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Met de ontdekking van repeterende 
DNA-sequenties in het genoom van 
Mycobacterium tuberculosis in de 
jaren negentig van de vorige eeuw 
konden DNA-fingerprintmethoden 
ontwikkeld worden die een enorme 
variatie onder deze bacteriën zicht-
baar maakten. De eerste techniek 
waarmee het DNA-polymorfisme 
onder M. tuberculosis-isolaten gevi-
sualiseerd werd, was ‘restriction 
fragment length polymorphism’ 
(RFLP) typering. Deze techniek 
leverde een veelheid aan polymorfe 
bandenpatronen, maar het laborato-
riumwerk en de analyse waren tech-
nisch moeilijk uitvoerbaar. Tevens 
was er dermate veel DNA nodig dat 
de bacteriën wekenlang gekweekt 
dienden te worden, hetgeen de 
doorlooptijd van deze techniek niet 
bepaald ten goede kwam.
De invoering van ‘variable number 
of tandem repeat’ (VNTR) typering 
leverde een verbetering in de uit-
voerbaarheid, een verkorting in de 
doorlooptijd en ook meer onder-
scheidend vermogen op. Verder is de 
clustering van gevallen op grond van 
VNTR-typering beter in overeen-
stemming met bevindingen in de 
praktijk aangaande epidemiologische 
links. Deze techniek is tot op heden 
de gouden standaard.

Beperkingen
Al heeft DNA-fingerprinting veel 
basale kennis geleverd over de epi-
demiologie van tuberculose en over 
de fylogenie van het M. tuberculosis 
complex, toch kennen de RFLP- en 
VNTR-typeringen hun beperkingen. 
Het onderscheidend vermogen tus-
sen M. tuberculosis-stammen is wel 
groot, maar de DNA-fingerprints 
veranderen dermate langzaam dat 
clusters van patiënten in de loop van 
de tijd sterk gegroeid zijn. Daardoor 
zijn primaire, secundaire en volgende 
verspreidingsbronnen in een cluster 
nauwelijks meer te onderscheiden. 

Whole genome sequencing
In 2011 rondde Anita Schürch bij het 
RIVM een promotieonderzoek af, 
waaruit bleek dat WGS veel meer 
onderscheid levert dan RFLP- en 
VNTR-typering (1). Vervolgens is 
samen met de GGD Amsterdam 
onderzoek gedaan naar de stabiliteit 
van het genoom van M. tuberculo-
sis. Daaruit bleek dat er gemiddeld 
0,36 mutaties per genoom per jaar 
ontstaan, wat veel belooft voor de 
mogelijkheid om afzonderlijke trans-
missieketens in RFLP- en VNTR-clus-
ters te onderscheiden (2). Inderdaad 
werden in het grote Harlingen-cluster 
diverse transmissieketens onderschei-
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den aan de hand van WGS-data (3). 
In Groot-Brittannië zijn inmiddels 
diverse epidemiologische studies 
afgerond met WGS als typering (4). 
Tevens zijn er artikelen verschenen 
over het gebruik van WGS om de 
(sub)species van M. tuberculosis 
complex te herkennen (5) en om 
alle mutaties die geassocieerd zijn 
met resistentie tegen tbc-medicijnen 
te traceren (6). 

Promotieonderzoek
Deze overwegingen leveren de basis 
om vanaf 2016 een vierjarig promo-
tieonderzoek te starten om de ken-
merken van WGS verder te onder-
zoeken, alvorens deze techniek in te 
voeren voor structurele toepassing 
op het gebied van identificatie,  
resistentieonderzoek en epidemio- 
logische typering van isolaten  
van M. tuberculosis complex. In  
deze onderzoeksperiode blijft de  
gestandaardiseerde VNTR-typering 

gehandhaafd, om de dagelijkse 
praktijk van GGD’en niet te compli-
ceren. Het promotieonderzoek is een 
samenwerking tussen de afdelingen 
Epidemiologie en Surveillance van 
Infectieziekten (EPI), Infectieziekte-
onderzoek, Diagnostiek en Screening 
(IDS) en Landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding (LCI) van 
het RIVM en KNCV Tuberculose-
fonds. De GGD’en zullen benaderd 
worden voor hun participatie.

