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Tuberculosee is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door Mycobacterium 
tuberculosis.tuberculosis. Het kan zowel de longen (long- of pulmonale tuberculose) als 
anderee delen van het lichaam aantasten (extrapulmonale tuberculose). 
Wereldwijdd is tuberculose een enorm volksgezondheidsprobleem. Elk jaar 
stervenn ongeveer 2 miljoen mensen aan tuberculose. In Nederland is 
tuberculosee echter in de eliminatiefase: de laatste jaren zijn er slechts 
ongeveerr 1500 nieuwe patiënten per jaar. Onderzoek naar de transmissie van 
M.M. tuberculosis is mogelijk met DNA fingerprinting. Echter, er bestaan nog 
steedss controverses over de interpretatie van DNA fingerprinting en over de 
toepassingg van DNA fingerprinting in epidemiologisch onderzoek. 

Dee algemene inleiding (Hoofdstuk 1) behandelt tuberculose als 
volksgezondheidsprobleem,, de epidemiologie van tuberculose, 
tuberculosebestrijding,, hoe transmissie van M. tuberculosis te bestuderen, 
dee technische achtergrond van DNA fingerprinting, en de toepassing van een 
specifiekee fingerprint techniek, de \S6110 restriction fragment length 
polymorphismm (RFLP) typering. 

Voorr de evaluatie van RFLP typering is de stabiliteit van \S6110 RFLP 
patronenn in de tijd cruciaal, omdat instabiliteit van de patronen zou kunnen 
leidenn tot een onderschatting van recente transmissie, en lange-termijn 
stabiliteitt zou kunnen leiden tot een overschatting van transmissie. Daarom 
bestudeerdenn we de stabiliteit van \S6110 RFLP patronen in de tijd 
(Hoofdstukk 2). We kwantificeerden de kans op veranderingen in \S6110 RFLP 
patronenn door een analyse van seriële M. tuberculosis isolaten van 546 
patiëntenn uit de periode medio 1986 tot december 1996. Van twee patiënten 
wekenn de RFLP patronen van herhaalisolaten dermate af van die van het 
primairee isolaat dat we concludeerden dat het om re-infectie ging. Deze 
patiëntenn lieten we buiten beschouwing. Van de 544 patiënten hadden 25 
(4.6%)(4.6%) herhaalisolaten met RFLP patronen die verschilden van de patronen 
vann de primaire isolaten. De veranderingen in deze variante stammen waren 
klein.. We namen aan dat de afbraak van RFLP patronen exponentieel 
verloopt,, dat de verandersnelheid van RFLP patronen van M. tuberculosis 
constantt is, en dat de veranderingen in de RFLP patronen optreden tussen de 
dataa waarop primaire en herhaalisolaten waren verkregen. Met deze 
aannamess berekenden we voor de eerste drie maanden na de diagnose een 
kanss op het vinden van niet te onderscheiden RFLP patronen van 
M.M. tuberculosis isolaten van de zelfde patiënt, hetgeen geëxtrapoleerd kon 
wordenn naar een halfwaardetijd van \S6110 RFLP van M. tuberculosis: 3.2 
jaarr (BI95%:2.1-5.0). Deze halfwaardetijd bevestigt de bruikbaarheid van 
\S6110\S6110 RFLP typering voor het detecteren van recente transmissie. De 
associatiee tussen variante M. tuberculosis isolaten en extrapulmonale ziekte 
suggereertt dat de kans op verandering zou kunnen variëren voor 
verschillendee groeiomstandigheden van de bacteriën. 
