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Nederlandse samenvatting, conclusies en perspectief voor 

toekomstig onderzoek 

Samenvatting  

De meticilline-resistente vorm van de bacterie Staphylococcus aureus, beter bekend als 

de 'ziekenhuisbacterie' MRSA, vormt een serieuze bedreiging voor de gezondheid en 

het welzijn van de mens. MRSA-infecties zijn namelijk moeilijk te behandelen, doordat 

de MRSA-bacteriën ongevoelig zijn voor veel verschillende antibiotica. Oorspronkelijk 

kwamen MRSA-infecties vooral voor bij patiënten in een ziekenhuisomgeving, maar 

tegenwoordig worden ze ook waargenomen bij gezonde personen in de gemeenschap. 

De varianten van MRSA die in ziekenhuizen gevonden worden staan bekend als 

'hospital-associated MRSA' ofwel ‘HA-MRSA’ en de varianten die in de gemeenschap 

gevonden worden als 'community-associated' ofwel ‘CA-MRSA’. Doordat CA-MRSA 

steeds meer voorkomt in de gemeenschap wordt deze vorm van MRSA ongewild ook 

vaker in ziekenhuizen geïntroduceerd. Dit is zeer riskant voor kwetsbare patiënten, 

omdat de CA-MRSA bacteriën vaak nog agressiever zijn dan de HA-MRSA bacteriën. 

Het is daarom van belang om CA-MRSA infecties en mogelijke ziekenhuisuitbraken van 

CA-MRSA vroegtijdig te herkennen. Hiertoe is het nodig om diagnostische merkers te 

identificeren, waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen HA- en CA-MRSA, 

zoals in het kort beschreven in hoofdstuk 1 van dit proefschrift. De oorspronkelijk 

geïdentificeerde merkers voor CA-MRSA zijn specifieke genen op overdraagbare 

(mobiele) genomische elementen (MGEs), zoals de genen voor het zogenaamde 

Panton-Valentine leukocidine (PVL)1. Dergelijke merkers zijn recentelijk ook 

waargenomen in HA-MRSA varianten, waardoor het belangrijk wordt om meer 

robuuste, niet-overdraagbare nieuwe merkers te identificeren op grond waarvan CA- 

and HA-MRSA onderscheiden kunnen worden2–4.  

Verschillende eerdere studies hebben de mechanismes beschreven die MRSA-bacteriën 

gebruiken om het menselijke lichaam te koloniseren en binnen te dringen en waarmee 

ze het afweersysteem kunnen misleiden5. Daarentegen is erg weinig bekend over de 

eigenschappen die bepalen of een MRSA-bacterie beter in staat is om infecties bij 

patiënten in een ziekenhuis te veroorzaken of bij gezonde personen in de gemeenschap. 

Hoe kunnen we deze twee MRSA-varianten op moleculair niveau onderscheiden? Dit is 

niet slechts een intrigerende vraag voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, 

maar ook voor de ziekenhuispraktijk, waar de agressieve CA-MRSA erg veel schade kan 

aanrichten. Het vroegtijdig herkennen van CA-MRSA-varianten wordt nog belangrijker, 
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doordat deze varianten nu ook in ziekenhuizen opduiken, waar ze zich aanpassen aan 

de voor hen nieuwe condities. Dit laatste fenomeen is onlangs gerapporteerd voor de 

zogenaamde USA300 MRSA-variant die oorsrpronkelijk als  een CA-MRSA in de 

Verenigde Staten van Amerika is geïdentificeerd6, maar die nu ook wereldwijd infecties 

in ziekenhuizen veroorzaakt7–9. Deze eerdere waarneming vormde de feitelijke 

aanleiding om de aanpassingen van de USA300 bacterie aan de ziekenhuisomgeving in 

het onderhavige promotieonderzoek te bestuderen. Hiertoe werd gebruik gemaakt van 

een gecombineerde genomics, transcriptomics en proteomics benadering.  

