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7.1. Algemene discussie
De eerste beschrijving van de ziekteverwekker Staphylococcus aureus dateert uit het jaar
1881, toen de chirurg Alexander Ogston de isolatie van deze Gram-positieve bacterie uit
abcessen van patiënten rapporteerde[1]. Tegenwoordig weten we dat S. aureus een oppor-
tunistische commensaal is, die door ongeveer een derde van alle mensen asymptomatisch
gedragen wordt. De S. aureus-bacterie kan echter een groot aantal ernstige invasieve ziek-
ten veroorzaken, zowel bij mensen als dieren, wanneer de huidbarrière wordt doorbroken
of het immuunsysteem verminderd actief is[2, 3]. Zoals beschreven in hoofdstuk 1 van
dit proefschrift, wordt de virulentie van S. aureus grotendeels bepaald door eiwitten die op
het bacteriële celoppervlak gelokaliseerd zijn of die in het externe milieu van de bacterie
gesecreteerd worden. Deze eiwitten zijn betrokken bij de initiële hechting van bacteriën
aan gastheercellen en -weefsels, de kolonisatie en invasie van de gastheer, de internalisatie
door niet-professionele fagocyten waaronder epitheel- en endotheelcellen, het omzeilen van
de immuunafweer van de gastheer en zelfs de intracellulaire overleving van de bacteriën in
immuuncellen[4, 5].

De mechanismen die de S. aureus-bacterie benut om de mens en andere zoogdieren
te koloniseren en binnen te dringen zijn over een lange periode tezamen met deze gas-
theren geëvolueerd. In de afgelopen decennia is de evolutie van S. aureus echter in een
stroomversnelling geraakt door de klinische introductie van antibiotica. Sinds het antibi-
oticum penicilline beschikbaar kwam voor de behandeling van bacteriële infecties, heeft S.
aureus een steeds hogere resistentie tegen antimicrobiële middelen opgebouwd door mutatie
en door de horizontale verwerving van resistentiegenen van andere bacteriën. De hoog-
resistente stafylokokken die zo ontstonden hebben zich vervolgens zeer snel verspreid in
ziekenhuizen en onder gezonde mensen[6]. Dit wordt het duidelijkst geïllustreerd door de
opkomst van de meticilline-resistente S. aureus (MRSA)-lijnen, die wereldwijd een bedreig-
ing voor de gezondheid van de mens vormen. Deze bedreiging wordt weerspiegeld in de
hoge morbiditeits- en mortaliteitscijfers die gerapporteerd zijn voor patiënten met MRSA-
infecties[7]. Aangezien veel van de huidige antibiotica verminderd werkzaam zijn tegen
MRSA wordt actieve of passieve immunisatie tegenwoordig beschouwd als een mogelijk al-
ternatief om de dreiging, die uitgaat van resistente stafylokokken, tegen te gaan. Helaas heeft
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de ontwikkeling van anti-stafylokokkenvaccins tot dusver echter weinig succes geboekt en
de identificatie van geschikte bacteriële aangrijpingspunten voor immunisatie blijft daarom
een belangrijke uitdaging.

Eiwitten die gelokaliseerd zijn op het bacteriële celoppervlak, gezamenlijk het ‘surfa-
coom’ genaamd, zijn aantrekkelijke aangrijpingspunten voor immunisatie, aangezien ze di-
rect zichtbaar zijn voor het immuunsysteem van de gastheer. De verschillende S. aureus-
lijnen die ziekte bij de mens veroorzaken brengen inderdaad veel oppervlakte-eiwitten tot
expressie die, in principe, als mogelijke targets voor immunisatie beschouwd kunnen wor-
den[4, 8]. Helaas blijkt er een enorme heterogeniteit te bestaan in de S. aureus-eiwitten en
-peptiden die op het bacteriële celoppervlak gelegen zijn en deze heterogeniteit wordt niet
alleen waargenomen voor de verschillende S. aureus-lijnen, maar ook voor verschillende
isolaten van dezelfde S. aureus-lijn[9]. Bijgevolg is gebleken dat de immuunreacties van
de mens tegen S. aureus aanzienlijk kunnen variëren. Dit heeft geleid tot de ontwikkel-
ing van zogenaamde immunoproteomics- en immunopeptidomics-benaderingen om eiwit-
domeinen of epitopen op het bacteriële celoppervlak, die wellicht geschikt zijn als targets
voor immunisatie, in kaart te brengen[10, 11]. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt
een experimentele pijplijn beschreven voor het identificeren van dergelijke, aan het celop-
pervlak gelokaliseerde eiwitten, eiwit-domeinen of epitopen van de S. aureus¬-bacterie.