Standaardisering
Vragen die zich bij het nieuwe pro-
ject aandienen zijn bijvoorbeeld: 
welk deel van het genoom dient 
buiten de analyse gehouden te wor-
den vanwege aanwezigheid van 
complexe repeterende structuren? 
Welke software kan het beste 
gebruikt worden voor de analyse? 
Hoe kan de reproduceerbaarheid 
van WGS en de analyse hiervan 
worden aangetoond? En hoe wordt 
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de grote hoeveelheid data het beste 
opgeslagen?
Er zal in de komende tijd een 
afstemming plaatsvinden met de 
landen waarin men de meeste ken-
nis heeft opgedaan met WGS van 
M. tuberculosis, zoals Engeland en 
Duitsland. Als de analyse van WGS 
voldoende uitgewerkt en gewaar-
borgd is, kan gewerkt gaan worden 
aan de andere vragen die geformu-
leerd zijn in het project. De kosten 
van WGS dalen zeer snel; de ver-
wachting is dat dit niet de beper-
kende factor zal zijn bij de invoering 
van deze techniek. 

Beter dan VNTR?
Omdat WGS naast VNTR-typering 
gaat draaien, kan onderzocht wor-
den hoe VNTR-clusters worden 
opgesplitst door WGS en of deze 
nieuwe indeling beter strookt met 
de bevindingen van het onderzoek 
naar epidemiologische verbanden. 
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Figuur 1. Ontwikkeling van DNA-fingerprintclusters in de tijd 
Theoretische voorstelling van de interpretatie van de resultaten van VNTR-typering en whole genome sequencing, op basis van zich in de tijd 
ontwikkelende DNA-fingerprintclusters. De nummers in de cirkels geven het aantal M. tuberculosis-isolaten weer in de clusters. De met 
kleuren verbonden cirkels geven enkelvoudige VNTR-clusters weer. De nummers langs de verbindingsstreepjes tussen de cirkels geven het 
aantal mutaties verschil aan tussen M. tuberculosis-isolaten. 



 Tegen de Tuberculose, jaargang 111, nr. 3, 2015 5

De tbc-afdelingen van GGD’en zul-
len een belangrijke rol spelen in dit 
onderzoek.
Hierbij is ook van belang hoe de 
populatiestructuur van M. tuber-
culosis op grond van WGS eruitziet. 
Eerder is deze bepaald op grond van 
VNTR-patronen en bleek dat er 
sprake is van clonale complexen 
onder M. tuberculosis-isolaten, het-
geen een invloed heeft op het dis-
criminerende vermogen en de inter-
pretatie van DNA-fingerprinting (7). 
Kunnen bijvoorbeeld isolaten van 
bepaalde immigranten, die nu nogal 
eens clusteren zonder aanwijsbaar 
epidemiologisch verband, met WGS 
wel van elkaar worden onderschei-
den? Ook zal opnieuw onderzocht 

worden hoe snel het genoom van 
M. tuberculosis verandert. Bij tbc-
patiënten met een aangetoonde 
epidemiologische link zullen muta-
ties gevonden worden die hierover 
meer informatie leveren.

Weergave van clustering
Een andere uitdaging vormt het for-
muleren en visualiseren van de 
genetische afstand tussen M. tuber-
culosis-kweken. Waar tot op heden 
een vrij rigide werkwijze werd aan-
gehouden, waarbij isolaten wel of 
niet tot een cluster behoorden, zul-
len we nu met een waarschijnlijk-
heid van clustering gaan werken.  
In feite is er geen sprake meer  
van clustering van M. tuberculosis- 

kweken met identieke DNA-finger-
prints, maar complexen van stam-
men die onderling meer of minder 
verschillen en die in de loop van de 
tijd vrij snel veranderen, waardoor 
clusters zich als het ware in diverse 
richtingen vertakken (zie figuur 1). 
De genetische afstand tussen M. 
tuberculosis-isolaten is ook in een 
matrix weer te geven (zie figuur 2). 
Naar verwachting zal deze informa-
tie meer helderheid opleveren in het 
epidemiologisch onderzoek. 
WGS zal waarschijnlijk ook een 
belangrijk instrument zijn om te 
monitoren of de doelstelling wordt 
behaald om transmissie van tuber-
culose in Nederland verder terug te 
dringen.
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Figuur 2. 