Zoals beschreven in hoofdstuk 2, laat de vergelijkende genoomanalyse van CA- en HA-

USA300-isolaten zien, dat de onderscheidende eigenschappen van deze isolaten 

voornamelijk gerelateerd zijn aan het zogenaamde variabele genoom, dat bestaat uit 

voornoemde MGEs. Een opmerkelijke bevinding van de parallel uitgevoerde proteoom-

analyses is dat de CA- en HA-isolaten ook te onderscheiden zijn op basis van de eiwitten 

die ze in het extracellulaire milieu uitscheiden en dat dit verschil niet alleen een 

voorspellende waarde heeft voor hun epidemiologische gedrag in de gemeenschap of 

het ziekenhuis, maar ook voor hun groei en overleving in humane epitheelcellen10. 

Vooral de laatstgenoemde waarneming lijkt zeer relevant, omdat CA-MRSA vaak 

infecties van de huid en zachte weefsels veroorzaakt, waarbij het epitheel de eerste 

verdedigingslijn van het menselijke lichaam is die de bacterie moet doorbreken. Verder 

is het intrigerend, dat de geïdentificeerde extracellulaire eiwitten, die het verschil maken 

tussen CA- en HA-USA300 isolaten vooral typische cytoplasmatische eiwitten zijn. Het 

was al bekend dat dergelijke 'moonlighting' eiwitten verschillende functies vervullen op 

intracellulaire en extracellulaire locaties van de S. aureus bacterie en dat ze een rol 

spelen in het vermogen van S. aureus om ziekte te veroorzaken11,12. Een totaal nieuwe 

bevinding is, dat deze 'moonlighting' eiwitten ook verschillen bij de nauw-verwante CA- 

en HA-USA300 isolaten.  

De waarnemingen beschreven in hoofdstuk 2 vormden de aanleiding om een 

diepgaand onderzoek naar de cel-geassocieerde eiwitten van de CA- en HA-USA300-

isolaten te starten. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 3. Ze 

laten zien, dat de aanpassingen van de CA-USA300-isolaten aan het ziekenhuismilieu 

ten dele plaatsvinden op het niveau van het centrale koolstofmetabolisme. De 

verschillen die waargenomen werden in de onderzochte CA- en HA-isolaten waren 

vooral te relateren aan eiwitten die betrokken zijn bij de glycolyse, de 

pentosefosfaatroute, de gluconeogenese, de citroenzuurcyclus en het metabolisme van 

aminozuren en purines. De glycolyse en de pentosefaatroute blijken sterker tot 

expressie te komen in de HA-isolaten, terwijl de gluconeogenese, citroenzuurcyclus en 
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het aminozuur- en purinemetabolisme in deze isolaten relatief minder actief lijkt. Deze 

aanpassingen in metabole routes zijn opmerkelijk goed te relateren aan de klinische 

manifestaties van de twee bestudeerde groepen van USA300-isolaten. HA-MRSA 

veroorzaakt met name invasieve infecties in kwetsbare personen en patiënten. In een 

dergelijk scenario, bereiken de bacteriën veelal de relatief voedselrijke bloedbaan, waar 

het voor hen minder belangrijk is om zelf glucose, aminozuren en purines te 

synthetiseren. De CA-MRSA veroorzaakt daarentegen veel vaker infecties van de huid 

en zachte weefsels, waar dergelijke voedingsstoffen minder beschikbaar zijn voor de 

bacterie. Dienovereenkomstig lijken de bestudeerde CA-MRSA-isolaten beter 

voorbereid op een milieu waar glucose, vrije aminozuren en purines in beperkende mate 

voorhanden zijn. Deze waarnemingen suggereren, dat het centrale 

koolstofmetabolisme een bepalende factor is voor het gedrag van MRSA in de 

gemeenschap of het ziekenhuis. 

Succesvolle kolonisatie en invasie van het menselijke lichaam door S. aureus vereist 

aanpassingen in de bacteriële genexpressie door transcriptieregulatie. Om te 

onderzoeken in welke mate de transcriptie in de onderzochte CA- and HA-USA300-

isolaten verschilt werd een RNA-sequentieanalyse ('RNAseq') uitgevoerd. De resultaten 

van deze analyse zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit proefschrift. Hieruit blijkt dat 

meerdere processen in de CA- en HA-USA300-isolaten op transcriptieniveau 

verschillend gereguleerd zijn. Dit geldt met name voor het Agr ‘quorum-sensing’ 

systeem, waarmee S. aureus de expressie van virulentiefactoren reguleert, systemen die 

bescherming bieden tegen oxidatieve schade en meerdere biosynthetische routes. 

