
Chemische 
Feitelijkheden

Bacteriële infecties leidden vroeger vaak tot dood 
en verderf. De ontdekking van antibiotica maakte 
daar abrupt een einde aan: er kwam een scala 

aan middelen die bacteriën effectief bestrijden. Ze 
verstoren in bacteriën essentiële levensprocessen, zoals de 
celwandsynthese, eiwitproductie, stofwisseling of DNA-
replicatie. Maar microben laten zich niet zo makkelijk 
kisten. Ze ontwikkelen verdedigingsmechanismen door 
antibiotica vroegtijdig af te breken, onwerkzaam te maken 
of gewoon zo vlug mogelijk naar buiten te pompen. Door 
snelle genetische aanpassingen geven bacteriën deze 
resistentie door aan hun nageslacht.
Op onze beurt wapenen wij ons tegen resistentie door te 
sleutelen aan de chemische structuren van antibacteriële 
verbindingen. Omdat bacteriën zich ook tegen deze nieuwe 

varianten zullen verzetten, ontstaat opnieuw resistentie. Zo 
ontaardt de wedloop in een eindeloze strijd tussen mens en 
bacterie. Gelukkig biedt de natuur een onuitputtelijke bron 
van microbiële aanval- en verdedigingsmechanismen. Met 
moderne technologieën proberen onderzoekers nieuwe anti-
biotica te vinden die bacteriën doeltreffend bestrijden.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: De euforie rond de wondermiddelen tegen 

bacteriën werd verstoord door de ontwikkeling van resistente 
stammen. Gaan antibiotica ten onder aan kwistig gebruik?

• De Basis: Hoe werken antibiotica? En hoe wapenen de 
micro-organismen zich er tegen?

• De Diepte: Met geavanceerde technieken struinen weten-
schappers in de natuur naar alternatieve antibiotica. |

Wedloop tussen mens en bacterie

antibiotiCaantibiotiCa
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De Context Schaduwzijde wondermiddel 

De baSiS aanvallen en verdedigen

De Diepte terug naar de natuur
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De ontdekking van het antibioticum penicilline betekende een doorbraak in de 
bestrijding van bacteriële infectieziekten. Helaas kennen antibiotica een keerzijde: 

door kwistig en verkeerd gebruik worden ze onwerkzaam.
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Vroeger stierven mensen massaal 
aan kwalen als longontsteking, 
bloedvergiftiging of tuberculose. 

Als soldaten tijdens een oorlog wond-
infecties opliepen, was amputatie vaak 
de enige oplossing. Middelen om bacte-
riële infecties te bestrijden waren onbe-
kend. Tot 1928 althans, toen de Schotse 
arts en microbioloog Alexander Fleming 
bij toeval een wondermiddel ontdekte. 
Bij onderzoek aan stafylokokken stuitte 
hij op een schimmel die zijn experi-
menten leek te verzieken. Toen hij op 
een keer zo’n mislukte bacteriekweek 
enkele weken later opnieuw bekeek, zag 
hij tot zijn grote verbazing dat rondom 
de schimmel geen enkele bacterie meer 
leefde. Zo kwam Fleming erachter dat de 
schimmel in kwestie, Penicillium notatum, 
een bacteriedodende stof produceert. De 
naam penicilline was geboren.

Hoewel de arts zich realiseerde dat hij 
goud in handen had, duurde het nog tot 
1941 voordat penicilline voor het eerst als 
medicijn aan patiënten werd toegediend. 
Het kostte namelijk veel moeite om de 

werkzame stof te isoleren, te zuiveren en 
op grote schaal te produceren. Dat lukte 
pas na hulp van de Oxfordse wetenschap-
pers Howard Florey en Ernst Boris Chain. 
In 1945 kreeg Fleming samen met hen de 
Nobelprijs voor de Geneeskunde, omdat 
hun vondst een doorbraak betekende in de 
strijd tegen infectieziekten. Dankzij peni-
cilline werd het immers mogelijk om voor-
heen dodelijke aandoeningen te genezen.

StroomverSnelling

Vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
toen Amerika veel geld investeerde 

in antibiotica, kwam de ontwikkeling en 
productie van penicilline en penicilline-
achtige verbindingen in een stroomver-
snelling. Deze antibiotica behoren tot 
dezelfde familie vanwege een gemeen-
schappelijke chemische structuur: een 
betalactam-ring die bestaat uit drie kool-
stofatomen en een stikstofatoom. Aan 
deze structuur ontlenen de middelen hun 
bacteriedodende effect.