Hierbij werden op het celoppervlak gelokaliseerde eiwitten of peptiden geïdentificeerd door
ze als het ware van het bacteriële celoppervlak te scheren met het proteolytische enzym tryp-
sine en ze vervolgens met behulp van massaspectrometrie te identificeren. Door toepassing
van een geïmmobiliseerde vorm van trypsine, die niet in de bacteriële celwand kan bin-
nendringen, kon vervolgens onderscheid gemaakt worden tussen eiwitten en peptiden die
uitsluitend aan het celoppervlak gelokaliseerd zijn en andere eiwitten en peptiden die diep
in de celwand ingebed zijn. Tevens werden bij deze aanpak spontaan vrijgekomen eiwitten,
niet-covalent celwandgebonden eiwitten en van nature extracellulaire eiwitten van de bac-
terie geïdentificeerd. Als tweede stap in de pijplijn werden immunodominante epitopen van
de geïdentificeerde eiwitten aan het bacteriële celoppervlak in kaart gebracht door een zo-
genaamde epitoop-mapping met behulp van peptide-arrays en immunoglobulines G (IgGs)
van patiënten met de erfelijke blaarziekte epidermolysis bullosa (EB). Zoals beschreven in
de hoofdstukken 1 en 2 hebben patiënten met EB vaak chronische wonden die zeer vat-
baar zijn voor kolonisatie door S. aureus[12], terwijl deze patiënten desondanks zelden ern-
stige invasieve S. aureus-infecties ontwikkelen[13]. Dit lijkt, althans gedeeltelijk, verband
te houden met het feit dat patiënten met EB relatief hoge niveaus van potentieel bescher-
mende IgGs tegen S. aureus vormen[14, 15]. Op deze manier kon een groot aantal, aan
het celoppervlak gelokaliseerde immunogene eiwitten van twee veel bestudeerde S. au-
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reus-stammen, namelijk de meticilline-gevoelige S. aureus (MSSA)-stam Newman en de
MRSA-stam USA300 LAC, geïdentificeerd worden. Een opmerkelijke waarneming was
dat onder de geïdentificeerde eiwitten, die op het celoppervlak van S. aureus gedetecteerd
werden, ook veel typisch cytoplasmatische eiwitten aangetroffen werden. Onder deze zo-
genaamde ’extracellulaire cytoplasmatische eiwitten’ (ECPs) bevonden zich verschillende
eiwitten, waarvoor in de context van eerdere studies functies in de pathogenese en epidemi-
ologie van stafylokokken gerapporteerd waren[23]. De resultaten beschreven in hoofd-
stuk 2 laten ook zien dat specifieke IgGs tegen deze ECPs, zoals de enzymen fructose-
bisfosfaat aldolase, enolase (Eno) en glyceraldehyde-3-fosfaat dehydrogenase (GAPDH), de
elongatiefactoren G en Ts en de ribosomale eiwitten S5, S13 en L25 aanwezig waren in sera
van EB-patiënten. Hierbij is het vermeldenswaardig dat eerdere studies hebben laten zien,
dat antilichamen tegen Eno kunnen leiden tot opsonofagocytose en eliminatie van S. au-
reus[16, 17]. Tevens is het interessant te vermelden, dat de in hoofdstuk 2 beschreven stud-
ies ook hebben geleid tot de detectie van verschillende oppervlakte-eiwitten met epitoop-
clusters die binnen bepaalde domeinen van deze eiwitten gelokaliseerd zijn. Dit fenomeen
werd bijvoorbeeld waargenomen voor het celwand-gebonden IsdB eiwit, de peptidoglycaan
hydrolasen (PGHs) Atl en IsaA en het adhesine Emp.

