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Dee ziekte tuberculose 
Tuberculosee is één van de meest succesvolle infectieziekten ooit. Deze ziekte wordt 
verantwoordelijkk geacht voor de dood van ongeveer 1 miljard mensen in de afgelopen 
tweehonderdd jaar. In Europa was de tuberculose epidemie op zijn hoogtepunt in de 
eerstee helft van de 19e eeuw, toen naar schatting een kwart van de Europeanen stierf 
aann deze ziekte. In de laatste helft van de 19e eeuw nam de epidemie af, met name 
doorr de verbeterde levensomstandigheden, waaronder de behuizing en hygiëne. 
Tegenwoordigg is éénderde van de wereldbevolking latent geïnfecteerd met tuberculose 
enn sterven er elk jaar naar schatting ongeveer 2 miljoen mensen aan deze ziekte. Meer 
dann 95% van de sterftegevallen komt voor in ontwikkelingslanden. India, China en 
Indonesiëë zijn de drie landen met de meeste tuberculose gevallen. Het aantal 
tuberculosegevallenn neemt nog elk jaar toe, vooral in Afrika, door co-infectie met het 
HIVV virus, en in landen van de voormalige Sovjet Unie door de socio-economische 
crisis.. In Nederland is de incidentie van tuberculose in de afgelopen paar jaren stabiel 
geblevenn met ongeveer 1400 gevallen per jaar. Sinds 1992 overstijgt het aantal niet-
Nederlandsee patiënten het aantal patiënten onder de Nederlanders. 

Tuberculosee is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de Mycobacterium 
tuberculosistuberculosis bacterie. Infectie vindt plaats door middel van het inademen van 
aërosolenn met bacteriën, die door hoestende of niezende longtuberculose patiënten 
wordenn verspreid. Meestal manifesteert de bacterie zich in de longen, maar andere 
vormenn van tuberculose komen ook voor, waaronder meningitis (hersenvliesontste-
king),, lymfe-adenitis (lymfklieronsteking), osteomyelitis (botonsteking), en gedissemi-
neerdee (verspreide) tuberculose. Een primaire infectie leidt in 10% van de gevallen tot 
actievee ziekte, meestal binnen 2 jaar. Bij de overige 90% is het immuunsysteem in 
staatt de infectie te beheersen en is het individu niet-infectieus en symptoomvrij. De 
bacteriënn kunnen jarenlang in 'slapende' toestand aanwezig blijven en deze klinische 
latentiee kan een leven lang duren. Als het immuunsysteem verzwakt, b.v. door ouder-
domm of immuno-suppressie, kan de latente infectie reactiveren. Tuberculose is dan ook 
dee belangrijkste doodsoorzaak onder HlV-geïnfecteerden en verantwoordelijk voor 
ongeveerr 13% van alle AIDS doden. 

Dee bestrijding van tuberculose 
Inn vroeger jaren bestond de behandeling van tuberculose uit frisse lucht en goede 
voeding,, hetgeen de belangrijkste ingrediënten waren voor de sanatoria. In 1921 werd 
hett zogenaamde 'BCG' vaccin geïntroduceerd voor vaccinatie tegen tuberculose. De 
effectiviteitt van het BCG vaccin staat al jaren ter discussie vanwege de waargenomen 
variabiliteitt in bescherming van dit vaccin tegen infectie met M. tuberculosis. Omdat 
BCGG beschermt tegen gedissemineerde vormen van tuberculose, vooral tegen 
meningitiss bij kinderen, wordt BCG vaccinatie nog steeds aanbevolen door de 
wereldgezondheidsorganisatie.. Antibioticabehandeling van tuberculose begon in 1944 
mett de ontdekking van streptomycine. Andere anti-tuberculose middelen volgden, 
zoalss isoniaside, pyrazinamide, rifampicine en ethambutol. Ter voorkoming van 
resistentieontwikkelingg moeten de anti-tuberculose middelen vaak onder medische 
observatiee door de patiënten ingenomen worden. De behandeling is langdurig en 
bestaatt uit een combinatie van vier medicijnen in de eerste twee maanden en twee 
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medicijnenn in de daaropvolgende 4 of 6 maanden. Om het tuberculoseprobleem te 
beheersenn en vanaf 2015 terug te dringen is het streven van de wereldgezondheids-
organisatiee om 70% van alle tuberculosegevallen op te sporen en 85% van deze 
patiëntenn succesvol te behandelen. Grote problemen bij de bestrijding van tuberculose 
zijnn de co-infectie met HIV en de ontwikkeling van multiresistente tuberculose (MDR-
TB).. MDR M. tuberculosis isolaten zijn resistent zijn tegen ten minste rifampicine en 
isoniaside,, de twee belangrijkste anti-tuberculose middelen. Behandeling van resisten-
tee tuberculose en vooral van MDR-TB duurt veel langer, is veel duurder, veel 
toxischerr voor de patiënt en reduceert de kans op overleving van de patiënt aanzienlijk. 
MDR-TBB is vooral een probleem in landen van de voormalige Sovjet Unie en 
bepaaldee provincies van China. 