Na penicilline en de betalactam-ana-
loga zijn nog vele andere verbindingen 
ontdekt met een antibacteriële werking. 
Vrijwel allemaal afkomstig uit de natuur, 
waar micro-organismen ze gebruiken als 
natuurlijke verdediging tegen schadelijke 
bacteriën. Om antibiotica effectiever of 
breder inzetbaar te maken – of om sta-
bielere verbindingen te krijgen – worden 
afgeleiden (derivaten) van deze natuurlij-
ke verbindingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld 
door chemische verandering van zijke-
tens. Er zijn op dit moment circa honderd 
verschillende antibiotica in gebruik.

reSiStentie

Na gewone pijnstillers zijn antibiotica 
de meest voorgeschreven genees-

middelen. Zeker in de winter, als huis-
artsen worden overspoeld met patiënten 
die last hebben van zware hoest, koorts 
en benauwdheid. Klachten die zowel een 
acute bronchitis (viraal) als een longont-
steking (bacterieel) kunnen betekenen. 
Voor de zekerheid – en steeds vaker na 
aandringen van de patiënt – schrijft de 
dokter dan antibiotica voor. In slechts 20 
procent van de gevallen gaat het om een 
longontsteking en helpen de middelen 
echt. Antibiotica werken namelijk niet 
tegen virussen, dus griep en verkoudheid 
zijn er niet mee te bestrijden.

Penicilline bestaat uit een kern van 
een 5-ring plus een 4-ring (een beta-

lactam-groep) met daaraan gekoppeld 
een zijketen. betalactam-antibiotica 
zijn antibiotica die een betalactam-ring 
bevatten. het zijn afgeleiden van peni-
cilline, waarbij de zijketen chemisch is 
veranderd (bijvoorbeeld methicilline) 
of synthetische varianten van penicil-
line (zoals carbapenem). een natuurlijke 
variant van penicilline is cefalosporine, 
met een 6-ring in plaats van een 5-ring 
in de kern. Daardoor doodt het antibioti-
cum andere bacteriën dan penicillines.   |
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In het lab kan men via een kweek de identiteit van 
een ziekteverwekker bepalen en vaststellen voor 

welk antibioticum de bacterie gevoelig is.

Schaduwzijde van een

wondermiddel



2 3De ContextDe Context
ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 52  |  nummer 234 a n t i b i o t i C a

Ruimhartig voorschrijven kan zelfs 
gevaarlijk zijn, want er bestaat een duide-
lijk verband tussen antibioticagebruik en 
resistentie van bacteriën. Deze keerzijde 
van antibiotica is niet nieuw. Al een paar 
jaar na de introductie van penicilline 
moesten artsen een groeiend probleem 
onder ogen zien: het middel werkte steeds 
minder goed. Sommige bacteriesoorten 
bleken ongevoelig te zijn geworden voor 
penicilline.

Resistentie ontstaat doordat bacteriën 
zich heel snel kunnen aanpassen aan hun 
omgeving. Door genetische veranderin-
gen geven de eencellige organismen hun 
nieuwe eigenschappen, zoals resisten-
tie, meteen door aan hun nakomelingen. 
In een antibiotica-rijke omgeving zullen 
niet-resistente bacteriën snel het loodje 
leggen, terwijl de resistente soorten over-
leven en zich voortplanten. Na enige 
tijd zijn zo goed als alle bacteriën in die 
omgeving bestand tegen het antibioti-
cum. Dit proces heet natuurlijke selectie. 
De ontwikkeling van resistentie wordt 
versneld door het toenemende gebruik 
van zogeheten breedspectrum-antibiotica, 
die effectief zijn tegen verschillende soor-
ten bacteriën. 

ZiekenhuiSbacterie

Een voorbeeld van resistentie is de ‘zie-
kenhuisbacterie’ MRSA, ofwel methi-

cilline-resistente Staphylococcus aureus. 
Ongeveer een derde van alle mensen 
is drager van de gewone Staphylococcus 
aureus (SA), een onschuldige bacterie 
die voorkomt op de huid en in de neus. 
Pas bij verminderde weerstand, huidbe-

schadigingen of wonden kan die bacterie 
infecties veroorzaken. In ziekenhuizen 
slaat zo’n SA-infectie geregeld toe bij 
patiënten. Normaal gesproken valt de bac-
terie te bestrijden met antibiotica, maar 
niet als de gevaarlijke soortgenoot MRSA 
de ziekteverwekker is. Deze is vaak multi-
resistent, want de bacterie is opgewassen 
tegen verschillende soorten antibiotica en 
is daardoor steeds moeilijker te bestrij-
den. Zeker sinds er MRSA-soorten zijn 
ontdekt die zelfs ongevoelig zijn voor 
vancomycine, een antibioticum dat als 
laatste redmiddel kan worden ingezet 
tegen multiresistente bacteriën.

In Nederland komt MRSA relatief wei-
nig voor. Het RIVM krijgt jaarlijks zo’n 
1500 meldingen binnen, wat betekent 
dat het bij ongeveer 2 procent van alle 
SA-infecties gaat om MRSA. Het lage 
percentage komt deels door een terug-
houdend voorschrijfbeleid van artsen; hoe 
minder antibiotica worden gebruikt, des 
te kleiner is de kans op resistente stam-
men. Daarnaast is het te danken aan 
de bereidheid van ziekenhuizen om na 
de ontdekking van een MRSA-besmet-
ting strikte hygiënische maatregelen na 
te leven en zo verdere verspreiding van 
resistentie te voorkomen. Het zogeheten 
‘zoek-en-vernietig’ beleid.

