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Bacteriën die tot het zogenaamde Enterobacter cloacae complex behoren zijn

verschillende omstandigheden en ecologische niches aan te passen die kunnen 
variëren van de bodem tot het menselijke lichaam (Maria Lina Mezzatesta,
2018) E. cloacae 

(Streit, 
Jones, Sader, & Fritsche, 2004)(Kubota et al., 2018)

Enterobacter roggenkampii
isolaat, behorend tot het E. cloacae complex, dat ongevoelig is voor zogenaamde 
carbapenems. Dit is een zorgwekkende bevinding, omdat carbapenems bijzonder 

Enterobacter 
roggenkampiii
van het E. cloacae complex zich mogelijk in de toekomst zal ontwikkelen.

De E. cloacae

bacteriën bepaald en werden ze met behulp van een geavanceerde techniek, 

beschreven isolaten allemaal tot het ‘E. cloacae complex’ behoorden, dat één van
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de isolaten uit een neonaat resistent was tegen carbapenems en dat de overige 

E. cloacae

dergelijke bacteriën een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel waren. Voor een

voldoende. Voor een goed begrip van de biologische principes die ten grondslag

en verschillende niches in ons lichaam veroveren is het van belang om hun 

Een belangrijke beperking voor ons goede begrip van het ziekmakende gedrag 
van micro-organismen is, dat ze eigenlijk alleen in detail bestudeerd kunnen

verbeterd en van deze ontwikkelingen is dankbaar gebruik gemaakt in het hier

in  was het nét mogelijk geworden om snel en voor een redelijke 
prijs genoomanalyses uit te voeren. De technieken waren echter nog niet
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voorkomt 

massaspectrometrische data om de totale eiwitsamenstelling van bacteriën 

Zoals beschreven in  maakte de hybride genoomassemblage 
van een carbapenem-resistent bacterie-isolaat, behorend tot het E. cloacae

dat reeds onder voorouders van de huidige enterobacteriën was verspreid, 
voordat de bacteriesoorten die tegenwoordig tot het E. cloacae complex

de eerste plaats werd duidelijk, dat genoomelementen die als onderdeel van 
het kerngenoom van een bacteriesoort worden beschouwd wel degelijk mobiele 

laten heel duidelijk zien, dat het belangrijk is om over de soortgrenzen heen te 
kijken wanneer men onderscheid wil maken tussen kerngenomen en variabele 

de ampC-type cephalosporinase-genen. In de derde plaats is gebleken, dat nietCC
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waarbij platen met cloxacilline gebruikt worden om mogelijke carbapenemase 

hybride genoomassemblage het mogelijk gemaakt om het proteoom van het 
carbapenem-resistente E. roggenkampii 
werd aangetoond, dat de MIR17 carbapenemase in grote hoeveelheden wordt
aangemaakt. 

zoals verkregen door de hybride genoomassemblage, is dat gedetailleerde 
genoomvergelijkingen van nauw verwante Enterobacter soorten mogelijk r

E.
roggenkampii isolaat is. i

een goed overzicht over de eiwitsamenstelling van de bacteriële cel, maar 

het standaardrepertoire van een een bacterie, hetgeen leidt tot intrinsieke 
3

onderzocht hoe het carbapenem-resistente E. roggenkampii isolaat reageert opi

van de veranderingen die de aanwezigheid van sub-inhibitoire imipenem 
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dat carbapenems, zoals imipenem, met name de bacteriële celwandsynthese 

bacterie allereerst om de verspilling van cellulaire bouwstenen voor de, door 

de waargenomen aanpassingen het mogelijke ontstaan van zeer schadelijke 

de celwandbiogenese nodig zijn en dit zou vervolgens tot verhoogde bacteriële

gebleken kan de bacterie dit voorkomen door zijn metabolisme te vertragen.

door de synthese van zogenaamde ijzer-zwavel clusters te verlagen en door

Tezamen laten deze waarnemingen zien, dat bacteriën die al resistent zijn tegen 

niet alleen de aanmaak van de bacteriële celwand remmen, maar dat ze ook 

door een verlaagd metabolisme de vorming van zogenaamde bacteriële 
L-vormen mogelijk maakt, waarbij de bacteriën hun celwand verliezen (Kawai 
et al., 2019)
van metabole routes in de bacteriële levenscyclus en de mogelijkheid om 

ontwikkeld moeten worden, te dereguleren. Als het bijvoorbeeld mogelijk zou
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hun metabolisme verlagen, dan zou het mogelijke gevolg kunnen zijn dat de

mogelijk ook bereikt kunnen worden door de vorming van ijzer-zwavel clusters 
in de bacteriën te verhogen. In dit opzicht zou de bacteriële Fur-regulator een 

E. roggenkampii
ampC gen mogelijk maakte, waren meerC

klassieke microbiologische technieken nodig om aan te tonen dat de MIR17 

de onderzochte E. roggenkampii bacterie reageert op de aanwezigheid van i

niet voorspeld kon worden was dat deze E. roggenkampii bacterie gevoelig i
was voor aminoglycosiden, ondanks de aanwezigheid van het aadA gen, dat 

E. roggenkampii isolaat, laat i

maken waartoe de onderzochte bacteriën werkelijk in staat zijn. Mogelijk

wegnemen.

proteomics analyse die tot doel had om uit te zoeken in welke mate bacteriën
van het E. cloacae complex die in de menselijke darm voorkomen verschillen van 
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onderzochte isolaten verschillende Enterobacter-soorten vertegenwoordigen.
E. roggenkampii en E. 

hormaechei subspecies E. 
hormaecheii E. cloacae. Op grond 

voor verschillende niches in het menselijke lichaam zou kunnen verklaren. De 

produceerden die gerelateerd zijn aan zogenaamde type III en type VI systemen 

vermogen van bacteriën om ziekte te verwekken en, in het geval van de type 

duidt, dat ze verkregen zijn door horizontale genoverdracht tussen bacteriën.
E. roggenkampiii

proteoomanalyses zien, dat de onderzochte bacteriën die allemaal behoren tot
het E. cloacae
aan verschillende niches, waarin op verschillende eigenschappen geselecteerd 

verhoogd.

richt de aandacht op twee plasmides die coderen voor de 

in een Klebsiella pneumoniae isolaat en een bacterie behorend tot het E. 
cloacae

K. pneumoniae isolaat is dit 
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resulteerde in een ‘megaplasmide’ van 321 kb. Dit megaplasmide omvat 

zorgwekkend, omdat dergelijke plasmides betrekkelijk eenvoudig overdraagbaar 
zijn naar andere bacteriën, die wellicht reeds resistent zijn tegen meerdere 

vormen voor het ontstaan van pan-resistente enterobacteriën die resistent zijn 

van bacteriën die behoren tot het E. cloacae complex en die opmerkelijk waren

verreweg de meeste gevallen worden dergelijke waarnemingen alleen toegepast 

veroorzaakt worden, terwijl de complexe mechanismes die ten grondslag liggen

in het menselijke lichaam niet verder onderzocht worden. Dankzij de recente 

het nu mogelijk geworden om een blik te werpen in het verleden, het heden 

ontwikkeling, omdat de nieuw verkregen inzichten uiteindelijk kunnen bijdragen 
aan de totstandkoming van betere strategieën en geneesmiddelen, waarmee 
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