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De introductie van multi-drug therapie (MDT) in 1981-82 en de campagne van de WHO, 
sinds 1991, om lepra als volksgezondheidsprobleem te elimineren, heeft geresulteerd in een 
aanzienlijke daling van de wereldwijd lepraprevalentie. Meer dan 14 miljoen lepra patiënten 
werden gediagnosticeerd en behandeld met MDT tussen 1985 en 2005. Deze behandeling 
had als resultaat dat het aantal landen met een lepraprevalentie van meer dan één lepra patient 
per 10000 personen afnam van 122 landen in 1985 tot 9 aan het begin van 2004, met als 
gevolg een behoefte aan integratie van de gespecialiseerde lepra programma’s in de algemene 
gezondheidszorg waarbij niet-specialisten betrokken zouden worden bij de opsporing en 
behandeling van lepra. Toch bestaat er veel scepticisme onder ervaren leprologen die vrezen 
dat door deze aanpak, de gezondheidswerkers onvoldoende ervaren en opgeleid zullen zijn 
om een onderscheid te kunnen maken tussen de diverse vormen van lepra. Verder bestaan 
er nog steeds meningsverschillen betreffende a) de parameters die als ijkpunten worden 
gebruikt zoals prevalentie, punt-prevalentie en incidentie; b) de duur van en het type van 
behandeling van lepra en lepra reacties – de zogenoemde reversal reaction (RR) en erythema 
nodosum leprosum (ENL); en, c) de criteria die voor diagnose en classifi catie van patiënten 
voor behandelingsdoeleinden worden gebruikt. Betrouwbare laboratoriumtesten voor vroege 
diagnose van lepra en leprareacties zijn nog niet beschikbaar. 

Meting van antilichamen tegen het M.leprae PGL-I antigeen is specifi ek maar 
onvoldoende sensitief voor het diagnosticeren van paucibacillaire (PB) lepra patiënten. 
Eerdere studies toonden een associatie van T-helper (Th) 2 cytokinen IL-4, IL-5 en IL-10 
met lepromateuze lepra (LL) aan, terwijl bij tuberculoïde lepra dominantie van de Th1 
cytokinen IL-2, IFN-γ en TNF-α in de laesionale huid wordt aangetoond. De lepra reacties 
worden, zowel RR als ENL, geassocieerd met veranderingen in de cytokine-activiteit, 
terwijl, M.leprae- specifi eke T-cel klonen, die uit de RR-laesies worden geïsoleerd, een naar 
Th1 gepolariseerd cytokine-patroon toonden. Deze resultaten laten het verband zien tussen 
afzonderlijke cytokine-patronen met de spectrale vormen van lepra en leprareacties. Dit 
suggereert dat de identifi catie van dergelijke cytokine-patronen bruikbaar kan zijn voor de 
detectie van lepra en leprareacties en het volgen van het effect van de behandeling. Echter, 
recentere studies tonen dat een duidelijke dichotomie binnen de cytokine patronen van de 
verschillende vormen van lepra en de reacties niet aanwezig is. 

