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That rug really tied the room together. 
 
- Jeffrey "The Dude" Lebowski 
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Samenvatting 

Tuberculose (TBC), in de volksmond ook wel bekend als de tering of de witte pest, wordt 

veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Enkele van de meest 

karakteristieke symptomen zijn aanhoudende hoest (al dan niet met bloed), pijn op de 

borst, gewichtsverlies, koorts en nachtzweet. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

schat dat er wereldwijd jaarlijks 8,5 miljoen mensen ziek worden en er bijna 1,5 miljoen 

mensen sterven aan de gevolgen van TBC. Meer dan 90% van deze ziekte- en 

sterftegevallen vindt plaats in ontwikkelingslanden.  

TBC is een van de oudste infectieziekten, maar toch was het pas in 1882 dat Robert 

Koch de tuberculosebacterie ontdekte en aanwees als de ziekteverwekker. Deze 

ontdekking was een doorbraak voor de tuberculosebestrijding. De traditionele en nog 

steeds meest gebruikte methode voor de diagnose van TBC is directe detectie met 

behulp van lichtmicroscopie. Andere manieren om TBC vast te stellen, veelal gebruikt in 

beter uitgeruste laboratoria, zijn röntgenfotografie, immunologische tests of snelle 

kweektechnieken. Ook zijn er veel genetische tests ontwikkeld, niet alleen om het type 

bacterie vast te stellen, maar ook om andere karakteristieken te bepalen, zoals 

genotypische familie of antibioticaresistentie. De sensitiviteit en specificiteit van al 

deze methoden variëren aanzienlijk. 

De standaardbehandeling van longtuberculose bestaat uit zes maanden chemotherapie 

met vier antibiotica; combinatietherapie is de meest effectieve behandeling van TBC, 

omdat het de kans op antibioticaresistentie beduidend verkleint. De behandeling van 

resistente TBC is minder gestandaardiseerd, onder andere omdat het resistentieprofiel 

bepalend is voor welke tweedelijnsantibiotica moeten worden toegediend.  

In M. tuberculosis ontstaat antibioticaresistentie voornamelijk door het optreden van 

(punt)mutaties in het genoom van de bacterie in specifieke genen. Dit kan voorkomen 

als de patiënt een ineffectieve of onvolledige behandeling heeft ontvangen. Resistente 

vormen van TBC die behandeld worden met de standaardtherapie hebben meer kans om 

meervoudige resistentie (i.e. resistentie tegen meer dan één antibioticum) te 

ontwikkelen. De belangrijkste vorm hiervan is MDR (multiresistentie), resistentie tegen 

in ieder geval isoniazide en rifampicin; dit is een sterke indicator voor de uitkomst van 

de behandeling. Gedetailleerde analyse van MDR clusters heeft uitgewezen dat 

resistente TBC zich kan verspreiden, waarmee aangetoond is dat besmetting met MDR-

TBC niet alleen een risico is voor de patiënt, maar ook voor diens omgeving. 

Resistente TBC, in het bijzonder MDR-TBC, is moeilijker te genezen dan de gevoelige 

variant; patiënten die besmet zijn met MDR-TBC dienen gemiddeld twee jaar behandeld 

te worden. Daarbij komt dat de benodigde medicijnen meer ongewenste bijwerkingen 

hebben en veelal minder beschikbaar zijn dan de eerstelijns antibiotica. Vroege 
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opsporing van resistente vormen van TBC is dus essentieel voor effectieve bestrijding 

van de ziekte; de WHO adviseert daarom dat diagnose van TBC altijd gevolgd wordt 

door bepaling van gevoeligheid voor de meest gebruikte anti-TBC medicijnen. 

De meest gangbare methode voor gevoeligheidsbepalingen is door middel van 

fenotypische tests waarbij geïsoleerde TBC stammen gegroeid worden op groeibodems 

die antibiotica bevatten, hetzij op vast medium, hetzij in vloeibare culture. Daarnaast 

zijn er tal van moleculaire tests beschikbaar die bepaalde resistentieprofielen kunnen 

aantonen door het identificeren van resistentiemutaties in het bacterieel DNA. 

Moleculaire tests leveren de benodigde informatie vele malen sneller dan de 

fenotypische tests, maar de gevoeligheid varieert per antibioticum en vaak zijn een 

goed uitgerust laboratorium en opgeleid personeel een vereiste. 

