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Nederlandse samenvatting

Enterococcen zijn normale darmbacteriën van mens en dier. Jarenlang werd er weinig 
aandacht besteed aan enterococcen als ziekteverwekkers, gezonde mensen zullen 
namelijk geen ernstige infectie met deze bacteriën krijgen. Er is echter een sterke 
toename te zien van infecties met enterococcen bij ziekenhuispatiënten. Vooral bij het 
groeiend aantal patiënten dat een verzwakt afweersysteem heeft, bijvoorbeeld doordat 
het immuunsysteem onderdrukt wordt door medicijnen vanwege orgaantransplantaties 
en bij patiënten met kanker die chemotherapie krijgen. Verder komen deze infecties 
vooral voor bij patiënten op de intensive care die bijvoorbeeld infusen of blaaskatheters 
hebben, waar enterococcen heel goed aan vast kunnen blijven plakken en zo het lichaam 
in kunnen komen. De toename van infecties met enterococcen komt vooral doordat deze 
bacteriën resistent zijn tegen veel gebruikte antibiotica, vooral Enterococcus faecium 
is berucht. Tot een paar jaar geleden konden infecties met multiresistente E. faecium 
alleen behandeld worden met vancomycine. Toen er ook vancomycine resistente E. 
faecium (VRE) stammen geïsoleerd werden werd het gevaar van deze bacterie duidelijk. 
Inmiddels zijn er wel nieuwe antibiotica ontdekt die werkzaam zijn tegen VRE, maar ook 
tegen deze antibiotica zijn al resistente stammen geïsoleerd. 

Er is weinig bekend over bacteriële virulentiefactoren (eigenschappen die er voor zorgen 
dat micro-organismen ziekteverwekkend worden) of afweermechanismen van de 
gastheer tijdens infecties met enterococcen. De beperkte beschikbaarheid van antibiotica 
die nog effectief zijn voor behandeling van ernstige E. faecium infecties onderstreept de 
noodzaak om een betere kijk te krijgen op hoe het immuunsysteem deze infecties onder 
controle krijgt. Dit was dan ook het doel van dit proefschrift. Wij hebben onderzocht hoe 
de normale gastheer reageert op infecties met E. faecium en hoe de immuun verzwakte 
(immuungecompromitteerde) patiënt hierop reageert. Omdat E. faecium vaak geïsoleerd 
wordt uit infecties van de buikholte (peritonitis) waarbij ook andere bacteriën geïsoleerd 
worden (een zogenaamde polymicrobiële infectie, bijvoorbeeld bij een darmperforatie), 
hebben wij ook gekeken naar de rol van E. faecium tijdens een polymicrobiële peritonitis. 
E. faecium blijkt eerst de darmen van ziekenhuispatiënten te koloniseren en van daaruit 
infecties te veroorzaken. Daarom hebben wij ook darmkolonisatie met E. faecium 
onderzocht, wel of niet gevolgd door infectie. Als laatste onderdeel van dit proefschrift 
hebben onderzocht of Esp een rol speelt bij darmkolonisatie en/of infecties. Het Esp 
eiwit wordt vooral tot expressie gebracht door ziekenhuis isolaten van E. faecium en is 
waarschijnlijk een virulentiefactor. Recent is aangetoond dat dit eiwit ervoor zorgt dat E. 
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faecium beter aan bijvoorbeeld katheters kan blijven plakken en hierop kan uitgroeien. 
Wanneer micro-organismen het lichaam binnendringen wordt het afweersysteem 
geactiveerd, zodat de indringer verwijderd wordt. Het immuunsysteem bestaat uit vele 
verschillende cellen en eiwitten. Neutrofi elen en macrofagen zijn witte bloedcellen 
(leukocyten) die het lichaam beschermen tegen micro-organismen, zoals bacteriën. Als 
een bacterie het lichaam is binnengedrongen, worden leukocyten gealarmeerd door 
kleine eiwitten, cytokines. Deze eiwitten sturen de leukocyten naar de plaats waar de 
infectie plaatsvindt. Leukocyten ruimen de bacteriën op door ze op te eten (fagocyteren) 
en te doden en zo te voorkomen dat de bacteriën zich kunnen vermeerderen en 
verspreiden over de rest van het lichaam. Toll-like receptors, of TLRs, zijn een soort 
voelsprieten op cellen die micro-organismen herkennen. Er zijn 11 verschillende TLRs 
beschreven en deze herkennen elk verschillende structuren. Als een TLR een micro-
organisme signaleert wordt de cel geactiveerd en worden cytokines geproduceerd. Het 
complementsysteem is een hele cascade van eiwitten. Deze eiwitten gaan als een jas om 
bacteriën zitten (opsonisatie), zodat ze makkelijker door leukocyten verwijderd kunnen 
worden, daarnaast reguleren ze ook de afweerreactie.