Een belangrijke gedeelte van de leprapatiënten, vooral die met een borderline 
classifi catie, ontwikkelt leprareacties gedurende de ziekte of zelfs na voltooiing van MDT. 
Zowel RR als ENL, indien niet vroegtijdig ontdekt en behandeld, leiden tot onherstelbare 
zenuwbeschadiging met als gevolg ernstig invaliditeit. De zevende bijeenkomst van de 
lepradeskundigen van de WHO (1997) was van mening dat een vroege diagnose, en daardoor 
het voorkomen van beschadigingen, cruciaal is, voor een snelle en adequaat behandling van 
de reactie. Bij de behandeling van een RR worden bij voorkeur corticosteroïden gebruikt. 
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Deze zijn belangrijk voor het herstel van zenuwfuncties na een reactie. Corticosteroïden 
beïnvloeden de cytokinen bij patiënten met een RR en geven een daling van pro-infl ammatoire 
cytokinen zoals IFN-γ en TNF-α. Hoewel de standaardbehandelingsduur van 12 weken met 
een geleidelijk aan verminderende dosis prednisolone door de WHO wordt geadviseerd, leidt 
dit tot aanzienlijk meningsverschil en debat met de verschillende lepraspecialisten, die een 
langere behandeling voorstellen. Voor ENL is de aanbevolen behandeling corticosteroiden 
en thalidomide, terwijl clofazimine, een onderdeel van MDT ook een onderdrukkend 
effect op ENL heeft. Het gebruik van thalidomide voor de behandeling van ENL is in 
veel landen niet toegestaan vanwege de bekende teratogene bijwerkingen. Echter, een 
langdurige corticosteroïde therapie, vooral bij ENL, kan leiden tot het ontstaan van een 
steroïde afhankelijkheid. Vanwege de aanzienlijke twijfels over de duur en het soort van de 
behandeling voor reacties, zou een laboratoriumtest voor het meten van ziekteactiviteit van 
groot belang zijn. Een dergelijke test zou bij de besluitvorming kunnen helpen en zou een 
uiterst nuttig hulpmiddel voor de werkers in het veld zijn. 

Een beperkende omstandigheid voor het meten van lepra-gerelateerde cytokinen in 
serum is dat de meeste studies één of slechts enkele cytokinen of cellulaire activatie-parameters 
met betrekking tot de ziekteactiviteit hebben gemeten. Omdat de ziekte immunologisch zeer 
complex is, is het moeilijk om een duidelijk beeld van het cytokinepatroon verbonden aan 
de verschillende vormen van lepra te verkrijgen. Bovendien tonen veel studies tegenstrijdige 
resultaten met betrekking tot de belangrijkste cytokinen die verband houden met de 
verschillende vormen van lepra en leprareacties. Dit kan veroorzaakt zijn door verschillen 
in de onderzoeksopzet en verschillen in de onderzoeksbevolkingsgroepen. Vandaar dat in 
de studies in hoofdstukken 2, 3 en 4 een breder paneel van cytokinen, cytokinereceptoren, 
oplosbare cellulaire activeringsproducten en antilichamen anti-PGL-I (met uitzondering van 
hoofdstuk 3) aantonen in de sera van de verschillende lepra-patiëntengroepen in vergelijking 
met gezonde controles. 

Het belangrijkste deel van dit proefschrift (hoofdstuk 2, 3, 4 en 5) richt zich op de 
vaak tegenstrijdige resultaten van voorgaande studies zoals hierboven vermeld. Bovendien 
wordt in hoofdstuk 5 voor de eerste keer, het enzym chitotriosidase bepaald. Dit is een maat 
is voor de activiteit van lipide-geladen macrofagen binnen het lepraspectrum en de reacties in 
relatie tot cytokinen en andere oplosbare celactivatie-producten en anti-PGL-I antilichamen 
in de in hoofdstuk 2 beschreven patiëntengroepen. 

Hoofdstuk 2 betreft een studie van serum cytokinepatronen (IL-6, IFN-γ, TNF-α, 
IL-10), de oplosbare receptor van IL-6 (sIL-6R), de oplosbare T-cel (sCD27) en macrofaag 
(neopterine) activeringsproducten en de M. leprae specifi eke anti-PGL-I IgM antilichamen in 
relatie tot de verschillende vormen van lepra. Zoals met vorige rapportages, werd een grote 
variatie binnen de cytokinespiegels in de sera van de verschillende groepen gezien. Niettemin 
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waren IL-6, TNF-α en de neopterinespiegels hoger in patiënten dan in gezonde controles, 
wat suggestief is voor een verhoogde immuun activiteit. Er werd echter geen verschil 
waargenomen tussen reactieve en niet-reactieve patiënten. Neopterine en PGL-I waren 
verhoogd in multibacillaire (MB) in vergelijking met de paucibacillaire (PB) leprapatiënten,  
wat nuttig kan zijn voor de indeling van patiënten voor behandeling. IFN-γ en sIL-6R waren 
beduidend verhoogd gedurende ENL in vergelijking met  niet-ENL patiënten en waren 
verlaagd gedurende corticosteroïdenbehandeling, wat duidelijk correleerde met de klinische 
verbetering van patiënten. Dit zou er op kunnen wijzen, dat deze parameters in de controle 
van de therapie van ENL van nut zouden kunnen zijn.