In andere landen lijkt die bereidheid 
een stuk minder groot. In België bedraagt 
het aantal MRSA-besmettingen bij-
voorbeeld 20 procent. Maar de VS en 
Engeland spannen de kroon. Meer dan de 
helft van de patiënten met Staphylococcus 
aureus heeft de resistente vorm te pakken. 
Binnen Nederland loert overigens een 

ander gevaar. Ongeveer veertig procent 
van de varkens blijkt besmet te zijn met 
een variant van MRSA. Deze bacterie lijkt 
sterk op de ziekenhuisbacterie en nauw 
contact leidt tot overdracht van dier naar 
mens. Inmiddels is een vijfde van de var-
kenshouders besmet en drager.

indammen

Naast MRSA heeft men ook ande-
re multiresistente bacteriesoor-

ten geïdentificeerd. Berucht zijn ESBL 
(Extended Spectrum Beta-Lactamase) en 
VRE (Vancomycine resistente Enterococcus 
faecalis). Het ergst denkbare scenario is 
dat gevaarlijke ziekteverwekkers uiteinde-
lijk ongevoelig worden voor alle bekende 
antibiotica. Hierdoor dreigen antibiotica 
hun onschatbare waarde voor de genees-
kunde te verliezen. Beperkt gebruik, goede  
hygiëne, vaccins en nieuwe antibiotica 
moeten wereldwijd de verspreiding van 
resistente bacteriën zoveel mogelijk voor-
komen. Dat het resistentieprobleem is 
in te dammen als de ‘antibioticumdruk’ 
weer verdwijnt, heeft Denemarken met 
een jarenlang streng beleid laten zien.    |

Grootste afnemers van antibiotica zijn de boe-
ren. in de diergeneeskunde wordt jaarlijks 500 

ton antibiotica gebruikt, tegenover 40 ton per jaar 
voor mensen. Dit is al minder dan vroeger, toen 
antimicrobiële (amGb's) groeibevorderaars stan-
daard als voerverbeteraar aan veevoer werden toe-
gevoegd. Deze amGb’s zorgen voor een verschui-
ving in de bacteriële darmpopulatie, waardoor het 
voer beter wordt benut en er minder mest vrijkomt. 
Door alle onrust over resistentieontwikkeling is het 
gebruik sinds 2006 volledig verboden. eén van de 
voerverbeteraars was namelijk avoparcine, een 
glycopeptide dat lijkt op het antibioticum vancomy-
cine dat in de humane geneeskunde wordt gebruikt. 
Door het grootschalige gebruik van avoparcine ko-
men bij veel gezonde mensen en dieren in europa 
vancomycine-resistente enterococcen voor.              |

andere
sulfonamiden en trimethoprim
chinolonen
macroliden, lincosam, streptogramine
tetracyclines
cefalosporines
penicillines
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nederland het zuinigst VoerVerbeteraars Verboden

het antibioticaverbruik is 
in Zuid- en oost-europa 
gemiddeld hoger dan in 
noord-europa. Dat blijkt uit 
een studie in 26 europese 
landen, uitgevoerd binnen 
het European Surveillance 
of Antimicrobial Consump-
tion (esaC) project. in 
sommige landen komt 
resistentie van bacteriën zó 
vaak voor dat bij ernstige 
infecties de gangbare an-
tibiotica niet meer kunnen 
worden voorgeschreven. in 
nederland is het gebruik al 
jaren het laagste van alle 
europese landen.

*gestandaardiseerde dagdosering die voor elk antibioticum is vastgesteld door de WHO Bron: NethMAP 2006
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antibiotica treffen bacteriën precies waar het flink pijn doet. Ze verstoren 
levensbelangrijke processen, zoals de opbouw van hun celwand en de aanmaak van 

erfelijk materiaal. Maar bacteriën zijn slim en weten die aanval vaak snel te omzeilen. 
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Antibiotica moeten selectief zijn in 
hun dodelijke werking: wél giftig 
voor bacteriën, maar niet voor de 

patiënt. Dat is mogelijk doordat bacterie-
cellen behoorlijk verschillen van mensen-
cellen. Een interessant en groot verschil 
is dat bacteriën zowel over een celmem-
braan als een celwand beschikken. Die 
wand hebben de eencellige micro-orga-
nismen nodig om zich te beschermen 
tegen invloeden van buiten. De bacteriële 
celwand is daardoor wel een ideaal doel-
wit voor antibiotica. Een middel als peni-
cilline saboteert bijvoorbeeld de synthese 
van de celwand.

moleculen in de celwand uit tot lange dra-
den zonder structuur. Daarmee verliest de 
celwand zijn beschermende werking en 
gaat de bacterie dood. 