In Deel I, hoofdstuk 2, wordt een nieuw E. faecium peritonitis muismodel beschreven. Dit 
model werd voor de meeste studies gebruikt die in dit proefschrift worden beschreven. In 
deze experimenten werd een vancomycine resistente stam van E. faecium (VRE) gebruikt. 
Dit klinisch isolaat behoort tot een genetische subpopulatie van ziekenhuis geassocieerde 
E. faecium die verantwoordelijk is voor de wereldwijde E. faecium problematiek. Deze 
wordt o.a. gekenmerkt door resistentie tegen bepaalde antibiotica en een zogenaamd 
‘pathogenicity island’ (een genetisch eiland waarop o.a. virulentiefactoren zitten), dat 
het esp gen bevat.
TLRs zijn betrokken bij de herkenning van ziekteverwekkers en de initiatie van een 
adequate afweerreactie. In hoofdstuk 2, hebben wij ook de rol van MyD88, een eiwit 
betrokken bij TLR signalering binnen de cel, TLR2, TLR4 en CD14 onderzocht tijdens de 
afweer tegen E. faecium peritonitis. MyD88 knockout (KO) muizen (deze muizen missen 
dit stukje DNA (gen)) hadden een verzwakte vroege reactie, wat terug te zien was in 
hogere bacteriële uitgroei en een verminderde neutrofi el infl ux naar de buikholte. In vitro 
(in celkweek), toonden zowel MyD88KO macrofagen als TLR2KO en CD14KO macrofagen 
een verminderde gevoeligheid voor E. faecium. In studies waarin juist het gen aan cellen 
is toegevoegd (transfectie van cellen met TLR2) vonden we dat TLR2 er juist voor zorgt 
dat deze cellen E. faecium herkennen. Als ook nog het gen voor CD14 aanwezig was werd 
deze herkenning versterkt. Ook TLR2KO muizen hadden hogere bacteriële uitgroei na 
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infectie met E. faecium en een verminderde peritoneale infl ux van neutrofi elen, terwijl 
CD14KO muizen een onveranderde afweerreactie hadden. De capaciteit om E. faecium 
te fagocyteren en te doden werd niet beïnvloed door MyD88, TLR2 of CD14 defi ciëntie. 
TLR4 speelde in vivo (in het lichaam) en in vitro geen rol in de afweerreactie tegen E. 
faecium. Deze resultaten laten zien dat MyD88 een rol speelt tijdens de effectieve afweer 
tegen E. faecium peritonitis en dat dit voor een deel gaat via TLR2 en door recrutering van 
neutrofi elen naar de plaats van de infectie.
Hoofdstuk 3, beschrijft de essentiële rol die neutrofi elen spelen in het verwijderen van 
VRE tijdens peritonitis. Infecties met multiresistente E. faecium zijn vooral een probleem 
in patiënten met kanker en/of neutropenie (wanneer er bijna geen witte bloedcellen 
meer aanwezig zijn door bijvoorbeeld chemotherapie). Neutropene muizen hadden een 
ernstige vertraging in het klaren van E. faecium uit alle gekweekte organen. Deze muizen 
hielden tot 3 dagen na de start van de infectie bacteriën in de bloedbaan (bacteriëmie), 
terwijl alle niet-neutropene muizen de bacteriën binnen 2 dagen uit de bloedbaan 
hadden verwijderd. Verder hadden de neutropene muizen verhoogde cytokines (de 
eiwitten die de afweerreactie reguleren) en minder macrofagen in de peritoneaalholte. 
Systemisch werden verhoogde cytokines en acute-fase eiwitten (zie hoofdstuk 6) 
gemeten in neutropene muizen. Concluderend, is het aantrekken van neutrofi elen naar 
de plaats van de primaire E. faecium infectie van essentieel belang voor een snelle klaring 
van deze bacterie en een verminderde systemische ontstekingsreactie.
In hoofdstuk 4, werd het belang van een andere belangrijke speler binnen de afweer 
onderzocht, peritoneale macrofagen (PM) (macrofagen uit de buikholte). Ex vivo 
(buiten het lichaam), waren PM geoogst uit gezonde muizen, reactief na incubatie met 
E. faecium en in staat om E. faecium te fagocyteren en te doden. In vivo, veroorzaakte 
depletie van PM een duidelijke vertraging in de klaring van E. faecium peritonitis met 
verhoogde systemische verspreiding. De PM gedepleteerde muizen waren, net als de 
controle muizen, in staat macrofagen en neutrofi elen naar de peritoneaalholte aan te 
trekken. Verder werden verhoogde peritoneale cytokines gevonden in PM gedepleteerde 
muizen. Deze studie wijst erop dat PM belangrijk zijn om E. faecium peritonitis vroeg in 
de infectie in te dammen en voor de regulatie van de ontstekingsreactie.
