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Samenvatting en discussie

Fonsecaea is een van de belangrijkste veroorzakers van chromoblastomycose bij de mens. 
Dit ziektebeeld komt wereldwijd voor, maar vooral in de tropen en subtropen (Bonifaz et al. 
2001; Kawasaki et al. 1999; Najafzadeh et al. 2009; Queiroz-Telles et al. 2009; Tanabe et al. 
2004). Men neemt over het algemeen aan dat de fungi via de huid worden geïnoculeerd via 
besmet materiaal (Esterre & Queiroz-Telles 2006). Dit zou betekenen dat de ziekteverwekkers 
gewone saprofieten uit de omgeving zijn, die door puur toeval in het lichaam terecht 
komen. Als terugkerende besmettingshaard werd vooral gedacht aan stekelige planten zoals 
cactussen en mimosa (Salgado et al. 2004). De klassieke studies van Zeppenfeldt et al. (1994), 
die schimmels isoleerde van stekels van de cactus Stenocereus die precies leken op een van de 
veroorzakers van chromoblastomycose, Cladophialophora carrionii, leken deze hypothese te 
bevestigen. 

Er zijn echter redenen om te twijfelen aan de volstrekte toevalligheid van het 
inoculatieproces in chromoblastomycose. Allereerst kan de man : vrouw verhouding van 
63 : 2 in het patiëntenbestand niet verklaard worden door verschillen in expositie; mannen 
zouden 97% meer kans hebben om geprikt te worden. We zien een vergelijkbare mannelijke 
over-vertegenwoordiging (79.3%) bij herseninfecties door Cladophialophora bantiana 
(ongepubliceerde data). Ook bij andere bekende infectieuze schimmels als Madurella 
mycetomatis zien we een sterke mannelijke over-vertegenwoordiging (Ahmed et al. 2004), 
maar dat is veel minder het geval bij de compost schimmel Aspergillus fumigatus (Ann 2010; 
Maiz et al. 2008), waarbij het toeval een waarschijnlijker rol speelt.

Recent moleculair onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat de situatie complexer is 
dan werd aangenomen. De soort die op levende cactus groeit en die Zeppenfeldt et al. (1994) 
isoleerde, bleek tot een onbekende soort te behoren, Cladophialophora yegresii, terwijl C. 
carrionii vrijwel uitsluitend op menselijke patiënten voorkomt en slechts af en toe op dode 
cactus-resten werd aangetroffen (de Hoog et al. 2007). 

Iets vergelijkbaars zou een rol kunnen spelen in Fonsecaea; Salgado et al. (2004) 
publiceerden daartoe een illustratieve ziektegeschiedenis. Deze auteurs veronderstelden 
een directe verbinding  tussen chromoblastomycose door F. pedrosoi en een Fonsecaea-achtig 
isolaat van de stekels van een Mimosa plant waaraan de patiënt zich eerder had verwond. 
De overeenkomst tussen plant- en humane stammen was gebaseerd op morfologie. Maar 
onlangs lieten Vicente en collega´s zien, in een nog ongepubliceerde moleculaire studie 
over 56 Fonsecaea-achtige stammen van scherpe plantenmaterialen rond de woningen van 
geïnfecteerde patiënten, dat slechts drie stammen tot Fonsecaea pedrosoi of F. monophora 
behoorden, de bekende veroorzakers van chromoblastomycose. De overige 52 isolaten 
behoorden tot onbeschreven moleculaire siblings van Fonsecaea. Er zijn blijkbaar grote 
verschillen in virulentie tussen op elkaar lijkende soorten.

Als inoculatie van Fonsecaea van plant materiaal en de ontwikkeling van 
chromoblastomycose een toevallig process zou zijn, waarom vindt infectie dan uitsluitend 
plaats door de drie soorten F. pedrosoi, F. monophora (de Hoog et al. 2004; Najafzadeh et 
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al. 2009) en F. nubica (Najafzadeh et al. 2010), en nooit door de andere Fonsecaea-achtige 
soorten uit de omgeving? Deze zijn vermoedelijk veel algemener en hebben dus een grotere 
kans geïnoculeerd te worden. De virulentere soorten F. pedrosoi, F. monophora en F. nubica 
vormen een ondersteunde monofyletische groep, die moleculair duidelijk is afgegrensd 
van de omgevings-isolaten. Er zijn dus twee hypotheses mogelijk: misschien is een factor 
verworven in de pedrosoi clade die bij toeval virulentie bevordert en die niet voorkomt bij 
species buiten de clade. Misschien kunnen we dit binnenkort oplossen via comparative 
genomics. Als alternatief kan een geleidelijke aanpassing aan de gewervelde gastheer worden 
verondersteld. Maar in dat geval moeten we een tot nu toe onbekende zoogdier-gastheer 
veronderstellen, want het is moeilijk voor te stellen hoe factoren die tijdens het verblijf in 
de gastheer eventueel worden verworven naar een volgende schimmel-generatie kunnen 
worden overgebracht. 

