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Kunnen bacteriofagen of endolysines effectief 

gebruikt worden als antibacterieel middel tegen 

Staphylococcus aureus? 
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SAMENVATTING 

Dit review zal twee aspecten van een alternatieve behandelmethode voor S. aureus uitlichten: Faagtherapie 

en lysinetherapie (faag eiwit). Na een algemene introductie over Staphylococcus aureus volgt een gedeelte 

over bacteriofaag therapieën en een afzonderlijk gedeelte over endolysine therapie. In deze review wordt de 

huidige voortgang in behandelmethodes voor S. aureus infecties uitgelicht. Antibioticaresistente neemt toe, 

waardoor alternatieve behandelmethoden nodig zijn. Uit in vivo experimenten in dieren blijkt dat fagen en 

lysines effectief kunnen worden ingezet tegen S. aureus, ook in combinatie met antibiotica. Deze technieken 

kunnen zowel voor patiëntbehandeling als voor de voedselindustrie worden ingezet. Er zijn echter nog 

klinische onderzoeken nodig om dit voor patiënten behandeling te bevestigen. Deze technieken zijn 

veelbelovend, maar regelgeving voor fagen is streng, wat verdere ontwikkeling belemmert. 
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1. INTRODUCTIE 

Staphylococcus aureus is een commensale 

bacterie die infecties kan veroorzaken die moeilijk 

te behandelen zijn. Het is een belangrijke 

nosocomiale bacterie (5). Een groot percentage 

van de gezonde individuen is gekoloniseerd met S. 

aureus. De schattingen naar dit percentage van 

kolonisatie lopen uiteen, ze kunnen oplopen van 

20% tot 50% van de gezonde populatie (16, 17). 

Een aantal voorbeelden van S. aureus  infecties 

zijn: huid abces, endocarditis, pneumonia, 

osteomyelitis en toxisch shock syndroom (16). 

Van deze bacterie komen meerdere multi 

antibiotica resistente stammen voor. Veel 

voorkomende vormen zijn Methicilline Resistente 

S. aureus (MRSA) en Vancomycine Intermediate 

S. aureus (VISA) (19). Deze stammen komen 

steeds vaker voor door de selectiedruk door 

veelvuldig gebruik van antibiotica.  

Een belangrijke patiëntengroep zijn de 

patiënten met een diabetische voet. Deze 

patiënten hebben een hoog risico op infecties met 

S. aureus en zijn moeilijk te behandelen bij deze 

infecties. Zo komt MRSA bij ruim 42% van de 

patiënten bij infecties van diabetische voet voor 

volgens  een studie van de Karunya University uit 

India uit 2008 (25). Een andere studie toonde aan 

dat de hoeveelheid patiënten die MRSA bij zich 

dragen bij diabetische voet in Manchester van 

2001 tot 2004 met 100% gestegen was, naar 30% 

(34). MRSA is ook een gevaar bij het gebruik van 

medische implantaten, zoals een pacemaker, een 

intravasculaire katheter of protheses (16). 

Hiernaast is S. aureus een belangrijke 

pathogeen in de voedselindustrie (16). S. aureus 

produceert enterotoxines, die voor bederf zorgen. 

S. aureus komt vooral voor bij zuivelproducten, 

waarvan kaas een belangrijke groep is voor S. 

aureus. Hiernaast komt S. aureus ook voor bij 

vleessoorten. S. aureus is naar schatting 

verantwoordelijk voor 2%-6% van alle 

voedselvergiftegings incidenten die met zuivel te 

maken hebben (16). 

Het doel van deze review is om twee 

alternatieve behandelmethoden voor S. aureus uit 

te lichten, met als hoofdvraag: Kunnen 

bacteriofagen of endolysines effectief gebruikt 

worden als antibacterieel middel tegen 

Staphylococcus aureus? Ook zal deze review 

behandelen wat de huidige voortgang van beide 

technieken is en wat zijn de beperkingen van deze 

behandelingen zijn. Hiernaast komt kort de 

geschiedenis aan bod. 

 

2. BACTERIOFAGEN 

2.1 Introductie 

Bacteriofagen (fagen) zijn virussen die 

specifiek bacteriën infecteren. Bij faagtherapie 

wordt er gebruik gemaakt van fagen om een 

bacteriële infectie te behandelen. De ontdekking 

van fagen kan aan twee onderzoekers 

toegeschreven worden. Ten eerste aan Frederick 

Twort, een Engelse bacterioloog, die in 1915 een 

isolaat van een onbekend substraat had gemaakt 

dat in staat was om bacteriën te doden. Ten 

tweede aan Felix d’Herelle. In 1917 had d’Herelle, 

een Frans-Canadese microbioloog werkend aan 

het Pasteur instituut in Parijs, hetzelfde als Twort 

vastgesteld. d’Herelle kwam met het idee dat het 

isolaat een virus was, die parasitisch werkt op 

bacteriën. Over het algemeen staat d’Herelle het 

meest bekend als de ontdekker van de 

bacteriofaag, een naam die hij heeft bedacht. Hij 
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noemde de virussen bacteriofagen, bacterie-eters. 

De bacteriofaag werd al in 1921 toegediend om 

een Staphylococcus huid ziekte te behandelen 

(33). 

De eerste therapieën met fagen in 

diermodellen door d’Herelle waren erg succesvol. 