Een belangrijke waarneming was, dat de IgGs van verschillende EB-patiënten variaties
vertoonden in de binding van eiwitten die aan het bacteriële oppervlak gebonden zijn of de
binding van specifieke domeinen van deze eiwitten. Dit bleek met name uit bindingsstudies
met IgGs van verschillende EB-patiënten aan arrays van peptiden die corresponderen met
de geïdentificeerde oppervlakte-eiwitten. Deze variabiliteit houdt mogelijk verband met het
feit, dat de verschillende EB-patiënten werden gekoloniseerd door S. aureus-stammen die
behoren tot verschillende lijnen, die variaties kunnen vertonen in de expressie en precieze
lokalisatie van eiwitten die aan het bacteriële celoppervlak gebonden zijn. Dit zou dan kun-
nen leiden tot verschillende immuunreacties van de respectievelijke gastheren13. Verder
moet worden opgemerkt dat de epitoop-mapping met peptiden-arrays vooral werd uitgevo-
erd met behulp van lineaire peptiden. Bijgevolg bleven de mogelijk aanwezige IgGs die
uitsluitend conformationele-epitopen van de onderzochte eiwitten herkennen veelal buiten
beschouwing.

Tezamen hebben de experimenten, beschreven in hoofdstuk 2 van dit proefschrift, geleid
tot de identificatie van verschillende immunodominante celoppervlak-gebonden eiwitten en
epitopen van S. aureus die mogelijk als aangrijpingspunt voor actieve of passieve anti-
stafylokokken-immunisatie kunnen dienen. Hiertoe behoren het N-terminale pro-domein
van het PGH Atl, de covalent celwand-gebonden eiwitten ClfB en IsdB, een ’YkyA-achtig’
celwand-bindend lipoproteïne, de membraaneiwitten EbpS en LtaS, de niet-covalent celwand-
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gebonden en gesecreteerde eiwitten Emp, Sbi en IsaA en de ECPs Afl1, Eno en GAPDH.
Onder de geïdentificeerde eiwitten vielen verschillende PGHs van S. aureus op door hun
hoge immunogeniciteit, waaronder Atl, Aly en LytM[15, 18]. Dit vestigde de aandacht
op het mogelijke gebruik van dergelijke PGHs als aangrijpingspunten voor nieuwe thera-
pieën om S. aureus-infecties te bestrijden. Het onderzoek in de hoofdstukken 3, 4 en 5
van dit proefschrift was daarom gericht op de fysiologische rol en mogelijke toepassing van
PGHs van S. aureus als targets voor nieuwe antimicrobiële therapieën tegen stafylokokken-
infecties.

