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Ton van Helvoort*
FELIX d'HERELLE EN DE BACTERIOFAAG-THERAPIE:
DE LABORATORIUMTAFEL NAAST HET ZIEKBED**
De ziekteverwekker ziekl
Aan het eind van de 19e eeuw had het idee dat besmettelijke ziekten
veroorzaakt werden door microorganismen vaste grond onder de voeten
gekregen. In de laatste twee decennia vestigde de bacteriologie zich als een
nieuwe medisch-wetenschappelijke disciphne. De vraag hoe een door een
bacterie geinfecteerd organisme zich herstelde was echter nog grotendeels
onbeantwoord en vormde het onderwerp van het immuunonderzoek.
De door Louis Pasteur (1822-1895) ontwikkelde vaccins hadden slechts een
profylactisch nut, met uitzondering van het vaccin tegen hondsdolheid, dat
nog beschermend werkte nadat de persoon geinfecteerd was geraakt. Er
heerste daarom grote opwinding toen Robert Koch (1843-1910) op het tiende,
in 1890 gehouden, Internationaal Medisch Congres te Berlijn bekend maakte
dat hij een therapeutisch middel tegen tuberculose had ontwikkeld. Dit agens,
later tuberculine gedoopt, was een produkt van de tuberkelbacil en remde
volgens Koch in kleine hoeveelheden al de groei van deze soort bacillen; zowel
in een in vitro kweek als bij besmette dieren. Bij de artsen leefde het idee dat
het tuberculine een gelijksoortig geneesmiddel zou zijn als kinine: zodra de
diagnose vaststond kon het toegediend worden en zou het werkzaam blijken
te zijn.'
In de autobiografie van Werner von Siemens (1816-1892), welke in 1891
verscheen, vinden we een interessante reaktie op deze hooggespannen
verwachtingen ten aanzien van het tuberculine.^ Von Siemens sprak zijn
twijfel uit over het feit dat zo'n kleine hoeveelheid van een levenloos produkt
zulke verstrekkende gevolgen met zich mee zou kunnen brengen als het doden
van grote aantallen bacillen. Hij was van mening dat alleen een levensproces
de vermeerdering van de tuberkelbacillen een halt toe kon roepen; immers
dan zou voor de werking van het agens niet de hoeveelheid maar de
levensvoorwaarden en levensduur bepalend zijn. Von Siemens veronderstelde
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daarom dat de microben die de ziekte verwekken ook op hun beurt aan
infectieziekten zouden zijn onderworpen. Deze secundaire ziekteverwekkers
zouden zo klein zijn dat ze niet met een microscoop waargenomen konden
worden. Volgens Von Siemens waren er geen natuurwetenschappelijke
bezwaren tegen een dergelijke veronderstelde grootteverhouding omdat de
grootte van zulke secundaire ziekteverwekkers nog ruim boven de omvang
van molekulen kon liggen. Zo'n dertig jaar later bracht de veronderstelling
dat ook bacterien aan ziekten onderworpen zouden kunnen zijn de wereld van
de bacteriologen en pathologen in heftige beroering.
In het tweede decennium van de 20e eeuw werd een verschijnsel beschreven
dat later bekend kwam te staan als het Twort-d'Herelle fenomeen. Dit is het
— onder bepaalde omstandigheden — plotseling oplossen (lyseren) van een
bacteriekultuur. Felix d'Herelle (1873-1949) die dit verschijnsel in 1917
beschreef onder de naam bacteriofagie had de overtuiging dat dit oplossen
gezien moest worden als een ziekte van de bacterie, veroorzaakt door een
levend, ultrafiltreerbaar virus dat hij de naam bacteriofaag gaf.^
De ontdekking van het Twort-d'Herelle fenomeen gaf aanleiding tot een
tweetal onderzoeksonderwerpen. In de eerste plaats de vraag naar de aard van
het fenomeen: werd de lysis van de bacteriekultuur veroorzaakt door een
levend, zichzelf vermenigvuldigend virus of door een levenloos, lytisch
ferment (enzym).'' De tweede vraag was of van dit bacterie-oplossend proces,
zoals dat in de reageerbuis was waargenomen, gebruik kon worden gemaakt
bij de bestrijding van bacteriele infecties. D'Herelle zag voor een dergelijke
therapeutische toepassing goede mogelijkheden omdat naar zijn mening het
natuurlijk herstel van een bacteriele infectie bij een macroorganisme via de
bacteriofaag zou verlopen. De bacteriofaag-therapie was voor hem een
doelbewust gebruik maken van een natuurlijk proces.
In dit artikel wordt nader ingegaan op D'Herelle's ideeen over de bacteriofaag-therapie. Eerst zal aangegeven worden in hoeverre we D'Herelle in een
Pasteuriaanse traditie kunnen plaatsen. Met de toepassing van het in vitro
gevonden lytisch fenomeen op situaties in vivo begaf D'Herelle zich op het
terrein van het immuniteits-onderzoek. We zullen zien dat hij — om de weg
vrij te maken voor de door hem gepropageerde bacteriofaag-therapie — zich
genoodzaakt voelde om dit wetenschapsgebied aan een uitgebreide kritiek te

3, F. d'Herelle, "Sur un microbe invisible antagoniste des bacilles dysenteriques",
Comptes Rendus hebdomadaires des seances I'academie des sciences, Paris 165 (1917) 373-5.