De ecologische verschillen tussen soorten van de pedrosoi clade zijn betrekkelijk gering. 
Fonsecaea pedrosoi, F. monophora en F. nubica veroorzaken dezelfde ziekte en kunnen 
fenotypisch niet worden onderscheiden, maar de verschillen op grond van multilocus 
sequentiëring en AFLP data zijn onmiskenbaar. Species-determinatie zou desondanks 
klinisch relevant kunnen zijn, want als we kijken naar hun frequentie in infecties zien we 
kleine verschillen in pathologie en virulentie zijn, ondanks hun vergelijkbare temperatuur-
tolerantie. Fonsecaea pedrosoi en F. nubica zijn tot dusver altijd in chromoblastomycose 
aangetroffen, terwijl F. monophora daarnaast ook andere organen infecteert, zoals hersenen, 
de galblaas en de cervicale lympheknopen (Koo et al. 2010; Surash et al. 2005; Yaguchi et al. 
2007).

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift betreft de genetische variatie van Fonsecaea 
soorten, hun snelle detectie en identificatie, en hun gevoeligheid voor antifungale middelen. 
Ondanks de veelheid aan publicaties over chromoblastomycose zijn deze aspecten in de 
literatuur nog nauwelijks belicht.

In Hoofdstuk 2 onderzoeken we de genetische diversiteit en de soortsgrenzen in 
Fonsecaea. Dit gebeurt aan de hand van multilocus sequence typing, waarvoor rDNA 
Internal Transcribed Spacers (ITS), en delen van genen en introns van actine (ACT1) en 
β-tubuline (BT2) worden onderzocht. De Fonsecaea stammen kunnen worden ingedeeld in 
drie monofyletische hoofdgroepen, die statistisch worden ondersteund met hoge bootstrap 
waarden. Groepen A en B bevatten de ex-type stammen van F. pedrosoi en F. monophora, maar 
in group C bevindt zich geen typemateriaal. Met behulp van sequenties van ITS, cdc42, BT2 
en ACT1 plus AFLP profielen tonen we aan dat group C een nieuwe Fonsecaea soort betreft, 
die als F. nubica wordt beschreven (Hoofdstuk 3). Morphologische identificatie van de 
nieuwe Fonsecaea species is moeilijk, maar de multilocus data zijn laten geen twijfel toe.

In Hoofdstuk 4 wordt F. multimorphosa geïntroduceerd, een nieuwe Fonsecaea afkomstig 
uit de linker occipitale hersenlob van een 18 maanden oude Australische zwerfkat. De 
infectieuze schimmel was oorspronkelijk morfologisch gedetermineerd als ‘Cladosporium 
bantianum´, maar met ITS sequentiëring bleek deze stam, CBS 980.96, meer dan 10% van 
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de type stam van Cladophialophora bantiana, CBS 173.52, af te wijken. CBS 980.96 behoorde 
dus onmiskenbaar tot een andere soort. Vergelijkbare stammen werden geïsoleerd uit de 
omgeving van patiënten met chromoblastomycose in de provincie Paraná in Brazilië, al 
weken deze iets af van CBS 980.96 in hun ITS, BT2 en TEF1 genen. De klinische stam groeide 
duidelijk langzamer dan de omgevingsisolaten, en vertoonde een andere temperatuur 
respons; de stam groeide goed bij 37oC en 40oC. Gezien deze lichte verschillen kan niet met 
zekerheid worden gezegd of alle stammen tot eenzelfde soort behoren. Morfologisch en 
moleculair verschilde de soort van alle tot dusver bekende species.

In Hoofdstuk 5 wordt de moleculaire epidemiologie van 81 Fonsecaea stammen 
onderzocht met behulp van AFLP analyse; dezelfde stammen waren al op naam gebracht 
met multilocus sequentiëring. Op grond van de AFLP data kunnen vijf Fonsecaea populaties 
worden onderscheiden, doordat de F. monophora en F. nubica clusters elk konden worden 
onderverdeeld in twee subgroepen. Stammen uit eenzelfde groep kwamen meestal 
uit geografisch relatief dichtbij gelegen gebieden. Dit suggereert dat de vectoren voor 
verspreiding van Fonsecaea species relatief langzaam zijn, waardoor regionale diversificatie 
ontstaat. 

