebonden eiwit in de 
aanwezigheid van humaan bloedplasma (hoofdstuk 4). Dit komt doordat humane eiwitten, de 
zogenaamde C3 convertases, aan het celoppervlak van S. aureus binden. Dit fenomeen is onderdeel 
van de cascade van aangeboren afweerreacties tegen S. aureus. Het SCIN eiwit hecht aan deze C3 
convertases, waardoor het op niet-covalente wijze aan de S. aureus cellen gebonden wordt. Het lijkt 
derhalve aannemelijk, dat in een geïnfecteerde patiënt het aantal niet-covalent gebonden 
celwandeiwitten van S. aureus aanzienlijk groter is dan tot dusver op grond van laboratoriumkweken 
vermoed werd. Dit is een reden om in de toekomst verder onderzoek te doen naar de zogenaamde 
‘corona’ van S. aureus, waamee de humane en gesecreteerde eiwitten van S. aureus bedoeld worden 
die binden aan het celoppervlak van de bacteriecellen wanneer ze het menselijk lichaam infecteren. 
De samenstelling van deze corona kan in het laboratorium onderzocht worden door S. aureus cellen te 
incuberen in humane lichaamsvloeistoffen zoals bloedplasma. Voor de studies beschreven in 
hoofdstuk 4 werd overigens gebruik gemaakt van de gekloneerde anti-SCIN antistof 6D4. Hierbij 
werd aangetoond dat deze antistof de activiteit van het SCIN eiwit remt. 6D4 kan derhalve 
toegevoegd worden aan een groeiende lijst van specifieke anti-S. aureus antistoffen die mogelijke in 
de toekomst gebruikt kunnen worden voor klinische toepassingen. Aangezien het SCIN eiwit niet 
essentieel is voor de S. aureus bacterie, lijkt een toepassing van de antistof 6D4 in passieve 
immunisatie, dat wil zeggen de toedoening van reeds geproduceerde antistoffen aan de mens om deze 
te beschermen, niet waarschijnlijk. Veeleer zou de antistof 6D4 toegepast kunnen worden om S. 
aureus infecties vroegtijdig op te sporen, gebruik makend van moderne beeldvormingstechnieken 
zoals beschreven wordt voor de antistof 1D9 in hoofdstuk 6 van dit proefschrift. 
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Passieve immunisatie wordt al meer dan een eeuw toegepast om de mens te beschermen tegen 
infectieziekten. Eerdere studies hebben laten zien, dat passieve immunisatie met zowel de anti-IsaA 
antistof 1D9 als met een andere monoklonale anti-IsaA antistof, de overlevingskansen van muizen 
geïnfecteerd met S. aureus vergrootte. Actieve immunisatie van muizen met een vaccin bestaand uit 
acht verschillende eiwitten, waaronder IsaA, resulteerde echter niet in bescherming tegen deze 
ziekteverwekker, alhoewel de muizen antistoffen tegen IsaA produceerden. Dit verschil is wellicht te 
verklaren door de waarneming, dat de antistoffen die de geïmmuniseerde muizen hadden aangemaakt, 
bonden aan het C-terminale uiteinde van IsaA, terwijl de beschermende antistof 1D9 aan de N-
terminus van IsaA bindt (hoofdstuk 5). Het is intrigerend, dat ook de antistoffen in bloedplasma van 
EB-patiënten aan het N-terminale deel van IsaA binden, wat suggereert dat deze antistoffen inderdaad 
bescherming bieden tegen S. aureus infectie. Deze resultaten onderstrepen ook, dat de 
immuunrespons van muizen niet gelijk is aan die van de mens. Verder suggereren ze, dat een eerste 
immuunreactie tegen een S. aureus eiwit niet meteen de meest effectieve reactie hoeft te zijn. 
Herhaalde blootstelling aan zo’n eiwit, zoals van nature gebeurt in de wonden van EB-patiënten door 
de hoge hoeveelheden koloniserende S. aureus bacteriën, zou wellicht kunnen leiden tot een 
effectievere immuunrespons tegen andere delen van het eiwit. Een andere mogelijke verklaring van 
de waargenomen specificiteit van de muizenantistoffen tegen het C-terminale deel van IsaA zou 
kunnen zijn, dat dit gezuiverde eiwit bij immunisatie niet op de juiste manier aan het immuunsysteem 
gepresenteerd werd. Het is daarom voorstelbaar dat immunisatie met uitsluitend het N-terminale deel 
van IsaA kan leiden tot een betere uitkomst, misschien zelfs zonder herhaalde blootstelling aan dit 
deel van het eiwit. De waarnemingen beschreven in hoofdstuk 5 suggereren tenslotte, dat toekomstig 
onderzoek wellicht gebaat zal zijn bij het gebruik van specifieke eiwitfragmenten voor immunisatie in 
plaats van het gehele eiwit. Dit idee wordt ondersteund door de resultaten verkregen met het Atl eiwit, 
zoals beschreven in hoofdstuk 2. Hierbij werden twee functionele fragmenten van het Atl eiwit, Atl1 
en Atl2 genaamd, separaat gebruikt voor het screenen van specifieke antistoffen in bloedplasma. Zo’n 
benadering kan in principe laten zien welke bindingsplaatsen geprefereerd worden door de mogelijk 
beschermende antistoffen van EB-patiënten. 