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Bijj het screenen van \S6110 RFLP patronen van M. tuberculosis isolaten om 
recentee transmissie te identificeren ontstaan praktische problemen bij de 
interpretatiee van banden met een lage intensiteit (LIBs). Daarom hebben we 
dee aard en de routine-interpretatie van LIBs in \$6110 RFLP patronen 
onderzochtt (Hoofdstuk 3). Twee fingerprint beoordelaars bestudeerden 
onafhankelijkk van elkaar de aanwezigheid van LIBs in 1277 \S6110 RFLP 
patronenpatronen die routinematig waren verkregen in de periode van juni 1997 tot 
meii 1998. Een ervaren derde beoordelaar evalueerde de geïdentificeerde 
LIBs.. Achtergrondpatronen met meerdere vage banden, indicatief voor 
meervoudigee infecties, werden niet gevonden. LIBs werden gedetecteerd in 
944 van de 1277 RFLP patronen (7.4%). De mate van overeenstemming tussen 
beoordelaarss over LIBs in RFLP patronen was laag. Vanwege de subjectieve 
beoordelingg van LIBs construeerden wij objectieve criteria om LIBs te 
beoordelen:: banden met een hoogte boven 15% van de gemiddelde hoogte 
vann alle banden in een RFLP patronen dienen beschouwd te worden als 
bandenn met een normale intensiteit, banden met een hoogte tussen 10 en 
15%% van de gemiddelde hoogte dienen gemerkt te worden als LIBs, en 
bandenn met een hoogte beneden 10% van de gemiddelde hoogte zouden niet 
geregistreerdd moeten worden. Natuurlijk beïnvloedde de interpretatie van 
LIBss het percentage M. tuberculosis isolaten dat identiek werd beschouwd. 
Dee aard van LIBs is onderzocht door \S6110 RFLP typering van cultures van 
enkelee kolonies (single-colony cultures (SCCs)) van isolaten met LIBs in hun 
RFLPP patronen en door experimenten waarin DNA van twee verschillende 
M.M. tuberculosis isolaten werd gemengd. RFLP typering van SCCs liet zien dat 
LIBss in RFLP patronen verklaard kunnen worden door de aanwezigheid van 
tweee bacteriële populaties. Dit suggereert dat veranderingen in \S6110 RFLP 
inn bacteriële populaties in een patiënt geleidelijk verlopen. Een tweede 
stamm kon worden gedetecteerd als 10 tot 30% of 70 tot 90% van het DNA dat 
nodigg is voor RFLP typering afkomstig was van een tweede stam. 

Aangezienn het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
routinematigg M. tuberculosis isolaten test die worden ingezonden door 44 
periferee laboratoria in Nederland, kan het RIVM fout-positieve testresulaten 
detecteren,, gebaseerd op de interpretatie van \S6110 RFLP patronen van 
M.M. tuberculosis. We combineerden deze testresultaten met laboratorium- en 
patiënteninformatiee en onderzochten risicofactoren voor en consequenties 
vann fout-positieve M. tuberculosis kweken (Hoofdstuk 4). Per definitie was 
eenn kweek fout-positief (i) als de DNA fingerprint van het isolaat identiek 
wass aan dat van een isolaat van een andere patiënt die verwerkt was binnen 
77 dagen in hetzelfde laboratorium, (ii) als het isolaat was verkregen van een 
patiëntt zonder klinische verschijnselen van tuberculose, en/of (iii) als het 
fout-positievee testresultaat werd bevestigd door het perifere laboratorium 
en/off de tuberculose-arts van de GGD. De incidentie van fout-positieve 
M.M. tuberculosis kweken in de periode van 1993 tot 2000 was 213 op de 8889 
isolatenn (2.4%). De totale incidentie van fout-positieve kweken ging in de 
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loopp der jaren omlaag, van 3.9% in 1993 tot 1.1% in 2000. Advies over de 
preventiee van laboratoriumkruiscontaminaties en de terugrapportage van het 
RIVMM aan de perifere laboratoria hebben wellicht bijgedragen aan het 
terugdringenn van de incidentie van fout-positieve kweken. We onderzochten 
mett enquêtes aan perifere laboratoria mogelijke risicofactoren voor fout-
positievee kweken. Laboratoria met fout-positieve kweken verwerkten vaker 
minderr dan 3000 monsters per jaar (P<0.05). In de periode van 1995 tot 1999 
haddenn 119 patiënten een fout-positieve kweek. Met een enquête aan GGD-
enn verkregen we informatie over 110 patiënten met een bevestigde fout-
positievee kweek. Van hen werden er 40 (36%) officieel aangegeven aan de 
Inspectiee voor de Gezondheidszorg, werden er 34 (31%) behandeld, en 
werdenn er 15 (14%) opgenomen in het ziekenhuis. Contactonderzoek werd 
gestartt voor 18 (16%) van de 110 patiënten. Dus alhoewel fout-positieve 
testresultatenn slechts weinig patiënten betrof hadden ze wel ernstige 
consequentiess voor individuele patiënten en hun omgeving. Deze studie 
toondee aan dat de toepassing van DNA fingerprinting om fout-positieve 
M.M. tuberculosis kweken te detecteren en terugrapportage aan perifere 
laboratoriaa bruikbare instrumenten zijn om de kwaliteit van 
laboratoriumprocessenn en de kwaliteit van de medische zorg te verbeteren. 