Echter, faagtherapie kwam in het westen na 

verdere onderzoeken bekend te staan als een 

inconsistente behandeling. Dit door een gebrek 

aan kennis over fagen, wat leidde tot verkeerde 

faagkeuzes en slechte faagpreparaten. De 

resultaten van deze slecht uitgevoerde studies 

zorgde voor een verminderde interesse in fagen 

van de jaren ‘30 tot ’40. Deze afname in interesse 

werd versterkt door de introductie van stabiel en 

genera breed antibacterieel middel: antibiotica 

(33).  

In de jaren ‘40, werd er in het westen van 

faagtherapie afgezien. Door de opkomst van 

antibiotica en d’Herelles methodes werd er 

negatief naar faagtherapie gekeken (20). d’Herelle 

kreeg veel kritiek op zijn methoden en de 

resultaten van faagtherapie. d’Herelle verhuisde 

naar Georgië. In de Sovjet Unie en in Georgië 

werd zijn onderzoek voortgezet. De lage kosten 

van ontwikkeling van fagen en het gebrek aan 

antibiotica stimuleerde dit onderzoek. d’Herelle 

had in het Eliava Instituut in Tbilisi een databank 

van 300 fagen opgebouwd. Dit onderzoek gaat in 

Rusland tot in het heden verder. Er zijn inmiddels 

4000 verschillende fagen geïdentificeerd in het 

Eliava Instituut (33). 

De resultaten zijn veelbelovend, infecties 

blijken bijvoorbeeld na chirurgie minder voor te 

komen als fagen worden ingezet. Ook in Oost-

Europa is faagtherapie ingezet in de jaren 70-80 

(33). 

Na het ontwikkelen van antibiotica 

ontstond in het westen het idee dat het probleem 

van bacteriële infecties voorbij zou zijn. Helaas 

zijn er vele antibiotica resistente bacteriën 

ontstaan, die moeilijk te behandelen zijn. Dit 

komt door de capaciteit om resistentiegenen op te 

nemen van andere bacteriën. Daarnaast worden 

er weinig nieuwe antibiotica ontwikkeld, wat het 

bestrijden van al resistente vormen moeilijk 

maakt. Deze resistente bacteriën zorgen voor 

grote gezondheidsproblemen. Hierdoor komt de 

bacteriofaagtherapie in het westen in een nieuw 

daglicht te staan als alternatief voor antibiotica of 

als combinatietherapie met antibiotica (33). 

2.2 Soorten fagen 

Volgens de PATRIC server (Virginia 

Bioinformatics Institute) zijn er 594 

Staphylococcus faag genomen beschikbaar. Van 

deze fagen zijn er 200 virulent. Deze fagen 

zijn geïsoleerd uit diverse omgevingen: zuivel 

producten, boerderijen, mensen en medische 

implantaten (11). Ze behoren allen tot de 

Caudovirale genus (5). De fagen van S. aureus zijn 

dubbelstrengs DNA fagen. De meesten behoren 

tot de Siphoviridae familie van de Caudovirales 

order. Dit zijn temperate fagen. Deze fagen maken 

dus gebruik van de lytische en van de 

lysogenische replicatiecyclus. Virulente fagen 

maken alleen gebruik van de lytische 

replicatiecyclus, zie figuur 1. Naast de 

Siphoviridae komen ook de Podoviridae en 

Myoviridae fagen nog voor, deze behoren ook tot 

de Caudovirales order. De fagen die het meest 

werden toegepast zijn de Myoviridae en de 

Podoviridae (11).  
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2.3 Classificatie van fagen 

Fagen kunnen ook op basis van de 

sequentie van het genoom worden ingedeeld. In 

een onderzoek van Kwan et al. zijn 27 S. aureus 

fagen gesequenced. Na analyse van de 27 

genomen stelde hij drie classes voor, namelijk; 

Klasse I: kleiner dan 20 kb; klasse II: ongeveer 40 

kb; klasse III: >125 kb. Deze classificatie 

correleert met de morfologische classificatie. 

Podoviridae hebben het kleinste genoom, klasse I. 

Siphoviridae hebben een intermediair genoom, 

klasse II. Myoviridae hebben het grootste 

genoom, klasse III (1). Daarnaast laat deze studie 

nog zien dat bijna de helft van de verwachte 

eiwitten op het genoom geen match hebben met 

andere virussen en bacteriën. Dit geeft aan dat het 

genoom van fagen nog grotendeels niet 

onderzocht is (1). 

De fagen in klasse II en III zijn temperate 

fagen, die beschikken over een lysogene regio op 

het genoom. Er zijn echter wel een aantal 

virulente fagen binnen deze twee klassen. Bij de 

klasse fagen met het kleinste genoom, de 

Podoviriae, ontbreekt de regio die voor de 

lysogenie codeert. Dit zijn de virulente fagen, zij 

maken slechts gebruik van de lytische cyclus (11).  

2.4 Eigenschappen 

Fagen zijn de primaire vector voor 

horizontale genetische overdracht tussen S. 

aureus stammen. Door middel van algemene 

transductie kan deze genetische overdracht van 

virulentie factoren plaatsvinden (11). DNA van 

bacteriën kan bij deze vorm van transductie in de 

virions van een faag terecht komen. Hierdoor 

worden ze naar andere gastheren verspreid. Dit 

mechanisme kan zorgen voor de uitwisseling van 

virulentie factoren. Ook zorgen fagen voor de 

mobilisatie van pathogeniteits eilanden (SaPI) 

(27). Deze eilanden coderen onder andere voor 

super antigenen die mogelijk verantwoordelijk 

zijn voor het toxische shocksyndroom.   