Doell van het onderzoek 
Dee problemen bij de bestrijding van tuberculose zouden deels gerelateerd kunnen zijn 
aann de selectie van beter aangepaste varianten van M. tuberculosis. In dit proefschrift 
iss onderzocht of door de meest belangrijke interventies tegen tuberculose (BCG 
vaccinatiee en het gebruik van anti-tuberculose middelen) inderdaad selectie opgetreden 
iss van beter uitgeruste bacteriën. Daarvoor is de populatiestructuur van M. tuberculosis 
bestudeerdd met behulp van DNA typeringsmethoden. In het eerste deel van het 
onderzoekk werd de bruikbaarheid van vrijwel alle beschikbare genetische markers 
voorr M. tuberculosis getest en vergeleken. Vervolgens werden deze DNA fingerprint 
techniekenn gebruikt om de dynamiek in de populatiestructuur van M. tuberculosis te 
bestuderenn door de wereldwijde verspreiding van het Beijing genotype van M. 
tuberculosistuberculosis en de associatie van deze bacteriën met resistentie in kaart te brengen. 

Genetischee markers 
All ee eigenschappen van een bacterie zijn vastgelegd in zijn genoom: hoe ernstig en 
waarr hij mensen ziek maakt, of hij snel of langzaam groeit, etc. Om resistent te worden 
tegenn antibiotica moet in het DNA van de bacterie een verandering optreden. Dit kan 
gebeurenn doordat er een foutje gemaakt wordt bij het aanmaken van het DNA. De 
nakomelingenn van de bacterie die de resistentie verworven heeft hebben een selectief 
voordeell  t.o.v. de andere bacteriën, die door de antibiotica geremd of gedood worden. 

Hett genoom van M. tuberculosis bevat vele verschillende soorten repeterende DNA 
sequentiess (repeats) waaronder insertie element IS67/Ö, welke gebruikt kunnen 
wordenn voor DNA typering, omdat de aanwezigheid in plaats en aantal van deze DNA 
sequentiess per bacterie verschilt. Door het DNA te knippen en op grootte te scheiden 
enn vervolgens aan te kleuren, of specifieke stukjes van het DNA te vermenigvuldigen 
mett behulp van de polymerase ketting reactie (PCR) techniek, of combinaties van deze 
enn andere technieken kan een DNA fingerprint gemaakt worden. Met behulp van deze 
DNAA fingerprint technieken kan de epidemiologie van tuberculose bestudeerd worden. 
Zoo kan men aantonen of een patiënt een andere patiënt besmet heeft. De M. tubercu-
losislosis isolaten van deze patiënten hebben dan een identieke DNA fingerprint. Deze 
techniekenn zijn erg bruikbaar gebleken voor het aantonen van tuberculose uitbraken en 
hebbenn ons veel geleerd over de transmissie van tuberculose. DNA typering heeft 
uitgewezenn dat er duizenden verschillende M. tuberculosis bacteriën zijn. 
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Omdatt het genoom van de bacteriën langzaam verandert, waarbij sommige DNA 
elementenn sneller veranderen dan anderen, en de verschillende DNA typeringsme-
thodenn op verschillende DNA elementen gebaseerd zijn, verschilt het vermogen om Al 
tuberculosistuberculosis isolaten te onderscheiden per methode. Met behulp van een marker die 
redelijkk stabiel blijf t tijdens de evolutionaire ontwikkeling van Af. tuberculosis, kunnen 
dee evolutionaire lijnen tussen de M. tuberculosis isolaten worden vastgesteld. Zo 
kunnenn genotype families herkend worden aan de grote mate van overeenkomst in het 
DNAA patroon. De meest bestudeerde M. tuberculosis genotype familie is het Beijing 
genotype,, die zijn naam dankt aan de eerste publicatie over dit genotype in 1995. Toen 
bleekk dat meer dan 80% van de isolaten in de Beijing regio van China genetisch zeer 
sterkk aan elkaar gerelateerd waren. 