De bacteriële celwand is van cruciaal belang voor de celintegriteit en celvorm, de op-
name van nutriënten, de uitscheiding van metabole afvalstoffen, de bescherming tegen tox-
ines en het weerstaan van potentieel gevaarlijke omgevingscondities[19–21]. De belan-
grijkste celwandcomponent van S. aureus is het peptidoglycaan, dat een nauw-verbonden
netwerk vormt dat de cel omgeeft. Hoewel het peptidoglycaannetwerk in essentie één mole-
cuul vertegenwoordigt, heeft het toch een zeer dynamische structuur, die niet alleen in stand
wordt gehouden door de synthese en modificatie van nieuwe glycaanstrengen, maar ook
door de splitsing en degradatie van bestaande glycaanstrengen. Voortbouwend op de resul-
taten beschreven in hoofdstuk 2 van dit proefschrift, richt hoofdstuk 3 zich op de func-
ties van PGHs en de verschillende taken die deze enzymen uitvoeren ten behoeve van de
celwand-homeostase gedurende de celcyclus. Alzo geeft hoofdstuk 3 een overzicht van de
diverse functies van de 18 verschillende PGHs van S. aureus. Hierbij wordt beschreven hoe
S. aureus de expressie en activiteit van deze PGHs reguleert, waarom het voor de bacterie
van voordeel is om PHGs met verschillende eigenschappen en subcellulaire lokalisaties te
hebben en hoe de potentieel cytotoxische effecten van PGHs door de bacterie effectief onder-
drukt worden. Een belangrijk gegeven is dat PGHs niet zomaar enzymen zijn die celwanden
kunnen afbreken, maar dat ze diverse fysiologische taken hebben bij de groei en overleving
van bacteriën in zeer uiteenlopende milieus[21, 22]. Bovendien is aangetoond dat PGHs
van invloed zijn op het vrijkomen van ECPs die een rol spelen bij de hechting van bacter-
iën aan het oppervlak van medische implantaten of gastheerweefsels, of bij de gereguleerde
lysis van bacteriecellen om extracellulair DNA te genereren dat nodig is voor de vorming
van zogenaamde biofilms[23, 24]. Bovendien stellen PGHs S. aureus in staat diverse func-
ties in de humane pathogenese uit te oefenen. Deze verschillende essentiële functies van
PGHs impliceren dat PGHs daadwerkelijk kunnen worden toegepast als aangrijpingspunt
voor therapieën tegen stafylokokken-infecties, bijvoorbeeld door de bacteriën te lyseren of
door PGHs te targeten door middel van passieve of actieve immunisatie.

Om het toepassingspotentieel van PGHs voor mogelijke immunisatie tegen S. aureus
te onderzoeken werden drie PGHs, namelijk Sle1, Aly en LytM, geselecteerd voor verdere
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analyse zoals beschreven in hoofdstuk 4 van dit proefschrift. In de eerste plaats werd on-
derzocht of immunisatie met deze drie PGHs muizen kan beschermen tegen een bacteriëmie
veroorzaakt door S. aureus. Hiertoe werden Sle1, Aly en LytM afzonderlijk tot expressie
gebracht in de bacterie Lactococcus lactis, gezuiverd en gebruikt voor immunisatie. De
resultaten lieten zien dat muizen geïmmuniseerd met één van deze PGHs hoge antigeen-
specifieke IgG titers ontwikkelden. Helaas voorkwamen de hoge IgG-niveaus tegen Sle1,
Aly of LytM niet dat de muizen een S. aureus-bacteriëmie opliepen en stierven. Om te on-
derzoeken waarom de immunisatie met individuele Sle1, Aly of LytM antigenen mogelijk
gefaald heeft in het beschermen van de muizen tegen een S. aureus-infectie, werd de spec-
ifieke herkenning van verschillende katalytische domeinen en celwand-bindende domeinen
van deze drie PGHs door IgGs van de geïmmuniseerde muizen onderzocht. Hiertoe wer-
den de verschillende domeinen van Sle1, Aly en LytM separaat tot expressie gebracht in
L. lactis, gezuiverd en gebruikt voor immunodetectie. Verder werden de IgG-responsen
van de muizen tegen de verschillende PGHs en hun domeinen vergeleken met de respec-
tievelijke IgG-responsen van gezonde vrijwilligers en EB-patiënten. De resultaten, zoals
beschreven in hoofdstuk 4, laten zien dat zowel muizen als mensen hoge IgG-titers on-
twikkelen tegen Sle1, Aly en LytM. De IgGs van mensen en muizen lijken echter een ver-
schillende voorkeur voor binding aan de verschillende domeinen van deze drie PGHs te
hebben. De IgGs van geïmmuniseerde muizen waren voornamelijk gericht tegen het cel-
wandbindende LysM-domein van Sle1 en de katalytische domeinen van Aly en LytM. Deze
specifieke IgGs bleken de muizen echter niet te beschermen tegen een S. aureus-bacteriëmie.