Tuberculose kan in principe veroorzaakt worden door alle leden van het M. tuberculosis 

complex, een groep van nauwverwante soorten, waartoe ook M. africanum, M. bovis, M. 

microti en M. canetti behoren. Er wordt gedacht dat deze groep zich ca. 30.000 jaar 

geleden heeft afgesplitst van een vooroudersoort en dat elk van de leden zich 

vervolgens aan de voornaamste gastheer heeft aangepast.  

Binnen de M. tuberculosis soort (s.s.) zijn er ook weer verschillende fylogenetische 

groepen te onderscheiden. Voor het identificeren van deze verschillende M. tuberculosis 

genotypen zijn enkele veelgebruikte technieken ontwikkeld, allen gebaseerd op het 

aantonen van de onderlinge genetische verschillen. Afhankelijk van het onderscheidend 

vermogen van deze typing tools, kunnen zij worden ingezet om de prevalentie van de 

verschillende genotypen in een regio en/of transmissiepatronen te bepalen.  

Door de informatie van deze typeringstechnieken te combineren met epidemiologisch 

onderzoek is gebleken dat sommige stammen vaker geassocieerd zijn met grote 

clusters of met MDR (of beiden) en dus fitter zijn. Het is tot op heden nog onduidelijk of 

dit reproductieve succes zijn oorsprong vindt in de genetische opmaak van deze 

stammen of dat andere factoren hiervoor bepalend zijn. 

Er zijn al veel studies gewijd aan antibioticaresistentie en de evolutie van M. 

tuberculosis. Er is echter nog veel onduidelijk over de moleculaire mechanismen die ten 

grondslag liggen aan het ontstaan, de selectie en de verspreiding van resistente TBC. In 

dit proefschrift staan onderzoeken beschreven die het belang en de invloed van 

specifieke factoren op de ontwikkeling van antibioticaresistentie en de evolutie van 

resistente M. tuberculosis stammen als doel hadden. Hierbij is voornamelijk gebruik 

gemaakt van in vitro modellen en moleculaire technieken. Voorts heb ik mij gericht op 

de mogelijkheid om resistente en/of anderszijds (genetisch) opmerkelijke stammen 

tijdig te detecteren. 
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In hoofdstuk 2 hebben we het spectrum en de frequentie van mutaties bepaald van een 

M. tuberculosis laboratoriumstam die resistent is tegen rifampicine, maar gevoelig voor 

rifabutine. Deze stoffen behoren beiden tot de rifamycines. Rifamycine-

resistentiemutaties zijn meestal beperkt tot een 81-bp regio in het rpoB gen, wat 

codeert voor de  subunit van RNA polymerase.  In klinische isolaten zijn S531L en 

H526Y de meest voorkomende resistentie mutaties en in vitro geselecteerde mutanten 

vertonen dezelfde mutaties.  Na een tweede selectieronde met rifabutine vertoonde de 

laboratoriumstam, die een rpoB S522L mutatie had, een afwijkend spectrum van 

mutaties in rpoB en observeerden we bovendien een verhoogde mutatiefrequentie ten 

opzichte van de wildtype stam. Deze resultaten suggereren dat bepaalde (de novo) 

mutaties het verwerven van daaropvolgende mutaties, en daarmee de evolutionaire 

pathways, kunnen beinvloeden; een soortgelijk resultaat behaalden we voor het 

onderzoek beschreven in hoofdstuk 6. 

In hoofdstuk 3 ga ik dieper in op dit fenomeen door te onderzoeken wat voor 

mechanisme er ten grondslag aan kan liggen. Overleving van de novo M. tuberculosis 

mutanten, bijvoorbeeld resistente stammen, is mogelijk geassocieerd met 

stressreacties, die de mate van adaptatie (tijdelijk) kunnen verhogen. 

In een panel van isogene rpoB mutanten hebben we de baseline recA en dnaE2 expressie 

vergeleken met die van de wild-type ouderstam. De rpoB H526Y en S531L mutanten, die 

in klinische isolaten het vaakst voorkomen, vertoonden geen significant verhoogde 

expressie vergeleken met de ouderstam. Echter, voor de S522L, H526D, S531W en 

S522L/V176F mutanten hebben we een significant verhoogde expressie voor dnaE2 

(respectievelijk 2.17, 3.21, 4.33 en 3.81 maal), maar niet voor recA geobserveerd. De 

biologische relevantie van deze resultaten is niet eensluidend aangetoond, maar geven 

waarschijnlijk aan dat de minder vaak voorkomende mutanten middelmatig gestrest 

zijn door de specifieke mutatie in rpoB. Daarnaast is het een mogelijke verklaring voor 

het afwijkende mutatiespectrum en de –frequentie voor de S522L-mutanten 

beschreven in hoofdstuk 2. 