Omdatt DNA typeringmethoden verschillen in het vermogen onderscheid tussen de 
bacteriënn te maken en omdat het benodigde discriminerende vermogen per onder-
zoeksvraagg verschilt, is het van belang dat het discriminerende vermogen van te voren 
bekendd is. Ook is het van essentieel belang dat de DNA typeringsmethode repro-
duceerbaarr is. 

Samenvattingg van het onderzoek 
Inn een multi-center studie, beschreven in hoofdstukken 2 en 3, werden 21 DNA 
typeringsmethodenn vergeleken wat betreft reproduceerbaarheid en discriminerend 
vermogen.. Hiervoor werd een heterogene set van 90 M. tuberculosis complex isolaten 
uitt 38 verschillende landen en 31 duplicaat samples gebruikt. Restrictie fragment 
lengtee polymorfisme (RFLP) typeringsmethoden bleken zeer reproduceerbaar. In 
tegenstellingg hiermee varieerde de reproduceerbaarheid van PCR-gebaseerde typeer-
methodenn van 0% tot 100%. Van de reproduceerbare methoden waren de IS6110-
gebaseerdee typeermethoden en de methoden gebaseerd op variabele aantallen van 
tandemm repeats (VNTRs) het meest discriminerend: twee VNTR typeringstechnieken, 
dee op ligatie beruste fluorescente PCR, mixed-linker PCR, en de IS6110 RFLP 
typeringg onderscheidden 78 tot 84 typen onder de 90 M. tuberculosis complex isolaten. 

Hett discriminerende vermogen van de drie meest gebruikte typeringsmethoden werd 
verderr onderzocht in de studie beschreven in hoofdstuk 4. In deze studie werd een 
meerr homogene set van isolaten gebruikt uit Hong Kong, waar 70% van de isolaten tot 
hett Beijing genotype van Af. tuberculosis behoort. Ondanks het feit dat de meest 
variabelee VNTR loei voor Beijing genotype stammen gebruikt werden was het 
discriminerendee vermogen van IS6110 RFLP typering hoger dan dat van VNTR 
typering.. Beide methoden hadden een veel beter onderscheidend vermogen dan 
spoligotypering.. Uit de vergelijkende studies concludeerden we dat, om in de nabije 
toekomstt snellere DNA typering mogelijk te maken, een multiple-stap PCR 
gebaseerdee genotyperingsstrategie zal moeten worden toegepast in de mycobacteriële 
laboratoria.. Deze strategie zou idealiter VNTR typering combineren met een \S6110-
gebaseerdee methode. Verder onderzoek is nodig om in de verschillende settings de 
meestt geschikte VNTR loei te bepalen. 
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Inn de studie beschreven in hoofdstuk 5 is de standaard 43-spacer spoligotypering 
uitgebreidd met 51 nieuwe spacers en het discriminerend vermogen van deze tweede 
generatiee spoligotypering onderzocht. Het bleek dat de analyse met de nieuwe spacers 
hett onderscheidend vermogen van de spoligotypering methode iets verbeterde. Het 
gebruikk van de spoligotypering voor het bestuderen van de epidemiologie is daarom 
beperkt.. Deze methode kan wel verschillende lijnen (genotype families) binnen het M. 
tuberculosistuberculosis complex onderscheiden en is daarom geschikt voor evolutionaire studies. 

Inn hoofdstuk 6 werd de prevalentie en oorzaak van laag-intensiteits banden (LIB) in 
dee IS6U0 RFLP patronen onderzocht. In deze studie werden geen RFLP patronen 
gevondenn die meerdere LIB hadden en we concludeerden dat dubbel infecties van 
tuberculosee zeldzaam zijn in Nederland en waarschijnlijk ook daarbuiten (want 60% 
vann de patiënten is van niet-Nederlandse afkomst). Één of enkele LIB werden 
gevondenn in 7.4% van de 1.277 onderzochte RFLP patronen. We ondervonden dat de 
interpretatiee van deze LIB subjectief was en bevooroordeeld in de richting van 
clustering.. Daarom hebben we voorgesteld de interpretatie van deze banden te 
standaardiseren.. Met één-kolonie culturen is aangetoond dat LIB voornamelijk veroor-
zaaktt worden door gemengde bacteriële populaties met een klein verschil in RFLP 
patroon.. Dus lijk t dit gerelateerd aan genetische drift van M. tuberculosis. LIB waren 
geassocieerdd met een hogere leeftijd van de patiënt en met preferente band posities in 
hett RFLP patroon, wat suggereert dat 1S6110 een drijvende kracht zou kunnen zijn in 
dee evolutionaire ontwikkeling van M. tuberculosis. 