Hoofdstukken 3 en 4 beschrijven longitudinale studies waarbij de patiënten werden 
gevolgd respectievelijk gedurende het ontstaan van een RR of tijdens het doorlopen van de 
multi-drug therapie van lepra. Hoofdstuk 3 volgt zeven patiënten geclassifi ceerd als, BL 
of LL die een RR ontwikkelden tijdens het beloop van de ziekte. Cytokinen IL-4, IL-5, 
IFN-γ, TNF-α, de cytokine receptoren TNF-RI/II en het macrofaag-activeringsproduct 
neopterine werden op verschillende tijdstippen in de patiënten sera gemeten, op het moment 
van diagnose van lepra, bij het begin van de RR en op verschillende tijdstippen gedurende 
de prednisolonebehandeling en aan het eind van de behandeling. Zes van de zeven patiënten 
vertoonden verhoogde serumneopterine bij het begin van de RR of binnen één maand na 
het begin. Deze waarden daalden na prednisolonebehandeling tot waarden zoals bij de 
diagnose van de lepra waren bepaald. Dit volgde de klinische verbetering van de patiënten. 
Daarentegen, werd er geen specifi ek cytokinepatroon gevonden dat gerelateerd was met het 
begin van de RR en de verbetering onder steroïdenbehandeling. Deze resultaten benadrukken 
het belang van het bepalen van serum-neopterine als ijkmiddel ter begeleiding van de 
corticosteroïdbehandeling van RR in lepra.

