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Nederlandse samenvatting

Inleiding
De darmflora wordt vaak gezien als iets vies en onwenselijks; ook wetenschappers en de
meeste dokters hebben er tot voor kort weinig aandacht aan besteed. De laatste jaren is
dat echter veranderd: er zijn nieuwe technieken ontwikkeld, waardoor opeens veel meer
bacteriën kunnen worden gevonden. Kweken, de klassieke onderzoeksmethode, werkt
namelijk helemaal niet voor de meeste bacteriën, onder andere doordat deze niet tegen
zuurstof kunnen. Door de nieuwe technieken is dus een hele nieuwe wereld opengegaan.
Niet alleen in de darmen, maar ook op de huid, in de luchtwegen en urinewegen zitten hele
ecosystemen van micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels) die samen de
microbiota worden genoemd. Een verrassende ontdekking was dat mensen in feite
bestaan uit evenveel bacterie-cellen als mens-cellen. Het aantal bacterie-genen in een
mens is zelfs groter als het aantal menselijke genen.
Mensen zijn in hun hele ontstaansgeschiedenis samen met al deze micro-organismen
ontwikkeld (geëvolueerd). Dat is niet toevallig gebeurd: wij hebben deze bacteriën nodig
voor bijvoorbeeld het omzetten van voedingsstoffen in onze voeding en de productie van
vitaminen. Het vermoeden bestaat nu dat darmbacteriën nog veel meer goede dingen voor
ons doen. Een recent onderzoek heeft laten zien dat een ernstige darminfectie met de
bacterie Clostridium difficile heel effectief behandeld kan worden door de patiënt een
gezonde darmflora terug te geven door een poep- of fecestransplantatie. De “gezonde”
bacteriën bestrijden dan de infectie in de darm. Een al langer bestaand idee is de
“hygiënehypothese”. Deze stelt dat de toename aan allergieën, eczeem en astma te maken
heeft met het feit dat mensen veel schoner zijn gaan leven.
In dit proefschrift hebben wij onderzoek naar gedaan naar een idee dat daar een beetje op
lijkt. Door experimenten met muizen is het idee ontstaan dat de darmflora in zijn normale,
gezonde toestand het aangeboren afweersysteem een beetje prikkelt of “scherp houdt”.
Het aangeboren afweersysteem speelt een belangrijke rol in de eerste fase van een
ontsteking door bacteriën. Patiënten in het ziekenhuis, vooral degenen op de Intensive
Care (IC), krijgen veel antibiotica en andere therapieën die de darmflora kunnen aantasten
(denk aan bestraling, chemotherapie en sondevoeding). Als het stimulerende effect van de
darmflora op het afweersysteem daardoor wegvalt, zou dat dus kunnen betekenen dat de
patiënten vatbaarder worden voor infecties.
Longontsteking (pneumonie) is één van de meest voorkomende infectieziekten en
bovendien de op twee na belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. Vaak wordt
longontsteking veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pneumoniae, ook wel bekend
als de pneumococ. Als het afweersysteem het niet wint van de bacteriën in de long, kan de
infectie zich door het hele lichaam verspreiden. Vaak ontstaat dan een ziektebeeld dat we
sepsis noemen, wat onder andere koorts, een snelle hartslag en snelle ademhaling
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inhoudt. Men denkt dat dit ziektebeeld wordt veroorzaakt door een ontregeling van het
afweersysteem. Patiënten met dit ziektebeeld komen vaak op de IC terecht en worden met
veel antibiotica behandeld.
Tot slot wordt in dit proefschrift ook onderzoek naar de ziekte melioidose gepresenteerd.
Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Burkholderia pseudomallei en komt vooral
voor in Zuid-oost Azië en Australië. Ook hierbij krijgen mensen vaak longontsteking en
sepsis. 10 tot 40% van de patiënten overlijdt hieraan. Bovendien is de bacterie voor maar
weinig antibiotica gevoelig en er is geen vaccin beschikbaar. Mede daardoor staat de
bacterie op een lijst met mogelijke bioterroristische wapens.
Het doel van dit proefschrift was om te onderzoeken of darmflora-verstoring door
antibiotica een effect heeft op het aangeboren afweersysteem, vooral tijdens
longontsteking en sepsis. Onze hypothese was dat het aangeboren afweersysteem minder
goed zou reageren na darmflora-verstoring door antibiotica. Zowel in muizen als in mensen
hebben we geprobeerd te onderzoeken of deze stelling klopt.