SaPIs komen veel voor bij  S. aureus. Deze 

SaPIs worden overgedragen door middel van 

horizontale genoverdracht en zijn afhankelijk van 

 

Figuur 1: Lytische en lysogenische replicatiecyclus. Stappen in de cyclus zijn aangeduid 

met nummers. Lytisch in rood: 1, 2, 3A, 4A. Lysogenisch in blauw: 3B, 4B, 5. Bron: (32). 
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een faag om deze overdracht te bewerkstelligen 

(27). Deze soorten van horizontale overdracht zijn 

een nadeel voor het gebruik van fagen. Het zou 

namelijk averechts werken als fagen bij een 

behandeling van bijvoorbeeld patiënten de 

verspreiding van virulente factoren tussen 

bacteriën bevorderen. 

Deze horizontale gen overdracht komt 

vooral voor bij temperate fagen. Het gebruik van 

virulente fagen zou dus een oplossing kunnen zijn 

voor dit probleem. Hiervoor zouden vooral de 

Podovirae gebruikt moeten worden, omdat dit de 

virulente fagen zijn. Ook kunnen enkele mutanten 

van de Myoviridae en Siphoviridae, die geen 

lysogenische cyclus bevatten, gebruikt kunnen 

worden (26) 

Daarnaast kan men gewenste fagen kiezen 

en daar vervolgens het deel van het genoom dat 

codeert voor de lysogenische cyclus uithalen. 

Door middel van deze genetische modificatie is 

het mogelijk om virulente fagen te maken van 

temperate fagen (6). Daarnaast is het mogelijk om 

virulentie factoren te verwijderen. Dit zou 

nadelige effecten van een faag met die goed 

bacteriën infecteert kunnen neutraliseren (20).  

 Om een infectie te klaren in een patiënt zal 

de desbetreffende bacterie moeten worden 

geïsoleerd uit de patiënt. Op basis van deze 

bacterie kan een faag, of faagcocktail worden 

gekozen uit een databank (1). 

2.5 Faagtherapie in diermodellen  

2.5.1 Effect van fagen in vivo 

Er zijn vele onderzoeken met 

faagtherapieën voor dierproefmodellen gedaan. 

Uit deze onderzoeken komen veelbelovende 

resultaten naar voren (16). Er is genoeg bewijs 

voor het feit dat fagen in vivo bacteriën doden. Zo 

beschrijft Matsuzaki et al. een onderzoek waarbij 

muizen een lethale dosis S. aureus toegediend 

kregen (20). Bij deze muizen werden vervolgens 

intraperitoneal fagen toegediend. Matsuzaki et al. 

maakten gebruik van de virulente faag ϕMR11 uit 

de Siphoviridae familie. Na de toediening werd de 

faag al snel in de circulatie aangetroffen. De fagen 

kwamen voor in hoge concentratie, tot de lethale 

dosis van S. aureus was geklaard (20). Een 

andere studie (34) toonde ook aan dat een S. 

aureus infectie systemisch en lokaal kan worden 

bestreden met faagtherapie. Een ander belangrijk 

punt is dat ook de MRSA variant wordt geklaard. 

Daarnaast zorgt het voor een verlaging van 

ontsteking bij de S. aureus infectie (2,3). 

Hiernaast is er nog een studie op konijnen gedaan 

(35). Eén groep konijnen kreeg de fagen 

toegediend na infectie, de andere groep kreeg de 

fagen toegediend voor de infectie met S. aureus. 

Bij beide methoden steeg de faagconcentratie na 

toediening, wat duidt op de bestrijding van de 

infectie onafhankelijk van het moment van 

behandeling (35).  

2.5.2 Combinatie met antibiotica 

Hiernaast is het effect van enkele 

antibiotica op faagtherapie getest om de 

behandeling van diabetische voet te simuleren (7). 

Dit is gesimuleerd in een muismodel. Hierbij 

hebben muizen met een MRSA infectie een 

injectie van fagen of een, injectie van faag in 

combinatie met linezolid gekregen. Een sterkste 

afname van bacteriën werd gemeten bij de 

combinatietherapie. Dit geeft aan dat een 

combinatie van antibiotica met fagen positief 

werkt (7).  
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2.5.3 Interactie met immuunsysteem gastheer  

Het toedienen van fagen stimuleert de cel 

gemedieerde immuun reactie (10). Deze 

stimulatie van het immuunsysteem verklaart 

volgens die onderzoekers het effect van de 

faagtherapie. De fagen zelf zorgen niet voor de 

bestrijding van bacteriën, zij activeren slechts het 

immuunsysteem. Deze klaart vervolgens de 

desbetreffende infectie. Deze stelling werd 

weerlegd in de studie van Mutsazaki et al. met 

behulp van een muisproef (20). Uit hun 

onderzoek bleek dat een chemische lysis van S. 

aureus cellen en een chemische lysis van fagen 

beiden niet of nauwelijks een immuun 

modulerend effect hebben. Het effect kon dus 

toegeschreven worden aan de werking van de 

faagtherapie (20). 

Uit de studie van Matsuzaki blijkt dat 

fagen snel in de circulatie terecht komen, ook als 

ze intra peritoneaal worden toegediend. Hiernaast 

verdelen de fagen zich in verschillende weefsels. 

