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Advies BGGO 03/02

Geachte heer Van Geel,

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking BGGO 03/02, getiteld ‘Artificiële
kolonisatie met Clumping factor B deficiënte S. aureas stammen in de neus‘, van het
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, adviseert de COGEM als volgt.

Samenvatting:
Het onderzoek betreft de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde
Staphylococcus aureus bacteriën die in de neus van twintig  proefpersonen worden
toegediend. In de gebruikte verzwakte S. aureus stam is het gen voor Clumping factor
B (ClfB) uitgeschakeld doordat een tetracycline-resistentiegen in het clfB gen
ingevoegd is dat al van nature voorkomt bij een aantal S. aureus stammen. Uit
laboratoriumexperimenten blijkt dat het ClfB eiwit bindt aan het cytokeratine-10 eiwit
dat aanwezig is op het neusepitheel. Het doel van het experiment is om te onderzoeken
of S. aureus stammen waarin het clfB gen uitgeschakeld is nog in staat zijn de
menselijke neus te koloniseren. Als dit niet meer het geval zou zijn vormt het ClfB
eiwit mogelijk een aangrijpingspunt voor preventieve of curatieve interventie.

De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein
zijn bij dit experiment, gezien de in dit onderzoek gebruikte verzwakte niet-virulente S.
aureus stam met een brede gevoeligheid voor antibiotica, de beperkte omvang van het
onderzoek en de gehanteerde exclusie criteria, mits ook proefpersonen uitgesloten
worden die werkzaam zijn op een intensive care dan wel dialyse afdeling.



De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies
treft u hierbij aan als bijlage.

Hoogachtend,

Prof. dr. ir. B.C.J. Zoeteman
Voorzitter COGEM

c.c. Dr. ir. B.P. Loos
Dr. I. van der Leij
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Titel: Artificiële kolonisatie met Clumping factor B deficiënte S.
aureas stammen in de neus

COGEM advies: CGM/040224-04

Inleiding

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke risico’s voor mens en milieu
van een experiment waarbij een genetisch gemodificeerde Staphylococcus aureus
stam wordt toegediend in de neus van twintig proefpersonen. Het doel van de
aanvrager is om te testen of de afwezigheid van het Clumping factor B (ClfB) eiwit in
een genetisch gemodificeerde Staphylococcus aureus stam leidt tot een verminderde
kolonisatie van het neusepitheel door de S. aureus clfB mutant ten opzichte van in de
natuur voorkomende S. aureus stammen. Indien het ClfB eiwit betrokken blijkt bij de
kolonisatie van S. aureus in de neus, is dit mogelijk een belangrijk aangrijpingspunt
voor preventieve maatregelen als vaccinatie.

De bacterie S. aureus behoort tot de familie Micrococcaceae en komt wereldwijd voor
op de huid en slijmvliezen, vooral in de neus, van de mens en andere primaten (1; 5;
7). Infectie met S. aureus kan een ontsteking veroorzaken, echter het merendeel van
de infecties zal symptoomloos verlopen. Stammen van S. aureus kunnen in geval van
infectie de neus koloniseren en aanwezig blijven als dragerstammen. Bij een
verlaagde weerstand kunnen deze dragerstammen aanleiding geven tot infecties van
de huid. Dit kan in een enkele keer leiden tot een bloedbaaninfectie. Mensen met
geïnfecteerde huidlaesies verspreiden grotere aantallen S. aureus dan gezonde dragers
van de bacterie (7). Kolonisatie door enkele bacteriën is onvoldoende voor het
ontwikkelen van een infectie. De infectieuze dosis daalt echter sterk bij wondjes, bij
verminderde doorbloeding, hechtingen en intravasculaire catheters (3).