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aard ervan zie: T. van Helvoort, "Felix d'Herelle en de controverse rond het Twortd'Herelle fenomeen in de jaren 1920: ultrafiltreerbaar virus of lytisch ferment", Tijdschrift
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onderwerpen. Vervolgens zullen we zien hoe zijn ideeen over de aard van de
bacteriofaag samenhangen met de methodiek en techniek van de therapeutische toepassing van het verschijnsel bacteriofagie. Tot slot wordt beargumenteerd dat D'Herelle's opvatting over de bacteriofaag-therapie konsekwenties heeft voor de manier waarop de relatie tussen het bacteriologisch
laboratorium en de khniek ingevuld zou moeten worden.
In het voetspoor van Louis Pasteur
Toen Felix d'Herelle in 1917 het verschijnsel bacteriofagie ontdekte, werkte
hij op het Institut Pasteur in Parijs. Zo bood Pasteur via het — door hem in
1888 opgerichte — instituut D'Herelle de mogelijkheid tot het doen van zijn
ontdekking. Maar niet alleen in deze zin kunnen we D'Herelle in het
voetspoor van Pasteur plaatsen.
Een kenmerk van het Twort-d'Herelle fenomeen was dat als de gelyseerde
bacteriekultuur gefiltreerd werd over een bacterie-tegenhoudend filter, een
minimale hoeveelheid van dit filtraat in staat was om op haar beurt een verse
bacteriekultuur te lyseren. Dit proces kon eindeloos worden herhaald. Deze
"serie-gewijze" overplanting zag D'Herelle als het bewijs dat het hierbij om
een levend agens zou gaan en hij postuleerde dat bacteriofagie een besmettelijke ziekte van de bacterie was. Volgens D'Herelle had Louis Pasteur
onomstotelijk bewezen dat besmettelijke ziekten veroorzaakt werden door
levende microorganismen' en voor hem was de konklusie dus onvermijdelijk
dat de bacteriofaag een levend, ultrafiltreerbaar microorganisme was.
Doordat de aard van de bacteriofaag kontroversieel was zag D'Herelle zich
als een tweede Pasteur die het dogma van de levende aard van ziekteverwekkers opnieuw moest verdedigen. Daarbij dong hij zelfs op de
kapaciteiten van zijn grote voorganger af: "It is indeed certain that Pasteur
had too little vision to think that the day would come when the living nature of
the ultraviruses would be questioned ..."*
D'Herelle trok de parallel van zijn situatie met die van Pasteur nog verder
door. Volgens hem waren de argumenten van zijn tegenstanders dezelfde als
die waar Pasteur reeds mee had afgerekend nl. het spontaan ontstaan van
infectieziekten (endogene oorsprong). Niet verschoond van dramatiek schreef
hij: "The dead theories must be killed anew".' Een van D'Herelle's
belangrijkste tegenstanders was Jules Bordet (1870-1961). Deze veronderstelde dat het oplossen van de bacteriekultuur bij het verschijnsel van Twortd'Herelle veroorzaakt werd door een lytisch ferment (enzym) dat van de
bacterie zelf afkomstig was. Hij poneerde dat er sprake was van een
5. F. d'Herelle, Immunity in natural infectious disease (Baltimore, 1924) 337.
6. Ibid., 337,
7. Ibid., 339.
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overerfbare voedingsstoornis, "une viciation nutritive hereditaire". Als de
bacteriekultuur in aanraking kwam met het lytische ferment dan werd ze
aangezet tot de produktie van ditzelfde ferment.' Volgens D'Herelle hield dit
in dat de nieuwvorming van het lytisch ferment veroorzaakt werd door een
disorganisatie van gevoelige cellen ("a viciation of cellular metabolism").
Volgens hem was dit niets anders dan de oude (endogene) theorie van Stahl
welke door Justus von Liebig (1803-1873) in de diskussie over de aard van het
fermentatie-verschijnsel tegen Pasteur was ingezet.' Volgens Liebig was een
ferment een labiele substantie waarbij de fermentatie ontstaat als het ontleedt;
nieuwvorming ontstaat doordat de "state of decomposition" wordt doorgegeven:
"Brewers' yeast, and, in general, all animal and vegetable matter in putrefaction, carry
over to other bodies the state of decomposition in which they are themselves. The
motion which, due to a loss of equilibrium, affects their own components, is
communicated also to the elements of substances which are in contact with them."'°

De claim van D'Herelle dat hij de door Pasteur gevoerde diskussie nog eens
over moest doen, kunnen we interpreteren als retoriek om zijn argumenten
kracht bij te zetten. Door de analogic tussen Pasteur en hemzelf te schetsen
ontleende hij status aan Pasteurs overwinning in de eerste kontroverse.
D'Herelle's collega's hadden echter hun twijfel over de analogic tussen
D'Herelle en Pasteur;
"Pasteur convinced the world by his simple, clean, clear-cut experiments, and we are
more ready to change our views than were our forefathers, and this generation does not
even seek a sign. D'Herelle would have no difficulty in making us all his disciples if he
produced evidence as convincing as that advanced by his great fellow countryman.""