Zo werden ze aangetoond in de mild, lever, 

nieren, hersenen en skelet spieren. Dit suggereert 

dat fagen dus niet alleen gebruikt kunnen worden 

bij oppervlakkige wonden, maar ook bij 

systemische infecties (20). Daarentegen meldt 

Merril et al (22). dat fagen uit het bloed worden 

gefilterd door de macrofagen van het reticulo-

endotheliale systeem uit de mild. Dit zou een 

probleem kunnen zijn bij faagtherapie. Merril et 

al. hebben waargenomen dat de door hen 

gebruikte E. coli λ faag uit het bloed werd 

geëlimineerd. Zij merkten echter op dat een 

mutant van λ wel overleefde in de circulatie. Deze 

λ faag heeft een mutatie aan het capsid eiwit “E” 

die zich in het virion bevindt. E mutatie is een 

verandering van een glutaminezuur in een lysine. 

Deze substitutie bevindt zich waarschijnlijk aan 

de buitenkant van het virion. Hierdoor wordt deze 

mutant van λ niet door het reticulo-endotheliale 

systeem geëlimineerd. Door gebruik te maken van 

dit “serial passage” effect kunnen faagsoorten 

voor therapie geoptimaliseerd worden (22). De 

macrofaag gemedieerde immunologische 

eliminatie is daarom geen probleem voor de 

toepasbaarheid van faagtherapie in mensen of 

dieren (20). 

2.5.4 Bacteriële resistentie 

Verder is bacteriële resistentie tegen fagen 

nog een aandachtspunt. Zo kunnen bacteriën ook 

tegen fagen een resistentie ontwikkelen. Carlton 

et al. toonden aan dat de kans hierop 10 keer 

kleiner is dan de kans op een antibiotica 

resistentie (4). Door een gecombineerde 

behandeling van antibiotica en fagen toe te passen 

wordt de kans extreem klein. Hun verwachting is 

dat een bacterie 1013 delingen nodig heeft om een 

dubbele resistentie te bemachtigen, tegen zowel 

antibiotica als tegen fagen. Dit komt mede 

doordat fagen en antibiotica zeer verschillende 

aangrijpingspunten hebben op de cel. Een 

resistentie voor het aangrijpingspunt van fagen, 

de celwand, helpt niet voor het aangrijpingspunt 

van antibiotica, bijvoorbeeld ribosomen, en vice 

versa (6). Als bacteriën dan toch een resistentie 

tegen een bepaalde faag ontwikkelen, dan zou er 

binnen een aantal dagen een nieuwe werkzame 

faag gemaakt kunnen worden (20). Dit kan door 

een mutant te ontwikkelen uit de desbetreffende 

faag.  

2.5.5 Biofilm bestrijding 

 De bestrijding van biofilms is een 

belangrijke en lastige taak (12). Dit is met de 

hedendaagse behandeling door middel van 
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antibiotica niet te bestrijden. Bacteriën in biofilms 

produceren een extracellulaire polymere 

substantie matrix. Door onder andere deze matrix 

kunnen biofilms niet behandeld worden met 

antibiotica. Verschillende fagen blijken in staat te 

zijn om wel een biofilm af te breken in vitro. Zo is 

ook de E. coli T4 faag in staat om een E. coli 

biofilm af te breken (12). Hoge concentraties T4 

en veel voeding zijn nodig om biofilms succesvol 

af te laten breken door de T4 faag. Voor de 

behandeling van een biofilm moet er een isolaat 

van worden gemaakt. Deze moet worden 

vergeleken met een databank van fagen (1). Deze 

fagen kunnen genetische gemodificeerd zijn om ze 

effectiever te maken. Een belangrijke genomische 

toevoeging is de mogelijkheid tot productie van 

depolymerase. Deze stof zorgt voor de afbraak van 

de extracellulaire matrix (1). Het gebruik van 

fagen tegen biofilms is echter alleen nog maar in 

vitro getest. Verdere testen in vivo zijn nodig (12). 

2.6 Faagtherapie bij mensen 

In Georgië en Rusland is men na 

dierproeven overgestapt op faagtherapie voor 

mensen. De resultaten hiervan zijn veelbelovend 

(6). De therapie werkt bijvoorbeeld om bij 

chirurgische wonden infecties te voorkomen. De 

resultaten van deze onderzoeken kunnen echter 

niet gebruikt worden, aangezien er geen 

dubbelblind onderzoek met placebo groepen 

gedaan is (6). De claims van het effect van 

faagtherapie die gemaakt worden kunnen dus niet 

worden bewezen. 

In het westen zijn verschillende studies 

gestart om klinische experimenten op te zetten. 

Dit is echter lastig, de fagen moeten aan een groot 

aantal criteria voldoen. Zo mogen ze niet lysogeen 

zijn. In het preparaat mag geen bacterieel 

materiaal voorkomen, zoals stukken van de 

celwand of endotoxines. Dit kan door middel van 

en in vitro zuivering van de faag of faagcocktail. 

Ook moeten er reeds dierproeven mee zijn gedaan 

etc… Hiernaast zijn de kosten van dubbelblind 

onderzoek substantieel. Men is in het westen nog 

niet overtuigd van de werking van faagtherapie. 

Doordat er geen dubbelblind onderzoek is om te 

men overtuigen dat de therapie efficiënt is, blijven 

investeringen uit. Het gebrek aan dubbelblind 

onderzoek is dus niet te wijten aan negatieve 

resultaten, slechts aan het gebrek van 

investeringen in prijzige klinische experimenten 

(6). 