Om ons inzicht in de rol van verschillende spelers van het aangeboren immuunsysteem 
tijdens infectie met E. faecium te vergroten, werd in hoofdstuk 5 de rol van het 
complementsysteem onderzocht. Eerdere in vitro studies wezen op een belangrijke 
rol voor de eiwitten van het complementsysteem tijdens fagocytose van E. faecium 
door neutrofi elen. Wij onderzochten het belang van deze eiwitten in vivo en in vitro. In 
vitro, verbeterde opsonisatie door complement duidelijk fagocytose door neutrofi elen 
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en macrofagen. In vivo, waren complement defi ciënte muizen sterk belemmerd in de 
klaring van E. faecium. Hogere peritoneale cytokines werden gemeten in deze muizen, 
terwijl geen verschillen in peritoneale en systemische celaantallen werden ontdekt. 
Complement is dus belangrijk binnen de afweer tegen E. faecium peritonitis en het 
verminderen van verdere systemische infectie.

In Deel II, wordt de afweerreactie tegen E. faecium peritonitis door de gastheer met 
een verzwakt immuunsysteem beschreven. E. faecium veroorzaakt slechts ernstige 
ziekten bij patiënten met ernstig onderliggend lijden. Deze onderliggende ziekten 
worden vaak geassocieerd met een acute-fasereactie (APR), welke patiënten vatbaar 
maakt voor infecties. Een APR treedt op bij weefselschade, zoals bij een grote operatie 
of een ongeluk, maar ook bij kanker, en is een aspecifi eke systemische activatie van 
ontstekingsfactoren. In hoofdstuk 6, wordt de invloed van de APR op de afweer tegen 
E. faecium beschreven. Door terpentijnolie of caseïne onder de huid te spuiten wordt 
steriele weefselschade veroorzaakt, welke een APR induceert. Een pre-existente APR 
in muizen werd geassocieerd met een sterk verminderde capaciteit om E. faecium te 
klaren, wat resulteerde in een langer durende bacteriëmie. De ontstekingsreactie tijdens 
E. faecium peritonitis was verzwakt in muizen met een APR. Dit was te zien aan minder 
neutrofi elen in het bloed en door verminderde lokale cytokines. Deze resultaten wijzen 
erop dat een APR de afweer van de gastheer tegen E. faecium schaadt. Dit suggereert dat 
een APR een rol speelt bij de verhoogde kwetsbaarheid van ernstig zieke patiënten voor 
infecties met enterococcen.
In hoofdstuk 7 werd in plaats van een steriel model een infectiemodel gebruikt om 
muizen immuungecompromitteerd te maken; het model van ‘cecal ligation and 
puncture’ (CLP) - geïnduceerde sepsis. In dit model wordt tijdens een operatie, een gaatje 
geprikt in de blinde darm en is zo vergelijkbaar met een infectie na darmperforatie of 
lekkage na een operatie. De muizen werden eerst onderworpen aan CLP of een controle 
(sham) operatie (geen infectie), en 2 dagen later kregen de muizen een superinfectie 
met VRE peritonitis. De muizen die geïnfecteerd waren met VRE na CLP waren ernstig 
belemmerd in het klaren van VRE uit de peritoneaalholte en de organen op afstand. Deze 
muizen waren niet in staat tot een effectieve vroege ontstekingsreactie op de plaats 
van de primaire VRE infectie. Superinfectie met VRE had geen invloed op de door CLP 
veroorzaakte orgaanschade of de polymicrobiële bacteriële uitgroei. Wij concludeerden 
dat polymicrobiële sepsis, veroorzaakt door CLP, infectie met en systemische verspreiding 
van VRE verergert, maar dat VRE het beloop van CLP-geïnduceerde sepsis niet beïnvloedt.
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Het onderwerp van Deel III was darmkolonisatie met E. faecium en het effect 
van kolonisatie op infectie. In het ziekenhuis opgenomen patiënten raken vaak 
gekoloniseerd met multiresistente E. faecium en enterococcen worden vaak geïsoleerd 
uit polymicrobiële infecties vanuit de darmen. Het effect van VRE op deze infecties en 
vice versa is niet duidelijk en dit werd onderzocht in hoofdstuk 8. De muizen werden 
eerst intestinaal gekoloniseerd met VRE tijdens behandeling met vancomycine in het 
drinkwater. Vervolgens werd CLP uitgevoerd om een polymicrobiële peritonitis te 
induceren in de aan- of afwezigheid van VRE kolonisatie. CLP resulteerde in systemische 
infectie met VRE in alle VRE gekoloniseerde muizen. Achtenveertig uur na CLP, hadden de 
VRE besmette muizen beduidend lagere bacteriële uitgroei in alle gekweekte organen 
in vergelijking met muizen die niet geïnfecteerd waren met VRE. Bovendien werden 
lagere ontstekingsparameters gemeten in VRE geïnfecteerde muizen. CLP veroorzaakte 
voorbijgaande lever en nierschade, met een snellere verbetering in VRE gekoloniseerde 
muizen. Hieruit concludeerden wij dat infectie met VRE, vanuit een natuurlijk focus 
(de darm), geen verslechtering veroorzaakt van een CLP-geïnduceerde polymicrobiële 
peritonitis met sepsis, maar juist bacteriële klaring verbetert en de ontstekingsreacties 
vermindert. 