Het antibioticum vancomycine, een veel 
groter molecuul dan penicilline, verstoort 
eveneens de celwandsynthese. Maar net 
even anders. Vancomycine heeft een 
molecuulstructuur waarmee het zich aan 
de peptiden kan hechten voordat deze 
worden ingebouwd. Net als de overige 
bouwstenen voor de celwand worden de 
peptiden binnen de cel geproduceerd en 
vervolgens door een transportmolecuul 
over de celmembraan heen naar buiten 
vervoerd. Tijdens dit membraantransport, 
als de peptide nog vastzit aan het trans-
portmolecuul, koppelt vancomycine zich 
vast. Op die manier blokkeert het antibio-
ticum het bacteriële enzym dat de peptide 
had moeten losmaken. Er worden dan 
geen peptidenbouwstenen aangevoerd, 
waardoor de celwand de vereiste struc-
tuur mist en geen bescherming biedt. Dat 
betekent een wisse dood voor de bacterie. 

tactiek

Behalve beschadiging van de celwand 
of remming van de celwandsynthe-

se zijn er nog meer mogelijkheden om 
bacteriën aan te vallen en uit de weg te 
ruimen. Elke antibioticumsoort heeft zo 
zijn eigen tactiek, maar de vernietiging 
berust altijd op verstoring van specifieke 
en levensbelangrijke processen in de bac-
teriële cel.

Cruciaal is bijvoorbeeld de synthese van 
bacterieel DNA, dat net zoals menselijk 
DNA is opgebouwd uit de vier DNA-
basen adenine (A), cytosine (C), guanine 
(G) en thymine (T). Voor de aanmaak van 

De bacteriële celwand bestaat uit lange 
ketenmoleculen die onderling verbonden 
zijn door korte dwarsverbindingen van 
peptiden. De truc van penicilline is dat 
de chemische structuur precies lijkt op 
de uiteinden van deze peptiden. Daardoor 
past het bacteriële enzym dat bedoeld is 
om de peptiden aan elkaar te knopen ook 
op het antibioticum. Na binding komt 
het enzym niet meer vrij doordat het 
wordt vastgehouden door de betalactam-
ring die karakteristiek is voor penicilline 
en verwante verbindingen. Doordat er 
geen enzym beschikbaar is, ontstaan geen 
dwarsverbindingen en groeien de keten-

binnen in de cel worden de bouwstenen 
voor de celwand gemaakt, die aan de 

binnenzijde van het membraan aaneen gere-
gen worden en via membraantransporteiwit-
ten naar buiten worden gebracht. Vervolgens 
wordt rondom het membraan een celwand 
opgebouwd. Die bestaat uit lange paral-
lelle ketens van twee onderling afwisselende 
aminoglycoverbindingen: n-acetylglucosa-
mine (G) en n-acetylmuraminezuur (m). De 
ketens worden onderling verbonden door 
korte peptidebruggen bestaande uit alanine 
(a), glutaminezuur (e) en lysine (k).
De structuur van penicilline lijkt precies 
op het uiteinde van de korte peptidebrug-
gen. het bacteriële enzym dat de peptiden 
aan elkaar koppelt tot dwarsverbindingen, 
bindt daardoor aan penicilline. Die binding 
is irreversibel vanwege de betalactam-ring, 
waardoor het enzym niet meer beschikbaar 
is voor de celwandsynthese.          |
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thymine is foliumzuur nodig. Mensen 
halen foliumzuur uit hun voedsel, maar 
een bacterie moet het zelf maken via een 
syntheseroute die start met para-amino-
benzoëzuur (PABA). Het antibioticum 
sulfonamide lijkt qua chemische struc-
tuur op dit startmolecuul en kan daardoor 
de eerste stap in de bacteriële folium-
zuursynthese verstoren. Een ander anti-
bioticum, trimethoprim, remt een enzym 
op een andere plek in deze syntheseroute. 
Omdat sulfonamide en trimethoprim 
elkaars werking versterken worden ze 
vaak in combinatie toegepast.

Sabotage van de DNA-synthese kan op 
nóg een manier. Chinolonen blokkeren 
bijvoorbeeld de enzymen die bacterieel 
DNA helpen ontrollen wanneer het geko-
pieerd moet worden voor de celdeling. Dit 
leidt tot breuken in het DNA-molecuul 
en tot de dood van de bacterie. Ook de 
bacteriële eiwitsynthese is een gewild 
doelwit. Antibiotica die voor deze aanval 
kiezen, hebben het voorzien op de ribo-
somen. Deze eiwitfabrieken bestaan in 
bacteriecellen uit zogeheten 70S-riboso-

men, terwijl humane cellen 80S-riboso-
men hebben. Daardoor worden specifiek 
de eiwitfabrieken in de bacteriële cellen 
getroffen.

overdracht

Bacteriën geven zich echter niet zo 
gemakkelijk gewonnen. Het is bac-

teriën eigen om zich snel aan te passen 
via genetische veranderingen. Zo ontwik-
kelen ze onder antibioticadruk erfelijke 
resistentie, waardoor ze overleven. Zo’n 
mutatie kost bacteriën relatief weinig tijd. 
Bij zeer snel muterende bacteriën, zoals 
Pseudomonas, kan zelfs al tijdens de 
behandeling resistentie optreden.