We kunnen op een tweetal punten D'Herelle in een Pasteuriaanse traditie
plaatsen. Zoals al gezegd kunnen we de bacteriologie rond 1900 als een
gevestigde discipline beschouwen. In deze nieuwe wetenschap kunnen we
twee scholen onderscheiden, een Duitse en een Franse school.'^ Terwijl de
Duitse school zich — onder leiding van Robert Koch — concentreerde op de
isolatie en uitputtende studie van individuele bacterien, legde de Franse
school zich daarentegen — naar het voorbeeld van Louis Pasteur — speciaal
toe op de problemen van preventie van infectieziekten door middel van
kunstmatige besmetting en op de herstelprocessen na een infectie.
Dit verschil in aandachtsgebieden hing nauw samen met de verschillende
8. Van Helvoort, "Felix d'Herelle", 64.
9. D'Herelle, Immunity in natural infectious disease, 262.
10. Geciteerd in: H.A. Lechevalier en M. Solotorovsky, Three centuries of microbiology
(New York, 1974) 22-23.
11. Editorial, British MedicalJournal, March 4 (1922) 362,
12. W. Bulloch, The history of bacteriology (New York, 1974) 213 en 225.
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opvattingen welke bij beide scholen leefden over de aard van bacterien. Voor
Robert Koch, en daarmee voor de Duitse school, stond de konstantheid van
de bacteriele soorten voorop. Deze aanname vormde een voorwaarde voor
het onderzoeksprogramma van de Duitse school en was mede bepalend voor
de richting die deze insloeg. Voor Pasteur, en daarmee de Franse school,
stond juist de veranderlijkheid van de bacteriele soort voorop. Het verschijnsel dat bacterien verzwakt konden worden was dan ook een voorwaarde voor
het Franse onderzoek naar vaccins door middel van het minder virulent
maken van bacterien. D'Herelle claimde dat ook de bacteriofaag variabiliteit
vertoonde en hij zag daarin een essentiele indikatie voor het levend zijn van de
bacteriofaag. D'Herelle legde de prioriteit voor het erkennen van het belang
van variabiliteit bij Pasteur'^ zodat we hem daarin een trouwe volgeling van
Pasteur kunnen zien.
Een andere reden waarom we D'Herelle als Pasteuriaan kunnen karakteriseren is dat hij direkt de relatie legde tussen het door hem in vitro ontdekte
fenomeen en de rol daarvan bij immuniteit en herstel. Ook in het werk van
Pasteur lag een sterke nadruk op profylactische en therapeutische toepassingen.Doordat Pasteur kon aantonen dat ziekten veroorzaakt werden door
specifieke microorganismen en dat met verzwakte stammen immuniteit kon
worden opgeroepen. kon hij tegen een aantal ziekten zoals de kippencholera,
miltvuur en hondsdolheid, vaccins ontwikkelen. Ook D'Herelle schetste met
veel verve de resultaten die hij geboekt zou hebben met de toepassing van de
bacteriofaagtherapie.
Felix d'Herelle's opvattingen over immuniteit
Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw bestonden er twee
hypothesen over het mechanisme van de immuniteit.'" De ene kan worden
omschreven als de humorale theorie en verklaarde de immuniteit als het
gevolg van het voorkomen of ontstaan van stoffen in de bloedsomloop en de
lichaamsvloeistoffen. De tweede hypothese verklaarde de immuniteit als
gevolg van een cellulaire aktiviteit. De twee hypothesen zal ik omschrijven als
de traditionele theorieen over immuniteit. Naast deze humorale en cellulaire
immuniteit stelde D'Herelle een geheel nieuw mechanisme voor, namelijk een
gebaseerd op de rol van de bacteriofaag. Om deze rol te kunnen claimen vond
hij het blijkbaar noodzakelijk om de traditionele immunologic aan een
grondige kritiek te onderwerpen.
Een algemeen punt van zijn kritiek was dat de uitgevoerde experimenten
binnen de traditionele immunologic veelal "kunstmatig" waren. Volgens

13. D'Herelle, Immunity in natural infectious disease, 178.
14. Bulloch, History, Chapter XI, "History of doctrines of immunity", 255-283.
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D'Herelle konden er in de biologic door een — overigens "excellent" —
experimentator twee soorten experimenten worden uitgevoerd. Enerzijds, als
de kondities waaronder het experiment wordt uitgevoerd "kunstmatig" zijn
dan zullen de resultaten dit ook zijn. Anderzijds zal slechts dan een "waar"
experiment worden gedaan als de omstandigheden natuurlijk zijn." Naar
D'Herelle's opinie was bijna alle immunologic vanafde jaren tachtig in de 19e
eeuw gebaseerd op kunstmatige experimenten, in die zin dat het daarbij
onnatuurlijke situaties betrof; konijnen en cavia's werden geinfecteerd met
bacterien waarvoor ze van nature ongevoelig waren.'* De met dergelijke
experimenten verkregen resultaten zouden volgens D'Herelle dan ook van
generlei waarde zijn. Om de processen van verworven immuniteit te
bestuderen zouden we het gevoelige organisme moeten infecteren met een
natuurlijke infectieziekte. D'Herelle zette zijn ideeen over immuniteit bij
natuurlijke infectieziekten gedetailleerd uiteen in de monografie Immunity in
natural infectious disease welke in 1924 verscheen." Hij maakte een onderscheid tussen een endogene (van binnenuit) en een exogene (van buitenaf)
immuniteit. Deze laatste zou door de bacteriofaag worden veroorzaakt en
wordt in de volgende paragraaf beschreven. Zijn opvattingen over de
endogene immuniteit worden nu kort besproken.
