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PROJECT BESCHRIJVING
Aquatische ecosystemen ervaren de laatste jaren steeds meer druk door humane activiteiten en worden bijgevolg
blootgesteld aan mogelijk toxische stoffen. Sommige stoffen zoals antibioticaresiduen kunnen leiden tot verhoogde
antibioticaresistentie in bacteriële populaties. Bovendien kunnen antibioticaresistentiegenen gemakkelijk doorgegeven
worden tussen verschillende bacteriën o.a. door transfereerbare resistentieplasmiden, en deze transfer gebeurt
frequenter in de aanwezigheid van antibioticaresiduen, zelfs bij lage concentraties.
Algemeen is antibioticaresistentie stijgend in pathogene, commensale en omgevingsbacteriën. Het probleem is het
(overmatig) gebruik van antibiotica in zowel humane als dierlijke geneeskunde, waardoor een selectieve druk
uitgeoefend wordt op het darmmicrobioom van mens en dier. Deze resistente darmbacteriën maar ook
antibioticaresiduen komen via feces en urine in de omgeving terecht zoals de bodem door bemesting en vervolgens
door hydrologische processen ook in waterlopen en grondwater. Antibioticaresistentie is een uitdagend probleem van de
toekomst, waarbij men zelfs schat dat tegen 2050 jaarlijks tien miljoen mensen zullen sterven ten gevolge van bacteriële
infecties die niet behandeld kunnen worden doordat de ziekteverwekkende kiem resistent is tegen mogelijke antibiotica
die ingezet worden om de infectie te bestrijden. België, zeker Vlaanderen, is dichtbevolkt met zowel mensen als
landbouwdieren, met een daaraan gekoppeld hoog antibioticagebruik waarbij het risico op verspreiding van
antibioticaresistentiegenen en –residuen groot is.
Het internationaal project PARRTAE heeft als doel om antibioticaresiduen, de belangrijkste resistente bacteriën en
resistentieplasmiden en hun inherente karakteristieken te bepalen in Europese watermilieus. De centrale hypothese is
dat de lokale watermicrobiota, antibioticaresiduen en de recipiënt species een invloed hebben op het type van
transfereerbare resistentieplasmiden. De info uit dit project kan leiden tot eerste inzichten hoe verspreiding van
antibioticaresistentie in water kan voorkomen worden.

Stalen zullen verzameld worden van grondwater, oppervlaktewater, afvalwater, marien water o.a. de Noordzee inclusief
de havens en in aquacultuur. Hiertoe worden plaatsen bemonsterd in gebieden met een vermoeden van hoge
concentraties aan antibioticaresiduen (vb. Ijzerbekken en monding) als lage concentraties (vb. Scandinavische landen).
Deze stalen zullen onderzocht worden op de aanwezigheid van antibioticaresiduen met massaspectrometrie (LCMS/MS) en op de aanwezigheid van antibioticaresistentiegenen bij bepaalde indicatororganismen zoals E. coli,
Shewanella en Vibrio. Daarnaast zal ook via cultuuronafhankelijk onderzoek de antibioticaresistentie in het
watermicrobioom bepaald worden. De transfer van resistentieplasmiden zal binnen het projectconsortium bepaald
worden door gebruik te maken van dezelfde indicatorbacteriën nl. E. coli, Vibrio spp. en Shewanella algae als
recipiënten. Met behulp van in vitro experimenten zal ook het effect in kaart gebracht worden van de verworven
plasmiden op de fysiologie van bacteriële modelspecies. We bekijken met name de invloed op fitness en virulentie van
de bacteriën via gastheerinteracties in een garnaal (Artemia) model.
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In dit project worden verschillende expertises samengebracht
(gezondheid, aquacultuur, zoet en marien water) om (opduikende)
plasmiden en hun corresponderende bacteriële gastheren op te sporen
in Europese watermilieus van zeer diverse oorsprong. We verwachten
de impact van circulerende resistentieplasmiden en van
antibioticaresiduen in het aquatisch milieu op de verspreiding van de
antibioticaresistentieproblematiek
wetenschappelijk
te
kunnen
verhelderen. Het onderzoeksconsortium neemt zich voor om de
resultaten snel te delen met relevante agentschappen en autoriteiten in
elk van de partnerlanden. In Vlaanderen gaat het bij voorbeeld om de
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het project mondt dus uit in nuttig
beleidsadvies, ook in wetenschappelijke publicaties en communicaties
en in een doctoraat op het ILVO.
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