Clumping factor B
Kolonisatie van het neusepitheel door S. aureus verloopt zeer complex en is
afhankelijk van zowel bacteriële als gastheer factoren (3; 5). Voor bepaalde
patiëntengroepen is neusdragerschap van S. aureus een risicofactor voor verdere
infectie met deze bacterie. Een belangrijke receptor voor het S. aureus is het humane
cytokeratine-10 dat aanwezig is op het neusepitheel. Met in vitro experimenten is
aangetoond dat een S. aureus virulentie factor, Clumping factor B (ClfB), mogelijk
een belangrijke rol speelt bij de kolonisatie van S. aureus in de neus (8; 10). Het ClfB
eiwit behoort tot de klasse van microbiële oppervlakte eiwitten die een rol spelen bij
de herkenning van matrix moleculen van de gastheer. Het ClfB eiwit kan een
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interactie aangaan met het humane cytokeratine-10 eiwit, waardoor de bacterie kan
hechten en het neusepitheel kan koloniseren.

Indien in vivo de rol van het ClfB eiwit bevestigd wordt dan vormt dit een
uitgangspunt voor de ontwikkeling van preventieve maatregelen. Het betreffende
onderzoek in gezonde proefpersonen moet meer inzicht geven in de rol van het ClfB
eiwit onder in vivo condities bij de kolonisatie van S. aureus in de neus. In het
experiment wordt gebruik gemaakt van een genetisch gemodificeerde S. aureus
mutant waarvan het clfB gen uitgeschakeld is door insertie van een tetracycline-
resistentiegen.

Aspecten van de genetisch gemodificeerde S. aureus

De aanvrager gebruikt een S. aureus  stam (NCTC 8325-4) die geen van de
virulentiegenen bezit die bij andere stammen voorkomen en een rol spelen bij ernstige
huidinfecties of voedselvergiftiging (9). Eventuele aanwezige bacteriofagen die
betrokken kunnen zijn bij de pathogeniteit, zijn in deze stam verwijderd met behulp
van UV-licht. Tevens is er een verminderde expressie van sigma factor B wat leidt tot
verminderde expressie van verscheidene toxines (9). Met behulp van homologe
recombinatie is een tetracycline-resistentiegen (tetK) geïnserteerd in het A-deel van
het clfB gen. Het clfB gen blijft compleet aanwezig, maar door de insertie van het
tetracycline-resistentiegen komt het niet tot expressie. Hierdoor wordt er geen
functioneel ClfB eiwit geproduceerd. De vector, die gebruikt wordt om het
tetracycline-resistentiegen te integreren in S. aureus, is volgens de aanvragers niet
meer in de genetisch gemodificeerde S. aureus aanwezig. Additionele modificaties in
het genoom van S. aureus zijn niet gevonden.

Het gebruikte tetracycline-resistentiegen is afkomstig van S. aureus plasmide pT181.
Tetracycline resistentie is niet uniek voor S. aureus. Van de in de natuur voorkomende
S. aureus stammen is 7.6% van de isolaten tetracycline resistent (1). Zelfoverdragende
elementen zoals transposons kunnen een rol spelen bij de overdracht van erfelijke
informatie (6). Resistentiegenen kunnen door transposons naar andere S. aureus
stammen of andere micro-organismen overgedragen worden. De ingebrachte
tetracycline-resistentiecassette is echter vrij van transposonsequenties en op basis van
de genoomsequentie is bepaald dat in de directe omgeving van het clfB gen dergelijke
elementen ook niet gelegen zijn (1; 4). Door de afwezigheid van deze elementen in de
genetisch gemodificeerde S. aureus kan geconcludeerd worden dat het tetracycline-
resistentiegen stabiel geïnserteerd wordt in het clfB gen.
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Door de aanwezigheid van het tetracycline-resistentiegen kan selectie van de
genetisch gemodificeerde S. aureus stammen plaatsvinden, zodat de stam vóór en na
introductie in het milieu gevolgd kan worden. De S. aureus clfB mutanten worden op
zowel rijke als selectieve media onder aërobe en anaërobe condities opgekweekt,
waarna de groei en morfologie van de micro-organismen beoordeeld wordt.
Vervolgens worden de genetisch gemodificeerde S. aureus stammen getest op
tetracycline resistentie, waarbij alleen tetracycline resistente isolaten geselecteerd
worden. Tevens wordt een PCR test uitgevoerd op de tetracycline-resistentiecassette
naar de aangrenzende delen van het uitgeschakelde clfB gen. Hierdoor kan de S.
aureus clfB mutant onderscheiden worden van andere tetracycline resistente S. aureus
isolaten. Indien alle tests eensluidend de aanwezigheid van de S. aureus clfB mutant
en de zuiverheid van de batch aantonen wordt de batch vrijgegeven voor introductie in
het milieu.