In de Hoofdstukken 6 en 7 worden detectie-methoden ontwikkeld. Conventionele 
methoden voor het identificeren van schimmels in het klinische laboratorium berusten vaak 
nog op morphologie en op fysiologische tests die dagen tot weken in beslag nemen en vaak 
onvoldoende spefifiek zijn (Larone 2002). Moleculaire identificatie wordt meestal gedaan door 
middel van sequentiëring, hetgeen relatief kostbaar is en eveneens veel tijd kost en daardoor 
ongeschikt is om grotere aantallen stammen af te werken. In dit proefschrift gebruiken we 
Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) en Rolling circle amplification (RCA) om 
Fonsecaea stammen snel en betrouwbaar op naam te kunnen brengen. LAMP (Hoofdstuk 
6) is een krachtige DNA techniek waarmee snel en accuraat target DNA wordt geamplificeerd 
bij gelijkblijvende temperatuur. We hebben deze method toegepast om Fonsecaea en andere 
Chaetothyriales (zwarte gisten en verwanten) snel te kunnen screenen. De detectiegrens was 
0.2 fg DNA.

De tweede moleculaire identificatie-methode is Rolling circle amplification (RCA) 
(Hoofdstuk 7). Deze techniek werd oorspronkelijk ontwikkeld om virus aan te tonen. 
Als we ITS amplicons gebruiken als templates, blijkt deze techniek geschikt te zijn voor 
de identificatie van de drie chromoblastomycosis veroorzakende Fonsecaea species. Het 
gebruiksgemak, de gevoeligheid, de betrouwbaarheid en de lage kosten maken RCA 
aantrekkelijk voor het identificeren van siblings en andere nauw verwante schimmels 
(Kaocharoen et al. 2008; Kong et al. 2008; Zhou et al. 2008).

LAMP blijkt een snelle en gevoelige method te zijn voor de directe amplificatie van 
schimmel DNA in monsters uit de omgeving, maar voor RCA zijn ITS amplicons noodzakelijk. 
Daarentegen kunnen de soorten van het genus Fonsecaea met de LAMP assay niet worden 
onderscheiden, omdat ze in te weinig basen verschillen. Samengevat is RCA meer specifiek 
dan LAMP, maar LAMP is meer gevoelig dan RCA.
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In Hoofdstuk 8 wordt de antifungale gevoeligheid van Fonsecaea soorten gepresenteerd. 
De in vitro gevoeligheid van 55 klinische isolaten van Fonsecaea worden getest tegen 
amphotericine B, itraconazol, voriconazol, posaconazol, caspofungine, fluconazol, 
isavuconazol en anidulafungine door middel van een microdilutie methode zoals beschreven 
in het protocol van het Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI 2008). Alle 
isolaten hadden lage MICs (MIC90s ≤ 0.5 μg/ml) voor PCZ, ITZ, ISA, en VRC; matig actieve 
middelen (MIC90s ≥ 2 μg/ml) waren AMB, CAS, ANI en FLZ. Er waren geen significante 
verschillen in de activiteiten van de onderzochte stoffen tegen F. pedrosoi, F. monophora en 
F. nubica. Deze gegevens zijn van betekenis bij het vaststellen van behandelingsprotocollen 
voor chromoblastomycose patiënten. Snelle en doeltreffende antifungale therapie is 
van het grootste belang om de kans op langduring succes te vergroten. Met moderne 
identificatiemethoden, waarmee de infectieuze soort binnen een dag op naam kan worden 
gebracht, en uitvoerige gegevens over antifungale gevoeligheid kan de therapie aanmerkelijk 
worden verbeterd. 

De behandeling van patiënten met chromoblastomycose blijft niettemin een uitdaging 
(Esterre & Queiroz-Telles 2006) door de invasieve vorm van de schimmel, de muriforme cel, 
die bestand is tegen extreme omstandigheden, en door verschillen in antifungale gevoeligheid 
tussen chromoblastomycose verwante veroorzakers buiten Fonsecaea (Bonifaz et al. 2001). 
In de praktijk zijn verschillende behandelingsschema´s geprobeerd, maar desondanks is 
het ziektebeeld vaak langduring, zijn de genezingspercentages laag, en vlamt de infectie 
vaak weer op. De behandeling kan mede afhangen van de grootte en de ernst van de lesies, 
van de veroorzakende soort, de gezondheidstoestand van de patiënt, en van de localisatie 
van de infectie. In Hoofdstuk 9 geven we een voorbeeld van een ziektegeschiedenis van 
chromoblastomycose veroorzaakt door F. monophora bij een Spaanse boerin. De lesie begon 
36 jaar eerder, toen ze nog in Guinee woonde. De infectie werd succesvol behandeld met 
itraconazol gedurende vier maanden, hoewel het ziektebeeld uiteindelijk toch weer leek 
terug te keren.
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