Dee isolaten van de stammencollectie die gebruikt werden voor de evaluatie van 
genetischee markers werden naast 21 DNA typeringsmethoden ook geanalyseerd met 
methodenn die gebruikt worden in de populatie genetica in de studie beschreven in 
hoofdstukk 2 en met additionele genetische markers in latere studies (bediscussieerd in 
hoofdstukk 10). Deze studies suggereren een clonale populatiestructuur voor M. 
tuberculosis.tuberculosis. Met behulp van genetische markers werden meerdere M. tuberculosis 
genotypee families geïdentificeerd en werd een nieuw evolutionair scenario voor het 
complexx voorgesteld. Er werd aangetoond dat verschillende M. tuberculosis genotypen 
eenn verschillende virulentie vertonen en een verschillende immuunrespons opwekken. 
Ookk werd aangetoond dat genotypen verschillen in de aanwezigheid van virulentie-
factoren. . 

Inn de studie beschreven in hoofdstuk 7 werd de correlatie onderzocht tussen markers 
welkee gebruikt worden om het M. tuberculosis Beijing genotype te herkennen en werd 
ditt genotype gedefinieerd. Beijing genotype stammen werden gedefinieerd door de 
aanwezigheidd van ten minste drie van de spacers 35 tot 43 en de afwezigheid van 
spacerss 1 tot 34 in spoligotypering. Ook werden referentie \S6110 RFLP patronen 
gepresenteerdd waarmee Beijing genotype stammen op betrouwbare wijze geïdentifi-
ceerdd kunnen worden in \S6U0 RFLP databases. Deze definitie werd gebruikt als 
basiss voor een onderzoek naar de wereldwijde verspreiding van Beijing genotype 
stammenn en hun associatie met resistentie tegen anti-tuberculose middelen onder 
29.2599 patiënten uit 35 landen, beschreven in hoofdstuk 8. De overall prevalentie van 
Beijingg genotype stammen was 9.9% en de proportie van tuberculose veroorzaakt door 
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ditt soort bacteriën varieerde van 0% tot meer dan 70% per gebied. Er bleken vier 
verschillendee patronen in de door het Beijing genotype veroorzaakte tuberculose: (1) 
endemischh en geen associatie met resistentie (in hoge mate endemisch in Oost Azië en 
inn mindere mate in sommige delen van de USA); (2) epidemisch en soms in hoge mate 
geassocieerdd met resistentie (hoge mate van resistentie in Cuba, de voormalige Sovjet 
Unie,, Vietnam, Zuid Afrika, en in mindere mate in delen van West Europa); (3) 
epidemischh en gevoelig voor anti-tuberculose middelen (Malawi en Argentinië); (4) 
helee lage prevalentie of afwezig (delen van Europa en Afrika). 

Inn de studie in hoofdstuk 9 hebben we onderscheid gemaakt tussen verschillende 
subgroepenn van het M. tuberculosis Beijing genotype (typisch en atypisch) op grond 
vann specifieke 1S6110 inserties. We vonden dat de hoog-prevalente typische Beijing 
familiee isolaten significant geassocieerd waren met BCG vaccinatie en streptomycine 
resistentie.. De atypische Beijing stammen, welke meer op de gemeenschappelijke 
voorouderr van het Beijing genotype lijken, waren geassocieerd met isoniaside resisten-
tiee en multiresistentie. Dit is van belang omdat de wereldwijde verspreiding van 
tuberculosee gedeeltelijk veroorzaakt lijk t te worden door het groeiende probleem van 
resistentie. . 

Onss onderzoek toont aan dat recentelijk veranderingen hebben plaatsgevonden in de 
wereldwijdee populatiestructuur van M. tuberculosis, en dat deze veranderingen moge-
lij kk veroorzaakt worden door aanpassing van de bacterie aan anti-tuberculose middelen 
enn BCG vaccinatie. 
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