Er zijn al wel klinische experimenten voor 

andere bacteriën, zoals de E. coli. Hiertegen wordt 

de T4 faag ingezet (3). In een dubbelblind 

experiment namen vrijwilligers een orale dosis 

van T4 faag in, hierna werden hun feces 

onderzocht op de aanwezigheid van E. coli en de 

aanwezigheid van de faag T4. Er werd op 

verschillende concentraties van T4 toediening 

getest. Hieruit bleek dat na toediening de faag 

concentraties na verloop van tijd steeg, terwijl de 

E. coli concentraties daalden. Dit is het eerste 

onderzoek waarbij oraal fagen zijn ingezet bij een 

humane dubbelblind proef (3). 

De eerste stap bij S. aureus therapie is 

gezet. In 2001 was er een onderzoek naar 

brandwond therapie met fagen in België (30). 

Door de strenge regulatie van klinische 

experimenten was het niet mogelijk om verder te 

gaan met het onderzoek. Er waren nog geen 

positieve resultaten uitgekomen. Er werd ook van 

fagen vereist dat ze dezelfde stappen tot 

goedkeuring zouden doorlopen als klassieke 

medicijnen. Dit is echter te duur en omslachtig 
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om te doorlopen met fagen volgens deze studie 

(30). 

2.7 Faagtherapie in de voedselindustrie 

Ook in de voedselindustrie is het 

bestrijden van bacteriën van belang. S. aureus is 

verantwoordelijk voor een belangrijk deel van 

voedselbederf die te maken hebben met melk en 

zuivelproducten. S. aureus produceert 

enterotoxines, die voor voedselbederving zorgen. 

Sommige stammen van S. aureus kunnen tot 20 

soorten enterotoxines produceren (16). De meest 

voorkomende bron van voedselvergiftiging is 

zuivel, waarvan kaas een belangrijke groep is voor 

S. aureus besmettingen. Daarnaast is 

varkensvlees ook een bron van voedselvergiftiging 

door S. aureus. Symptomen zoals braken, 

maagpijn en diarree treden snel in (16). Er wordt 

geschat dat S. aureus verantwoordelijk is voor 

2%-6% van alle voedselvergiftiging incidenten die 

met zuivelproducten te maken (16).  

Er zijn al commercieel verkrijgbare fagen 

voor de voedselindustrie. Een aantal bedrijven 

zoals OmniLytics (VS) en Micreos Food Safety 

(Nederland) verkoopt deze. Zo verkoopt Micreos 

Food Safety LISTEX™ een product dat fagen bevat 

(23). Deze kunnen in een breed spectrum tegen 

Listeria monocytogenes gebruikt worden. Dit kan 

toegepast worden op de verwerking van vlees, vis, 

groenten en kaas. De LISTEX™ P100 faag is het 

eerste faagproduct dat is goedgekeurd als GRAS 

(Algemeen erkend en veilig) door de FDA (voedsel 

& medicatie administratie, VS), daarnaast door de 

USDA (VS departement van agricultuur) en 

hiernaast heeft het ministerie van landbouw uit 

Nederland het product het keurmerk EKO 

(organisch) gegeven (23). Hiermee krijgt het 

product toestemming om in organisch voedsel te 

worden verwerkt. Er zijn meerdere publicaties 

over de P100 faag die suggereren dat dit product 

daadwerkelijk de gewenste werking heeft. Eén van 

de publicaties in International Journal of Food 

Microbiology geeft bijvoorbeeld aan dat P100 ook 

werkzaam is in gebraden kalkoen en biefstuk (8).  

Ook aan een faagtherapie gericht tegen S. 

aureus wordt al gewerkt (4). Een aantal 

bacteriofagen zijn in staat om S. aureus groei in 

melk en wrongel (samenklontering van eiwitten 

uit melk in het eerste stadium van kaasproductie) 

tegen te gaan. Er worden hiervoor fagen uit de 

Siphoviridae familie gebruikt: ΦA72 en ΦH5. 

Deze fagen zijn geïsoleerd uit zuivelproducten en 

zijn beiden temperate fagen. Hieruit zijn virulente 

varianten gemaakt: vB_SauS-Φ-IPLA35 en 

vB_SauS-Φ-IPLA88 (4). Deze virulente fagen zijn 

vervolgens toegepast in het onderzoek, aangezien 

alleen virulente fagen mogen worden toegepast 

om horizontale genetische overdracht te 

voorkomen. Deze fagen klaren een groot deel van 

de S. aureus bacteriën en voorkomen hiermee de 

excretie van de endotoxines die schadelijk zijn 

voor het voedsel (4). In zachte kaas gaat dit alle S. 

aureus bacteriën tegen. In harde kaas stijgt de 

faagtiterconcentratie weliswaar tijdens het 

rijpingsproces, maar een volledige klaring van de 

pathogeen werd niet bereikt. Wel wordt een groot 

gedeelte geklaard, wat de kaas ruim onder de 

veilige norm voor menselijke consumptie brengt 

(4). 

In de voedselindustrie is men hard op weg 

naar faagtherapieën, een aantal therapieën zijn 

zelfs al goedgekeurd. Bij faagtherapie tegen S. 

aureus zijn de eerste stappen gezet. 
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2.8 Opslag van fagen 

 De opslag van fagen is niet eenvoudig. 

Elke faagsoort heeft zijn eigen voorkeur voor een 

opslagmethode (9). De best werkende 

opslagmethode is vriesdrogen, ook al is niet elke 

faag hier geschikt voor. Daarnaast is er bij elke 

techniek een afname van fagen over verstreken 

tijd (9). Een nieuwe methode van vriesdrogen is 

onlangs geïntroduceerd (28). Fagen komen in 

deze studie in een capsule van biologisch 

afbreekbare matrix terecht via een emulsie en 

vriesdrogen. De opslagtechniek moet nog worden 

geoptimaliseerd (9). 

