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M RSA is ongevoelig voor vrijwel alle gangbare antibiotica.

Het lijkt echter een kwestie van tijd tot de last resort-antibiotica ook niet meer werken.

Toch zijn er nog aangriipingspunten die hoop bieden.

ANNE VAN KESSEL

| | eel veel mensen dragen StøPhY-

l-l f::,11, i:,"#^::ü',1^ ::;
zwakt is, slaat de bacterie Toe. Ze veroor-

zaakt oppervlakkige huidinfecties die

spontaan kunnen genezen, maar ook zeer

ernstige infecties, zoals sepsis, die je
beslist met antibiotica moet behandelen'

ANTILICHAAM
Helaas werken antibiotica lang niet

altijd. In 196r beschreven onderzoekers in
een Engelse studie het eerste geval van re-

sistentie van de bacterie in een ziekenhuis,

twee jaar na de introductie van meticilline

als antil¡ioticum. Inmiddels wordt onge-

veer één procent van de Støphyl-ococcus

øureus-infecúes veroorzaakt door MRSA

(meticilline-resistente Støphylococcus øu-

reusl. In andere landen kan dit percentage

oplopen tot vijftig procent.

"De bacterie heeft van nature al een

aantal resistentiegenen. Door het veel-

'Die stammen ziin van
oorsprong virulenter'

FAAGTHERAPIE
ln Utrecht onderzoeken wetenschap-

pers bij de faculteit diergeneeskunde de

mogelijkheid om bacteriofagen in te zet-

ten bij de MRSA-bestrijding. "ln varkens

die gekoloniseerd waren met MRSA

leidde dit niet tot vermindering van

MRSA', vertelt hoogleraar klinische infec-

tiologie Jaap Wagenaar. Bacteriofagen

werden lang als een goed alternatief voor

antibiotica gezien, maar dat zal niet voor

vuldige gebruik van antibiotica in de

wereld, neemt de selectiedruk op die

genen toe. Zo overleven de sterkste, meest

resistente bacteriestammen. Daarnaast

kan de stafylokok DNA uitwisselen met

andere micro-organis men. Zo raken steeds

meer stafylokokken resistent tegen anti
biotica", vertelt hoogleraar medische

microbiologie fan Maarten van Dijl.
Van Dijl werkt aan de Riiksuniversiteit

Groningen met collega's aan nieuwe

behandel- en preventiemethodes tegen

MRSA. Onlangs ontdekten ze zeven over-

eenkomstige eiwitten op het celoppervlak

van de verschillende MRSA-stammen.

Samen met een Gronings bedriif ontwik-

kelden ze monoklonale antilichamen
tegen deze eiwitten. "Die antilichamen
zijn gebaseerd op de antilichamen die we

bij een speciale patiëntengroep aantroffen'

DaI zilnpatiënten met chronische wonden

alle soort infecties gelden. "ln vitro gaan

bacteriën dood, maar de staP naar de

patiënt of het dier is heel groot. Je kunt

dan veel effectiviteit verliezen", legt

llagenaar uiT. Ziin onderzoeksgroep

probeert er nu achter te komen hoe dat

kan. "Een mogelilkheid is dat de bacterie

de receptor waaraan de faag haar herkent

niet maakt. Het kan ook ziin dat de

bacterie de receptor afdekt ofdat de bac-

terie onbereikbaar is door de biofilm'" I

I

waarin altiid S. øureus-bacrerlën groeien'

Doordat zii dagelijks met de bacterie te

maken hebben, geven ze een verhoogde

immuunreactie tegen S. øureus. Dat ver-

klaart waarschijnlijk \Maarom z\i zelden

heel erge S. øureus-inÍecties krijgen, ze

zijn ertegen beschermd", legt Van Dijl uit'

Momenteel bekijken de onderzoekers

samen met collega's aan het Erasmus

Medisch Centrum het effect van de

ontwikkelde antilichamen bii muizen

met MRSA-infecties.
Daarnaast onderzoekt de Groningse

groep wat de ene stam virulenter maakt

dan de ander. In grote Europese databases

zijn de epidemiologische kenmerken van

de verschillende stammen opgeslagen'

Van Dijl: "Er staat biivoorbeeld in welke

stemmen een grote uitbraak

hebben veroorzaakt en welke niet verder

kwamen dan één individu." Door genoom-

analyses en te kiiken welke genen aan en

uit staan in die bacterie, proberen de

onderzoekers te bepalen welke eigen-

schappen S. øureus nodig heeft voor een

snelle verspreiding. 'AIs je dat eenmaal

weet, kun ie in het ziekenhuis een risico-

inschatting maken of een bepaalde stam

een probleem op gaat leveren", zegt Van

Dijl. Ook door de huidige onhvikkeling

van een antimicrobiële handcrème probe-

ren de Groningse wetenschappers de

verspreiding van ziekenhuisbacteriën

tegen te gaan. Van Dijl: "De crème vormt

een laagie om de hand en daarmee voor-

kom je de overdracht van de stafylokok'"