Resultaten
Het eerste deel van dit proefschrift bestaat uit de studies die we met gezonde vrijwilligers
hebben gedaan. In de eerste studie (hoofdstuk 3) onderzochten we of darmfloraaantasting door antibiotica een effect heeft op het aangeboren afweersysteem. De gezonde
vrijwilligers slikten gedurende zeven dagen een brede antibioticakuur tegen allerlei soorten
bacteriën, zoals ook patiënten op de Intensive Care antibiotica krijgen. Daarvóór, één dag
na en zes weken na de kuur namen we bloed af, waarmee we vervolgens in het
laboratorium het afweersysteem op allerlei manieren testten. De meeste afweerfuncties
veranderden niet na de kuur (bijvoorbeeld: bacteriën werden nog even goed opgeruimd
(gefagocyteerd)). Wat we wel zagen, was dat bepaalde cellen in het bloed minder sterk
reageerden op lipopolysaccharide (LPS). LPS is een onderdeeltje van de wand van
sommige bacteriën en is een belangrijk signaal voor het menselijke afweersysteem. Zes
weken na de kuur was de reactie weer hersteld, wat samenviel met het herstel van de
darmflora.
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In het lichaam kunnen cellen heel anders werken dan in een testsituatie op het lab,
bijvoorbeeld omdat ze in het lichaam een interactie hebben met andere soorten cellen.
Daarom testten we in de tweede studie (hoofdstuk 4) of onze bevindingen ook ín het
lichaam van gezonde vrijwilligers klopten. Door een heel klein beetje LPS in de bloedbaan
te injecteren, reageert het immuunsysteem gedurende een paar uur alsof er een bacterie
aanwezig is (endotoxemie). De vrijwilligers krijgen kortdurend koorts en koude rillingen, en
in het bloed kunnen allerlei stofjes worden gemeten die aangeven hoe het afweersysteem
reageert. Alles wat we onderzochten was echter gelijk tussen controle proefpersonen en
degenen die zeven dagen antibiotica hadden geslikt van tevoren. Het zou dus goed kunnen
dat bijvoorbeeld andere celtypes in het lichaam compenseren voor de cellen die in de
eerste studie slechter op LPS reageerden na de antibioticakuur.

Het is lastig om in IC-patiënten te onderzoeken wat het effect van de darmflora is op het
afweersysteem, omdat zij allerlei soorten medicijnen krijgen en vaak aan verschillende
(combinaties van) ziektes lijden. Er is echter überhaupt heel weinig bekend over de
toestand van de darmflora van IC-patiënten. Daarom hebben we in hoofdstuk 6 met
behulp van bacterie-DNA technieken (sequencing) gekeken naar de darmflorasamenstelling van 34 IC-patiënten in het AMC. We zagen zeer grote verschillen met gezonde
personen en ook tussen IC-patiënten onderling. Veel nuttige bacteriën waren verdwenen en
daarvoor in de plaats waren vaak één of een paar overheersende bacteriën verschenen. Je
zou dit kunnen vergelijken met een omgeploegde akker, waar de plantjes die het sterkst
zijn het meest zullen gaan groeien.
In hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar de korte- en lange-termijn effecten op de
darmflora van de antibioticakuur die we in de eerste en tweede studie hadden gegeven.
Hoewel de darmflora sterk verstoord was (gemeten op één dag na de kuur), leek de
darmflora na zes weken al behoorlijk hersteld.
Het tweede deel van dit proefschrift bestaat uit muizenstudies. Omdat mensen allemaal
anders zijn, is dit de enige manier om op een betrouwbare, gecontroleerde manier de
afweer tegen longontsteking en sepsis te onderzoeken. We gaven een deel van de muizen
een brede antibioticakuur in hun drinkwater, alvorens ze een longontsteking te geven. Zo
konden we onderzoeken of darmflora-aantasting door antibiotica invloed heeft op het
beloop van de longontsteking. In hoofdstuk 7 laten we zien dat muizen die antibiotica
hebben gehad zieker zijn dan controlemuizen als zij een longontsteking met
pneumococcen hebben. Dat leek te komen doordat bepaalde cellen in de longen
(alveolaire macrofagen) minder effectief de bacteriën opruimden (fagocyteerden). Als de
darmflora van de antibiotisch behandelde muizen hersteld werd met behulp van keutels
van controle muizen, deden ze het weer bijna even goed als de controle muizen.
In hoofdstuk 8 gebruikten we vervolgens een model waarin geen bacterie, maar bacterieel
LPS wordt gebruikt om ontsteking in de longen op te wekken. In tegenstelling tot een
longontsteking met sepsis, wordt hiermee maar één “pathway” binnen het
immuunsysteem onderzocht. Van LPS is namelijk precies bekend hoe het de
immuunrespons opwekt (namelijk via Toll like receptor-4). Ook in dit model zagen we dat
antibiotisch behandelde muizen iets anders reageerden dan controle muizen.
Tot slot gebruikten we in hoofdstuk 9 de bacterie Burkholderia pseudomallei, de
verwekker van melioidose. Dit is een heel ander soort bacterie dan de pneumococ, dus
hiermee konden we goed onderzoeken of het effect van darmflora-aantasting ook in een
iets andere setting aanwezig was. Ook in het melioidose-model vonden we dat antibiotisch
voorbehandelde muizen het slechter deden dan controlemuizen. Dit was vooral op de
korte termijn (binnen 24 uur); na drie dagen was er geen verschil meer tussen de controle en antibiotisch behandelde muizen. Ook zagen we weer dat alveolaire macrofagen in de
longen de bacteriën minder goed fagocyteerden.