2.9 Kosten van faagtherapie 

De kosten van faagtherapie zijn niet hoog. 

Als deze kosten vergeleken worden met de kosten 

van zes weken behandeling met antibiotica zoals 

vancomycine of teicoplanine, dan vallen de kosten 

van een faagtherapie substantieel lager uit. De 

kosten kunnen een slechts een kwart zijn van 

antibioticatherapie kosten. Dit is een belangrijk 

aspect voor het overwegen van faagtherapie (28). 

2.10 Nadelen van faagtherapie 

Fagen zijn erg specifiek, dit kan een nadeel 

zijn. Er is eerst een screening in de patiënt nodig 

om de juiste fagen te kiezen. Daarnaast moeten er 

erg veel verschillende soorten fagen aanwezig zijn 

in een medische instelling door deze hoge 

specificiteit (33). Een oplossing hiervoor is om 

multivalente fagen te produceren. Dit zijn fagen 

die een lagere specificiteit hebben. Dit soort 

genetische modificatie geeft zelf echter weer 

problemen. Zo spelen er bij genetische 

modificatie ook ethische en regulatoire kwesties 

mee (33). Bij antibiotica is specificiteit geen 

probleem. Deze zijn over het algemeen in staat 

om meerdere genera aan bacteriën te verwijderen. 

Fagen repliceren in bacteriën, hierna barst 

de bacterie open. Dit kan in vitro worden gedaan 

om fagen te verkrijgen. Om deze fagen te 

gebruiken moet het mengsel grondig worden 

gereinigd van al het bacterieel materiaal. Lage 

concentraties van bacterieel materiaal, zoals 

endotoxines kan voor een averechts effect zorgen 

in patiënten (33). 

 Fagen kunnen door het immuunsysteem 

geklaard worden, hierdoor zullen er constant 

nieuwe mutant moeten worden ontwikkeld. Ook 

al is dit vrij gemaakt door gebruik te maken van 

het ‘serial pass’ effect geeft dit voor de vele 

soorten fagen veel werk (22). 

 Fagen zijn niet zo stabiel op te slaan als 

klassieke medicatie, zoals antibiotica. Opslag 

hiervan is lastiger dan opslag van antibiotica. Elke 

soort heeft zijn eigen opslagvoorkeur. Dit maakt 

een grote voorraad fagen houden lastig (28). 

Fagen zullen constant mee moeten 

veranderen door resistenties (20). Dit is zowel een 

nadeel als een voordeel, aangezien bijvoorbeeld 

antibiotica niet mee kan veranderen met 

resistenties. Er moeten dan echter wel 

experimenten worden gedaan om de juiste fagen 

toe te kunnen dienen. 

3. ENDOLYSINES 

3.1 Introductie  

Fagen hebben twee verschillende methoden 

ontwikkeld om virions de gastheercel te laten 

ontsnappen (14). Filamenteuze fagen kunnen de 

celwand van de gastheer passeren, 
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zonder deze gastheer hierbij te doden. Niet-

filamenteuze fagen gebruiken endolysines 

(lysines) om de synthese van Peptidoglycaan te 

inhiberen bij enkelstrengs RNA of DNA virussen. 

Dubbelstrengs DNA virussen gebruiken lysines 

om Peptidoglycaan in de celwand te hydrolyseren. 

Hierbij ontstaan er breuken in het 

Peptidoglycaan molecuul. Dit is een molecuul die 

de celwand verstevigd door van een grote 

hoeveelheid Peptidoglycaan moleculen aan elkaar 

te binden om de cel heen (29). Deze methoden 

leiden beiden tot gaten in de celwand, wat leidt tot 

de dood van de gastheer en de afgifte van virions. 

In het late stadium van de lytische cyclus hopen 

lysines zich op in het cytosol van de gastheer. Op 

een gegeven moment in de cyclus zorgt een ander 

eiwit, holin, er voor dat er poriën in het 

celmembraan van de gastheer ontstaan. Hierdoor 

kunnen de lysines het Peptidoglycaan bereiken en 

vervolgens celdood induceren (14).  

Voor de niet-filamenteuze fagen zijn zowel 

holins als lysines van groot belang voor het 

vormen van gaten in de celwand. In een therapie 

is echter alleen lysine van belang. Dit bevindt zich 

extracellulair, waardoor het holin niet nodig is 

(14). Lysine kan het Peptidoglycaan bereiken zo 

vervolgens een snelle lysis op gang brengen. Deze 

eigenschap stelt lysine in staat om als natuurlijk 

onderdeel van fagen een krachtige therapie tegen 

pathogenen vormen. Dit is weergegeven in figuur 

2.  

3.2 Soorten lysines 

 

 Figuur 2. Verschil in gebruik van lysines tussen faagtherapie en lysinetherapie. Bron: (21). 



 

- 14 - 
 

De meeste lysines bestaan uit een N-terminaal 

katalytisch domein en een C-terminaal celwand 

bindingsdomein (14). Het N domein is in vier 

categorieën verdeeld, afhankelijk van de locatie 

waarop het Peptidoglycaan splijt. Deze vier 

categorieën zijn: 1: N-acetylmuramidases 

(lysozymes); 2: N-acetyl-β-D-glucosaminidases 

(glycosidases), 1 en 2 hydrolyseren de 

suikerverbinding in de celwand; 3: N- 

acetylmuramoyl-L-alanine amidases, die de 

verbinding tussen het Peptidoglycaan van de 

celwand en de suikergroep knippen; 4: L-alanoyl-

D-glutamate endopeptidases en interpeptide 

brug-specifieke endopeptidases, die de 

peptidegroep van het Peptidoglycaan van de 

celwand knippen. Deze Peptidoglycaan 

hydrolyserende specificiteiten zijn weergegeven in 

figuur 3 (14).  