Hoofdstuk 4 beschrijft een prospectieve studie die vijfentwintig leprapatiënten (15 
MB en 10 PB) gedurende de loop van hun MDT-behandeling volgt. Het M.leprae specifi eke 
anti-PGL-I antilichamen, het macrofaag activeringsproduct neopterine en het acute fase 
eiwit, C-reactieve proteïne (CRP) werden in serum bepaald op het moment van diagnose en 
na 2, 4, 6 en 12 maanden MDT. Zoals ook in hoofdstuk 2 gezien werd, waren de spiegels van 
de anti-PGL-I antilichamen en neopterine verhoogd in MB- in vergelijking met PB patiënten. 
Dit correleerde met het aantal bacterieën (BI) in de huidsmeer. Daarentegen, was de CRP 
verhoogd in ENL in vergelijking met patiënten die niet in reactie waren. Alleen de anti-PGL-I 
antilichaamspiegels gingen gedurende het gebruik van MDT signifi cant omlaag. Deze studie 
bevestigde het nut van het bepalen van de anti-PGL-I antilichaamspiegel en van neopterine 
in de stratifi catie van MB- en PB- patiënten met implicaties voor therapie opnieuw. Daar 
komt bij dat de verhoogde CRP-spiegels, samen met IFN-γ en sIL-6R, zoals beschreven in 
hoofdstuk 2, zouden kunnen dienen als potentiële ijktesten voor ENL. 
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Macrofaagactivatie speelt een belangrijke rol in de controle van een M.leprae 
infectie. Hoofdstuk 5 bestudeert de relatie van chitotriosidase, een macrofaag activering 
gerelateerd enzym, met lepra zowel in het serum als in situ in de laesionale huidbiopsieën 
van patiënten. Het is van belang op te merken dat de chitotriosidaseactiviteit in grotendeels 
in dezelfde groep patiënten werd gemeten die geïncludeerd zijn in hoofdstuk 2. Dit maakt 
het mogelijk deze te vergelijken met cytokinen/ cellulaire activatie productspiegels die 
eerder zijn bepaald. MB-patiënten toonden verhoogde chitotriosidase-activiteit in het serum 
in vergelijking met PB-patiënten en gezonde controle-personen. Dit werd ook gezien voor 
neopterine in hoofdstuk 2. Net als bij neopterine, werd geen signifi cant verschil gezien in 
chitotriosidaseactiviteit bij patiënten met en zonder ENL, wat suggereert dat de expressie van 
deze producten onafhankelijk zou kunnen zijn van de reactiestatus van de patiënt. Verder werd 
een positieve correlatie tussen de activiteit van serumchitotriosidase en de neopterinespiegels 
gezien. Echter, in tegenstelling tot neopterine, dat correleerde, hoewel zwaak, met de uit de 
macrofaag afkomstig cytokinen IL-6 en TNF-α, hoewel zwak, werd er geen correlatie gezien 
tussen chitotriosidaseactiviteit en cytokinen die besproken worden in hoofdstuk 2. Aan de 
andere kant nam de chitotriosidaseactiviteit tijdens behandeling van ENL met corticosteroïden 
af, net zoals de cytokinen TNF-α en IFN-γ, in tegenstelling tot neopterine. Deze bevinding 
geeft duidelijk aan dat de regulatie van chitotriosidaseactiviteit verschillend is van die van 
neopterine of van de cytokinen, hoewel zowel chitotriosidase als neopterine producten van 
de macrofaag zijn. Men zou kunnen speculeren dat een verhoging van de chitotriosidase 
binnen deze context een gevolg is van een accumulatie van lipiden in alternatief geactiveerde 
macrofagen is, zoals ook gezien wordt in de ziekte van Gaucher, terwijl de neopterinespiegels 
gerelateerd zijn aan een IFN-γ  gerelateerde activatie van macrofagen. 

  Hoofdstuk 6 behandelt een aspect van immunologie dat vaak binnen de lepra 
wordt veronachtzaamd, namelijk de aanwezigheid van B-cellen in de aangetaste huid in alle 
vormen van lepra, met name ook in tuberculoïde, hoewel de afweer tegen intracellulaire 
besmettingen als een bijna uitsluitend T-cel gemedieerd proces wordt beschouwd. Ofschoon 
de aanwezigheid van plasmacellen in de laesies van LL- en BL-patiënten een enkele keer 
wordt gemeld, is hun aanwezigheid ter plaatse met betrekking tot de pathologie van lepra 
er nooit nader uitgelicht. De gepresenteerd studie gebruikt immunohistochemie om de 
aanwezigheid van B-cellen in de laesies van LL, smeer-negatieve BL en BT lepra aan te 
tonen. Verder toonde een organotypische huidkweek van een deel van diezelfde aangetaste 
huid, een actieve afscheiding van M.leprae specifi eke antilichamen in het kweekmedium 
(supernatant). Dit suggereert, dat lokale plasmacellen bij antilichaamproductie betrokken 
zijn. Onderzoek van het kweekmedium toonde de aanwezigheid van pro-infl ammatoire 
cytokinen, IFN-γ, TNF−α en ook IL-6, die een rol spelen in de differentiatie van antilichaam-
producerende plasmacellen. Speculerend naar de rol van de B-cellen binnen de laesies, 
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kunnen zij verantwoordelijk zijn voor lokale afscheiding van antilichamen en behoud van 
granulomas hetzij door de T-cel activering te beïnvloeden of door de rekrutering van andere 
ontstekingscellen in de laesies te bewerkstelligen. Echter, om dit nader uit te zoeken is verder 
onderzoek naar de functies van de cellen is essentieel. 

