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SAMENVATTING

SAMENVATIING
Dit proefschrift beschrijft de vereisten, de ontwikkeling, de evaluatie en de toepassing van
moleculaire genotyperingstechnieken voor het bestuderen van de moleculaire epidemiologie van
Treponerna pallidurn en Neisseria gonorrhoeae.
De klinische diagnose en de moleculaire typering van Treponema pallülum
De diagnose syfilis kan gecompliceerd zijn wanneer deze alleen gebaseerd is op de diverse
klinische manifestaties, donkerveldmicroscopie en serologie. Daarom onderzochten we de
toegevoegde waarde van de Treponerna pallidurn real-time TaqMan PCR voor de detectie van
primaire en secundaire syfilis. We toonden aan dat de T. pallidurn reai-time PCR toegevoegde
klinische waarde heeft voor de diagnose van primaire syfilis in een soa-polikliniek of een
huisartsenpraktijk De lage gevoeligheid van de T. pallidurn real-time PCR voor de detectie van
secundaire syfilis was echter teleurstellend. Concluderend kan worden gesteld dat de T. pallidurn
real-time PCR een snelle, efficiënte en betrouwbare test is voor de diagnose van primaire syfilis in
een soa-polikliniek of huisartsenpraktijk, maar dat deze PCR geen toegevoegde waarde heeft voor
de diagnose van secundaire syfilis.
Vanwege meldingen over een stijgende incidentie van syfilis in Westerse landen, werd een
combinatie van moleculaire typering en epidemiologische gegevens gebruikt om T. pallidurn
transmissienetwerken te bestuderen. Monsters en klinische/epidemiologische gegevens werden
tussen 2002 en 2005 verzameld vanuit een goed gedefinieerde soa-polikliniek-patiëntenpopulatie:
patiënten met een ulcus en een diagnose infectieuze syfilis. Voor de moleculaire typering werd
gebruik gemaakt van het tprK gen (variabele regio's 3 t/m 5). In totaal werden 211 isolaten van 205
patienten van de Amsterdamse soa-polikliniek getypeerd. Er werden 32 T. pallidurn clusters
gevonden waaronder tien grote clusters die hoofdzakelijk bestonden uit mannen die seks hebben
met mannen (MSM). Er werden echter geen gemeenschappelijke patiëntenkarakteristieken
gevonden die de patiënten binnen een cluster met elkaar verbonden. We concludeerden dat het tprK
gen niet geschikt is om T. pallidurn transmissienetwerken te bestuderen in een hoogrisicopopulatie.
De moleculaire typering van Neisseria gonorrhoeae
De prevalentie van Neisseria gonorrhoeae in Nederland is de laatste jaren gestegen. Een
multiple-locus variable-number tandem repeat (VNTR) analysis (MLVA) werd ontwikkeld om de
moleculaire epidemiologie van N gonorrhoeae te bestuderen en om N gonorrhoeae
transmissienetwerken in de Amsterdamse hoogrisicogroepen in kaart te brengen. Voor de evaluatie
van de NG-MLVA werd gebruik gemaakt van vijfpolymorfe VNTR-loci met een uiteenlopende
graad van polymorfisme, die in twee multiplex PCR's voorafgaand aan fragmentanalyse werden
geamplificeerd. Het aantal aangetoonde repeats werd gebruikt om uit vijf cijfers bestaande NGMLVA profielen op te stellen. Als isolaten die verschilden in één locus als hetzelfde genotype
werden aangemerkt, toonde de NG-MLVA goede stabiliteit in vitro, tussen de isolaten van
verschillende anatomische locaties van één patiënt gedurende één bezoek en tussen de isolaten van
twee seksuele partners. Met behulp van hiimu'chische clusteranalyse op de NG-MLVA profielen
van 716 N gonorrhoeae isolaten werden 14 grote clusters geïdentificeerd; patiëntenkarakteristieken
zoals seksuele oriëntatie, etnische achtergrond en co-infecties, verschilden tussen deze clusters.
Over het algemeen identificeerde de NG-MLV A heel nauwkeurig de genetisch verwante N
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gonorrhoeae stammen. Het onderscheid tussen clusters van MSM en heteroseksuelen wijst op
verschillende transmissienetwerk.en.
De prestaties van de NG-MLVA werden gei!valueerd in een vergelijking met N. gonorrhoeae
multiantigen sequence typing (NG-MAST) en full-length porB sequence typing. De beoordeling
van verwantschap tussen isolaten van verschillende anatomische locaties van één pati!nt en tussen
de isolaten van seksuele partners, zoals hierboven beschreven, toonde aan dat er een acceptabele
overeenstemming is tussen de drie genotyperingstechnieken die allemaal een hoge resolutie hadden
en een goede typeerbaarheid van de isolaten lieten zien.
De NG-MLVA werd tevens gebruikt om N. gonorrhoeae transmissienetwerken te bestuderen
onder MSM die de Amsterdamse polikliniek tussen juli 2008 en augustus 2009 bezochten. We
onderzochten of potentiele clusters van MSM (leeftijd 18 jaar of ouder) met specifieke N.
gonorrhoeae genotypen geassocieerd waren met diverse epidemiologische of gedragsk.enmerk.en.
Hi!rarchische clusteranalyse toonde dat zes van de 14 gerdentificeerde clusters relevante links
hadden met hiv-status en ontmoetingsplekken van MSM. Concordantie tussen NG-MLVA clusters
en de epidemiologische karakteristieken was aanwezig, hoewel beperkt. Ofschoon de significante
verschillen in hiv-status tussen clusters partnerselectie op hiv-status suggereerde, waren bijna alle
clusters een mix van hiv-negatieve en hiv-positieve MSM, wat erop wijst dat veel hiv-negatieve
individuen risico lopen op een hiv-besmetting. We concludeerden dat verschillende N. gonorrhoeae
transmissienetwerken aanwezig waren in een grotendeels homogeen gemengde MSM-populatie.