Het genoom van M. tuberculosis is uitermate geconserveerd vergeleken met andere 

bacteriële pathogenen. Door deze genetische stabiliteit kunnen de verschillende 

fylogenetische groepen en resistente stammen aan hun specifieke mutatiepatronen 

herkend worden. In hoofdstuk 4 beschrijf ik de ontwikkeling en validatie van een 

moleculaire methode, waarmee de vaststelling van antibioticaresistentie gecombineerd 

kan worden met de identificatie van genotypische familie. Deze techniek is gebaseerd 

op de detectie van meerdere verspreide genetische markers in het M. tuberculosis 

genoom  met behulp van Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA).  

Achttien genetische markers die informatie verschaffen over antibioticaresistentie en 

de fylogenetische lijn werden geselecteerd voor inclusie. Zestien hiervan konden met 

100% sequentiespecifiteit aangetoond worden. De assay is gevalideerd op een collectie 

van 47 klinische M. tuberculosis isolaten en de resultaten werden vergeleken met eerder 
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uitgevoerde gevoeligheidsbepalingen en genotyperingen; 71% van de 

rifampicineresistentie en 80% van de isoniazideresistentie werd geïdentificeerd met de 

MLPA assay en er was een zeer goede correlatie met de genotypering. Door de 

flexibiliteit wat betreft de genetische markers die worden gedetecteerd (meer, minder 

of andere), heeft de MLPA het potentieel om meerdere diagnostiche tests te vervangen. 

Behalve de in hoofdstuk 4 beschreven toepassing, kan de MLPA assay ook ingezet 

worden voor moleculair onderzoek; hoofdstuk 5 beschrijft de studie naar de 

ontwikkeling van isoniazide-resistentie in vitro, waarbij we gebruik maakten van een M. 

tuberculosis laboratoriumstam. De hoge  prevalentie van isoniazide monoresistentie in 

klinische isolaten wordt vaak toegeschreven aan een hoge mutation rate voor deze 

eigenschap, hoewel sluitend bewijs om deze theorie te onderbouwen ontbreekt. In 

deze studie hebben we spontane isoniazide-resistente mutanten in vitro geselecteerd 

en gekarakteriseerd met de MLPA assay. Daarnaast hebben we de mutation rate voor 

zowel isoniazide als rifampicine bepaald. De mutation rate voor isoniazide (3.2x10-7) 

was weliswaar veel hoger dan voor rifampicine (9.8x10-9), maar het meest voorkomende 

mutatiemechanisme was (gedeeltelijke of gehele) deletie van katG, een catalase-

peroxidase. Geen van de 120 geselecteerde mutanten bleek, ongeacht de 

selectieprocedure, een katG-S315T dan wel een inhA-C(-)15T mutatie te hebben, de 

twee meest voorkomende klinische mutaties. Wij concluderen uit deze resultaten dat, 

met een frequentie voor de klinische mutaties van minder dan 0.8%, de in vitro mutation 

rate niet zonder meer een verklaring is voor de hoge prevalentie van isoniazide-

resistentie in vivo. 

Het onderzoek naar mutation rate en mutatie-spectrum is voortgezet en beschreven in 

hoofdstuk 6. In deze studie hebben we de invloed onderzocht van genotype en 

bestaande resistentie-mutaties op de mutation rate en het mutatie-spectrum. We 

maakten hierbij gebruik van een in vitro model for rifampicine-resistentie en een 

collectie van goed gekarakteriseerde M. tuberculosis stammen. Het gebruik van twee 

verschillende experimentele benaderingen voor de selectie van in vitro resistente 

mutanten stelde ons in staat om te bepalen of mutaties in een bepaalde genetische 

achtergrond meer kans hadden om te onstaan of om te overleven. Het 

resistentiemechanisme werd bepaald door middel van MLPA of het sequencen van rpoB 

en voor alle stammen in deze studie werd de mutation rate bepaald.  