Genen die coderen voor de synthese van histidine, purines, pyrimidines en vetzuren 

blijken bijvoorbeeld in verschillende mate tot expressie te komen in de onderzochte CA- 

en HA-isolaten. Hetzelfde geldt voor genen die coderen voor belangrijke 

virulentiefactoren van S. aureus, zoals leukocidines en fenol-oplosbare modulines 

('phenol-soluble modulins'; PSMs). Deze virulentiefactoren spelen een belangrijke rol bij 

de ontwijking van het menselijke immuunsysteem door S. aureus en het overleven van 

fagocytose door immuuncellen. Het is voor S. aureus met name belangrijk om 

fagocytose door neutrofielen te vermijden en zo mogelijk te overleven, omdat deze 

immuuncellen de belangrijkste verdedigingslinie vormen nadat de bacterie de primaire 

barrières gevormd door de menselijke huid of slijmvliezen heeft doorbroken13. Om deze 

reden werd het vermogen van de CA- en HA-isolaten om fagocytose door humane 

neutrofielen te overleven onderzocht. Uit deze analyse blijkt, dat de CA-isolaten een 

veel hoger vermogen hebben om neutrofielen te doden dan de HA-isolaten, terwijl de 

HA-isolaten beter aangepast zijn voor overleving in het oxidatieve milieu binnen in de 
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neutrofielen. Dit suggereert dat de HA-MRSA-isolaten zich aan de omstandigheden in 

het ziekenhuis, met name de hoge antibioticumdruk, hebben aangepast door de 

condities binnen in fagocyterende cellen beter te weerstaan. Veel antibiotica worden 

namelijk slecht opgenomen door immuuncellen. Deze veronderstelling werd bevestigd 

door experimenten in een diermodel, te weten de larves van de grote wasmot Galleria 

mellonella, waaruit blijkt dat de HA-isolaten inderdaad beter uitgerust zijn om eliminatie 

door het antibioticum gentamicine te voorkomen dan de CA-isolaten door een 

verbeterde overleving binnen fagocyterende cellen. 

Een opmerkelijke waarneming was, dat de PSM-genen in verschillende mate tot 

expressie komen in de twee groepen van isolaten, waarbij de CA-MRSA-isolaten relatief 

lagere PSM-expressieniveaus vertonen dan de HA-MRSA-isolaten. Dit resultaat was 

onverwacht, aangezien eerdere analyses door andere groepen hadden laten zien, dat S. 

aureus de PSMs juist nodig heeft om aan neutrofielen te ontsnappen14. Daarom werd 

de verschillende expressie van PSMs in de twee groepen bacteriën geverifieerd door de 

resistentie tegen het antibioticum daptomycine te bepalen. Recent onderzoek heeft 

namelijk laten zien, dat verlaagde PSM-niveaus S. aureus resistent maken tegen 

daptomycine, doordat dit antibioticum dan weggevangen wordt door gesecreteerde 

fosfolipides15. Op grond van de RNAseq data werd verondersteld, dat de CA-USA300-

isolaten minder gevoelig zouden zijn voor daptomycine dan de HA-USA300-isolaten. 

Dit bleek inderdaad het geval te zijn, hetgeen de RNAseq data bevestigt. Bij deze 

waarnemingen dient opgemerkt te worden, dat daptomycine een zogenaamd reserve-

antibioticum is, dat betrekkelijk weinig ingezet wordt om S. aureus-infecties te 

bestrijden. De hogere gevoeligheid van de HA-isolaten voor daptomycine is daarom 

waarschijnlijk een indirecte consequentie van hun aanpassing aan het ziekenhuismilieu.   

Conclusies  

Staphylococcus aureus manifesteert zich bij de meeste mensen als een commensaal, 

maar als deze bacterie de kans krijgt, laat hij zijn volle potentieel als gevaarlijke 

ziekteverwekker zien. Dit weerspielgelt het sterke vermogen van deze bacterie om zich 

aan te passen aan verschillende milieus en om adequaat te reageren op de stress die op 

hem uitgeoefend wordt door het humane immuunsysteem. MGEs met genen die 

resistentie veroorzaken tegen verschillende antibiotica of die coderen voor 

virulentiefactoren spelen een sleutelrol bij zulke aanpassingen. De kneedbaarheid van 

