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Persbericht

Nieuwe behandeling eczeem effectief en veilig bij kinderen en
volwassenen

Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een crème met het
endolysine Staphefekt™ SA.100 symptomen van eczeem significant
vermindert

Den Haag, 8 december 2021 - Een klinische studie1 gepubliceerd in de December editie
van de Journal of Drugs in Dermatology (JDD) heeft aangetoond dat een crème op basis
van het endolysine Staphefekt™ SA. 100 een veilige en effectieve oplossing biedt voor
eczeemklachten en binnen enkele dagen verbetering laat zien. Tweemaal daags
aanbrengen van deze crème op de door eczeem aangedane huid van de patiënt liet
binnen enkele dagen significante vermindering van de symptomen, waaronder jeuk en
roodheid, zien.

Staphefekt™ SA. 100 is een zogenaamd endolysine. Een enzym dat alléén de Staph.
aureus bacteriën doodt, die wordt aangetroffen bij 90% van de patiënten met eczeem, en
de goede bacteriën met rust laat. Staphefekt™ SA. 100 is in Nederland vrij verkrijgbaar
als ingrediënt in de crèmes van het merk Gladskin.  

Het open-label onderzoek duidt op een veilige, effectieve en langdurig te gebruiken
behandeling van eczeem, een huidaandoening die wordt gekenmerkt door droge, schilferige,
jeukende huid, die een enorme impact heeft op de dagelijkse levenskwaliteit van miljoenen
mensen.

'‘Deze studie toont aan dat Staphefekt en hiermee Gladskin veilig en effectief is bij

eczeemklachten. Een doorbraak die de potentie van endolysines laat zien’’ - Arts-microbioloog
Bjorn Herpers, werkzaam bij het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland in
Haarlem en betrokken bij de ontwikkeling van Staphefekt™ SA. 100 .
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Aanzienlijke verbetering binnen 3 dagenIn de studie werden 48 patiënten met atopische
dermatitis gedurende 14 dagen behandeld met een crème met Staphefekt™ SA.100. 65% van
de gebruikers ervoer een significante verbetering binnen drie dagen en 91% ervoer een
significante verbetering binnen zeven dagen. Na 14 dagen verbeterde het gebruik van de
crème de kwaliteit van leven voor 100% van de kinderen en 95% van de volwassenen.

Achtergrondinformatie over eczeem
Eczeem wordt binnen de wetenschap vaak gekenmerkt door een onevenwichtig huid
microbioom - een verzameling van de triljoenen bacteriën, schimmels en virussen die op het
huidoppervlak leven. Tot 90% van de laesies van eczeem patiënten wordt gekoloniseerd door
de bacteriesoort Staphylococcus aureus ( S. aureus ) en talrijke onderzoeken tonen een
correlatie aan tussen overmatige aanwezigheid van S. aureus en eczeem2. "Kijkend naar de
nieuwste microbioom kennis, is het beperken van Staphylococcus aureus in veel gevallen DE
sleutel tot de behandeling van eczeem", aldus de auteurs van het onderzoek.

Gebruik van Endolysines om de S.aureus te verminderen
Staphefekt™ SA,100, het actieve ingrediënt dat in het onderzoek werd gebruikt, is een
zogenaamd endolysine. Een enzym dat in dit geval alléén de Staph. aureus bacteriën
elimineert, zonder de andere van nature aanwezige bacteriën te schaden. Deze zeer specifieke
enzymen zijn afkomstig uit de natuur en hebben het vermogen om selectief alleen ongewenste
bacteriën te doden, terwijl ze het microbioom, bestaande uit miljarden andere 'goede' bacteriën,
intact laten. Vanwege het werkingsmechanisme, waarbij alleen de celwand van de beoogde
bacteriesoort wordt opgelost, verwachten wetenschappers geen ontwikkeling van resistentie
tegen endolysines waardoor Staphefekt™ SA,100 zeer geschikt is voor langdurig gebruik.345

Nieuw potentieel naast huidige Gladskin productenStaphefekt™ SA.100 is als ingrediënt
verwerkt in de huidverzorgingsproducten van het merk Gladskin. “Deze studie toont het enorme
potentieel aan van onze technologie. We breiden daarom onze technologie uit naar steeds
meer toepassingen om mensen te helpen waar traditionele behandelingen falen én om
antibiotica op zoveel mogelijk gebieden te vervangen”, zegt Mark Offerhaus, CEO Micreos,
fabrikant van onder andere Gladskin. 
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Onder het merk Gladskin heeft Micreos verschillende consumentenproducten gelanceerd voor
mensen met inflammatoire huidaandoeningen veroorzaakt of verergerd door Staphylococcus

aureus, Micreos ontwikkelt nieuwe biologische therapieën op basis van faag- en endolysine
technologie. Dit begon met voedselveiligheid producten van Phage Guard om ziekteverwekkers
zoals Salmonella en Listeria specifiek aan te pakken. De gepatenteerde endolysines voor het
gebruik op het menselijk lichaam zijn ontwikkeld in samenwerking met het Zwitserse Federale
Technologie Instituut, ETH Zürich. Het gaat om producten die antibiotica kunnen vervangen in
een breed scala aan toepassingen, waaronder inflammatoire huidaandoeningen, diabetische
wonden, bloedbaaninfecties en bepaalde soorten huidkanker.
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