De resistente mutanten geven hun eigen-
schappen via celdeling weer door aan 
hun nakomelingen. Bacteriën beschikken 
echter over nog twee andere – vaak zeer 
snelle – mechanismen om genetische 
codes over te dragen: conjugatie en trans-
ductie. In het geval van conjugatie wordt 
een los stukje DNA (een plasmide) dat 
het resistentie-gen bevat via een tijdelijke 
verbinding met een buurbacterie direct 
overgebracht, waardoor die buur even-
eens resistentie verwerft. De ontvangende 
bacterie kan een soortgenoot zijn, maar 
conjugatie treedt ook op tussen verschil-
lende bacteriesoorten of -geslachten. Als 
de genetische code van de ene bacteriecel 
op de andere wordt overgedragen via een 
virus heet het transductie. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld bij resistentieoverdracht in 
de methicilline-resistente Staphylococcus 
aureus bacterie (MRSA).

chemiSch gevecht

Dankzij de genetische veranderin-
gen beschikken bacteriën over ver-

dedigingsmechanismen die antibiotica 
onwerkzaam maken. In de loop der tijd 
hebben ze daarvan een heel scala ont-
wikkeld. Bacteriën kunnen bijvoorbeeld 
moleculaire structuren zodanig aanpas-
sen dat ze geen aangrijpingspunt meer 

bieden voor medicijnen. Een mooi voor-
beeld is de ziekenhuisbacterie MRSA. 
Daarin is de chemische structuur van het 
celwandsynthese-enzym, dat normaliter 
wordt geblokkeerd door betalactam-ver-
bindingen, zodanig veranderd dat het niet 
meer bindt aan methicilline. Ook kunnen 
bacteriën stoffen aanmaken die antibio-
tica inactiveren. Zo produceren penicil-
line-resistente bacteriën het enzym beta-
lactamase, dat de betalactam-ring afbreekt 
waardoor penicilline en verwante antibio-
tica niet meer werken.

Farmaceuten hebben deze bacteriële ver-
dediging op hun beurt onderuit gehaald 
door betalactamase-remmers te ontwik-
kelen, zoals clavulaanzuur dat irreversibel 
aan betalactamase bindt. Gecombineerd 
met deze remmers zijn penicillines weer 
langer toepasbaar. Verder zijn er beta-
lactam-antibiotica gemaakt die niet door 
betalactamase afgebroken kunnen worden 
doordat er een andere zijketen aan gekop-
peld is.

Wetenschappers zijn nog naarstig op 
zoek naar een antwoord op een ander 
bacterieel zelfverdedigingsmechanisme: 
het actief wegpompen van antibiotica uit 
de cel, waardoor middelen hun doel nooit 
bereiken. Bij bacteriën zijn inmiddels 
verschillende van deze pompen ontdekt. 
Sommige kunnen twee soorten antibiotica 
naar buiten werken, andere wel tien ver-
schillende. Bij zulke multiresistente bacte-
riën blijven er weinig effectieve middelen 
over om de strijd aan te gaan. Vandaar de 
speurtocht naar remmers van deze mole-
culaire pompen. Totdat de bacteriën ook 
hier weer iets op verzinnen en de wedloop 
verder gaat.           |

Onze darmen bevatten ongeveer twee kilo 
bacteriën, die nuttig en nodig zijn voor de 

voedselvertering. Bij gebruik van antibiotica om 
ziekteverwekkende bacteriën uit te schakelen, 

worden de nuttige ook getroffen. Vooral breed-
spectrum-antibiotica, die tegen vele verschil-

lende bacteriegroepen werken, hebben daarom 
een desastreus effect op onze darmflora en 

leiden vaak tot flinke diarree.

resistent gevoeligplasmide, 
stukje DNA 

met resistente 
genen

DNA

overdracht 
plasmide-kopie 

via tijdelijke 
verbinding

conjugatie

beide 
bacteriën 
resistent

binnensluipen bij de buren

verstoring antibiotica-soorten
penicillinen, cefalosporinen, carbapenems, 
monobactams, glycopeptiden, vancomycine

chinolonen 
 

rifampicine

sulfonamiden, trimethoprim

tetracyclinen, macroliden, aminoglycosiden, 
oxazolidinonen, streptograminen, rifampicine

de aanVal

THF

DHF

PABA

celwandsynthese

DNA-synthese

RNA-synthese

eiwitsynthese

foliumzuursynthese

bacterie

good guys, bad guys
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bij hun speurtocht naar nieuwe antibiotica grijpen wetenschappers 
terug op natuurlijke bronnen. Die leveren nieuwe munitie op voor 

de wapenwedloop tussen mensen en bacteriën.

terug naar denatuur
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Decennialang dachten we infectie-
ziekten onder controle te hebben. 
De aandacht van grote farmaceu-

tische bedrijven verschoof naar econo-
misch interessante middelen voor chroni-
sche ziekten als astma, diabetes en hoge 
bloeddruk. Sinds begin jaren zestig zijn 
er dan ook nauwelijks nieuwe klassen 
antibiotica bijgekomen. Welgeteld twee 
zagen vrij recent het levenslicht: linezo-
lide (2000) en daptomycine (2003).