Interactie ggo en de patiënt en zijn omgeving

Voordat de studie begint worden de in de neus van de proefpersonen aanwezige
bacteriën met behulp van antibiotica gedood. Voor de toediening wordt een steriele
wattenstok gedrenkt in een vloeibaar medium met ongeveer 107 genetisch
gemodificeerde S. aureus stammen per milliliter. De wattenstok wordt in de neus van
de proefpersonen aangebracht waardoor ongeveer 106 genetisch gemodificeerde
bacteriën in de neus achterblijven. Hiervan zal naar schatting 70% direct afgevoerd
worden door het trilhaarepitheel waarna deze het lichaam verlaten via het
maagdarmkanaal. Door de hoge zuurgraad in de maag zullen de S. aureus bacteriën
die met de ontlasting het lichaam verlaten gedood zijn. De ongeveer 3*105 in de neus
achterblijvende bacteriën kunnen zich in de neus slechts in beperkte mate
vermenigvuldigen. Overigens wordt verwacht dat als gevolg van de disruptie van het
clfB gen de bacteriën in het geheel niet aan het neusepitheel kunnen binden en niet in
de neus achter zullen blijven. Gedurende de gehele proefperiode van drie maanden
kan op basis van eerder onderzoek geschat worden dat 105 bacteriën door hoesten en
niezen in het milieu terecht komen, terwijl de rest het lichaam via het
maagdarmkanaal verlaat.

Stafylokokken zijn niet goed bestand tegen verhitting, maar wel tegen uitdroging en
bevriezing waardoor zij lang buiten hun natuurlijke gastheren in het milieu
(bijvoorbeeld op haar, huidschilfers en stof) kunnen overleven en op deze wijze
nieuwe gastheren kunnen bereiken (5). Wildtype S. aureus bezit vergeleken met de
genetisch gemodificeerde S. aureus een hogere virulentie en pathogeniteit (9).
Ongeveer 30% van de bevolking is drager van het wildtype S. aureus (1; 3). Naast
deze bacterie komen ook andere micro-organismen voor in de neus, zoals
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corynebacteriën en coagulase-negatieve stafylokokken. Uit voorgaand onderzoek is
gebleken dat in de neus aanwezige flora verwijderd moeten worden alvorens een
ingebrachte bacterie het neusepitheel kan koloniseren. Dit verschijnsel noemt men
kolonisatieresistentie (3). Als gevolg van deze kolonisatieresistentie zullen personen
die in contact komen met de S. aureus clfB mutant, bijvoorbeeld ten gevolge van
verspreiding vanuit de proefpersoon, in hoge mate beschermd zijn tegen een
kolonisatie van het neusepitheel.