Het meest opvallende resultaat was dat het rifampicine-mutatiespectrum van een 

isogene collectie isoniazide-mutanten drastisch was verschoven naar rpoB-S531L ten 

opzichte van de ouderstam. Daarnaast vertoonde een van deze isoniazide-mutanten 

een tien keer hogere mutation rate voor rifampicine (5.71x10-7) dan de ouderstam (5.46-

7.44x10-8). Er waren geen systematische verschillen in mutation rate of mutatie-

spectrum gevonden tussen de verschillende genotypen. Wij concluderen dat de 

relatieve fitness van (de novo) mutanten zeer bepalend kan zijn voor het 

mutatiespectrum en daarbij de evolutionaire pathways die mogelijk zijn. Voorts 
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concluderen wij dat, tegen de juiste genetische achtergrond, sommige 

(resistentie)mutaties zeer succesvol verspreid kunnen worden. 

 

In hoofdstuk 7 hebben we onderzocht of heteroresistentie (gelijktijdig voorkomen van 

resistente en gevoelige bacteriën) in patiëntensamples in een tijdig stadium 

gedetecteerd kan worden. Moleculaire tests voor het bepalen van antibioticaresistentie 

zijn gebaseerd op het detecteren van specifieke mutaties in het bacteriële genoom die 

geassocieerd zijn met resistentie. Het grootste nadeel aan deze tests is dat bijna nooit 

alle antibioticaresistentie wordt geïdentificeerd, waarschijnlijk omdat voor veel 

antibiotica de mogelijke resistentiemutaties verspreid zijn over het M. tuberculosis 

genoom of onbekend zijn. Een alternatieve verklaring is dat patiënten geïnfecteerd 

kunnen zijn door genetisch verschillende mycobacteriële populaties en dat, in de 

ontwikkeling van antibioticaresistentie, slechts sommige van deze populaties resistent 

zijn. Een sample genomen in dit vroege stadium zal dan heterogeen zijn, in ieder geval 

voor resistentie, waarbij de resistente subpopulatie niet genoeg vertegenwoordigd is 

om boven de detectielimiet van genetische test uit te komen. 

In deze studie hebben we de genetische basis van de resistentie voor 

tweedelijnsantibiotica ofloxacine en amikacine onderzocht in de eerst beschikbare M. 

tuberculosis isolaten alsook in de follow-up isolaten van patiënten met pre-XDR en XDR-

tuberculose. DNA sequentie analyse van deze samples toonde aan dat wat betreft 

ofloxacine er 34/162 eerste isolaten waren met heteroresistentie (meerdere allelen in 

gyrA), waarvan in één sample twee verschillende genotypische families herkend konden 

worden (mixed infection). De resultaten voor de follow-up samples waren heterogeen; 

zowel selectie van één enkele mutant als persistentie van heteroresistentie en zelfs 

opkomst van weer andere mutaties werden geobserveerd. Wat betreft amikacine waren 

er 12/140 eerste isolaten die heteroresistent waren (wildtype en mutante sequentie in 

rrs-1401). Voor 3/12 patienten waren er follow-up samples beschikbaar en in 2/3 bleek 

dat de resistente kloon de overhand had genomen. 

De resultaten geven een goed beeld van de veranderende mycobacteriële 

populatiestructuur tijdens behandeling met antibiotica en tonen ook aan dat de huidig 

beschikbare genetische test (nog) niet in staat zijn om antibioticaresistentie volledig 

uit te sluiten met één enkel sample. 

In hoofdstuk 8 beschrijf ik de methode en initiële validatie van de uitgebreide MLPA 

assay (van 17-plex naar 47-plex) die ik in hoofdstuk 4 beschreef. Bovendien werd de 

analyse via capillaire elektroforese verruild met analyse op een bead-based array, het 

Luminex MAGPIX systeem, wat de gelijktijdige detectie van 50 analyten mogelijk 

maakt. We hebben 88 M. tuberculosis stammen geanalyseerd, en de resultaten 

vergeleken met informatie verkregen uit andere tests. In totaal hebben we 3059 

karakteristieken getest, waarvan er 3034 (99.2%) consistent waren met eerdere 

moleculaire tests. Er werden 2056 (67.2%) direct ondersteund door andere moleculaire 
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technieken en 978 (32.0%) waren consistent maar werden niet direct ondersteund door 

andere moleculaire technieken. De overige 25 waren inconsistent of conflicteerden met 

resultaten van andere technieken. Vier van de 47 markers die ontworpen waren voor de 

MLPA gaven ongewenste resultaten; twee veroorzaakten valspositieve resultaten, 

terwijl de andere twee niet functionaal waren en dus geen resultaten gaven. 