het S. aureus genoom, veroorzaakt door MGEs, draagt derhalve in belangrijke mate bij 

aan de fitness en continue evolutie van de S. aureus bacterie. Dit beeld wordt bevestigd 

door een fylogenetische analyse van verschillende S. aureus isolaten, die laat zien dat 
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de USA300-lijn, die oorspronkelijk als CA-MRSA werd geidentificeerd, is voortgekomen 

uit een vooroudelijke MSSA-lijn door de acquisitie van MGEs (Figuur 1). De 

daaropvolgende uitwisseling van MGE-gecodeerde genen heeft geresulteerd in de 

verschillende virulentieniveaus van de hier onderzochte CA- en HA-isolaten (Figuur 2). 

Aan het begin van het onderhavige promotieonderzoek waren de moleculaire 

eigenschappen die ten grondslag liggen aan de verschillende epidemiologie van CA- en 

HA-MRSA nog grotendeels onbekend. De resultaten, beschreven in dit proefschrift laten 

zien, dat CA- en HA-isolaten van de USA300-lijn verschillende karakteristieke 

eigenschappen bezitten die weerspiegeld worden in de samenstelling van de 

respectievelijke transcriptomen en proteomen. Deze moleculaire verschillen hebben 

voorspellende waarde voor de groei en overleving van de CA- en HA-isolaten in 

epitheelcellen en fagocyten. Voorts impliceren de verkregen resultaten dat het 

verschillende epidemiologische gedrag van de onderzochte USA300-isolaten 

aanpassingen op drie verschillende niveaus vereisen, namelijk (i) het centrale 

koolstofmetabolisme, (ii) de expressie van virulentiefactoren en (iii) bescherming tegen 

oxidatieve stress. De aanpassingen in de niveaus van eiwitten betrokken bij het centrale 

koolstofmetabolisme maken de HA- of CA-isolaten optimaal fit voor groei en overleving 

in bepaalde niches van het humane lichaam en de respectievelijke veranderingen in de 

expressie van virulentiefactoren helpen hen om deze niches te bereiken. Bovendien 

kunnen de HA-isolaten profiteren van de aangepaste expressie van hun 

virulentiefactoren, die ze in staat stelt zich tegen antibiotica te laten beschermen door 

de immuuncellen die hen gefagocyteerd hebben. De antibioticumconcentratie binnen 

in de immuuncellen blijft namelijk lager dan daarbuiten. De CA-isolaten hebben deze 

bescherming niet echt nodig en ze hebben dientengevolge waarschijnlijk meer voordeel 

bij het doden van de hen fagocyterende immuuncellen. Tenslotte verhoogt de 

aanpassing van de beschermingsmechanismen tegen oxidatieve stress het vermogen 

van de HA- isolaten om te overleven in fagocyterende immuuncellen. Alzo hebben de 

onderhavige studies een aantal moleculaire eigenschappen aan het licht gebracht die 

wellicht voorspellende waarde hebben voor het epidemiologische gedrag van 

verschillende MRSA isolaten.   
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Figuur 1. Stamboom van verschillende S. aureus isolaten. Het Geneious programma versie 11.1.2, de 

MAUVE tool en het rapidRaXML programma versie 8.2.1 werden gebruikt om de stamboom op te stellen op 

basis van complete genoomsequenties16.  
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Figuur 2. Model voor de evolutie van virulentie in CA- en HA-USA300-isolaten. Op grond van recente 

fylogenetische anlayses (ref) lijkt het aannemelijk dat de meticilline-gevoelige klonale S. aureus-lijn ST8 in 

verschillende successievelijke stappen de PVL-genen, het ACME-element, SCCmec type IV en enterotoxine-

genen (bijvoorbeeld seq) door horizontale overdracht van MGEs heeft verkregen. Dit leidde tot het ontstaan 

van de CA-USA300-lijn die zich in de gemeenschap vermenigvuldigde. Bij her-introductie van de in dit 

proefschrift beschreven USA300-isolaten in het ziekenhuis pasten deze isolaten zich aan de nieuwe situatie 

aan door bepaalde MGEs te vervangen. Dit leidde tot het verlies van de PVL-genen, het verkrijgen van 

enterotoxine genen (bijvoorbeeld sej) en tot verschillende fysiologische aanpassingen, zoals in dit proefschrift 

beschreven. *ACME, Arginine Catabolic Mobile Element; Mobile Genetic Element (MGE); PVL, Panton-

Valentine Leukocidine6,10,17,18. 

