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Nederlandse Samenvatting 
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Nederlandse samenvatting 

Streptococcus suis is een gram-positieve bacterie die veel schade veroorzaakt in de 

varkenshouderij. De kosten veroorzaakt door S. suis infecties bedragen in Nederland jaarlijks 

ongeveer 12 miljoen Euro. Mensen die beroepsmatig veel in contact staan met varkens(vlees), 

zoals slagers, dierenartsen en slachthuismedewerkers, kunnen ook geïnfecteerd raken door S. 

suis. Deze mensen lijden vaak aan hersenvliesontsteking, hoewel ook ontstekingen van het 

hart zijn beschreven. In de varkenshouderij dragen veel zeugen S. suis op de tonsillen en in de 

neus, zonder symptomen te ontwikkelen. Deze zeugen dragen de bacterie via de orale of de 

fecale route over aan hun biggen, die veel gevoeliger voor S. suis infecties zijn. De eerste 

symptomen bij geïnfecteerde biggen zijn koorts, verminderde eetlust en loomheid. 

Vervolgens ontstaan de ernstige symptomen die kenmerkend zijn voor het ziektebeeld van S. 

suis, zoals hersenvliesontsteking, gewrichtsontsteking en ontstekingen van het hart. De 

meeste infecties worden vlak na het spenen gediagnosticeerd, als de biggen ongeveer 6 weken 

oud zijn. Er zijn verschillende risicofactoren bekend die bijdragen aan het ontstaan van S. suis 

infecties. Dit zijn met name stressfactoren zoals slechte huisvesting of hygiëne, overbevolking 

van stallen en het bij elkaar plaatsen van dieren uit verschillende tomen. 

Managementmaatregelen die deze omstandigheden verbeteren, leiden over het algemeen tot 

een vermindering van het aantal klinische S. sww-gevallen. 

Er bestaan 35 verschillende serotypes van S. suis, die onderscheiden kunnen worden 

aan de hand van hun kapselstructuur en -samenstelling. Zeugen kunnen tegelijkertijd S. suis 

stammen van verschillende serotypes bij zich dragen. De serotypes verschillen in virulentie. 

Serotypes 1, 2, 7, 9 en 14 worden het meest frequent geïsoleerd uit zieke dieren. Binnen 

serotype 1 en 2 bestaan virulente en avirulente fenotypes. Om afdoende maatregelen tegen de 

infectie te nemen zijn goede diagnostische testen en beschermende vaccins noodzakelijk. 

Deze zijn tot op heden niet beschreven. De aanwezigheid van zoveel verschillende serotypes 

en fenotypes maakt de bestrijding van S. suis infecties in de praktijk door vaccinatie erg 

lastig, omdat er niet met één type vaccin kan worden volstaan. In het onderzoek beschreven in 

dit proefschrift is gezocht naar kenmerken van S suis die ervoor zorgen dat de bacterie in staat 

is ziekte te veroorzaken: virulentiefactoren. Het doel van dit onderzoek was om nieuwe 

virulentiefactoren van S. suis te identificeren en te karakteriseren en vervolgens hun rol in het 

ziekteproces te bepalen. Met deze opzet hopen wij uiteindelijk de infectie te kunnen 

beheersen door de diagnostiek en de vaccinatie te richten op de virulentiefactoren. 
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In hoofdstuk 2 wordt een faag display techniek beschreven waarmee 

virulentiefactoren van S. suis geïdentificeerd kunnen worden. Met behulp van deze techniek 

worden recombinante antilichamen geselecteerd uit een fagenbank die specifiek een virulente 