Gedurende de studie van drie maanden wordt de nasale kolonisatie kwantitatief in
kaart gebracht. Hiervoor worden detectiemethoden, zoals neuskweek en PCR,
gehanteerd met een gevoeligheid van 1-10 kolonievormende bacteriën per monster.
De genetisch gemodificeerde S. aureus is gevoelig voor een groot aantal antibiotica
waaronder penicillines en andere ß-lactam antibiotica, quinolonen, clindamycine,
erythromycine, vancomycine, linezolid, gentamicine, cotrimoxazol en mupirocine.
Tevens bevat de S. aureus clfB mutant geen MecA gen. Dit gen codeert voor
methicilline resistentie waardoor MRSA (methicilline resistente S. aureus) bacteriën
kunnen ontstaan (2; 4). De gevoeligheid voor diverse antibiotica maakt succesvolle
eliminatie van het genetisch gemodificeerde S. aureus mogelijk. Na afloop van de
studie worden de genetisch gemodificeerde micro-organismen verwijderd met een
neuszalf welke het antibioticum mupirocine bevat. Alle overige potentieel besmette
materialen worden in een lekvrije zak afgevoerd, met stoom gesteriliseerd en
vervolgens met het ziekenhuisafval afgevoerd.

Beschouwing en risicoanalyse

Het onderzoek heeft als doel te testen of de afwezigheid van het ClfB eiwit leidt tot
een verminderde kolonisatie van het neusepitheel door de S. aureus clfB mutant ten
opzichte van in de natuur voorkomende S. aureus stammen. De gebruikte S. aureus
stam heeft geen virulentiegenen die een rol spelen bij ernstige huidinfecties of
voedselvergiftiging (9). Hierdoor is de pathogeniteit en virulentie van de gebruikte
stam lager dan wildtype S. aureus welke ingedeeld is in pathogeniteitsklasse 2 (11).
Door de insertie van het tetracycline-resistentiegen in het clfB gen kan er geen
functioneel ClfB eiwit geproduceerd worden. Op basis van in vitro experimenten
wordt verwacht dat deze mutant niet of zeer slecht in staat is om te hechten aan het
neusepitheel. Afgezien van het ontbreken van het ClfB eiwit is de COGEM van
mening dat de S. aureus stam verzwakt is qua pathogeniteit en virulentie ten opzichte
van de wildtype S. aureus stam. Daarbij zal de inactivatie van het clfB gen
vermoedelijk leiden tot een verminderd kolonisatievermogen.
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Door het ontbreken van zelfoverdragende elementen, zoals transposons, acht de
COGEM het onwaarschijnlijk dat overdracht plaats kan vinden van het tetracycline-
resistentiegen naar andere in de natuur voorkomende micro-organismen waaronder S.
aureus stammen (6; 9). Tevens is de vector die gebruikt wordt om het tetracycline-
resistentiegen te integreren in S. aureus, niet meer in de genetisch gemodificeerde S.
aureus aanwezig. Op basis hiervan is de COGEM van mening dat het tetracycline-
resistentiegen stabiel in het genoom van S. aureus zal integreren. Bovendien blijkt dat
in 7,6% van de isolaten van de in de natuur voorkomende S. aureus stammen
tetracycline resistent is (1). De COGEM is van mening dat het tetracycline
resistentiegen de mogelijkheid tot eliminatie van het genetisch gemodificeerde S.
aureus niet of nauwelijks zal beïnvloeden, aangezien de S. aureus clfB mutant
gevoelig is voor een groot aantal antibiotica, waardoor een efficiënte behandeling
mogelijk blijft. Tevens bevat de S. aureus clfB mutant geen MecA gen waardoor de
stam gevoelig blijft voor methicilline (2; 4).