Volgens D'Herelle konden bij de endogene immuniteit twee mechanismen
worden onderscheiden, namelijk de cellulaire en de humorale immuniteit.
Het cellulaire mechanisme verzorgde de natuurlijke immuniteit van mens en
dier en was volgens D'Herelle gebaseerd op de door Metchnikoff ontdekte
fagocytose. Eerstgenoemde nam aan dat de fagocyten geen belangrijke rol
speelden bij het vestigen van een verworven immuniteit." De verworven
immuniteit (van een vatbaar individu) zou volgens D'Herelle veroorzaakt
15. D^MtxMt, Immunity in natural infectious disease, 8-9. Onder "kunstmatig" verstaan
we in dit artikel "niet van nature voorkomend"; in deze betekenis mag "kunstmatig" dan
ook niet worden vervangen door "experimenteel". Een "van nature voorkomende"
infectieziekte kan ook experimenteel worden nagebootst.
16. Onder deze kunstmatige omstandigheden ontwikkelde zich dan wel een ziekte; de
kennis die met dit soort experimenten werd opgedaan duidde hij aan met de studie van
immuniteit in "artificial infectious disease". Ibid., 9.
17. Deze geautoriseerde engelstalige uitgave is een bewerking en uitbreiding van zijn
boek Les defenses de l'organisme (Paris, 1923), Zijn mening over de traditionele
immunologic en de rol van de bacteriofaag bij immuniteit staan echter ook al vermeld in
zijn eerste monografie Le Bacteriophage, son role dans I'immunite (Paris, 1921), Een
uitgebreide engelse versie verscheen een jaar later: The bacteriophage; its role in immunity
(Baltimore, 1922).
18. D'Herelle, Immunity in natural infectious disease. Chapter V, "Natural endogenous
immunity: the phagocytic reaction", 212-225. D'Herelle ging er aan voorbij dat een
organisme ook om andere redenen ongevoelig kan zijn, bijvoorbeeld omdat het aan het
microorganisme geen geschikt voedingsmedium biedt.
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worden door de humorale immuniteit. Volgens hem was de antitoxische
reaktie het belangrijkste mechanisme van de humorale immuniteit: als een
toxische bacterie een vatbaar individu binnendrong dan zette het van de
bacterie afkomstige toxine een groep cellen aan tot het produceren van een
antitoxine. D'Herelle betuigde zijn instemming met de opvatting van Bordet
dat het daarbij zou gaan om een eenvoudige fysisch-chemische werking tussen
het toxine en het antitoxine; middels een collo'idale reaktie ontstond een
neutraal "flocculable complex"."
De traditionele humorale immunologic (of serologic) erkende echter meer
immuniteitsreakties dan uitsluitend de hierboven beschreven antitoxische
reaktie. Daarbij valt te denken aan de bacteriolyse-, agglutinatie- en
precipitatie-reakties.^° Deze reakties werden door D'Herelle, niet zonder
retorisch geweld, tot "kunstmatige resultaten" bestempeld. Als "kunstmatige" laboratorium-wetenschap had de serologic in zijn ogen nauwelijks
bestaansrecht. Het was met name de door de serologen aangenomen bacterieoplossende werking van in bepaalde antisera aanwezige antilichamen — de
zogeheten bacteriolysinen — welke D'Herelle's wantrouwen wekte.
Volgens D'Herelle was de bacteriolytische werking van deze antilichamen
(amboceptoren) nooit direkt waargenomen, maar was het bestaan van
dergelijke bacteriolysinen gepostuleerd op grond van een analogic met
haemolysinen. Deze laatste antilichamen konden rode bloedcellen lyseren
waarbij een serumfaktor — het komplement — werd opgebruikt. Omdat
specifieke antilichamen in aanwezigheid van bacterien ook het komplement
wegnamen, werd — aldus D'Herelle — de aanwezigheid van het bacteriolytisch fenomeen verondersteld.
"This bacteriolysis has never been observed directly, and this is adquate, it seems to me,
to arouse some doubt concerning the reality of the phenomenon. (...) The sera termed
'antibacterial' do not, in vitro at least, play any bacteriolytic role."^'

Volgens D'Herelle was het onmogelijk om een relatie vast te stellen tussen de
zogenaamde antibacteriele antilichamen en immuniteit; deze antilichamen
zijn, net als de agglutininen, volgens hem slechts indices van de infectie.^^ Het
serum van de hond bezit geen bactericide eigenschap tegen de miltvuurbacil
en het serum van het konijn heeft juist een sterk bacterie-dodende werking,
terwijl de laatste zeer gevoelig is voor miltvuur en de hond ongevoelig. Alle
theorieen die immuniteit door de werking van bactericide stoffen willen
19. Ibid., Chapter VI, "Endogenous acquired immunity: the antitoxic reaction", 226245, m,n, 235.
20. Voor een overzicht zie: Lechevalier en Solotorovsky, Three centuries ofmicrobiology
Chapter 6, "Immunology: humoral", 210-259.