Utility of the serum bio-markers studied in Chapters 2, 3 and 4 of this thesis in 
diagnosis and monitoring of leprosy and reactions

Key:
+ :  useful
- : not useful
ND : not done
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Professionele antigeen-presenterende cellen (APC), zoals dendritische cellen spelen 
binnen de immuunreacties op diverse infectieuze agentia een centrale rol. Naast het presenteren 
van antigenen in samenhang met MHC moleculen (signaal 1) en costimulerende signalen 
(signaal 2) geven DC’s ook een polariserende prikkel (signaal 3), die het Th1/Th2 patroon 
van de immuniteit reguleert. DC’s, worden gestimuleerd om een meer Th1- of een meer Th2- 
gerichte reactie te bevorderen, afhankelijk van de omgevingsfactoren en de verschillende 
stimuli die rijping induceren (met inbegrip van ziekteverwekkers en ziekteverwekker-
afgeleide antigenen). Aldus hangt de immuunregulatie door DC’s af  van hun functionele 
mogelijkheden in het onrijpe stadium. Een ander mechanisme, dat op de observatie van een 
preferentiële inductie van Th1- en Th2-reacties door respectievelijk myeloïd en plasmacytaire 
DC’s wordt gebaseerd, suggereert dat de selectieve interactie van het juiste DC-subtype met 
verschillende soorten ziekteverwekkers het Th1/Th2 patroon van de immunreactie bepaalt. 
De ziekte lepra is een uniek menselijk model om de totstandkoming van immunreacties op 
ziekteverwekkers te bestuderen, vooral vanwege de spectrale pathologie. 

 De vooronderstelling in Hoofdstuk 7 is dat M.leprae een interactie aangaat met 
antigeen-presenterende cellen zoals de DC’s, wat leidt tot hun rijping en polarisatie tot 
fenotypen die een Th1, Th2 en/of en regulatoire T-cel respons teweeg brengt. Ook kan 
M.leprae de voorlopers van DC’s zoals monocyten beïnvloeden en hun differentiatie tot DC’s 
en hun verdere rijping verhinderen, zoals eerder is beschreven voor M.tuberculosis en M.bovis 
BCG. De balans tussen de verschillende reactiepatronen kan het resultaat van de besmetting 
en het spectrum van lepra uiteindelijk bepalen. De resultaten wijzen er op, dat M.leprae en 
zijn cellulaire fracties een uitrijping van de monocyte-afgeleide DC kunnen geven, die door 
behandeling met GM-CSF en IL-4 van normale gezonde individuen wordt geproduceerd. 
Naast het sonicate de gehele leprabacterie (MLS), waren de celwand (MLCwA) en 
membraanfracties (MLMA) het meest potent in de inductie van DC rijping. Kweekmedia van 
MLS-gerijpte DC’s toonden de aanwezigheid van TNF-α in relatie tot de rijping van de DC’s. 
Omdat TNF-α ook een rol speelt in de rijping van DC’s, is de hypothese, dat dit cytokine bij 
productie door DC’s - dezelfde of naburige DC’s- op een autocriene dan wel paracriene wijze 
kan beïnvloeden en hun rijping in gang zetten. Omdat met TNF-α−blokkerende antilichamen, 
slechts een gedeeltelijke blokkade van de rijping werd bereikt, wordt verondersteld dat  ook 
andere mechanismen betrokken zijn bij deze uitrijping. Kweekmedia van MLS-uitgerijpte 
DC toonden geen detecteerbare spiegels van de suppressieve cytokinen IL-10 en TGF-β 
noch van het Th1-polariserende cytokine IL-12. Er werd echter wel een productie van IL-12 
geïnduceerd na CD40 ligatie door CD40L getransduceerde J558 cellen. CD40 ligatie blijkt een 
belangrijk 3e  signaal te zijn voor volledige rijping en polarisatie van DC’s. Deze bevindingen 
lijken aan te tonen dat DC’s van gezonde individuën inherent geprogrammeerd zijn om een 
Th1 immuun reactie in antwoord op M.leprae op te roepen. In tegenstelling hiermee, toonden 
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twee lepromateuze leprapatiënten een verminderde differentiatie van hun monocyten naar 
DC’s, wat een defi ciëntie bij deze patiënten suggereert. Bovendien toonde één van de patiënten, 
die actieve lepra had, een verminderde rijping van DC’s in antwoord op MLS in vergelijking 
met de andere patiënt die geen actief ziektebeeld had, hetgeen zou kunnen wijzen op een 
onderdrukkende mechanisme bij actieve ziekte. Toll-like receptoren (TLR) zijn belangrijke 
receptoren voor patroonerkenning op DC’s en van TLR2 wordt geschreven dat deze belangrijk 
is in de immuunreactie tegen M.leprae. Echter, het blokkeren van MLS binding aan TLR2 
door anti-TLR2 antilichamen had niet tot gevolg dat de rijping van een DC tot stand kwam. 
Dit veronderstelt een rol voor andere receptoren zoals andere TLR’s, mannosereceptor, DC-
SIGN of een combinatie van receptoren zoals TLR2/1 in de MLS geïnduceerd rijping van 
DC’s. Tot slot, resulteerde de pre-incubatie van monocyten met MLS vóór de generatie van 
DC in een verminderde differentiatie van DC’s en een verminderde gevoeligheid tot rijping, 
wanneer gebruik gemaakt werd van lipopolysaccharide, een standaard rijpingsproduct voor 
DC. Dit zou kunnen betekenen dat M.leprae de differentiatie en de rijping van DC actief 
beïnvloedt  en vermindert. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor het ontwikkeling van 
de immuunreactie en van het lepraspectrum. 