Omdatt kennis over het relatieve belang van re-infectie aan de totale 
tuberculosee morbiditeit implicaties heeft voor de tuberculosebestrijding 
hebbenn we RFLP typering gebruikt om exogene re-infectie als oorzaak van 
recidievee tuberculose onderzocht (Hoofdstuk 5 and 6). In Hoofdstuk 5 
gebruiktenn we historische patiëntgegevens en recente DNA fingerprint 
resultatenn van M. tuberculosis isolaten om onder Nederlandse 
tuberculosepatiëntenn die gediagnosticeerd waren in de periode van 1994 tot 
19977 en aangaven een tuberculose-infectie of ziekte te hebben doorgemaakt 
voorr 1981, de proportie ziekte toe te schrijven aan recente re-infectie te 
schatten.. We beperkten de analyse tot Nederlandse patiënten, omdat de 
gegevenss over een eerdere tuberculose-infectie of ziekte voor deze groep 
veell completer waren dan voor niet-Nederlanders. We bestudeerden 
gegevenss van 1547 Nederlandse patiënten gediagnosticeerd tussen 1994 en 
1997.. Gevallen met een gerapporteerde tuberculose-infectie of ziekte voor 
19811 werden toegeschreven aan reactivate als hun M. tuberculosis isotaat 
opp basis van DNA fingerprinting ongeclusterd was of als ze het eerste geval in 
eenn cluster waren, en aan re-infectie als ze geclusterd waren, maar niet als 
hett eerste geval. In totaal rapporteerden 183 Nederlandse tuberculose-
patiëntenn (12%) dat ze een tuberculose-infectie of ziekte hadden voor 1981. 
Voorr 29 van deze patiënten (16%) werd tuberculose toegeschreven aan een 
recentee re-infectie, en het is waarschijnlijk dat dit een conservatieve 
schattingg is. Het contactonderzoek bevestigde re-infectie voor acht van deze 
299 patiënten (28%). Patiënten met een re-infectie waren jonger dan 
patiëntenn met een reactivatie. Dit zou een weerspiegeling kunnen zijn van 
dee relatieve kracht van de immuunrespons bij jongere mensen of de 
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mogelijkheidd om geïnfecteerd te raken met M. tuberculosis omdat jongere 
mensenn meer sociale contacten hebben, of van een specifieke selectie van 
patiëntenn met een gedrag dat hen blootstelde aan tuberculosepatiënten en 
duss aan een verhoogde kans op re-infectie. In Nederland zijn mogelijk 
ongeveerr één op de zes nieuwe ziekte-episodes bij patiënten met een 
eerderee tuberculose-infectie of ziekte toe te schrijven aan recente re-
infectie.. Daarom moet men rekening houden met re-infectie als men de 
epidemiologiee van tuberculose bestudeert en tuberculoseprogramma's 
organiseert,, zelfs in gebieden met een lage tuberculose incidentie. 
Hoofdstukk 6 beschrijft een poging om recidieve tuberculose na behandeling 
tee identificeren op basis van seriële isolaten. In totaal hadden twee van de 
5466 patiënten met seriële isolaten in de periode medio 1986 tot december 
19966 isolaten die geheel verschillend waren, hetgeen wijst op re-infectie. 