S. suis serotype 2 stam herkenden (en niet een avirulente S. suis serotype 2 stam). Er werd één 

faag-antilichaam gevonden dat op een Western blot specifiek met de extracellulaire factor EF 

reageerde. Omdat dit eiwit al bekend was als virulentiefactor voor S. suis serotype 2 stammen 

bevestigde dit resultaat dat de faag display techniek in principe geschikt was om 

virulentiefactoren te identificeren. Om nieuwe virulentiefactoren te selecteren, beschrijven wij 

in hoofdstuk 3 selectieprocedures voor de faag-antilichaam techniek, waarbij twee type 2 

stammen worden gebruikt die beiden EF produceren, een virulente en een zwak virulente 

stam. Alle faag-antilichamen bleken echter beide stammen te herkennen. Gezien de eerdere 

experimenten beschreven in hoofdstuk 2, verbaasde deze uitslag ons. Toen wij de gebruikte 

testmethode nader bekeken, bleek deze methode te ongevoelig om verschillen te herkennen 

tussen de twee bacteriestammen. Deze ongevoeligheid wordt waarschijnlijk veroorzaakt dooi

de lage affiniteit die de faag-antilichamen uit de gebruikte fagenbank hebben voor de 

bacteriële componenten. Door dit technische probleem werden wij gedwongen een andere 

strategie te kiezen om virulentiefactoren te identificeren. 

Deze nieuwe strategie (In vivo expression technology [IVET]) gaat er van uit dat alle 

eigenschappen van de bacterie die bijdragen aan zijn overleving in de gastheer, mogelijke 

virulentiefactoren zijn. Met de IVET worden genen geselecteerd waarvan de expressie 

gereguleerd wordt door het milieu waarin de bacterie zich bevindt. Voor S. suis werden twee 

verschillende condities onderzocht: groei van S. suis tijdens beperkte beschikbaarheid van 

ijzer, en groei van S. suis in de natuurlijke gastheer van de infectie, de big. Deze 

selectieprocedure leverde 38 gereguleerde genen op. Om uit deze genen een selectie te maken, 

werd onderzocht welke genen in de verschillende serotypes en fenotypes van S. suis 

voorkomen, door het DNA van deze stammen te hybridiseren met radioactief gelabelde 

genfragmenten. In deze studie werd de aanwezigheid van deze genen in andere Streptokokken 

en andere bacteriën die voorkomen in varkens vastgesteld. De resultaten staan beschreven in 

hoofdstuk 4. Vrijwel alle gereguleerde genen werden gevonden in de meerderheid van de 

geteste S. suis stammen. Het EF gen werd ook met de IVET geselecteerd en uit de 

hybridisatie studie bleek EF alleen voor te komen in S. suis. Dat betekent dat de expressie van 

EF gereguleerd wordt, en tevens dat EF een X suis specifieke virulentiefactor is. Het gen, dat 
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homoloog bleek te zijn aan een respons regulator, kwam alleen voor in virulente fenotypes 

van serotype 1 en 2 stammen. Daarom kan dit gen zeer geschikt zijn voor de ontwikkeling 

van een diagnostische test voor detectie van virulente S. suis type 1 en 2 stammen. Uit de 

hybridisatie-experimenten met andere organismen dan S. suis bleek dat 45% van de genen 

ook aantoonbaar was in de orale Streptokokken (te weten Streptococcus oralis, Streptococcus 

milleri, Streptococcus sanguis, Streptococcus gordonii, en Streptococcus mitis) en in 

Streptococcus pneumoniae. Genen die homoloog waren aan bekende virulentiefactoren 

werden geselecteerd voor nadere analyse. Hierbij werd de voorkeur gegeven aan genen in de 

verschillende serotypes en fenotypes voorkwamen, omdat hieronder vaccinkandidaten kunnen 

zijn waarmee bescherming tegen alle serotypes kan worden opgewekt. Ook het gen dat alleen 

voorkomt in virulente fenotypes van serotype 1 en 2 werd geselecteerd voor nadere analyse, 

omdat dit gen interessant kan zijn voor de ontwikkeling van een diagnostische methode voor 

virulente stammen. De eigenschappen van drie aldus geselecteerde genen zijn beschreven in 

de hoofdstukken 5, 6 en 7. 