In sommige gevallen is het nodig om S. aureus infectiehaarden operatief te verwijderen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij implantaatinfecties. In de afgelopen jaren zijn in de vakliteratuur meerdere 
mogelijke reagentia, zogenaamde ‘tracers’, beschreven die gebruikt kunnen worden om infecties, 
vooroorzaakt door een breed spectrum aan bacteriën, zichtbaar te maken. Daarentegen zijn er niet 
veel voorbeelden van  tracers die specifiek zijn voor een bepaalde bacteriesoort. Hoofdstuk 6  
beschrijft het gebruik van de antistof 1D9 als Staphylococcus-specifieke tracer, waarbij de antistof 
was gemarkeerd met de verbinding IRDye 800CW die bij activatie met specifiek laserlicht op zijn 
beurt infrarood licht uitzendt. Met behulp van deze tracer en een infraroodcamera kon inderdaad een 
S. aureus infectie aangetoond worden in een diermodel. Dit betekent dat gemarkeerde antistoffen, die 
specifiek aan S. aureus binden, als tracers gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld tijdens een operatie. 
De chirurg kan dan namelijk via een geavanceerd infraroodcamerasysteem zien waar de infectiehaard 
precies zit en deze vervolgens geheel verwijderen zonder al te veel niet geïnfecteerd weefsel mee te 
nemen. Ook dieper gelegen infecties kunnen met de 1D9 antistof zichtbaar gemaakt worden, maar 
dan is het beter om de antistof te markeren met een radioactieve stof, bijvoorbeeld 89Zirconium. 
Binding van de radioactief gemarkeerde antistof aan infecterende S. aureus bacteriën kan dan via de 
zogenaamde ‘positron emission tomography’, beter bekend als PET-scanning, zichtbaar gemaakt 
worden. Terwijl het gebruik van één antistof goed lijkt te werken in een muizenmodel is het wellicht 
nodig om twee of meer antistoffen te gebruiken bij S. aureus infecties in de mens. Wellicht kunnen de 
Staphylococcus-specifieke antistoffen 1D9 en 6D4, zoals beschreven in dit proefschrift, hiertoe 
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gebruikt worden, omdat ze tezamen de signaal-specificiteit, de gevoeligheid en de signaal-ruis 
verhouding kunnen verbeteren. In dit geval is het nodig om de antistoffen te markeren met 
fluorescente of radioactive molekulen, maar het is ook denkbaar om geheel nieuwe verbindingen te 
gebruiken die bij belichting met een laser een geluidssignaal uitzenden. Deze opto-akoestische tracers 
kunnen gebruikt worden om diep-gelegen infecties zichtbaar te maken en het mogelijk riskante 
gebruik van radioactieve verbindingen wordt daarmee vermeden.  

Samenvattend kan geconcludeerd worden, dat het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft 
geleid tot de identificatie van nieuwe mogelijke aangrijpingspunten op het oppervlak van S. aureus, 
die gebruikt kunnen worden om deze ziekteverwekker op te sporen en te bestrijden. Bij de bestrijding 
van S. aureus infecties zouden deze aangrijpingspunten gebruikt kunnen worden voor actieve of 
passieve immunisatiebenaderingen. Tevens bleken de hoge niveaus van S. aureus-specifieke 
antistoffen in het bloed van EB-patiënten interessante aanwijzingen te vormen voor de mogelijke 
bruikbaarheid van deze aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van toekomstige vaccins. Tenslotte 
werden twee veelbelovende monoklonale antistoffen beschreven, 1D9 en 6D4, die specifiek aan S. 
aureus binden. Voor één van deze antistoffen, 1D9, is in een diermodel aangetoond, dat hij mogelijk 
gebruikt kan worden voor de vroegtijdige detective van S. aureus infecties. Toekomstig onderzoek zal 
moeten aantonen of deze antistoffen inderdaad individueel, tezamen of in combinatie met bestaande 
antibiotica toepasbaar zijn in de strijd tegen infecties veroorzaakt door S. aureus. 
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