21. D'Herelle, The bacteriophage; its role in immunity, 165 en 167.
22. Ibid., 168.
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verklaren zijn volgens D'Herelle dan ook foutief." Zijns inziens kan het
herstel van een vatbaar geinfecteerd individu niet afhankelijk zijn van
humorale immuniteit; deze treedt immers pas na enige tijd op.
Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat D'Herelle zijn kritiek richtte op het
bestaan van dit bacteriolytisch fenomeen. Immers, hij claimde een werkelijk
— in vitro waarneembaar — bacteriolytisch verschijnsel te hebben ontdekt; de
gepostuleerde, door antilichamen veroorzaakte bacteriolyse zag hij waarschijnlijk als een ongewenste konkurrent. De sleutel voor de verdediging van
het macroorganisme en de oorzaak van herstel lag volgens hem dan ook in
handen van een parasiet van de bacterie, de bacteriofaag. En deze veroorzaakte een werkelijke bacteriolyse.
De bacteriofaag en het natuurlijk herstel bij een bacteriele infectie
Alvorens in te gaan op de rol die D'Herelle de bacteriofaag bij immuniteit
toekende moet een schets worden gegeven van het Leitmotiv dat volgens hem
de biologische wereld kenmerkt. Volgens D'Herelle stond voor elke biologische eenheid de strijd om het bestaan voorop. Strijd, zowel naar de
organische wereld als naar de anorganische. Volgens hem konden er twee
bijzondere relaties tussen soorten organismen ontstaan, namelijk parasitisme
en symbiose, waarbij de laatste een kompromis is tussen twee konkurrerende
soorten.^" Een verder kenmerk van levende organismen is dat ze zich
aanpassen aan hun omgeving. Vanuit deze begrippen beschreef D'Herelle zijn
ideeen over de exogene immuniteit, die het herstel van het vatbare individu na
een infectie zou moeten verklaren.
Ziek zijn en beter worden berusten volgens D'Herelle op twee parasitaire
relaties.'' Men wordt ziek als men door een pathogene bacterie geinfecteerd
raakt die zich ten koste van het macroorganisme ontwikkelt. De bacterie op
haar beurt kan echter ook geinfecteerd raken en wel door de bacteriofaag die
zich dan ontwikkelt ten koste van de bacterie. D'Herelle beschouwde de
bacteriofaag dan ook als een "parasite obligatoire." Herstel van een
bacteriele infectie zal zich voordoen als er in het lichaam een bacteriofaag
voorhanden is of als het macroorganisme er mee besmet raakt. De afloop van
de bacteriele infectie bij een macroorganisme is afhankelijk van de strijd
tussen bacteriofaag en bacterie. Overwint de bacterie dan leidt dit tot de dood
van de gastheer; overwint de bacteriofaag dan herstelt het macroorganisme
zich. Het verloop van deze parasitaire relatie is volgens D'Herelle niet zo
rechtlijnig en gedetermineerd als hierboven eenvoudigheidshalve is aan-

23. D'Herelle, Immunity in natural infectious disease, 230,
24. Ibid., 14-19. Dit symbiose begrip ontleende D'Herelle aan Noel Bernard.
25. Ibid., Chapter VllI, "Exogenous immunity: bacteriophagy in vivo", 217-307.
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genomen. D'Herelle was van mening dat deze relaties dynamisch waren.
Volgens hem kenmerkte "het leven" zich door een aanpassing aan de
omgeving; zo konden er wijzigingen in virulentie van zowel bacteriofaag als
bacterie ontstaan. Ook konden er zodanige aanpassingen bij bacteriofaag en
bacterie ontstaan dat er een symbiotische relatie tussen beiden werd gevormd,
waarna het macroorganisme een chronische drager van de bacterie werd.^*
Volgens D'Herelle reflecteerde de toestand van de patient het verloop van de
strijd tussen bacteriofaag en bacterie. Zo vond hij bij patienten met
darminfecties (zoals de dysenteriebacil) een korrelatie tussen de ziektesymptomen, het totaal aantal ontlastingen per dag, en de virulentie van de
bacteriofaag ten opzichte van de bacterie. Deze virulentie bepaalde D'Herelle
in vitro na zowel de bacteriofaag als de bacterie uit de ontlasting te hebben
geisoleerd.''
Ofschoon D'Herelle de serologen verweet dat zij de bacteriolytische werking
van antisera nooit direkt hadden aangetoond, kon D'Herelle het voorkomen
van het verschijnsel bacteriofagie in vivo ook niet direkt bewijzen. Hij had het
verschijnsel in vitro waargenomen en toonde de aanwezigheid van bacteriofaag aan in het bloed en de buikholtevloeistof. Vervolgens poneerde hij dat
lysis onder invloed van de bacteriofaag ook in het bloed en de organen op zou
treden^** hetgeen daarmee echter niet was bewezen.
De bacteriofaag en de immunologie, pathologic, epidemiologic en hygiene
Samenvattend zag D'Herelle dus drie mechanismen voor het herstel van een
infectieziekte en het ontstaan van immuniteit ten opzichte daarvan. Een
cellulaire aktiviteit en antitoxische reaktie, die hij als endogene immuniteit
omschreef en de werking van de bacteriofaag, de exogene immuniteit. Voor
D'Herelle schudde de traditonele immunologie op haar grondvesten: de
keuze voor "onnatuurlijke" omstandigheden — experimenten met dieren
welke van nature ongevoelig zijn voor een bacteriele infectieziekte — deed hij
26. Het idee dat microorganismen zich aan konden passen aan hun omgeving en dat deze
veranderde eigenschappen aan volgende generaties werden doorgegeven is Lamarckiaans.