Vrijwel alle bestaande antibiotica zijn 
van de tweede, derde of zelfs vierde gene-
ratie. Hierbij heeft men het basismole-
cuul met de antibacteriële werking een 
aantal keer chemisch gemodificeerd. 
In de pijplijn zitten eveneens allemaal 
me-too antibiotica: nieuwe varianten van 
middelen als chinolon, cefalosporine of 
carbapenem.

Echt nieuwe antibibiotica zijn hard 
nodig, want door verdere resistentieont-
wikkeling raken de huidige middelen 

uitgewerkt. Resistentie tegen een bepaald 
antibioticum betekent vaak resistentie 
tegen een hele klasse aan middelen.

goudmijn

De natuur vormt vrijwel altijd de bron 
voor een nieuwe klasse antibiotica. 

Grootschalige productie voor farmaceu-
tische toepassingen vindt plaats in een 
semi-synthetisch proces. Hierrbij wordt  
in grote bioreactoren de basisverbinding 
geproduceerd door het natuurlijke orga-
nisme – veelal schimmels en bacteriën. 
Daarna vinden via chemische processen 
de vereiste modificaties plaats.

Er zijn ook pogingen ondernomen om 
verbindingen met antibacteriële werking 
te ontwerpen op basis van rational drug 
design. Maar deze chemische aanpak 
heeft tot nu toe niet veel opgeleverd. Het 
leidt soms wel tot een middel met een 
zeer hoge affiniteit voor het target, maar 
meestal stuit verdere ontwikkeling op 

allerlei biologische en farmacokinetische 
hindernissen. Zo'n middel komt bijvoor-
beeld de bacteriële cel niet binnen, wordt 
afgebroken voordat het doel is bereikt of 
heeft te veel bijwerkingen. Een uitzonde-
ring is linezolide. De werking van deze 
designer drug berust op verstoring van de 
bacteriële eiwitsynthese. 

Evenals de ‘oude’ antibiotica zijn de 
nieuwe verbindingen, bijvoorbeeld dap-
tomycine, vrijwel altijd afgeleiden van 
natuurlijke producten die geïsoleerd 
werden uit micro-organismen. Een veel-
belovende kandidaat in ontwikkeling 
(klinische fase III) is het glycopeptide 
televancine. Onderzoekers verwachten 
dat de natuur altijd een goudmijn blijft 
voor nieuwe antibiotica. Het lijkt alsof 
we pas het topje van de ijsberg kennen. 
Naar schatting wordt bijvoorbeeld slechts 
1 tot 3 procent benut van het arsenaal van 
antibiotica waarover de streptomyceten, 
een bodembacteriefamilie, beschikken. 
Om de resterende 97-99% te achterhalen 
zijn geavanceerde technologieën vereist.

vernieuwend

Onderzoekers van Merck ontdekten 
onlangs het nieuwe middel platen-

simycine, een betrekkelijk eenvoudige 
stof die tal van bacteriesoorten doodt. Het 
blijkt te werken tegen MRSA en tegen de 
vancomycine-resistente Enterococcus fae-
cium. Het middel blokkeert een essentieel 
enzym dat binnen de bacteriële vetzuur-
synthese de noodzakelijke lipiden levert 
voor het celmembraan. Merck-onderzoe-
kers screenden maar liefst een kwart mil-
joen extracten van 83.000 verschillende 
micro-organismen die in het laborato-
rium waren gekweekt.

Vernieuwend bij deze aanpak was dat 
de extracten werden getest op een gewo-
ne Staphylococcus aureus bacterie en een 
genetisch aangepaste soortgenoot waarin 
de activiteit van het essentiële enzym 

design antibioticum

Linezolide behoort tot de oxazolidon-antibiotica, een van de weinige zogenaamde ‘design’ antibiotica. De chemi-
sche naam voor linozolide is (S)-N-[[3-(3-fluoro-4-morfolinylfenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl] acetamide. De anti-
bacteriële werking berust op het rode deel (N-aryloxazolidinon) dat bindt aan de ribosomen (50S). Dit verhindert 

de vorming van het 70S complex en dat leidt tot ernstige verstoring van de bacteriële eiwitsynthese.
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voor de vetzuursynthese was verminderd. 
Deze ‘kreupele’ bacterie is veel gevoeliger 
voor antibiotica die uitgerekend op dit 
enzym aangrijpen. Onder de hits waren 
naast bekende antibiotica circa 250 nieu-
we verbindingen, waaronder platensimy-
cine uit de bacterie Streptomyces platensis. 
Bijzonder aan de interactie van het anti-
bioticum met het enzym is dat het niet 
alleen via de zijketens van de aminozuren 
bindt, maar via waterstofbruggen ook met 
de backbone van het enzym. Dat maakt 
het zeer lastig voor bacteriën om resisten-
tie te ontwikkelen.

