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Samenvattingg en Conclusies 

MycobacteriumMycobacterium leprae is een zuurvaste, langzaam groeiende, obligaat intracellulaire 
bacteriee die bij voorkeur de Schwann cellen en de macrofagen binnendringt. De snelheid 
waarmeee lepra zich in de gemeenschap verspreidt hangt af van het aantal vatbare en 
infectieuzee individuen in de populatie en de mate van contact tussen die individuen. De 
uitkomstt van infectie is gebaseerd op het vermogen van de gastheer om een adequate 
afweerreactiee te effectueren. Lepra heeft een lange incubatietijd en het duurt over het 
algemeenn twee tot vijf jaar voor de ziekte zichtbaar wordt. In verreweg de meeste 
geïnfecteerdee personen is de cellulaire afweer efficiënt en treden klinische verschijnselen 
niett op (subklinische infectie). Wanneer er wel klinische verschijnselen zijn varieert het 
ziektebeeldd afhankelijk van de afweerreactie van de patiënt, het zogeheten 
"lepraspectrum". . 

Fysiekk en mentaal is lepra een markante ziekte. In het begin kunnen de symptomen van 
lepraa gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Gedurende de ziekte worden de 
huidlaesiess duidelijker en de zenuwen worden onherstelbaar beschadigd, wat resulteert in 
afwijkingenn en handicaps. Het daaruit voortvloeiende stigma leidt tot angst bij zowel de 
patiëntenn als de rest van de bevolking. 

Laesiess bevinden zich vaak op een blootgesteld gedeelte van de huid, maar ze kunnen 
overr het gehele lichaam aangetroffen worden. Er kan sprake zijn van één of meerdere 
laesiess die zeer kunnen verschillen in vorm, uiterlijk en kleur. 

Eenn vroege diagnose is de sleutel tot het onderbreken van de transmissie van lepra. 
Onopgemerktee transmissie wordt vergemakkelijkt door de langzame groei van de 
bacteriën,, de lange incubatietijd van lepra, de langzame ontwikkeling van onherstelbare 
zenuwbeschadigingenn en het stigma van lepra. De diagnose "lepra" is gebaseerd op 
klinischee verschijnselen en symptomen die, na training, kunnen worden herkend door een 
werkerr in de gezondheidszorg. In endemische landen wordt de diagnose 
normaalgesprokenn klinisch vastgesteld op basis van huidlaesies, ongevoeligheid van 
huidlaesies,, verdikte zenuwbanen, en, indien laboratoriumfaciliteiten beschikbaar zijn, op 
basiss van de aanwezigheid van zuurvaste bacteriën in de huid. 

Hett aantonen van antistoffen tegen M.leprae middels serologische technieken is een 
indirectt bewijs voor een aanwezige infectie. Serologische technieken zijn nuttig bij het 
volgenn van de patiënt gedurende behandeling, voor het vaststellen van de prevalentie van 
dee ziekte en voor het onderzoeken van de verspreiding van de infectie in de gemeenschap. 
Opp dit moment is the ELISA voor het aantonen van IgM antistoffen tegen PGL-I de 
belangrijkstee serologische techniek, maar deze test is te ingewikkeld om te gebruiken in 
dee meeste gebieden waar lepra een gezondheidsprobleem vormt. Een eenvoudige test is 
dringendd nodig om het gebruik van serologic voor leprabestrijding te vergemakkelijken. 
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Chapterr VII 

Ditt proefschrift beschrijft de ontwikkeling, evaluatie en toepassing van een eenvoudige 
"dipstick""  test (ML Dipstick) voor het aantonen van IgM antistoffen tegen M. leprae 
PGL-I. . 

Hoofdstukk 1 is een algemene inleiding over lepra. Epidemiologie, klinische diagnose, 
classificatie,, behandeling en bestrijding worden beschreven, gevolg door een uitgebreid 
overzichtt van de kennis op het gebied van lepraserologie. 

Hoofdstukk 2 beschrijft de ontwikkeling van de ML Dipstick voor het aantonen van IgM 
antistoffenn tegen M.leprae PGL-I. Een hoge mate van overeenkomst tussen de ELISA en 
dee dipstick werd gevonden bij het testen van 435 serummonsters. Er werd geen significant 
verschill  tussen de dipstick en de ELISA gevonden met betrekking tot seropositiviteit in 
groepenn leprapatiënten, huishoudcontacten en controlepersonen. De interpretatie van 
dipstickk resultaten als "positief' of "negatief' was eenduidig. De test is onafhankelijk van 
enigerleii  apparatuur. Samen met de zeer stabiele reagentia maakt dit de test robuust en 
geschiktt voor gebruik in de tropen. 

Hoofdstukk 3 beschrijft een verdere vereenvoudiging van de ML Dipstick door het gebruik 
vann bloed in plaats van serum en een evaluatie van werking van de test in het lepra 
endemischee gebied Amazonas in Brazilië. De overeenkomst met de "goudstandaard" 
ELISAA was 94,9%. Deze eenvoudige test zou kunnen worden gebruikt door de meer 
periferee echelons van de gezondheidszorg voor het identificeren van personen met een 
verhoogdd risico op het ontwikkelen van lepra, bij voorbeeld onder contacten van 
leprapatiënten. . 

Classificatiee van leprapatiënten in paucibacillair (PB) en multibacillair (MB) bepaalt de 
duurr van de behandeling. MB patiënten worden 24 maanden lang behandeld met een 
maandelijkss combinatietherapie bestaande uit rifampicine, clofazimine en dapson onder 
begeleiding,, terwijl PB patiënten gedurende 6 maanden behandeld worden met 
rifampicinee en dapson. 
Menn gaat ervan uit dat MB patiënten de belangrijkste bron van transmissie zijn. Daarom 
iss het extra belangrijk MB patiënten op tijd en correct te diagnosticeren. Verkeerde 
classificatiee verhoogt het risico op recidief ten gevolge van onvoldoende behandeling 
wanneerr een MB patiënt als PB is geclassificeerd. Hierdoor wordt ook de tijd dat de 
patiëntt infectieus is verlengd. 