Dit neo-Lamarckianisme was in de jaren '20-'40 vrij gangbaar binnen het bacteriologisch
onderzoek naar "bacteriele variaties". Zie bijvoorbeeld W.H. Manwaring, "Environmental transformation of bacteria". Science 79 (1934) 466-470.
27. F. d'Herelle, The bacteriophage and its clinical applications (London, 1930) 145,
28. Naast direkte lysis van de bacterie door de bacteriofaag poneerde D'Herelle nog drie
andere werkingsmechanismen van de bacteriofaag: een "opsonische werking", dit is het
beinvloeden van de bacterie zodat deze eerder wordt gefagocyteerd; het veroorzaken van
een mutatie in de bacterie waardoor haar virulentie vermindert; tot slot zou de bacteriofaag
ook de endogene immuniteit bevorderen, Hierdoor liet hij de bacteriofaag in zijn werking
toch weer aangrijpen op de "machinerie" van de klassieke immunologie. Ibid., 152 en
172-173.
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af als een irrationele methode. Volgens D'Herelle was de theorie van de
"lytische sera" een onaantastbaar dogma geworden "... accepted by all, and
which has weighed heavy for more than twenty years upon the science of
immunology."''
Maar niet alleen de immunologie schudde volgens D'Herelle op haar
grondvesten; ook de pathologic, epidemiologic en de hygiene zouden door de
ontdekking van de rol van de bacteriofaag een ingrijpende verandering
moeten ondergaan. Als een mens of dier door een pathogene bacterie
geinfecteerd raakte, dan waren de omstandigheden steeds zo verschillend dat
door (willekeurige) adaptaties van bacterie en bacteriofaag steeds verschillende symptoomkomplexen ontstonden. D'Herelle betuigde dan ook zijn
instemming met de uitspraak van Laennec: "We do not have diseases, we
have only patients.'"" De rol die D'Herelle de bacteriofaag toekende tastte op
deze wijze een van de pijlers van de toenmalige pathologic aan en wel via het
derde postulaat van Koch. ^' Daarin werd als eis gesteld dat een gezond dier de
specifieke ziekte moet ontwikkelen na infectie met een zuivere kultuur van de
betrokken bacterie, om deze laatste als veroorzaker te kunnen identificeren.
D'Herelle benadrukte de dynamiek van de relatie bacteriofaag-bacterie
waarmee hij het bestaan van specifieke ziekte-symptomen ontkende.
Ook de epidemiologic en de hygiene zouden volgens D'Herelle moeten
worden getransformeerd met de erkenning van de rol van de bacteriofaag. De
bacteriofaag is een levend wezen dat zich onder andere in de darm bevindt.
Via de ontlasting komt het in het milieu terecht waar het zich op dezelfde wijze
verspreidt als een pathogene bacterie. Kortom, ook het agens dat de oorzaak
is van het herstel van een bacteriele infectie is besmettelijk. Hieruit volgen
voor D'Herelle verschillende konklusies ten aanzien van de maatregelen
welke in geval van een epidemic moeten worden getroffen. Om er een tweetal
te noemen: als de bevolking geinfecteerd is geraakt door een pathogene
bacterie dan kan er een, tegen de bacterie, virulente bacteriofaag aan het
drinkwater worden toegevoegd. Een tweede voorbeeld is het geval wanneer
het drinkwater besmet is met een pathogene bacterie. Dan zou het filtreren
van het drinkwater (bijvoorbeeld door een Chamberlandfilter) de voorkeur
verdienen boven het koken van het water, omdat met dit laatste ook de "heil
brengende" bacteriofaag wordt gedood. In geval van (ultra)filtratie wordt de
bacteriofaag niet tegen gehouden."

29, D'Herelle, Immunity in natural infectious disease, 162-163.
30, D'Herelle, Clinical applica!'""^. 107,
31, Zie bijvoorbeeld A.P. Waterson en L, Wilkinson, An introduction lo the history of
virology (Cambridge, 1978) 67,
32, D'Herelle, Natural infectious disease, 307.
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Een wilde groei en een zachte dood
De rol die D'Herelle de bacteriofaag toekende bij het herstel van een bacterieinfectie maakte dat een therapeutische toepassing van de bacteriofaag voor de
hand lag. Het Twort-d'Herelle fenomeen en de bacteriofaag-therapie mochten zich in de jaren twintig en dertig verheugen in een grote belangstelling
vanuit de medische wereld." In een redaktioneel van het Journal of the
American Medical Association in 1931 werd gesproken over 2000 gepubliceerde artikelen over het Twort-d'Herelle fenomeen. Het waren echter "... fifteen
years of false starts and clinical disappointments."'''