Echter,, doordat de studie was beperkt tot patiënten met een 'relapse' na 
genezingg werd het aantal onderzochte patiënten zo klein dat slechts zes 
patiëntenn (alle met een reactivate) in de studie konden worden opgenomen. 
Dezee aanpak bleek dus geen succes te hebben. 

Wiskundigee modellering heeft uitgewezen dat het afbreken van de 
behandelingg leidt tot transmissie van M. tuberculosis. Daarom heeft kennis 
vann het effect van het afbreken van de behandeling op de transmissie 
implicatiess voor de tuberculosebestrijding. In Hoofdstuk 7 hebben we RFLP 
typeringsresultatenn gebruikt om uit een observationele studie direct bewijs 
tee verschaffen over de transmissie van tuberculose die toegeschreven kan 
wordenn aan het afbreken van de behandeling. In een patiënt-controle 
onderzoekk schatten we het effect van het afbreken van de behandeling op 
dee transmissie van M. tuberculosis in Nederland in de periode van 1993 tot 
2000.. We identificeerden 195 Nederlandse en 192 niet-Nederlandse 
indexgevallen:: eerste gevallen in een cluster van patiënten wier 
M.M. tuberculosis isolaten identieke DNA fingerprints hadden en wier 
vervolggevallenn tenminste drie maanden na het eerste geval werden 
gevonden.. Als controles selecteerden we 851 Nederlandse en 1100 niet-
Nederlandsee patiënten wier isolaten unieke DNA fingerprints hadden. Dertien 
Nederlandsee indexgevallen (6.7%) en 22 controles (2.6%) stopten voortijdig 
mett de behandeling. Twaalf niet-Nederlandse indexgevallen (6.3%) en 82 
controless (7.5%) stopten voortijdig met de behandeling. Na correctie voor 
leeftijd,, ZN-positiviteit en behandelingsduur, was afbreken van de 
behandelingg voor Nederlandse patiënten geassocieerd met een index geval 
zijnn (odds ratio 10.6, BI95%: 3.1-36.2). Voor niet-Nederlandse patiënten was 
dee gecorrigeerde odds ratio 2.1 en niet significant. Bovendien was het 
voortijdigg stoppen met de behandeling geassocieerd met 
antibioticaresistentiee bij vervolggevallen, maar dat was niet statistisch 
significant.. Met moleculaire epidemiologie vonden we dat het afbreken van 
dee behandeling kan leiden tot secondaire transmissie van M. tuberculosis en 
waarschijnlijkk ook tot primaire antibioticaresistentie bij vervolggevallen. 
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Onzee bevindingen benadrukken het belang van het bevorderen van 
therapietrouww en -voleinding. 

Dee algemene discussie (Hoofdstuk 8) beziet verschillende aspecten van de 
stabiliteitt van RFLP patronen van M. tuberculosis: hoe stabiliteit te maken 
heeftt met genetische heterogeniteit, of het varieert voor isolaten uit 
verschillendee gebieden, of het varieert voor isolaten met verschillende 
aantallenn banden in de patronen, of de verandersnelheid in de tijd constant 
is,, en wat bekend is over de stabiliteit van RFLP patronen in 
transmissieketens.. Het belang van een correcte interpretatie van \S6110 
RFLPP patronen van M. tuberculosis wordt bediscussieerd in relatie tot fout-
positievee M. tuberculosis kweken. Een evaluatie van methodologische 
aspectenn die belangrijk zijn voor de epidemiologische studies in dit 
proefschriftt betreft het vaststellen van een case definitie, de duur van de 
studiee en de definitie van clustering. Dit wordt gevolgd door een algemene 
discussiee over de studies over exogene re-infectie met M. tuberculosis en 
overr het afbreken van de behandeling. De algemene discussie eindigt met 
eenn verhandeling over het nut van RFLP typering van M. tuberculosis isolaten 
voorr de tuberculosebestrijding in Nederland. 
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