Hoofdstukk 4 laat zien hoe de ML Dipstick kan bijdragen aan een verbeterde classificatie 
vann leprapatiënten voor behandelingsdoeleinden. In dit hoofdstuk werden de resultaten 
vann de ML Dipstick gecombineerd met de klinische classificatie gebaseerd op het tellen 
vann het aantal laesies. De resultaten werden vergeleken met de classificatie gebaseerd op 
dee bacteriologische index. In deze studie werden 264 leprapatiënten onderzocht. De 
classificatiee op basis van het aantal laesies was 85% gevoelig en 81% specifiek (de 
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Samenvattingg en Conclusies 

bacteriologischee index werd gebruikt als goudstandaard) voor het aantonen van MB 
gevallenn in de studiepopulatie. De gevoeligheid zou hoger zijn geweest wanneer de 
patiëntenn zouden zijn geclassificeerd op basis van een combinatie van aantal laesies en 
dipstickk resultaat. Deze combinatiemethode was 94% gevoelig en 77% specifiek, wat een 
vooruitgangg van 9% in de gevoeligheid is vergeleken met alleen laesies tellen. The 
resultatenn van deze studie wijzen erop dat het testen met de dipstick van alle patiënten die 
oorspronkelijkk als PB waren geclassificeerd met laesies tellen een significante bijdrage 
kann leveren aan een verbeterde classificatie van leprapatiënten voor 
behandelingsdoeleinden. . 

Mett de integratie van de leprabestrijding in de algemene gezondheidszorg zullen diagnose 
enn classificatie voornamelijk in handen komen van minder ervaren gezondheidswerkers. 
Verkeerdee classificatie leidt tot een hoger risico op recidief. De identificatie van patiënten 
mett hoge antistoftiters kan dienen voor het opsporen van patiënten die een groot aantal 
bacteriënn bij zich dragen en die dus een langere behandeling zouden moeten ondergaan. 

Hoofdstukk 5 onderzoekt of de ML Dipstick in staat is om patiënten te identificeren die een 
verhoogdd risico lopen op recidief na behandeling. De gevoeligheid van de dipstick voor 
hett ontdekken van MB patiënten was 85,1%, de specificiteit 77,7%. We vonden dat van 
dee 71 dipstick negatieve PB patiënten 35,2% klinisch genezen was na behandeling, 
vergelekenn met slechts 9,5% van de 21 dipstick positieve PB patiënten. Negen van de 170 
(5,3%)) patiënten in de studiepopulatie kregen een recidief in de 5 jaar dat ze na 
behandelingg gevolgd werden. Zeven hiervan waren MB patiënten, die allemaal dipstick 
positieff  waren. Twee PB patiënten kregen een recidief, waarvan er één dipstick negatief 
enn één dipstick positief was. We kunnen concluderen dat dipstick positiviteit een 
risicofactorrisicofactor is voor de toekomstige ontwikkeling van een recidief, in het bijzonder in die 
groepenn patiënten die een verkorte behandeling ontvingen, en dat de dipstick kan worden 
gebruiktt als een extra, eenvoudige methode voor de classificatie van patiënten en het 
identificerenn van die patiënten die een verhoogd risico hebben een recidief te 
ontwikkelen. . 

Hoofdstukk 6 beschrijft de resultaten van een epidemiologisch onderzoek dat werd 
uitgevoerdd in Brazilië en waarbij de ML Dipstick werd gebruikt voor het aantonen van 
seropositiviteitt onder 7073 schoolkinderen in 3 verschillende lepra-endemische 
provincies.. Er werd onderzocht of seropositiviteitscijfers gerelateerd konden worden aan 
lepraa detectiecijfers en of seropositiviteit gebruikt kon worden als een proximale indicator 
voorr de voorspelling van de lepra-incidentie in andere gebieden. Als zodanig zou deze 
benaderingg nuttig kunnen zijn voor de evaluatie van het effect van 
bestrijdingsmaatregelen.. Dit onderzoek laat een wijd variërende distributie van 
seropositiviteitt zien in de gemeenschappen, die onafhankelijk was van het aantal 
lepragevallenn dat aangetoond werd. Verschillen in de seropositiviteitspatronen van ELISA 
enn dipstick werden niet aangetoond. Gebaseerd op deze resultaten is het nog niet mogelijk 
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Chapterr VII 

omm definitieve conclusies te trekken met betrekking tot de hypothese dat seropositiviteit 
enn lepraprevalentie in een gemeenschap een verband vertonen. 

Samenvattendd laat dit onderzoek zien dat de ML dipstick een eenvoudige en robuuste test 
is,, geschikt voor gebruik in de tropen. De verkregen resultaten correleerden goed met de 
ELISAA resultaten en de ML Dipstick kan gebruikt worden met zowel serum als bloed. 
Ookk werd aangetoond dat de ML Dipstick gebruikt kan worden als een aanvullende 
methodee bij de classificatie van leprapatiënten als PB of MB voor 
behandelingsdoeleindenn en voor het identificeren van patiënten die een verhoogd risico 
lopenn op een recidief. De test kan gebruikt worden voor het vroegtijdig opsporen van 
infectiee in contacten. In die hoedanigheid heeft de test een brede toepasbaarheid in de 
leprabestrijdingg en kan de ML Dipstick een waardevolle bijdrage vormen voor het 
diagnostischh arsenaal van de lepra veldwerker. 
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