Lysines bevatten over het algemeen één 

van de vier specificiteiten in combinatie met een 

celwand bindingsdomein. Sommige lysines 

blijken echter meerdere splijtingscapaciteiten te 

hebben, zoals de lysines LysK, φ11 en MV-L. dit 

zijn S. aureus lysines (15, 2, 13). 

Lysines zijn net als fagen specifiek voor 

een beperkt spectrum aan bacteriën, voor een 

soort of een genus. De diversiteit van 

enzymatische activiteiten van lysines maakt het 

mogelijk om nieuwe lysines met de gewenste 

eigenschappen samen te stellen. Dit vergroot het 

potentiaal van lysines (24). Zulke gecombineerde 

lysines heten chimere lysines. Een aantal hiervan 

zijn al ontwikkeld, zoals P128. Het chimere lysine 

P128 werkt tegen S. aureus (15).  

3.3 Lysinetherapie in diermodellen  

3.3.1 Effect van lysines in vivo 

In 2001 waren lysines voor het eerst in 

vivo toegepast om een bacteriële infectie te 

bestrijden. De resultaten van deze studie gaven 

aan dat lysines ook in vivo een antibacteriële 

werking hebben (26). Uit een studie met lysine 

00  

Figuur 3. Peptidoglycaan structuur van grampositieve bacteriën. Weergave van lysine splijtingslocaties zijn 

aangegeven met een nummer: (1) N-acetylmuramidases; (2) N-acetyl-β-D-glucosaminidases; (3) N-

acetylmuramoyl-L-alanine amidases; (4) L-alanoyl-D-glutamate endopeptidases en interpeptide brug-specifieke 

endopeptidases. Afkortingen: GlcNAc  (N-acetyl glucosamine), MurNAc (N-acetyl muramisch zuur). (14).
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MV-L is gebleken dat lysines ook in vivo werken 

(29). Ook blijkt dat lysines geen toxiciteit 

veroorzaken in muismodellen. Dit lysine MV-L is 

afgeleid lysine uit de eerder beschreven faag 

φMR11. Deze lysines werken ook tegen de S. 

aureus stammen MRSA en VISA. Lysines kunnen 

topicaal of systemisch worden toegediend, dit 

geeft geen bijwerkingen in de muizen (29).  

3.3.2 Combinatie met antibiotica 

Het is aangetoond dat lysine synergistisch 

werken in combinatie met andere lysines of in 

combinatie met antibiotica, in vitro en in vivo. Zo 

is LysK, een lysine van een staphyloccocus faag, in 

combinatie met lysosthaphine, een antibiotica, 

toegediend in vitro (2). Hieruit bleek dat deze 

combinatie synergistisch werkt. Een andere studie 

door Schuch R. et al. toont aan dat lysine CF-301 

in combinatie met vancomycine of daptomycine 

in vitro en in vivo synergistisch werkt (31). Dit 

geeft aan dat lysines een goede methode zijn om 

infecties te bestrijden. 

3.3.3 Interactie met immuunsysteem gastheer  

Lysines kunnen, als lichaamsvreemd eiwit, 

een immuunrespons veroorzaken (14). Deze 

respons is meetbaar, maar de activiteit van lysines 

neemt echter niet substantieel af. Lysines kunnen 

dus ongeacht de respons worden ingezet. Deze 

bevindingen komen uit een onderzoeken die in 

vivo zijn uitgevoerd. Deze bevindingen moeten 

nog worden bevestigd in een klinisch onderzoek. 

3.3.4 Bacteriële resistentie 

 Fagen grijpen aan op essentiële plekken in 

de celwand voor het overleven van bacteriën. 

Tegen deze aangrijpingspunten waarop een 

splitsing van de celwand kan ontstaan, zal 

waarschijnlijk niet snel een resistentie ontstaan. 

Deze celwand is te essentieel voor bacteriën om te 

veranderen (14). Daarnaast kunnen er niet zoals 

bij antibiotica pompen ontstaan die het 

antibiotica de cel uit pompen en zo voor 

resistentie zorgen. Dit kan niet omdat lysines 

extracellulair de bacterie aangrijpen.  

Er is een experiment gedaan om deze 

resistentie te testen (14). Aan verschillende 

bacteriën is herhaaldelijk een lage concentratie 

lysines toegediend. Dit gaf geen enkele resistentie 

tegen de toegediende lysines. Het is dus 

waarschijnlijk dat lysines in de toekomst een 

uitstekend alternatief zullen zijn voor antibiotica. 

3.3.5 Biofilm bestrijding 

In tegenstelling tot antibiotica zijn lysines 

wel in staat om biofilms te bestrijden. Zo zijn 

verschillende lysines, zoals φ11 en MV-L in staat 

om verschillende soorten staphylococcus biofilms 

te bestrijden in vitro (13, 29). Dit is een 

veelbelovend middel voor patiënten én voor de 

voedselindustrie. Een veelgebruikt middel voor 

runderen is lysosthapine. Dit antibioticum kan 

slechts Staphylococcus aureus bestrijden, terwijl 

lysine meerdere soorten staphylococcus kan 

bestrijden. Daarnaast bestaan er al meerdere S. 

aureus stammen die resistent zijn voor 

lysostaphine (13). Deze experimenten zijn in vitro 

getest, verdere experimenten in vivo zijn nodig 

om deze resultaten te bevestigen.  