D'Herelle gaf in zijn The Bacteriophage and its clinical applications (1930) een
aantal redenen die het wisselend succes van de bacteriofaag-therapie zouden
verklaren.^' Hij stelde dat de bacteriofaag-therapie alleen dan succesvol kan
worden toegepast als de aard van het verschijnsel wordt begrepen. Daartoe
moet men dan ook eerst het verschijnsel in vitro bestuderen. Zo leert men dan
dat elke bacteriofaag zijn eigen virulentie heeft en dat deze variabel is. Hij
veronderstelde dat de geringe aandacht die veel onderzoekers voor de
variabiliteit in virulentie hadden, veroorzaakt werd doordat ze dachten dat
het om de werking van een ferment ging; en fermenten hebben nu eenmaal
geen variabele virulentie, aldus D'Herelle. Om tot een succesvolle toepassing
te komen moest volgens D'Herelle dan ook aan een aantal eisen worden
voldaan. Er moest een onderscheid gemaakt worden tussen acute, chronische,
plaatselijke en meer algemene infecties. In het geval van een acute infectie
moet er — bij het verschijnen van de eerste symptomen — een kleine
hoeveelheid van een krachtige "stock"-bacteriofaag worden toegediend. De
"stock"-bacteriofaag moet een goede virulentie bezitten en polyvalent zijn,
hetgeen wil zeggen dat ze werkzaam moet zijn tegen meerdere soorten
bacterien. In het geval van een chronische bacteriele infectie moet een
bepaalde resistentie van de bacterie ten opzichte van de bacteriofaag worden
overwonnen. Daarom kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn om een
zogenaamde auto-bacteriofaag te gebruiken. Deze auto-bacteriofaag wordt
in vitro "getraind" om de resistente bacterie van de patient zelf te vernietigen.
Het ontbreekt hier aan ruimte om het onderzoek naar de bacteriofaagtherapie uitgebreid te beschrijven. Ik volsta met te signaleren dat dit
onderzoek geenszins marginaal was en doorliep tot in de jaren veertig, zoals
blijkt uit een aantal artikelen uit het Journal of the American Medical
33. Voor enkele referenties over de bacteriofaag-therapie zie S,J. Peitzman, "Felix
d'Herelle and bacteriophage therapy". Transactions and studies of the college ofphysicians
of Philadelphia 37 (1969) 115-123.
34. Editorial, "Limitations of bacteriophage therapy". Journal of the American Medical
Association 96 (1931) 693.
35. D'Herelle, Clinical applications, 165-178.
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Association. In 1934 schreven M.D. Eaton en S. Bayne-Jones een kritisch
overzichtsartikel over de bacteriofaag-therapie^'', dit in opdracht van de
Council on Pharmacy and Chemistry(CPC) van de American Medical
Association. Dit omdat in de jaren ervoor verschillende bacteriofaagprodukten op de markt waren verschenen en bij de CPC ter goedkeuring
waren ingediend. Geen enkel produkt was tot dan toe opgenomen in de "New
and Nonofficial Remedies".
In 1941 publiceerde de Council on Pharmacy and Chemistry opnieuw een
overzichtsartikel over de bacteriofaag-therapie.'' Daarin werd gekonkludeerd dat het onderzoek naar de bacteriofaag-therapie vaak zonder een
adequate bacteriologische achtergrond, controle-groepen en vergelijkend
onderzoek met geaccepteerde therapeutische procedures was verricht. Daarom was het onmogelijk gebleken om het gebruik van de bacteriofaag als
therapie te evalueren. In sommige gevallen vonden de schrijvers de resultaten
zo suggestief (met name voor cholera) dat verder onderzoek werd aanbevolen. Voor andere infectieziekten konkludeerden ze dat chemotherapeutische benaderingen meer kans op succes boden.
Ondanks de aanbeveling voor verder onderzoek moeten we konkluderen dat
de bacteriofaag-therapie in de jaren veertig een zachte dood stierf, mede als
gevolg van het succes van de toepassing van sulfonamiden en antibiotika.
Misschien zullen we nooit weten hoe effektief de bacteriofaag-therapie onder
gunstige kondities had kunnen zijn.'**
,
Felix d'Herelle: de laboratoriumtafel naast het ziekbed
We hebben gezien dat D'Herelle zich afzette tegen die immunologie die de
immuniteitsprocessen bestudeerde onder omstandigheden die hij beschouwde als "onnatuurlijk". Hij nam afstand van "kunstmatige" laboratoriumsituaties en benadrukte dat de patient centraal moest staan:
"Pour constater quel est le processus de guerison dans la peste, il va dans un pays ou
sevit la peste et observe des pesteux.""
36, M,D, Eaton en S. Bayne-Jones, "Bacteriophage therapy. Review of the principles
and results of the use of bacteriophage in the treatment of infections", lournal of the
American Medical Association 103 (1934) 1769-1776, 1847-1853, 1934-1939.
37. A.P. Krueger en E.J. Scribner, "The bacteriophage. Its nature and its therapeutic
use". Journal of the American Medical Association 116 (1941) 2160-2167, llb'i-ini.