Samenvattend, de gepresenteerd onderzoeken werpen verdere vragen op met 
betrekking tot de huidige benadering van de laboratoriumdiagnose, het volgen van 
leprapatiënten en het begrijpen van de leprapathologie. Cytokinen in het serum, zoals IFN-γ, 
TNF-α en macrofaag activeringsproduct chitotriosidase, zijn nuttig in het volgen van de 
behandeling van ENL, terwijl neopterine van belang is voor RR. Anderzijds zijn chitotriosidase, 
neopterine en PGL-I belangrijke ijkwaarden voor multibacillaire lepra en kunnen gebruikt 
worden bij indelen van patiënten voor MDT. Echter, de grote variatie in de spiegels van 
deze ijkwaarden binnen de patiëntengroepen geeft aan dat deze laboratoriumbepaling, 
momenteel, slechts als ondersteunende gegevens door een ervarene gezondheidszorgwerker 
bij de diagnose en controle kunnen worden gebruikt. De aanwezigheid van B-cellen en 
de plasmacellen werd binnen de lepralaesies zowel immunochemisch aangetoond, zelfs 
in het BT gebied van het spectrum,als door het aantonen van anti-M.leprae antilichamen 
geproduceerd door deze cellen binnen de laesionale huid. De functies van deze cellen in de 
lepralaesies moet nog nader worden toegelicht. Hoewel DC’s door M.leprae tot rijping kunnen 
worden aangezet, verhinderden M.leprae antigenen de monocyten die er aan blootgesteld 
worden in hun differentiatie tot DC’s en verdere uitrijping, wat suggereert dat M.leprae de 
ontwikkeling van de immuunreactie actief zou kunnen ontwrichten. Dit stelt nieuwe wegen 
open om de modulatie van de functie van DC door M.leprae en de invloed op de immuniteit 
en de pathologie van lepra te bestuderen. De enorme complexiteit van de ziekte lepra in 
acht genomen, toont dit proefschrift aan dat begrip van pathologie van lepra alleen dan kan 
worden bereikt, wanneer een gecoördineerde multidisciplinaire benadering wordt gevolgd.