Bacteriële resistentie in Neisseria gonorrhoeae
Vanaf 2006 tot 2008 werden onder bezoekers van de Amsterdamse soa-polikliniek N.
gonorrhoeae isolaten geïdentificeerd met verminderde gevoeligheid voor cefotaxim (derde
generatie cefalosporine). Er werd een case-control studie uitgevoerd om de verspreiding, klonaliteit
en fenatypische evenals genotypische kenmerken van deze isolaten te bestuderen. Drielmvijftig
klonaal verwante penA mozaïek positieve isolaten (Penicillin-binding protein 2 type XXXIV)
werden geïdentificeerd. Deze penA mozaïek positieve isolaten waren hoofdzakelijk NG-MAST
ST1407 en hadden een rntrR promotor A-deletie evenals porBlb aminozuur substituties
G101K/Al02N. Al deze isolaten behoorden tot hetzelfde NG-MLVA cluster. Er werd een correlatie
gevonden tussen de verminderde gevoeligheid voor cefotaxim en ST1407, een hoog prevalente N.
gonorrhoeae stam onder de bezoekers van de Amsterdamse soa-polikliniek. De snelle verspreiding
van deze stam, die ook in veel andere landen is gerdentificeerd, wordt mogelijk gefaciliteerd door
seksueel risicogedrag. Intensieve monitoring is nodig om mogelijk therapiefalen te identificeren.
Kwalitatief gewaarborgd monitoring van de gevoeligheid van gonokokken voor derde generatie
cefalosporines op nationaal en internationaal niveau en de ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen en/ofbehandelingsstrategieen voor gonorroe zijn essentieel.
Algemene discussie
De toepassing van het sterk polymorfe tprK gen voor de genotypering van T. pallidurn bleek
ongeschikt voor het bestuderen van T. pallidurn transmissienetwerken in een hoogrisicopopulatie.
Echter, om een succesvol syfilis controlebeleid op te zetten kan een gedegen kennis van de
moleculaire epidemiologie van T. pallidurn zeer nuttig blijken en daarom is het belangrijk om het
syfilisonderzoek en de ontwikkeling van een discriminerende T. pallidurn genotyperingstechniek
voort te zetten.
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De N. gono"hoeae MLVA blijkt een discriminerende en objectieve genotyperingstechniek te
zijn die waardevolle inzichten verschaft betreffende N. gonorrhoeae genotypen, de infectiebron,
seksuele transmissienetwerken en de populatiedynamiek van gonokokken. Bovendien kan NGMLVA nuttig blijken om de gevolgen van preventie- en interventiestrategieën te bestuderen en
ondersteuning bieden voor de ontwikkeling van wiskundige voorspellende modellen.

91