In het lab kan naar schatting slechts 
één procent van de bestaande micro-
organismenpopulatie worden gekweekt. 
Een nieuwe strategie om ook de gene-
tische informatie van niet te cultiveren 
micro-organismen te gebruiken is meta-
genomics, ofwel het isoleren van al het 
DNA uit de omgeving. Onderzoekers van 
het Europese onderzoeksproject GEMINI 
vissen DNA uit de bodem, waterzuive-

ringsinstallaties, darminhoud, de diepzee 
en gletsjerwater op zoek naar nieuwe 
enzymen en antibiotica. De kunst hierbij 
is om het DNA er zo zuiver mogelijk 
uit te halen, zodat het geschikt is om te 
klonen in kweekbare gastheren. Op deze 
manier zijn al nieuwe enzymen gevon-
den om bestaande antibiotica te modifi-
ceren, zoals een nieuwe variant van het 
enzym P450 Cytochroom C oxidase. En 
Amerikaanse onderzoekers hebben via 
metagenomics enkele nieuwe kandidaten 
voor antibiotica opgespoord, zoals turbo-
mycine en terragine.

eigen vijand

Behalve dat schimmels en bacteriën 
elkaar het leven zuur maken, heeft 

de bacterie nog een andere natuurlijke 
vijand: de bacteriofaag, een virus dat zeer 
specifiek is voor een bepaalde bacterie-
soort. Gentse microbiologen onderzoeken 
dan ook cocktails met fagen om de ziek-
teverwekkende darmbacterie Enterobacter 

aerogenes te bestrijden. En in het voorma-
lige Oostblok worden fagen onder meer 
ingezet bij slecht doorbloede wondinfec-
ties, zoals diabeteswonden. De fagen ver-
menigvuldigen zich in de wondbacteriën 
en kunnen zo veel dieper dan ‘gewone’ 
antibiotica doordringen in een wond. 
Bovendien is er de vermenigvuldigings-
factor: nadat een faag een bacterie bin-
nendringt en zichzelf repliceert komen er 
tien tot honderd fagen vrij. Resistentie is 
hier een minder groot probleem. Hoewel 
bacteriën snel resistentie ontwikkelen 
tegen deze natuurlijk killers, evolueren 
de fagen gewoon met hun eigen bacterie 
mee.           |
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Nisine bindt aan lipide II 
in het celmembraan.

Acht nisine-
moleculen, 
verankerd aan 
lipide II, 
vormen samen 
een porie in 
het membraan 
waardoor de 
celinhoud naar 
buiten lekt.

Het eiwit scharniert rond 
lipide II en duwt zich lood-
recht door het membraan.

Nisine bestaat uit een keten 
van 34 aminozuren en bevat 
vijf lanthionine-ringen.
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lekke wand

eén pathogene bacterie is een mak schaap. Pas 
bij grote aantallen veranderen ze in een roedel 

wolven. een aanval op de gastheer is met een groot 
bacterieleger een stuk kansrijker. om te weten of 
het leger groot genoeg is kunnen bacteriën de aan-
wezigheid van soortgenoten ‘voelen’ met behulp 
van signaalmoleculen – zogeheten quorum sensing. 
bacteriën scheiden deze stoffen af en nemen ze 
waar met sensoren. Pas als de concentratie een 
bepaald niveau heeft bereikt, worden de bacteriën 
virulent (ziekteverwekkend). en masse schakelen ze 
dan genen aan die virulentiefactoren produceren, 
zoals toxines om het immuunsysteem van de gast-
heer te blokkeren of proteases die het longweefsel 
aantasten.
het eu-project antibiotarget werkt aan midde-
len om de communicatie bij de ziekteverwekkers 
te blokkeren en zo virulentie te voorkomen. bij 
plantpathogenen is de werking van dit principe al 
aangetoond. De Groningse groep van het onder-
zoeksproject wil via quorum quenching de bacterie 
Pseudomonas aeruginosa het zwijgen opleggen. 
op zich een ongevaarlijke bacterie, maar wel een 
opportunist die bij verzwakte mensen longontste-
king veroorzaakt. enzymen zoals acylases blijken in 
de bacterie het signaalmolecuul homoserine lacton 
af te breken, waardoor P. aeruginosa niet meer viru-
lent kan worden. in het lab is dit al gelukt. De vol-
gende stap bestaat uit tests in een diermodel.      |