Daarentegen werd aangetoond dat IgGs van de mens bij voorkeur bonden aan het katalytis-
che domein van Sle1 en de N-terminale domeinen van Aly en LytM, waarvan de functies
nog onbekend zijn. Deze verschillende herkenning van PGH-domeinen door IgGs van ver-
schillende gastheren lijkt te impliceren, dat de drie laatstgenoemde domeinen bij voorkeur
gebruikt zouden moeten worden in toekomstige studies naar de mogelijkheden voor actieve
of passieve immunisatie. Tevens zou bepaald moeten worden of de IgGs tegen deze drie
domeinen inderdaad bescherming bieden tegen ernstige S. aureus-infecties. In dit verband
moet opgemerkt worden, dat reeds eerder is aangetoond, dat actieve immunisatie van muizen
met het S. aureus-PGH IsaA de geïmmuniseerde muizen niet kon beschermen tegen een S.
aureus-infectie[25]. Dit is in overeenstemming met wat in hoofdstuk 4 is beschreven voor
de immunisatie van muizen met Sle1, Aly of LytM. Verder bleek uit epitoop-mapping, dat de
muizen-IgGs zich voornamelijk richtten op het C-terminale domein van IsaA. Daarentegen
bleek het N-terminale domein van IsaA herkend te worden door de IgGs van EB-patiënten.
Deze waarnemingen lijken erop te wijzen, dat verschillende gastheer-eigenschappen kunnen
leiden tot variaties in de aanmaak van IgGs tegen antigenen die aan het celoppervlak van S.
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aureus gebonden zijn. Anderzijds kan de verschillende herkenning van PGH-domeinen door
IgGs van muizen en mensen verband houden met de manier waarop deze antigenen aan het
immuunsysteem werden aangeboden. De muizen werden namelijk geïmmuniseerd met de
gezuiverde antigenen, terwijl het immuunsysteem van gezonde vrijwilligers en EB-patiënten
die deelnamen aan de beschreven studies incidenteel of chronisch uitgedaagd werd door in-
tacte S. aureus-bacteriën. Ondanks het gegeven dat de immunisaties de muizen niet bescher-
mden tegen S. aureus-bacteriëmie, kan toch geconcludeerd worden dat de beschreven resul-
taten waardevolle inzichten hebben verschaft voor de identificatie van de meest relevante
immunodominante domeinen van Sle1, Aly en LytM. Deze domeinen kunnen wellicht ge-
bruikt worden voor de toekomstige ontwikkeling van vaccins tegen S. aureus-infecties. Dit
betreft met name het katalytische domein van Sle1 en de N-terminale domeinen van Aly
en LytM. Het is echter denkbaar, dat het N-terminale domein van LytM minder relevant
is als aangrijpingspunt voor immunisatie, omdat LytM voornamelijk door S. aureus wordt
gesecreteerd, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Bijgevolg kunnen IgGs tegen LytM min-
der doeltreffend zijn voor de bacteriële opsonisatie en de daaropvolgende doding van de
bacteriën door geactiveerd complement of professionele fagocyten.

Hoofdstuk 5 van dit proefschrift zoomt in op de groep van S. aureus-PGHs die zo-
genaamde ’cysteïne, histidine-afhankelijke amidohydrolase/peptidase’ (CHAP)-domeinen
bevatten. Dergelijke CHAP-domeinen zijn sterk geconserveerd in bacteriën. De specifieke
aandacht werd in dit geval gericht op de rol van 11 CHAP PGHs van de S. aureus-stam
USA300 LAC, waarbij gebruik gemaakt werd van een collectie mutanten die individuele
CHAP PGHs missen. De specifieke eigenschappen van deze mutanten die werden onder-
zocht omvatten hun groei, de celmorfologie, de autolyse en de invasie van humane longep-
itheelcellen. Hieruit bleek dat geen van de 11 onderzochte CHAP PGHs op zichzelf essen-
tieel is voor de groei en levensvatbaarheid van S. aureus USA300 LAC. Het lijkt er daarom
op, dat de verschillende CHAP PGHs van de USA300 LAC stam redundante functies hebben
en dat meerdere PGHs van deze stam elkaars afwezigheid kunnen compenseren.