38. Voor een beschrijving van het vestigen van de chemotherapie zie bijv. D. Wilson,
Penicillin in perspective (New York, 1976) m.n. 116-132. De faagtherapie is enkele jaren
geleden weer onderwerp van studie geworden. Zie bijv. H.W. Smith en M.B, Huggins,
"Successful treatment of experimental Escherichia coli infections in mice using phage: its
general superiority over anlibioucs". Journal of General Microbiology 128 (1982) 307-318,
39, F, d'Herelle, Le phenomene de la guerison dans les maladies infectieuses (Paris, 1938)
10,
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In feite nam D'Herelle hiermee een positie in met betrekking tot de vraag wat
de relatie moet zijn tussen de fundamentele wetenschappen zoals de
bacteriologie en de chemie enerzijds en de kliniek anderzijds."" Met het
ontstaan van de bacteriologie als wetenschap op het einde van de 19e eeuw
werd de vraag gesteld wat de arts in de kliniek met deze nieuwe verworvenheden aan moest. Vanaf de jaren tachtig kwamen achtcreenvolgens (met
name door het werk van de Duitse school) de laboratoriumtechnieken
beschikbaar waarmee bacteriele ziekteverwekkers konden worden opgespoord en diagnoses gesteld. Vanaf de jaren negentig voegde de serologic zich
daar bij: het bacteriologisch-serologisch laboratorium ging behoren tot de
therapeutische infrastruktuur ten dienste van de klinisch medicus. Maar
tegelijkertijd verloor de arts daarmee een gedeelte van zijn kompetentie,
bijvoorbeeld om een diagnose te stellen op grond van de ziekte-symptomen.
Niet iedere klinikus was met deze ontwikkeling even gelukkig. Ottomar
Rosenbach zei hierover in 1903 bijvoorbeeld:
"... bacteriologists.,, consider themselves capable of giving directions to the real fighters
in the battle against disease. ... nothing has so injured the standing of the practitioner
and of the medical profession as the eagerness of the bacteriologists to transfer decisions
from the bedside to the laboratory, and to regulate etiology, diagnosis and therapy ...
according to an artificial scheme.""

Uit dit citaat blijken twee punten van overeenkomst tussen Rosenbach en
D'Herelle. In de eerste plaats de heroische retoriek die beiden gebruiken om
de strijd van de arts/klinikus tegen de ziekteverwekker te beschrijven. In het
kader van dit artikel is een tweede overeenkomst echter relevanter; dit betreft
het "kunstmatig" zijn van de resultaten van het bacteriologisch laboratorium. Rosenbach spreekt van een "artificial scheme"; D'Herelle zag grote
gedeelten van de humorale immunologie als kunstmatig. De antilichamen
tegen bacterien — welke in de serologische praktijk werden onderzocht —
werden door D'Herelle slechts als indices gezien.
"If we pass to a consideration of natural immunity we readily discern that there is
absolutely no parallelism between the state of the patient and the antibody content of
the blood.'''^

Volgens D'Herelle moest er, om de rol van de bacteriofaag bij het herstel van
een infectie vast te stellen, gezocht worden naar het parallellisme tussen de
toestand van de patient en dc aanwezigheid en de potentie van het
40. R.C. Maulitz bespreekt de relatie tussen deze twee contexten in het Amerika van
rond de eeuwwisseling in zijn artikel "'Physician versus bacteriologist': the ideology of
science in clinical medicine" in: M.J. Vogel en C.E. Rosenberg (eds.). The therapeutic
revolution. Essays in the social history ofamerican medicine (Philadelphia, 1979) 91-107.
41. Aangehaald in R,C. Maulitz, Physician, 97; mijn cursivering.
42. D'Herelle, The bacteriophage: its role in immunity, 167.
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veronderstelde beschermende principe."' Doordat zowel bacterie als bacteriofaag zich kenmerkten door grote variabiliteit was het noodzakelijk om van
dag tot dag de virulentie van de bacteriofaag ten opzichte van de pathogene
bacterie, met behulp van in vitro experimenten, te bepalen. Ook voor de
toepassing van de bacteriofaag als therapie was een dergelijke dag-tot-dag
analyse noodzakelijk. Er was dus volgens D'Herelle geen andere mogelijkheid om het laboratorium te benutten dan door deze de te integreren met de
klinische praktijk. Laboratoriumtafel en ziekbed zouden zich als het ware in
een kamer moeten bevinden.

SUMMARY
Felix <tHerelle and bacteriophage-therapy: the lab-bench besides the sick-bed.
Felix d'Herelle (1873-1949) decribed in 1917 an in vitro phenomenon which implied a
marked lysis of a bacteria-culture. He presumed that this was caused by an ultrafiltrable,
living virus and called it Bacteriophage. It is argued that his ideas about bacteriophage can
be placed in a Pasteurian tradition.
Ever since his first article he put forward that this lysis would also occurred in vivo and that
recovery from a bacterial infection was assured by this bacteriophage. This implied a
therapeutical usage of bacteriophage,
To promote these conceptions he felt himself obliged to criticize traditional immunology,
viz, humoral and cellular mechanisms. Especially the idea of bacteriolytic sera was attacked
by D'Herelle, In his opinion this traditional immunology (endogenous immunity) had
hardly a share in recovery from bacterial infection. He claimed that this was done by the
exogenous immunity: the bacteriophage.
D'Herelle's general criticism on the, then current serological practice was that they studied
non-natural infectious diseases. Because of the obligation to study natural diseases and the
characteristics of bacteria and bacteriophages (viz. variability) he, in fact, pleaded for an
integration of the (bacteriological) laboratory and the clinic.

43. Ibid., 170,