Om kolonisatie van het neusepitheel mogelijk te maken dient allereerst de kolonisatie-
resistentie opgeheven te worden. Hiertoe worden de in de neus aanwezige micro-
organismen met antibiotica gedood. Vervolgens wordt de S. aureus clfB mutant met
een wattenstaafje ingebracht. De aanvragers schatten dat ongeveer 106 genetisch
gemodificeerde bacteriën in de neus van de proefpersonen achterblijven. Daarvan
wordt een groot gedeelte afgevoerd via het maagdarmkanaal. De S. aureus bacteriën
die met de ontlasting het lichaam verlaten zullen gedood zijn als gevolg van de hoge
zuurgraad in de maag. Geschat wordt dat gedurende de gehele proefperiode van drie
maanden maximaal 105 bacteriën door hoesten en niezen in het milieu terecht zullen
komen. Uit voorgaand onderzoek van de aanvragers is gebleken dat niet-dragers van
S. aureus stammen in staat zijn om binnen twee weken 108 ingebrachte S. aureus
bacteriën effectief te elimineren. Personen die bijvoorbeeld niet-drager zijn van S.
aureus stammen (ongeveer 70% van de bevolking) kunnen door een proefpersoon
blootgesteld worden aan maximaal 105 uit te scheiden S. aureus clfB mutanten. Dit is
minimaal een factor 1000 lager dan in het eerdere onderzoek getest is, waardoor de
eliminatietijd veel korter zal zijn dan twee weken. Indien dragers van S. aureus
stammen blootgesteld worden aan de S. aureus clfB mutant dan zal
kolonisatieresistentie de kans op kolonisatie van de mutant in de neus nog verder
verlagen. Eerder klinisch onderzoek heeft namelijk aangetoond dat indien een
mengsel van S. aureus stammen aan een proefpersoon wordt toegediend, dit in alle
gevallen leidt tot selectie van het type dat al eerder in de neus van de gastheer
aanwezig was (3). Derhalve is de COGEM van mening dat de kans op kolonisatie van
de S. aureus clfB mutant buiten de proefpersoon zeer klein is aangezien reeds
gekoloniseerde mensen profiteren van kolonisatieresistentie. Daarnaast zijn mensen
die niet-drager zijn van S. aureus ook in staat om inkomende bacteriën te elimineren
en is de hoeveelheid te infecteren bacteriën relatief klein.
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Infectie met wildtype S. aureus kan een ontsteking veroorzaken en bij mensen met
een verlaagde weerstand kan dat leiden tot infecties van de huid en bloedbaan-
infecties. Proefpersonen die behoren tot de risicogroepen voor infecties met S. aureus
dienen uitgesloten te worden van het experiment, omdat ze een verzwakt
immuunsysteem hebben en relatief grotere aantallen S. aureus verspreiden dan
gezonde dragers van de bacterie (7).

Criteria voor uitsluiting van personen als proefpersoon:
- steenpuisten of andere recidiverende huidinfecties
- eczeem
- overgevoeligheid voor ß-lactam antibiotica
- metendocarditis of andere hartklepafwijkingen
- (chronische) sinusitis
- diabetes mellitus
- gebruik ten tijde van toediening inclusie van antibiotica
- gebruik van immuunsuppresiva
- uitgebreide huidlesies
- zwangerschap

Daarnaast is de COGEM van mening dat uit voorzorg ook onderstaande
proefpersonen uitgesloten dienen te worden van de studie:
- proefpersonen die naar verwachting contact zullen hebben met risico patiënten

voor stafylokokken infecties, zoals patiënten op intensive care of dialyse
afdelingen van zorginstellingen

- enig andere aandoening of situatie die de arts-onderzoeker beoordeelt als contra-
indicatie voor deelname

Voorts is de COGEM van mening dat proefpersonen met baby’s of kleine kinderen
niet uitgesloten hoeven te worden daar de kans op infectie met de genetisch
gemodificeerde S. aureus voor baby’s en kleine kinderen verwaarloosbaars klein is.
Baby’s hebben evenals gezonde volwassenen al een intact immuunsysteem en
kolonisatieresistie.

Conclusie en Advies

De COGEM is van mening dat de in de ontwerpbeschikking gestelde exclusie criteria
voor proefpersonen aangevuld dienen te worden met het criterium dat proefpersonen
niet werkzaam mogen zijn op intensive care of dialyse afdelingen van
zorginstellingen. Met inachtneming van deze exclusie criteria is de COGEM van
mening dat de risico’s voor mens en milieu van de beschreven studie, waarbij het
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neusepitheel van vrijwillige proefpersonen met een genetisch gemodificeerde S.
aureus clfB mutant behandeld zal worden, verwaarloosbaar klein zijn.
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