Van het fibronectine- en fibrinogeen- bindend eiwit van S. suis (FBPS) hebben we 

aangetoond dat dit eiwit in vitro fibronectine en fibrinogeen bond (Hoofdstuk 5). Het gen 

voor dit eiwit was aanwezig in 32 van de 35 serotypes van S.suis. Daarnaast lieten wij zien 

dat FBPS wordt herkend door serum van een big die een S. suis infectie overleefd heeft. Dit 

wijst er op dat het eiwit in vivo tot expressie komt en bovendien immunogeen is. Er werd een 

isogene S. suis mutant geconstrueerd, die geen FBPS meer maakt. Deze mutant werd in een 1 

: 1 verhouding met de moederstam (wild-type) gemengd en biggen werden met dit mengsel 

geïnfecteerd. Omdat de mutant en het wild-type van elkaar te onderscheiden zijn, kon zo de 

relatieve in vivo verzwakking (attenuatie) van de mutant ten opzichte van het wild-type 

bepaald worden. De mutant bleek even efficiënt als het wild-type in staat de tonsillen van de 

biggen te koloniseren. De mutant koloniseerde echter veel minder S. suis specifieke organen 

dan het wild-type. Bovendien werden lagere aantallen bacteriën gevonden van de mutant ten 

opzichte van het wild-type. Uit deze resultaten blijkt dat de FBPS mutant een virulentiefactor 

van S. suis is. 

In hoofdstuk 6 beschrijven wij een lipoprotein signaal peptidase (SPase II) van S. suis 

(LspS). SPase II knipt de signaal sequentie af van lipoproteinen. Hierdoor kunnen de 

lipoproteinen op de juiste wijze met een vetzuurstaart in de membraan geïntegreerd worden. 

De functionaliteit van het LspS eiwit werd bevestigd door in Escherichia coli LspS tot 
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overexpressie te brengen en vervolgens de globomycine resistentie van de bacterie te 

onderzoeken. Globomycine is een antibioticum dat specifiek SPase II remt. Door LspS tot 

overexpressie te brengen, werd E. coli resistent voor globomycine. Daarmee werd bewezen 

dat LspS inderdaad functioneert als SPase II. Vervolgens werden biggen geïnfecteerd met een 

mengcultuur waarin een isogene mutant van S. suis die geen LspS meer maakt in een 1 : 1 

verhouding werd gemengd met de wild-type stam. De mutant bleek niet geattenueerd te zijn 

ten opzichte van het wild-type. Dit betekent dat de lipoproteinen niet betrokken zijn bij het 

ziekteproces, of dat de lipoproteinen in de mutant hun functie kunnen vervullen zonder dat het 

signaal peptide is afgeknipt door LspS. 

In hoofdstuk 7 wordt een respons regulator beschreven. Er werd een mutant 

geconstrueerd waarin de respons regulator is uitgeschakeld. Uit een menginfectie experiment 

is gebleken dat deze mutant de tonsil van de biggen even efficiënt koloniseerde als de wild

type stam. De mutant was echter sterk geattenueerd in de kolonisatie van de S. suis specifieke 

organen. Omdat dit gen een regulator is, meten we hier waarschijnlijk een indirect effect van 

de regulator op de expressie van de genen die door de regulator gereguleerd worden. Gezien 

de rol van de regulator in het ziekteproces is het erg aannemelijk dat deze regulator 

virulentiefactoren van S. suis reguleert. Vandaar dat dit gen regulator van virulentie van & 

suis (RevS) is genoemd. RevS bleek niet de aanmaak van de bekende virulentiefactoren van 

S. suis (FBPS, MRP, EF, en suilysine) te reguleren. Tijdens de exponentiële groeifase van S. 

suis werd de expressie van één eiwit geremd door RevS. De functie van dit eiwit is onbekend. 

Samenvattend werden met behulp van de IVET techniek twee nieuwe 

virulentiefactoren geïdentificeerd. Een daarvan, FBPS, lijkt zeer geschikt als vaccin 

kandidaat, omdat dit eiwit immunogeen is, voorkomt in 32 van de 35 S. suis serotypes, en een 

virulentiefactor is. Uit de literatuur blijkt dat soortgelijke eiwitten van andere organismen 

bescherming kunnen bieden tegen infecties veroorzaakt door die organismen. Of FBPS ook 

bescherming biedt tegen S. sww-infecties moet nog onderzocht worden. De tweede 

virulentiefactor, RevS, kan gebruikt worden om de huidige diagnostiek van S. suis te 

verbeteren. 
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