De verhoogde prevalentie van kolonisatie met multiresistente E. faecium wordt niet alleen 
geassocieerd met een verhoogde prevalentie van infecties met enterococcen, maar ook 
door infecties met andere ziekteverwekkers. In hoofdstuk 9, vroegen wij ons af of er een 
causale relatie bestaat. Wij onderzochten daarom de invloed van darmkolonisatie met E. 
faecium op de afweer van de long tegen Pseudomonas aeruginosa. Drie groepen muizen 
werden bestudeerd; 2 groepen muizen werden vooraf behandeld met vancomycine, 
waarvan één groep later met VRE werd gekoloniseerd en de derde groep onderging geen 
voorbehandeling. Pneumonie (longontsteking) met P. aeruginosa werd in alle muizen 
geïnduceerd. Behandeling met vancomycine resulteerde in overgroei in de darm met 
gramnegatieve bacteriën en de behandeling met VRE resulteerde in darmkolonisatie. 
Alle 3 de groepen muizen konden P. aeruginosa klaren uit de longen en de circulatie, 
met vergelijkbare cytokines en longschade. De muizen die met vancomycine werden 
behandeld, zonder kolonisatie met VRE toonden licht verhoogde plasmaniveaus 
van TNF-α en IL-10. Wij concludeerden dat overgroei in de darm met E. faecium en/
of gramnegatieve bacteriën de afweer in de long tegen P. aeruginosa niet belangrijk 
beïnvloedt.
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In Deel IV, werd de rol van enterococcal surface protein Esp, een potentiële virulentie 
factor die betrokken is bij biofi lmformatie, onderzocht. Esp wordt vooral gevonden in 
E. faecium die ziekenhuisinfecties veroorzaakt en die genetisch verschilt van endogene 
E. faecium stammen.
In hoofdstuk 10, onderzochten wij of Esp adhesie (hechten) en darmkolonisatie van 
E. faecium versterkt. Er werden geen verschillen gevonden in adhesie aan een menselijke 
darm- cellijn tussen een E. faecium stam die Esp tot expressie brengt (E1162) en zijn isogene 
Esp KO mutant (E1162Δesp). Muizen werden behandeld met ceftriaxon en gekoloniseerd 
met E1162 of E1162Δesp afzonderlijk of gelijktijdig. Zowel E1162 als E1162Δesp was in staat 
de muizendarmen te koloniseren, in hoge vergelijkbare hoeveelheden. Beide stammen 
konden transloceren naar de mesenteriale lymfeknopen. Deze resultaten suggereren dat 
Esp niet essentieel is voor celadhesie, darmkolonisatie of translocatie van E. faecium in 
muizen. 
In hoofdstuk 11 werd de invloed van Esp expressie op infectie van de urinewegen (UWI) 
en peritonitis bestudeerd. In vitro, versterkte Esp expressie de adhesie van E. faecium aan 
blaas- en niercellen. In muizen werden hogere aantallen van E1162 gekweekt uit nier en 
blaas, 1 en 3 dagen na inductie van de UWI. Dit ging gepaard met een hogere frequentie 
van bacteriemiën, hogere cytokines in nierweefsel en nierinsuffi ciëntie. Expressie van Esp 
had geen invloed op het beloop van, of ontstekingsreactie tijdens, E. faecium peritonitis. 
Het verschil in invloed van Esp defi ciëntie op het beloop van een UWI en peritonitis 
suggereert een niche-specifi eke rol van Esp in het ontstaan van infecties met E. faecium. 

Concluderend hebben wij door deze studies een aardig inzicht gekregen van de 
afweerreactie tegen en het ontstaan van infecties met E. faecium. Door gebruik 
te maken van de resultaten en de modellen beschreven in dit proefschrift kunnen 
vervolgstudies verricht worden naar andere mogelijke virulentiefactoren en de invloed 
op darmkolonisatie en het ontstaan van infectie met E. faecium. Om zo, uiteindelijk, tot 
betere behandelingsmogelijkheden te komen. 