Genetische afstandsmatrix
Matrix die de genetische 
afstand tussen M. tubercu-
losis-isolaten in mutaties 
weergeeft. In de meest 
donkere tint rood de isola-
ten die mogelijk een epi-
demiologisch verband heb-
ben. De theorie is dat de 
kans op een epidemiolo-
gisch verband het grootst 
is als de genetische afstand 
het kleinst is.
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Identificatie met WGS
De verwachting is dat met WGS de 
identificatie op (sub)species niveau 
en wat betreft de herkenning van  
de M. tuberculosis-genotypefamilie 
gemakkelijk uitgevoerd kan worden. 
Hierbij kunnen alle (sub)species in 
het complex, zoals M. tuberculosis, 
M. bovis, M. bovis caprae, M. bovis 
BCG, M. africanum, M. microti, M. 
canettii, M. pinnipedii en M. orygis 
op efficiënte wijze onderscheiden 
worden. De fylogenie op grond van 
genomische mutaties is namelijk het 
meest robuust van alle benaderingen 
die gevolgd zijn in de loop van de 
tijd in de taxonomie (8). Ook de 
genotypefamilies van M. tuberculo-
sis kunnen op betrouwbare wijze 
aangetoond worden. Dit laatste is 
van belang omdat bijvoorbeeld het 
Beijing-genotype wereldwijd en in 
Oost-Europa sterk geassocieerd is 
met MDR/XDR-tuberculose en her-
kenning van verspreiding belangrijk 
kan worden in een tijd van toene-
mende immigratie. 

Resistentieonderzoek en WGS
Maar ook het detecteren van alle 
mogelijke mutaties die samenhangen 
met resistentie tegen antibiotica zal 
het vermogen aanzienlijk verbeteren 
om aan de hand van DNA-analyse 
resistentie te voorspellen. De hypo-
these is dat na verder onderzoek met 
WGS in ieder geval de afwezigheid 
van resistentiemutaties dermate 
zeker gesteld kan worden, dat een 
aanzienlijk deel van het fenotypische 
resistentieonderzoek achterwege 
kan blijven. Ook zal in de komende 
periode uit dergelijk onderzoek 
steeds meer bekend worden over de 
correlatie tussen bepaalde resisten-
tiemutaties en het niveau van resis-
tentie tegen specifieke tbc-medicij-
nen, zodat het steeds beter mogelijk 
wordt om de therapie aan de hand 
hiervan in of bij te stellen (6).

Verwachte opbrengst
Er zal een hogere resolutie in epide-
miologische typering van M. tuber-
culosis bereikt worden en dit zal 
waarschijnlijk de bruikbaarheid van 
de moleculaire typering in de praktijk 
ten goede komen. Het zal wellicht 
ook het ontstaan van clustering van 
patiënten, waarbij geen epidemiolo-
gisch verband aantoonbaar is, sterk 
verminderen en hierdoor de inclusie 
en exclusie van gerelateerde patiën-
ten verbeteren. 
Ook de snelheid van de typering zal 
na de inwerkperiode sterk toene-
men. Op termijn wordt het hopelijk 
zelfs mogelijk om WGS toe te passen 
op bacteriën in klinisch materiaal. 
De determinatie van kweken en de 
indeling in genotypefamilies zal sterk 
verbeteren. Dit is onder andere van 
belang om uitbraken van MDR/
XDR-tuberculose op Europees 
niveau snel te herkennen. 
Tenslotte zal de bepaling van resis-
tentie van M. tuberculosis-kweken 
sterk profiteren van de invoering van 
WGS. De voorspellende waarde van 
de moleculaire resistentiebepaling zal 
verbeteren, maar het is zelfs waar-
schijnlijk dat een flink deel van de 
fenotypische resistentiebepalingen 
straks niet meer uitgevoerd behoeft 
te worden. In feite kan WGS op ter-
mijn een aanzienlijk deel van de hui-
dige tbc-laboratoriumdiagnostiek 
vervangen en kan invoering hiervan 
een zeer kostenefficiënte operatie 
worden. 

Project 
De werving van een onderzoeker in 
opleiding is gestart. In 2016 zal een 
landelijke bijeenkomst worden geor-
ganiseerd voor geïnteresseerden. 
Tevens zal er een begeleidingsgroep 
worden gevormd die het onderzoek 
gaat adviseren en ondersteunen.  
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