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Samenvatting (niet ingewijden) 

Het implanteren van biomedische hulpmiddelen in de mens, zoals bijvoorbeeld hartkleppen, 

heupen, knieën, spiraaltjes en catheters, zijn tegenwoordig niet weg te denken uit de moderne 

medische wereld. Deze hulpmiddelen kunnen worden geïmplanteerd voor een kortdurende 

periode (b.v. catheters), voor middenlange periodes (b.v. spiraaltjes) of permanent (b.v. 

hartkleppen en heupen). Ondanks de enorme medische vooruitgang die het gebruik van deze 

zogenaamde biomaterialen met zich mee heeft gebracht is een biomateriaal-geassocieerde 

infectie (BAI) een ernstige complicatie. Voor b.v. hartkleppen en heupen is de 

infectiefrequentie 1-4%, maar voor b.v. catheters en hydrocephalusdrains (gebruikt in de 

behandeling van een waterhoofd) zijn frequenties tot meer dan 20 % beschreven. Deze 

infecties worden over het algemeen veroorzaakt door Staphylococcus epidermidis, een 

bacterie die in zeer grote aantallen op onze huid voorkomt, zogenaamde commensale 

bacteriën. Deze commensalen veroorzaken onder normale omstandigheden bijna nooit een 

infecties. Ondanks het vele onderzoek dat er de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden, 

blijft de oorzaak van de toegenomen ziektemakende potentie van deze commensale bacteriën 

in aanwezigheid van een geïmplanteerd biomateriaal onduidelijk. Factoren die een rol lijken 

te spelen in de Pathogenese (ziektemakend proces) van BAI zijn; (i) de potentie van deze 

commensale bacteriën te hechten aan kunstmatige oppervlakten, (ii) en de potentie tot het 

produceren van slijm, waardoor ze onbereikbaar zouden zijn voor de afweer mechanismen 

van de gastheer en voor antibiotica, (iii) de oppervlakte eigenschappen van de verschillende 

biomaterialen en (iv) lokale veranderingen (verstoringen) in de afweermechanismen van de 

gastheer tegen bacteriën, veroorzaakt door de aanwezigheid het biomateriaal. Deze laatste nog 

onduidelijke factor vormde de aanleiding van dit proefschrift (hoofdstuk 1). Middels de 

verschillende studies opgenomen in dit proefschrift werd getracht meer inzicht te krijgen in de 

rol die veranderingen (verstoringen) in de afweermechanismen rond een geïmplanteerd 

biomateriaal hebben op de Pathogenese van BAL Tevens werd gezocht naar mogelijke nieuwe 

strategieën ter voorkoming en/of behandeling van BAL 

Omdat door velen de hechting van bacteriën aan het kunstmatige oppervlak als initiële stap in 

de Pathogenese van BAI wordt beschouwd, richten de strategieën ter voorkoming van BAI 

zich met name op het remmen van de bacteriele hechting. Dit gebeurt middels oppervlakte 

modificatie van het biomateriaal en middels binding, coating of incorporatie van een 

desinfectans of een antibioticum op/in het biomateriaal. In hoofdstuk 2 staat beschreven hoe 

we de hechting van S. epidermidis en de duur van antibacteriele activiteit van zo'n nieuw 

ontwikkeld biomateriaal, hebben gemeten in het laboratorium. Dit nieuwe biomateriaal, 

polyvinylpyrrolidone-gecoate silicone elastomer (SEpvp) ondergedompeld in een oplossing 

van een antibioticum of een combinatie van antibiotica, liet een duidelijk langere 

antibacteriele activiteit en een 90% reductie van hechting zien t.o.v. conventioneel silicone 

elastomer (SE). Mogelijk zou dit nieuwe materiaal in een experimenteel diermodel voor BAI 

of in een klinisch setting BAI kunnen voorkomen. 
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De materialen beschreven in hoofdstuk 2 werden daarom vervolgens in een dierexperimenteel 

model voor BAI op hun infectiegevoeligheid getest. Het bleek echter dat SEpvp niet infectie-

ongevoelig was maar juist zeer infectie-gevoelig was (hoofdstuk 3). Al bij zeer lage aantallen 

S. epidermidis geinjecteerd naast een geïmplanteerd stukje SEpvp werd een abscess en een 

persisterende infectie waargenomen, in zowel muizen als konijnen. SE, materiaal dat een veel 

hogere bacteriële hechting en nauwelijks antibacteriele activiteit liet zien in het laboratorium, 

bleek nauwelijks gevoelig voor infectie. Blijkbaar speelt niet alleen de bacteriële hechting, 

maar mogelijk ook de weefsel reactiviteit geinduceerd door de aanwezigheid van een 

biomateriaal in een lichaam een belangrijke rol in de Pathogenese van BAL 

Zowel de afweer tegen bacteriën als de onstekingsreactie opgewekt door de aanwezigheid van 

vreemde lichamen (zoals biomaterialen) wordt gedirigeerd door een complex systeem van 

ontstekingsmediatoren. Mogelijke fluctuaties in de productie van de meest belangrijke 

mediatoren (cytokinen genaamd) zou inzicht kunnen geven in de Pathogenese van BAI. In een 

dierexperimenteel model voor BAI, zijn we de productie van deze cytokinen gaan meten in 

