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SAMENVATTING G 

Err wordt geschat dat tuberculose, een ziekte veroorzaakt door 
MycobacteriumMycobacterium tuberculosis, aanleiding heeft gegeven tot meer sterfgevallen dan 
welkee andere infectieziekte dan ook in de geschiedenis van de mensheid. 
Naarmatee er middelen ontdekt werden waarmee de ziekte bestreden kon worden, 
kwamm ook de hoop dat eradicatie van tuberculose snel tot de mogelijkheden zou 
gaann behoren. Echter, de complexiteit van de benodigde therapie en de slechte 
zorgsystemenn in veel landen waar tuberculose veel voorkwam maakten dit tot een 
onmogelijkk streven. 

Inn 1990, nadat het voorkomen van tuberculose al decennia lang constant 
aann de afnemende hand was door verbetering van woon- en leefstandaarden, 
hygiënischee maatregelen en het toepassen van antibiotica, moest de schokkende 
conclusiee getrokken worden dat tuberculose aan een comeback bezig was. In dat 
jaarr werd voor het eerst in de 20e eeuw een toename van tuberculose gezien; niet 
alleenn in ontwikkelingslanden, maar ook in de Westerse wereld. Het verschijnen 
vann multi-resistente stammen en de pandemie van HIV werden als schuldigen 
aangewezen. . 

Vanaff dat moment was tuberculose weer 'hot'. In veel landen werden 
onderzoeksprojectenn naar tuberculose nieuw leven ingeblazen, nu er weer geld 
voorr beschikbaar werd gemaakt. Dit proefschrift is een van de resultaten van deze 
hernieuwdee belangstelling voor tuberculose. 

Eenn snelle diagnose van tuberculose en van resistentie van de verwekker 
iss van groot belang voor succesvolle therapie en voor de bestrijding van 
transmissie.. De doelen van dit project waren, ten eerste: om de verschillende 
beschikbaree PCR-gebaseerde tests voor diagnose van tuberculose te evalueren, 
tenn tweede: om het voorkomen van resistentie en de mechanismen daarachter in 
Nederlandd te inventariseren en, ten derde: om een PCR-gebaseerde test voor 
snellee resistentie-detectie te ontwikkelen {gebaseerd op de inventarisatie). 

Inn hoofdstuk 2 beschrijven we de evaluatie van twee commerciële PCR 
gebaseerdee kits voor het aantonen van M. tuberculosis in klinische monsters. We 
verzameldenn 225 monsters van patiënten in het Academisch Medisch Centrum in 
Amsterdam,, bij wie tuberculose vermoed werd. We probeerden de prestaties van 
dezee kits te verbeteren door het protocol voor extractie van DNA van deze kits te 
vervangenn door een protocol (Boom-extractie) dat erom bekend staat een hoge 
opbrengstt van zuiver DNA uit verschillende klinische monsters {waaronder bloed 
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enn faeces) te hebben. In deze studie werd geen verbetering gezien door de 
toevoegingg van dit protocol. Met één van beide kits, uitgevoerd volgens het 
standaardd protocol, waren alle monsters, die volgens de gouden standaard positief 
waren,, ook positief, terwijl de specificiteit 100% was. 

Voorr het tweede doel hebben we ons voornamelijk gericht op isoniazide 
resistentie,, omdat deze resistentie in Nederland verreweg het meeste voorkomt. 
PCR-restrictiee endonuclease tests werden opgezet om isoniazide-resistente 
stammenn te screenen op de aanwezigheid van twee mutaties in het KatG gen die 
inn de literatuur het meest frequent met resistentie in verband werden gebracht. We 
vondenn dat één mutatie (A463) aanwezig was in 32% van de resistente isolaten. 
Echterr ook in 29% van de gevoelige isolaten. Deze mutatie zou daarom niet van 
nutt zijn bij het ontwikkelen van een diagnostische test (Hoofdstuk 3). De andere 
mutatiee (A315) werd gevonden in 55% van de resistente isolaten, en nooit in de 
gevoelige.. Ook werd gevonden dat de aanwezigheid van deze mutatie 
geassocieerdd was met een hoger niveau van resistentie (89% van de resistente 
isolatenn met een MIC van > 2 ug/ml had deze mutatie), met toegenomen 
overdraagbaarheidd ten opzichte van resistente isolaten zonder deze mutatie, en 
mett co-resistentie tegen streptomycine en rifampicine. Deze mutatie zou daarom 
eenn uitstekend doelwit zijn voor snelle diagnose van isoniazide resistentie 
(Hoofdstukk 4 en 5). 

Inn hoofdstuk 6 wordt de ontwikkeling en evaluatie van een real-time PCR 
beschreven,, die de aanwezigheid van de A315 mutatie in multidrug resistente 
isolatenn van M. tuberculosis in klinische monsters uit de luchtwegen aantoont met 
eenn sensitiviteit van 76% en een specificiteit van 100%. 

Concluderendd kan opgemerkt worden dat 90% van de INH-resistente 
isolatenn met een hoge mate van resistentie gedetecteerd kunnen worden met 
snellee PCR-gebaseerde diagnostische technieken met een sensitiviteit van 76%. 
Alss dergelijke technieken gecombineerd worden met gelijksoortige tests voor 
rifampicinee resistentie detectie (bijv. de Inno-LiPA van Innogenetics, of in-house 
PCRss die elders beschreven werden) kunnen tuberculose patiënten uit landen met 
eenn hoge incidentie van multidrug resistente tuberculose of patiënten die niet goed 
opp therapie reageren hiermee gescreend worden. We raden echter wel aan 
dergelijkee technieken alleen als tweedelijns diagnostiek te gebruiken bij patiënten 
mett een positieve ZN of PCR voor M. tuberculosis. 
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