Perspectieven voor toekomstig onderzoek 

De epidemiologische classificatie van MRSA-isolaten als CA of HA is gebaseerd op het 

tijdstip na ziekenhuisopname (normaliter 48 uur), waarop patiënten symptomen van een 

S. aureus-infectie vertonen. Als zo’n infectie binnen 48 uur na opname optreedt is er 

zeer waarschijnlijk sprake van een CA-infectie. Dit is echter een tamelijk zacht criterium. 

Dientengevolge is er een sterke behoefte om meer robuuste moleculaire merkers te 

identificeren waarmee CA- en HA-MRSA isolaten te onderscheiden zijn. Tot dusver was 

slechts een beperkt aantal onderscheidende karakteristieken bekend, zoals de PVL-
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coderende genen. Deze merkers verliezen helaas hun voorspellende waarde, omdat de 

oorspronkelijke CA-MRSA-lijnen nu ook in ziekenhuizen ge(her)ïntroduceerd worden, 

waar ze zich aanpassen aan de aldaar heersende omstandigheden, met name de hoge 

antibioticumdruk. In dit proefschrift zijn meerdere nieuwe eigenschappen beschreven 

waarin CA- en HA-isolaten van de USA300-lijn verschillen. Deze verschillen vormen een 

veelbelovende  leidraad voor de ontwikkeling van merkers voor het epidemiologische 

gedrag van MRSA. Een kernvraag die nog beantwoord moet worden is, of de 

geïdentificeerde verschillen ook onderscheid maken tussen minder nauw verwante CA- 

en HA-MRSA isolaten die behoren tot verschillende klonale S. aureus-lijnen en 

afkomstig zijn van verschillende geografische locaties. De hier gepresenteerde data 

duiden er op, dat onbevooroordeelde benaderingen, zoals sequentieanalyse van het 

bacteriële genoom, transcriptomics of proteomics waarschijnlijk superieur zijn ten 

opzichte van benaderingen die gebaseerd zijn op  individuele merkergenen, RNA-

transcripten of eiwitten voor identificatie van MRSA-isolaten met een epidemiologische 

voorkeur voor de gemeenschap of het ziekenhuis. Dit is in overeenstemming met het 

vermoeden, dat het epidemiologische gedrag van S. aureus een multi-factoriële 

eigenschap is. De logische consequentie van dit inzicht is, dat we voor adequate 

infectiepreventie een sterkere nadruk op de implementatie van 'omics'-technieken 

zouden moeten leggen. Dit is overigens een trend die reeds in gang is gezet met de 

introductie van bacteriële genoomsequentieanalyses om uitbraken en de bijbehorende 

transmissielijnen van resistente microorganismen te detecteren en in kaart te brengen19. 

Een ander voorbeeld van ‘omics voor infectiepreventie’ is de inzet van MALDI-TOF 

massaspectrometrie voor de identificatie van bepaalde ziekteverwekkers in de 

routinediagnostiek20,21.  Een vraag van meer fundamentele aard die nog beantwoord 

moet worden is, hoe de in dit proefschrift beschreven eigenschappen van CA- and HA-

MRSA-isolaten de interacties met humane gastheer-eiwitten en weefsels bepalen. Dit is 

vooralsnog een belangrijk hiaat in onze kennis, zoals duidelijk werd uit de recente 

bevinding, dat een ‘corona’ van humane serumeiwitten die gebonden zijn aan het 

bacteriële oppervlak de localisatie van S. aureus-eiwitten drastisch kan beïnvloeden22. 

Voor een gedetailleerd begrip van de factoren die het gedrag van S. aureus in de 

gemeenschap of het ziekenhuis bepalen zal het derhalve van belang zijn de interacties 

van de humane eiwit-corona op de pathofysiologie van deze bacterie in detail te 

ontleden. De resultaten van dergelijke analyses kunnen wellicht al in de nabije toekomst 

leiden tot de rationele ontwikkeling van geheel nieuwe preventieve of therapeutische 

interventies die patiënten en andere kwetsbare individuen beschermen tegen MRSA-

infecties.  
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