
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Determinants for the development and course of leprosy : findings from a
prospective cohort study

Schuring, R.P.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
Schuring, R. P. (2009). Determinants for the development and course of leprosy : findings
from a prospective cohort study. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/determinants-for-the-development-and-course-of-leprosy--findings-from-a-prospective-cohort-study(bb082ab8-6b1f-4e82-aa40-5dde09634627).html


Samenvatting 

162 

Samenvatting 

 

 Dit proefschrift behandelt de determinanten voor de ontwikkeling 

en het verloop van lepra. De gegevens maken deel uit van de COLEP 

studie — een grote, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde 

chemoprofylaxe trial, welke plaatsvond in Noordwest Bangladesh. 

 

 Introductie. Lepra is een chronische infectieziekte die meestal de 

huid en perifere zenuwen aantast. De zenuwfunctie kan hierdoor 

verminderen wat kan leiden tot de voor lepra kenmerkende 

beschadigingen en handicaps. Er is een effectieve behandeling voor 

lepra beschikbaar. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) past al 

enige jaren verschillende strategieën toe om de incidentie en de 

gevolgen van lepra te reduceren, en tegelijkertijd het duurzaam maken 

van de (lepra)gezondheidszorg in alle endemische landen. In hoofdstuk 

1 wordt een overzicht gegeven over verschillende aspecten van de 

ziekteverwekker Mycobacterium leprae, zoals het effect op mensen, 

ziektekarakteristieken en vooruitgang in ziektebestrijding. Het hoofdstuk 

sluit af met een opsomming van de huidige onderzoekprioriteiten en -

thema’s. Deze onderzoekthema’s worden bediscussieerd in het laatste 

hoofdstuk, de discussie, op basis van de resultaten uit de hoofdstukken 

2 tot en met 6.  

 

 Susceptibiliteit. Hoofdstuk 2 behandelt de invloed van verschillen 

in het menselijk genoom op de gevoeligheid voor lepra en leprareacties. 

Het hoofdstuk beschrijft de mutatie N248S in de Toll-like receptor 1 

(TLR1), een belangrijke component van de aangeboren immuniteit. Van 

deze mutatie is eerder aangetoond is dat hij de TLR1 signaleringsfunctie 

kan verminderen, wat mogelijk invloed heeft op (het verloop van) lepra. 

Hoodstuk 2 toont aan dat een wijziging in de TLR1 functie, of een TLR1 

N248S–gelinkt kenmerk, invloed kan hebben op de ontwikkeling van 

infectie naar ziekte, het verloop van de ziekte en leprareacties. 



Samenvatting 

163 

 Patiëntkenmerken. Hoofdstuk 3 beschrijft patiëntkenmerken en 

vooral de associatie van deze kenmerken met M.leprae specifieke anti-

PGL-I antilichamen. Serologie is een indicator voor een hogere 

(systemische) bacteriële lading en een uitgebreider ziektebeeld. Ook 

worden er in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor het aanpassen 

van het huidige WHO telsysteem van huidlaesies welke gebruikt wordt 

voor het bepalen van classificatie en behandeling. 

 

 Leprareacties. Leprareacties en de bijbehorende zenuwfunctie-

vermindering gelden als medische noodgevallen die plaats kunnen 

vinden voor, tijdens en na de diagnose en behandeling van een patiënt. 

Voor de patiëntenzorg is het erg belangrijk om deze episodes te kunnen 

voorspellen en voorkómen. In hoofdstuk 4 is een voorspellend model 

geëvalueerd en aangepast. Met de aanpassingen kan het model nu het 

risico op leprareacties bepalen voordat de eerste reactie plaatsvindt en 

hierdoor kan gerichte surveillance plaatsvinden om permanent 

functieverlies te voorkomen.  

 

 Preventie. Zowel vaccinatie met BCG als rifampicine 

chemoprofylaxe zijn effectieve strategieën voor preventie van lepra. 

Echter het effect van de combinatie van deze strategieën was niet 

bekend, terwijl het mogelijk is dat juist de combinatie kan zorgen voor 

de gewenste doorbraak in de bestrijding van de transmissie van lepra. 

In hoofdstuk 5 wordt het beschermend effect van de combinatie BCG 

vaccinatie en rifampicine chemoprofylaxe beschreven en wordt 

aangetoond dat de combinatie een complementair beschermend effect 

had. 

 Identificeren van risicogroepen. Interventies dienen plaats te 

vinden in groepen met een hoog risicoprofiel. In hoofdstuk 6 wordt 

bekeken of serologie, die M.leprae specifieke anti-PGL-I antilichamen 

detecteert, geschikt is om risicogroepen te identificeren. Het blijkt dat 

seropositiviteit en seroconversie geassocieerd zijn met het ontwikkelen 

van multibacillaire (MB) lepra onder contacten van leprapatiënten. 
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 Discussie. In hoofdstuk 7 worden de resultaten bediscussieerd 

per onderzoeksthema als gedefinieerd door de WHO en de WHO 

Technical Advisory Group. 

 

 Conclusies. De belangrijkste conclusies zijn: 

• Het bijhouden van het serologisch profiel kan helpen om groepen 

te identificeren met een verhoogd risico op MB lepra. 

• Serologische en gastheergenetische factoren, zo mogelijk 

gecombineerd in een test met indicators van de cellulaire afweer, 

kunnen gebruikt worden om groepen met risico op lepra te 

identificeren. 

• Het in acht nemen van de grootte van huidlaesies zal een 

waardevolle aanvulling zijn op het huidige WHO huidlaesie 

telsysteem dat gebruikt wordt voor classificatie en behandeling.  

• Serologie in combinatie met WHO classificatie kan gebruikt 

worden om patiënten te identificeren met een verhoogde kans op 

zenuwfunctievermindering. Dit kan ook gebruikt worden in de 

(niet-lepraspecifieke) gezondheidszorg om de patiëntenzorg te 

verbeteren. 

• Chemoprofylaxe met rifampicine en vaccinatie met BCG zijn erg 

effectief als combinatiestrategie om lepra te voorkomen; 

surveillance voor naaste contacten blijft echter nodig zelfs als 

beiden worden toegepast. 