3.4 Lysinetherapie bij mensen  

 Een groot deel van de lysine therapieën 

bevinden zich nog in preklinische experimenten. 

Er zijn al klinische studies gedaan. Zo ook bij het 

chimere lysine P128 (36). Resultaten van het in 

vivo onderzoek in menselijke cellijnen zijn 
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positief (15). Er is geen toxische werking en het 

lysine werkt antibacterieel. De studie naar dit 

lysine bevindt zich in een klinisch onderzoek fase 

II (36).  

3.5 Lysinetherapie in de voedselindustrie 

  Lysines kunnen ook worden toegediend in 

de voedselindustrie tegen S. aureus. Dit kan bij 

dezelfde voedselprocessen als waar fagen voor 

worden toegediend. Het lysine φ11 is getest op S. 

aureus stammen in de fysiologische pH en 

calciumconcentratie van melk (13). Hier bleek dit 

lysine uitstekend antibacterieel in te werken. Dit 

onderzoek was gedaan om een alternatief voor 

lysostaphine te ontwikkelen voor mastitis, 

melkklierontsteking (13).  
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4. OVERZICHT 

Tabel 1 

Stelling Antibiotica Fagen Lysines 

Lot van het 

medicament 

Metabolische afbraak in het 

lichaam 

Exponentiële groei, het 

"medicijn" groeit in aantallen 

op de locatie van infectie 

Kans op afbraak 

immuunsysteem 

Benodigde 

concentratie 

van het 

medicament 

Hoge concentratie nodig, te 

lage concentratie geeft de 

bacterie kans om resistent te 

worden 

Alles of niets effect. Eén faag is 

voldoende per bacterie. 

Hoge concentratie 

nodig. 

Mogelijkheid 

tot resistentie 

van de bacterie 

Antibiotica zijn 

onveranderbare chemicaliën, 

resistentie hiervoor kan 

verworven en doorgegeven 

worden. 

Fagen zijn veranderbaar, 

resistentie hiervoor kan 

verworven worden. Fagen 

kunnen hier eenvoudig op 

aangepast worden. 

Geen mogelijkheid tot 

resistentie.  

Verspreiding 

van bacteriële 

resistentie 

Antibiotica richten zich op een 

grote doelgroep. Resistentie 

kan gebruikt worden door 

meerdere genera van bacteriën 

Fagen zijn soort of zelfs stam 

specifiek. Resistentie beperkt 

zich tot de soort of stam. 

N.v.t. 

Immuunreactie 

tegen 

medicament 

Nee Ja, maar hier zijn eenvoudig 

mutanten voor te verkrijgen. 

Ja 

Biofilm 

bestrijding 

Niet in staat biofilms te 

bestrijden 

In staat biofilms te bestrijden In staat biofilms te 

bestrijden 

Productie van 

medicament 

Productie op grote schaal Productie per soort of stam 

afhankelijk 

Productie voor 

meerdere soorten 

Opslag van het 

medicament 

Chemicaliën zijn eenvoudig op 

te slaan 

Fagen zijn niet eenvoudig 

stabiel op te slaan 

- 

Kosten van het 

medicament 

Hoge kosten per patiënt, 

opslag en productie eenvoudig 

Afhankelijk van persoonlijk of 

gegeneraliseerd faaggebruik 

- 
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5. CONCLUSIE 

 Faagtherapie en lysinetherapie zijn 

veelbelovende toepassingen voor de behandeling 

van S. aureus infecties in mensen, maar ook voor 

de voedselindustrie. Antibiotica resistenties komen 

steeds vaker voor en behandeling daarvoor is duur. 

Faag en lysinetherapie zou hier een goed alternatief 

voor zijn, of een goede combinatie mee zijn. Er 

moeten echter nog degelijk klinisch onderzoek 

gedaan worden naar beiden, om deze resultaten te 

bevestigen. 

 Een manier om superieure lysines en fagen 

te ontwikkelen die een bredere werking hebben is 

door middel van modificaties aan beiden. De 

diversiteit van enzymatische activiteiten van lysines 

maakt het mogelijk om nieuwe lysines met de 

gewenste eigenschappen samen te stellen. Dit kan 

het potentiaal van lysines vergroten. Ook kan het 

genoom van fagen naar wens worden opgebouwd. 

Dit geeft echter ethische en regulatoire kwesties. 

Net als de toepassing van fagen op mensen. Deze 

regulatoire struikelblokken staan in de weg voor 

een nieuwe generatie medicamenten. Nieuwe 

behandelwijzen om ‘simpele’ bacteriële infecties te 

klaren moeten met spoed ontwikkeld worden.  

 In tabel 1 zijn eenvoudig de voor en nadelen 

van faagtherapie en lysinetherapie ten opzichte van 

antibiotica te overzien. Elke techniek heeft zijn 

eigen voor en nadelen. Een combinatietherapie van 

fagen met antibiotica of lysines met antibiotica lijkt 

tot nu toe de beste oplossing voor bacteriële 

infecties. 

 

6. NAWOORD 

Ik wil Dr. Girbe Buist bedanken voor het begeleiden 

van deze scriptie en het leveren van nuttige 

feedback.  
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