Met de vernieuwde versie van onze MLPA assay is het mogelijk om mutaties te 

detecteren die resistentie bewerkstelligen tegen de belangrijkste eerstelijns- en 

tweedelijnsantibiotica. Tegelijkertijd wordt er informatie verschaft over het bacteriële 

genotype, daar de MLPA markers bevat waarmee een M. tuberculosis stam ingedeeld 

kan worden in één van 16 verschillende fylogenetische groepen van het MTB-complex of 

in één van de non-Mycobacterium tuberculosis (NTM) groepen. Het ontwerp van deze 

MLPA assay, met hiërarchische markers, leent zich bij uitstek voor de detectie van 

heteroresistentie en mixed infections. Al deze eigenschappen maken de MLPA 

aantrekkelijk voor routinematig gebruik in gebieden waar resistente TBC endemisch is. 

Er zijn momenteel studies gaande die de toepasbaarheid van MLPA in deze gebieden 

onderzoeken. 

Dit proefschrift is gebaseerd op studies die voornamelijk in vitro zijn uitgevoerd. Een 

simplificatie van het te bestuderen verschijnsel is hierbij inherent, maar het stelde ons 

wel in staat enkele biologische processen op een gecontroleerde en reproduceerbare 

manier te onderzoeken. Belangrijk hierbij is de interpretatie van de resultaten: zo is de 

heersende aanname dat een hoge mutation rate verantwoordelijk is voor de hoge 

prevalentie van isoniazide (mono)resistentie. Reden voor deze aanname is de hoge in 

vitro mutation rate bepaald voor isoniazide. Echter, hier hebben wij aangetoond dat het 

aannemelijker is dat deze vergelijkbaar is met de mutation rate voor andere antibiotica 

(hoofdstuk 5). Aan de andere kant heeft het gebruik van het in vitro model tot minder 

stricte selective sweeps geleid, waardoor er waarschijnlijk in hoofdstuk 5 en 7 meer 

mutanten overleefden dan in vivo. Desalniettemin hebben we kunnen observeren dat 

bepaalde (resistentie)mutaties een verandering in het mutatiespectrum en dus 

evolutionaire pathway teweeg kunnen brengen (hoofdstuk 2 en 7). Het is aannemelijk 

om te stellen dat dit ook in vivo gebeurt, gezien het feit dat MDR-TBC isolaten bijna 

altijd dezelfde resistentiemutaties dragen. Detectie van resistente TBC met genetische 

tests, zoals de MLPA assay, zal dan ook een hoge sensitiviteit voor deze mutaties 

hebben (hoofdstuk 4 en 8). Hoofdstuk 6 laat zien dat hoe dan ook vroege detectie van 

(MDR-)TBC wenselijk is; in vivo onderzoek  naar de ontwikkeling van resistentie tijdens 

behandeling moet verder uitwijzen of het noodzakelijk is om dit meerdere keren tijdens 

het behandelingsproces te doen. Om de juiste behandeling te geven, is het van belang 

om onderscheid te maken tussen ontwikkeling van resistentie in de patient, of super- of 

herinfectie met een nieuwe M. tuberculosis stam. Ook hier is de MLPA bij uitstek voor 

geschikt (hoofdstuk 4, 5 en 8). Voorts hebben wij aannemelijk gemaakt dat bepaalde 

eigenschappen, zoals voorkeur voor mutatiespectrum, adaptatievermogen en wellicht 

zelfs neiging tot clustervorming, niet per se specifiek zijn voor één genotypische 
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familie, als wel voor (sub)klonen (hoofdstuk 7). Deze hypothese wordt ondersteund 

door het feit dat slechts twee stammen samen verantwoordelijk zijn voor meer dan 75% 

van de MDR-TBC gevallen in Europa. 

Gezien de mogelijke implicatie én de dreiging van MDR-TBC, verdienen de in dit 

proefschrift onderzochte mechanismen en verschijnselen nadere bestudering in vivo.

 

   