monddood

bij de universiteit utrecht sleutelen biochemici aan een 
nieuw antibioticum op basis van het oude conserverings-
middel nisine (e234). melkzuurbacteriën zoals Lactococcus 
lactis produceren dit middel van nature om andere 
bacteriën in hun omgeving uit de weg te ruimen. nisine 
behoort tot de lantibiotica: peptiden van twintig tot veertig 
aminozuren die hun naam danken aan een karakteristieke 
lanthionine-ring. het bijzondere aan nisine is dat het net 
als vancomycine aangrijpt op het lipide ii. Dit peptide zit 
verankerd in het celmembraan, waar het als transportmo-
lecuul fungeert. nisine gebruikt het peptide als aanlegstei-
ger om vervolgens een porie te vormen in het celmem-

braan. Daarbij blijft het lipide ii structureel onderdeel 
van de porie, en wordt het onttrokken aan de plek waar 
celwandsynthese plaatsvindt. Deze dubbele aanpak maakt 
nisine extra destructief en een stuk lastiger voor bacteriën 
om via mutaties resistentie te ontwikkelen. De plek waar 
nisine aangrijpt is genetisch gezien sterk geconserveerd 
en niet door een eenvoudige mutatie te veranderen. Wel 
zijn bacteriën in laboratoriumomstandigheden al in staat 
geweest een tijdelijke resistentie te ontwikkelen. De bac-
terie kan zich verdedigen door de positieve lading van zijn 
celwand en/of celmembraan te verhogen, wat effect heeft 
op het positief geladen nisine.
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signaalmolecuul van Pseudomonas-bacteriën
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Meer weten
AAnbevolen lIterAtuur
- Cahier Antibiotica & Resistentie, (2003) Stichting Bio-weten-

schappen en maatschappij. Den Haag. 
 Boekje www.biomaatschappij.nl
- Als Vanco valt. De falende verdediging van geneesmiddelen 

tegen ziektekiemen. Red: J.J.E. van Everdingen, G. Feenstra, 
J. Dankert. Overveen: Uitgeverij Belvédère (1996).

AAnbevolen websItes
- http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/: Noorderlicht webdos-

sier: Ten Strijde! Mens versus bacterie. 
- www.microbiologie.info: basiskennis van de microbiologie.
- www.swab.nl: de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid 

registreert voor Nederland het antibioticagebruik en het 
voorkomen van resistentie.

- www.rivm.nl/infectieziekten: het Centrum Infectieziekte-
bestrijding (CIb) van het RIVM.

- www.rivm.nl/vtv/object_class/kom_prevantibiotres.html: 
preventie van antibiotica-resistentie bij ziekenhuisinfecties.

- www.infectieziektebulletin.nl: een uitgave over infectieziek-
ten en infectieziektebestrijding.

voor op sChool
 1. Geef drie verschillen tussen bacteriën en virussen.
 2. Noem drie redenen om derivaten te maken van natuurlijke 

antibiotica.
 3. Geef het verschil aan tussen antibiotica en desinfectantia 

zoals zout, jood, waterstofperoxide enchloorbleekloog.
 4. If you can’t beat them, join them. Welke organismen volgen dit 

advies?
 5. Een betalactam is een cyclisch peptide. Het is familie van 

een lacton (cyclische ester). Geef met reactievergelijkingen 
de producten van de ringopening van betalactam en gamma-
lacton onder invloed van een NaOH-oplossing.

 6. Geef de structurele overeenkomsten tussen para-amino-
benzoëzuur en sulfonamide.

 7. Door de ring in betalactam is draaiing om de peptidebinding 
niet mogelijk. In een dipeptide is beperkte draaiing om de 
peptidebinding wel mogelijk. Geef met mesomere struc-
turen aan waardoor er toch een beperkte draaiing optreedt 
rond de peptidebinding in een open keten.

 8. Dwarsverbindingen tussen eiwitketens spelen een belang-
rijke rol bij de vorming van celwanden en bij de werking 
van antibiotica. Welke dwarsverbanden zijn mogelijk tussen 
eiwitketens? Welke zijn definitief en welke tijdelijk?

 9. Wat betekent rational drug design? Beschrijf de procedure.
 10. Bij acute ziekenhuisopname na een ongeval krijgen patiën-

ten vaak breedspectrum-antibiotica toegediend. Geef argu-
menten voor deze keuze van antibiotica.
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Enkele miersoorten behorend tot de Panamanian ants bestrijden parasi-
taire schimmels op een slimme manier. Kenmerkend voor deze mieren 
is dat ze zich voeden met zelfgekweekte schimmels. Dag in, dag uit krij-
gen hun schimmels vers bladmateriaal te eten, maar daarmee komen 
ook ongewenste gastschimmels binnen. Amerikaanse onderzoekers 

ontdekten dat deze parasitaire schimmels worden bestreden met anti-
biotica afkomstig van Streptomyces. De mieren blijken deze bacteriën in 
grote hoeveelheden te kweken in speciale holtes op hun lijf, waardoor 

het lijkt alsof ze bedekt zijn met een witte poederachtige stof.
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