In het algemeen spelen PGHs een essentiële rol tijdens de groei en deling van bacter-
iën. Het ontbreken van individuele PGHs kan daarom van invloed zijn op de morfolo-
gie of het verloop van de celcyclus van de bacteriën. De studies beschreven in hoofd-
stuk 5 laten zien dat de PGH Sle1 een belangrijke rol speelt bij de separatie van dochter-
cellen tijdens de celdelingscyclus. Bovendien leidde de afwezigheid van de CHAP PGHs
Aly, SAUSA300_2503, SAUSA300_0651 of SsaA tot een afwijkende deling van sommige
cellen. Dit suggereert dat de expressie van bepaalde PGHs noodzakelijk is voor de correcte
positionering en synthese van het septum door peptidoglycaan-synthases[26]. Aangezien
het ontbreken van individuele PGHs ook kan leiden tot veranderingen in de samenstelling
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en structuur van de bacteriële celwand[27], werd ook onderzocht of de inactivering van ver-
schillende CHAP PGHs van invloed is op de methicillineresistentie en andere antimicrobiële
resistenties van de S. aureus USA300 LAC stam. De resultaten laten inderdaad zien, dat
de PGHs SAUSA300_2253 en Sle1 vereist zijn voor de benzylpenicilline- en oxacillinere-
sistentie van S. aureus USA300 LAC, terwijl SsaA bijdraagt aan deze resistenties. Deze
waarnemingen impliceren, dat de CHAP PGHs SsaA, SAUSA300_2253 en Sle1 mogelijk
gebruikt kunnen worden als targets voor toekomstige interventies om de 𝛽-lactam-resistentie
van MRSA-bacteriën te reduceren. Bovendien is al eerder aangetoond dat bepaalde PGHs
van S. aureus, zoals Sle1, de bacteriële interactie met gastheercellen of weefsels bevorderen,
waardoor de adhesie en de daaropvolgende internalisering van S. aureus wordt bevorderd.
In dit opzicht is de waarneming dat een sle1 mutant van S. aureus USA300 LAC een ver-
hoogde intracellulaire replicatie vertoont zeer intrigerend. Een vergelijkbaar gedrag werd
waargenomen voor bacteriën met een mutatie in het SAUSA300_0277 gen. De molecu-
laire basis voor deze waarnemingen is momenteel niet duidelijk, maar ze zouden verband
kunnen houden met een aangepaste expressie van andere PGHs. Daarentegen vertoonde
de onderzochte SAUSA300_2253 mutant een vertraagde intracellulaire replicatie in longep-
itheelcellen, wat suggereert dat de afwezigheid van het respectievelijke CHAP PGH de geïn-
ternaliseerde bacteriën gevoeliger maakte voor de condities in deze humane cellen. Het lijkt
er daarom op, dat het SAUSA300_2253 eiwit noodzakelijk is voor de intracellulaire prolif-
eratie van S. aureus USA300 LAC. Tezamen laten de resultaten beschreven in hoofdstuk
5 zien, dat de CHAP PGHs van S. aureus diverse, maar overlappende functies vervullen
tijdens de bacteriële groei en celdeling. Deze enzymen dragen tevens in verschillende mate
bij aan de extracellulaire en intracellulaire replicatie van de bacterie en aan de separatie van
dochtercellen zodra de celdeling is voltooid.

7.2. Conclusie
Dit proefschrift beschrijft de karakterisering van eiwitten en peptiden die gelokaliseerd zijn
aan het celoppervlak van de belangrijkste verwekker van ziektes bij de mens, namelijk de
Gram-positieve bacterie S. aureus en hun herkenning door IgGs van muizen en de mens.