BACTERIEKOEK
Een van de grote problemen bii stafyio-

kokken is dat ze makkelijk op medische

implantaten als katheters, kunstknieën

en kunstheupen groeien. Hoe eerder ie
die infectie kunt opsporen, hoe beter' Als

je er niet op tijd bil bent, vormen de

bacteriën een biofilm: een dikke koek van

bacteriën, eiwitten, dna en vet. "De

Zjn binnenkort alle Staphylococcus aureus-

bacferiën resistent?
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KIKKEREIWIT
Een team Delftse studenten mocht

vorig jaar naar de finale van de

iGEM-comPetitie vanwege een

nieuwe strategie om MRSA te

bestrijden. Ze brachten zelfont-

worpen pePtiden in 6ii E. coli.

De peptiden ziin in staat het

membraan van een bacterie te

doorboren en ziin gebaseerd

op peptiden die kikkers bif

hun afweer gebruiken. De

studenten willen hun aanPak

doorontwikkelen, zodat E. coli de

peptiden zelf maakt, maar alleen oP

het moment dat MRSA aanwezig is' Dat

willen ze doen door slim gebruik te

maken van een mechanisme van MRSA zelf:

quorom sensing. Een methode waarmee MRSA voortdurend bi'ihoudt hoeveel

úacteriën er ¡Ã de kolonie aanwezig zijn. Door dit mechanisme te kapen, kan

de E.coli-'acterie ook in de gaten houden hoeveel MRSA-bacteriën er aanwezig

zijn en in actie komen als dat nodig is' I

bacteriën die daarin zitten, ziin met

elkaar verbonden en sterk beschermd

tegen antibiotica", zegt hoogleraar medi-

sche microbiologie Surbhi Malhotra van

de Universiteit van Antwerpen. Als er

eenmaal een biofilm zit,ktligie hem heel

lastig weg. Malhotra en collega's onder-

zoeken hoe de biofilm precies tot stand

komt op medische implantaten. Malhotra:

"Zo kunnen we de biofilm in ziin natuur-

lijke omgeving bekijken, dat is een groot

voordeei." De AntwerPenaren hoPen

uiteindelijk een methode te kunnen vin-

'Hii wisselt DNA uit
met andere

micro-organismen'

den om de biofilmvorming tegen te gaan.

"ln een ideale situatie lukt dat, en geven

we vervolgens antibiotica, waardoor de

bacterie zich ook niet meer kan verme-

nigvuldigen", zegt Malhotra.

Ook de Groningers doen onderzoek met

medische implantaten. De wetenschap-

pers hingen een fluorescenre probe aan het

nog werkzame antibioticum vancomycine,

waardoor het oplicht als het een stafylo-

kokkenpopulatie tegenkomt. Dat de

methode werkt, zagen ze door experimen-

ten met het been van een overiedene bij

wie post mortem een geinfecteerd implan-

taat was aangebracht. Binnenkort hopen

ze de methode ook in patiënten met een

impiantaatinfectie te kunnen testen' Van

Dijl: 'Als dit eveneens werkt, zou het een

grote uitkomst voor chirurgen ziin. Die

kunnen dan in een vroeg stadium bepalen

of een ontsteking een reactie van het 1i-

chaam op het vreemde materiaal is, of

dat de patiënt een besmetting met

stafylokokken heeft opgelopen. Het mooi

ste is als je er vóór de vorming van een

biofilm bii kunt zijn." Doordat een arts de

injectie maar eenmalig hoeft te geven en

doordat deze een lage dosis vancomycine

bevat, verwacht Van Diil dat hii het resis-

tentie-probleem niet in de hand werkt.

VIRULENTER
Ondanks wat de bijnaam 'ziekenhuisbac-

terie' doet vermoeden, zlin er ook

varianten van S. øureus díe buiten het

ziekenhuis opduiken. In r98r gebeurde dat

voor het eerst. "Die stammen zijn van oor-

sprong virulenter, aangezien ze sterk ge-

noeg moesten ziin om gezonde personen te

infecteren", zegt Maihotra' Mogelijk komt

dat doordat die stammen beter in staat ziin

een biofilm te vormen, maar dat is nog

slechts een vermoeden. "We krijgen een

groot probleem als dit soort stammen in

het ziekenhuis opduiken, maar ik vrees dat

dit niet lang meer duurt", vult Van Diil aan'

De onderzoeker is desondanks optimis-

tisch ingesteid. "AIs we verstandig omgaen

met antibiotica, goed screenen en doorgaan

met de zoektocht naar nieuwe middelen,

dan blijven we de bacterie de baas"' I