het weefsel rond SEpvp en SE op verschillende tijdstippen. De gemeten cytokine profielen, 

rond zowel SEpvp als SE, in aan- en afwezigheid van S. epidermidis, staan in hoofdstuk 4 

beschreven. Opvallend was dat rond het infectie-gevoelige SEpvp, interleukine (IL)-Iß, een 

belangrijk onstekingsinitiator, sterk verhoogd werd geproduceerd tot 60 d na implantatie, 

t.o.v. IL-lß productie rond het infectie-ongevoelige SE. Opvallend was ook dat S. epidermidis 

in staat was te overleven in weefsel rond SEpvp terwijl er geen bacteriën op het oppervlak van 

het biomateriaal werden aangetroffen. Dus, verhoogde IL-1 ß levels zijn geassocieerd met BAI 

rond SEpvp. Tevens werd geconcludeerd dat niet de hechting van bacteriën aan een 

biomateriaal oppervlak de belangrijkste niche is voor bacteriële persistentie, maar het weefsel 

rond een geïmplanteerd biomateriaal. 

Omdat we wilden uitsluiten dat de polyvinylpyrrolidone coating van het SEpvp materiaal de 

oorzaak zou kunnen zijn van de verhoogde gevoeligheid voor BAI werd in hetzelfde 

experimentele muizenmodel de infectiegevoeligheid van polyvinylpyrrolidone-gecoate 

polyamide (PApvp) getest (hoofdstuk 5). Abscess formaties werden niet waargenomen, en de 

ontstekingreactie leek rustig. Toch bleek echter dat S. epidermidis in staat was om in grote 

aantallen te overleven in de omgeving van een geïmplanteerd PApvp segment. Bij verlengde 

implantatie duur werden de muizen zelfs ziek en overleden. Bestudering van het weefsel rond 

PApvp alsmede van het weefsel rond SE en SEpvp liet zien dat S. epidermidis intracellulair 

kan overleven in macrophagen (onstekingcellen). Onder normale omstandigheden nemen 

(phagocyteren) deze macrophagen bacteriën op om ze vervolgens intracellulair te kunnen 

doden. Blijkbaar is door de aanwezigheid van een biomateriaal de "intracellulaire 

killingscapaciteit" gereduceerd. Dit bracht ons tot de hypothese dat intracellulaire overleving 

in macrophagen een essensieel proces is in de Pathogenese van BAI. 
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In hoofdstuk 6 hebben we getest of het afwezigheid van IL-Iß activiteit in de omgeving van 

SEpvp, de gevoeligheid voor BAI beinvloed. Transgene muizen die deficient waren voor de 

IL-1 receptor werden net als de wild type muizen geïnfecteerd met S. epidermidis. Deficient 

zijn voor deze receptor heeft tot gevolg dat IL-lp wel kan worden geproduceerd, maar dat 

deze niet biologisch actief kan zijn, omdat hiervoor een IL-1 receptor nodig is. De transgene 

muizen bleken niet gevoelig voor de inductie van abscess formatie en BAL Geconcludeerd 

werd dat de hoge IL-lß productie voordelig is voor bacteriële overleving. Verminderen van 

IL-lß activiteit in het weefsel rond een geïmplanteerd biomateriaal zou mogelijk kunnen 

bijdragen tot preventie en / of behandelings strategieën voor BAL 

Vervolgens werd in hoofdstuk 7 getracht de gereduceerde "intracellulaire killingscapaciteit", 

waargenomen in hoofdstuk 5, op te heffen door muizen na de inductie van een BAI te 

behandelen met interferon (IFN)-y, een ander onstekingsmediator. IFN-y is een potente 

macrophaag activator. Uit deze experimenten bleek dat muizen behandeld met IFN-y minder 

gevoelig waren voor BAI dan de controle muizen. Ook IFN-y zou mogelijk kunnen leiden tot 

nieuwe preventie en behandelings strategieën voor BAL 

Tenslotte worden in hoofdstuk 8 de resultaten samengevat en besproken. Met name het 

belang van veranderingen (verstoringen) in de afweermechanismen van de gastheer 

geïnduceerd door de aanwezigheid van een geïmplanteerd biomateriaal komen hier aan bod. 

Samengevat komt het er op neer dat niet de hechting van bacteriën maar de verandering in het 

afweermechanisme, geinduceerd door het geïmplanteerde biomateriaal, een belangrijk rol 

speelt in de Pathogenese van BAI. Door de implantatie van een biomateriaal ontstaat er een 

evenwichtsverstoring in de productie van ontstekingsmediatoren. Deze creëert vervolgens een 

gunstige omgeving voor bacteriën. De persisterende bacteriën kunnen uiteindelijk een BAI 

veroorzaken. Preventie en/of behandeling van BAI zouden zich dan ook moeten richten op 

immunomodulerende (evenwicht herstellende) therapieën, zoals b.v. het reduceren van de 

verhoogde IL-1 activiteit, middels anti-IL-1 behandeling of op het vergroten van de 

"intracellulaire killingscapaciteit" middels een IFN-y behandeling. Ook zouden biomaterialen 

gecoat of geïncorporeerd met deze middelen kunnen worden ontwikkeld: 

immunomodulerende biomaterialen. 
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