Het resulterende inzicht in de samenstelling van het ‘immuno-surfacome’ van de stafylokok
kan nu gebruikt worden als een menukaart voor de ontwikkeling van toekomstige actieve
of passieve immunisatie-strategieën. Op grond van de beschreven studies is te verwachten,
dat een dergelijk ambitieus doel bereikt kan worden met vaccinpreparaten of monoklonale
antilichamen die gericht zijn tegen geselecteerde immunodominante epitopen die van na-
ture op het oppervlak van alle klinisch relevante S. aureus-lijnen gelegen zijn. In de studies
die beschreven zijn in dit proefschrift werd verder nadruk gelegd op PGHs en hun sub-
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domeinen, die als mogelijke therapeutische aangrijpingspunten herkend werden op grond
van hun lokalisatie op het bacteriële celoppervlak en hun belangrijke biologische activiteiten
in de levenscyclus van S. aureus. Het lijkt aannemelijk, dat de meest relevante kandidaat-
targets voor nieuwe preventieve of therapeutische benaderingen in de S. aureus-bacterie
nodig zijn voor effectieve extracellulaire of intracellulaire replicatie, of voor de antibioticum-
resistentie. Dit focust de aandacht in het bijzonder op specifieke domeinen van de PGHs
Sle1, Aly, SAUSA300_2503, SAUSA300_0651 en SsaA. Hierbij is het echter van belang
om te verifiëren, dat de eventuele interferentie met dergelijke target-eiwitten door IgG-
binding de S. aureus-bacterie geen selectief voordeel oplevert in bepaalde niches van de
mens. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor therapieën die gericht zijn tegen Sle1 of
SAUSA300_0277, waardoor de bacteriën wellicht een verbeterde intracellulaire replicatie
zouden kunnen vertonen. In dit opzicht moet de eerdere mislukking van het gebruik van
het S. aureus-eiwit IsdB in een klinisch vaccinonderzoek als een duidelijke waarschuwing
beschouwd worden, aangezien de immunisatie met IsdB helaas een ongunstig effect had
op de overlevingskansen van de betroffen patiënten[28]. Hoewel de clustering van immun-
odominante epitopen in IsdB, zoals beschreven in hoofdstuk 2, zou kunnen suggereren
dat dit op het bacteriële celoppervlak gelokaliseerde eiwit een aantrekkelijk doelwit is voor
nieuwe immunotherapieën, bleek dit heel duidelijk niet het geval te zijn. Men zou zelfs kun-
nen veronderstellen, dat de presentatie van deze epitopen deel uitmaakt van het bacteriële
repertoire om het immuunsysteem van de mens te misleiden. Het zal daarom interessant zijn
om in toekomstige studies te onderzoeken of het niet beter zou zijn om te zoeken naar ef-
fectieve surfacome-targets die niet immunodominant zijn, aangezien de immunodominante
targets mogelijk ‘doelbewust’ door de S. aureus-bacteriën aan het immuunsysteem van de
mens gepresenteerd worden om op een ‘listige’ wijze de immuunafweer te ontwijken of
te ontregelen. Anderzijds zijn op het bacteriële celoppervlak gelegen eiwitdomeinen die
geen IgG-reacties uitlokken waarschijnlijk minder geschikte kandidaten voor doeltreffende
immunisatie tegen S. aureus-infecties. Hoewel de zoektocht naar de best mogelijke aangri-
jpingspunten voor de bestrijding van stafylokokken-infecties nog niet ten einde is, bieden de
verkregen inzichten in de samenstelling van het immuno-surfacoom van S. aureus duidelijke
aanknopingspunten voor hun identificatie. In dit opzicht wordt de schijnwerper met name
gericht op bepaalde PGHs met belangrijke functies in het balanceren van de bacteriële cel-
wandsynthese en de celwandhydrolyse. Belangrijk is hierbij, dat dergelijke aangrijpingspun-
ten niet alleen relevant kunnen zijn voor de ontwikkeling van toekomstige immunothera-
pieën, maar dat ze ook kunnen dienen als targets voor nieuwe antibiotica of voor moleculen
die de werking van reeds bestaande antibiotica versterken. Anderzijds zouden de PGHs van
S. aureus misschien zelfs kunnen worden omgevormd tot therapeutische agentia, die kun-

176



7.2. CONCLUSIE

nen helpen bij het elimineren van infectieuze S. aureus-bacteriën door hun celwanden op te
lossen.
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