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Ook in hoofstuk 10 onderzochten we muizen met melioidose. Hier bleken muizen die een
bepaalde receptor missen (Toll like receptor-5) anders op de ziekte te reageren dan
controle muizen. Recent onderzoek heeft echter laten zien dat muizen een andere
darmflora hebben als ze van een ander bedrijf worden gekocht (wat hier het geval was). En
aangezien we vermoedden dat de darmflora een effect heeft op de afweer, zou dat dus de
verschillen tussen de groepen kunnen verklaren. Daarom gaven we vervolgens de beide
groepen antibiotica van te voren, om hun darmflora’s min of meer gelijk te maken, en
inderdaad: de verschillen verdwenen. Het effect dat we zagen in de muizen zonder Toll-like
receptor 5 kwam dus waarschijnlijk niet doordat de muizen dit eiwit misten, maar doordat
ze een andere darmflora hadden.
Het laatste hoofdstuk gaat niet over de darmflora, maar over het ontwikkelen van een
vaccin voor melioidose. De bacterie, B. pseudomallei, kan mogelijk gebruikt worden voor
bioterrorisme, omdat hij voor weinig antibiotica gevoelig is, mensen er erg ziek van worden
en vaak doodgaan, en de bacterie makkelijk via de lucht verspreid kan worden. In dit
hoofdstuk laten wij zien dat een DNA vaccin tegen een eiwit van B. pseudomallei mogelijk
een goede kandidaat is om verder te testen. DNA vaccins zijn een relatief nieuwe techniek,
waarbij niet het bacterie-eiwit wordt toegediend, maar een stukje DNA dat codeert voor dat
eiwit. Daardoor maken sommige menselijke cellen dus het bacterie-eiwit en kan het
lichaam afweer daartegen opbouwen. Bijzonder was dat vaccinatie via de neus veel beter
werkte dan via de huid, mogelijk doordat de bacteriën vervolgens ook via de neus
binnenkomen.

Conclusie en discussie
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Alles samenvattend lijkt het er dus op dat darmflora-aantasting door antibiotica inderdaad
een effect heeft op het aangeboren afweersysteem. Zoals bij ieder wetenschappelijk
onderzoek zijn er een aantal zaken die men in het achterhoofd moet houden bij het
interpreteren van de resultaten. Strikt genomen hebben we geen oorzakelijk verband
aangetoond, alleen een associatie. Het effect omdraaien door het teruggeven van gezonde
darmflora (fecestransplantatie) aan antibiotisch behandelde individuen, zoals we in de
muizen hebben gedaan, zou een eerste stap hierin zijn. Iets anders wat een rol zou kunnen
spelen, is een direct effect van de antibiotica op de afweercellen. Dat is niet heel
waarschijnlijk, maar kunnen we niet uitsluiten. Verder zijn ook de luchtwegen niet vrij van
bacteriën. Deze luchtweg-flora zou ook nog een rol kunnen spelen, als de antibiotica hier
ook effect op zouden hebben. Dit is echter moeilijk te onderzoeken, omdat de hoeveelheid
bacteriën in de luchtwegen erg laag is. Tot slot kunnen ook virussen en schimmels een
belangrijke rol spelen in de darmflora, als bacteriën door antibiotica worden uitgeroeid.
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre onze bevindingen belangrijk zijn voor
(Intensive Care-) patiënten. Het onderzoek naar de darmflora staat nog in de
kinderschoenen, maar de eerste successen zijn al geboekt met fecestransplantatie voor
ernstige Clostridium difficile infectie. Het ultieme doel zou zijn om een aantal “goede”
bacteriën te vinden die verantwoordelijk zijn voor de positieve effecten en die vervolgens in
een pilletje aan patiënten met bijvoorbeeld longontsteking en sepsis te kunnen geven.
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Alle gezellige nieuwe collega’s in het VUmc – de eerste paar maanden beloven veel goeds
voor de komende jaren : )
Alle lieve vrienden die ik heb, in het AMC en daarbuiten, muzikaal en niet-muzikaal, jullie
mogen hier natuurlijk niet ontbreken!!
Jeroen, bij wie ik nog heel lang in het krijt sta voor het aanleveren van de laatste
proefpersoon, en in dezelfde zin natuurlijk Janneke, die ik de speciale eer heb zowel tot
vrienden, collega’s als familie te mogen rekenen : ) Wat me bij alle Coumou’s brengt, dank
voor alle warmte de afgelopen jaren en die nog zullen komen.
Tot slot, mijn lieve familie, ik denk dat jullie de boodschap ook zonder woorden begrijpen.
Zonder jullie was dit proefschrift er niet geweest, maar dat geldt eigenlijk voor alles : )
Mijn liefste Janne, wat een onbeschrijfelijk geluk om met jou te mogen eindigen. Nog 80
jaar!
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