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Samenvatting en conclusies.
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Samenvatting.

In dit proefschrift komen twee verschillende aspecten van de behandeling van infecties

met Helicobacter pylori (H. pylori) aan de orde. Het eerste gedeelte (hoofdstuk 2-8)

behandelt de epidemiologie, het mechanisme en het klinisch belang van nitroimidazol

resistentie en de problemen die werden ondervonden bij het testen van de gevoeligheid

voor nitroimidazolen. In het tweede gedeelte (hoofdstuk 9-11) worden drie studies

beschreven die de gevolgen van de behandeling van deze infectie op de korte en lange

termijn betreffen. In de eerste studie werd de betrouwbaarheid onderzocht van de

verschillende op maagbiopten gebaseerde testen in het vaststellen van therapiesucces of

therapiefalen. De twee andere studies betreffen de langetermijngevolgen van H. pylori

eradicatie op bovenbuiksklachten, medicijngebruik, kwaliteit van leven, en de incidentie

van gastro-oesofageale-refluxziekte.

In de retrospectieve studie beschreven in hoofdstuk 2 werd de prevalentie van

nitroimidazol resistentie onderzocht in Zuidwest Drenthe. Totaal werden 1037 isolaten

getest en het bleek dat de prevalentie van resistentie toenam van 7% in 1993 tot 32% in

1996 (p<0.0001). Deze toename kon niet worden verklaard door veranderingen in de

onderzochte patiëntenpopulatie omdat de toename niet gerelateerd was aan leeftijd,

geslacht, etniciteit of endoscopische diagnose. Ook was er gedurende de

onderzoeksperiode slechts een geringe toename in het gebruik van nitroimidazolen in

Nederland. De oorzaak van de toename in resistentie bleef dus vooralsnog onduidelijk.

Een methodologische zwakte van deze studie was het feit dat verschillende technieken

werden gebuikt om de gevoeligheid voor nitroimidazolen te bepalen: disk diffusie werd

gebruikt in 1993 terwijl de E-test werd gebruikt in de latere jaren.

De relevantie van deze methodologische zwakte werd onderzocht in de eerste studie

beschreven in hoofdstuk 3. Hierin werd de E-test vergeleken met breekpunt agar dilutie

in 90 isolaten en met disk diffusie in 263 isolaten. Het bleek dat in de meeste gevallen

de resultaten van de E-test goed overeenkwamen met die van de twee andere testen.

Echter, in ongeveer 5% van de gevallen kwamen de resultaten van de E-test niet

overeen met die van de andere twee. In die gevallen was het isolaat volledig gevoelig

met de ene test maar compleet resistent met de andere test. De meest waarschijnlijke

verklaring hiervoor is beschreven in de tweede studie in dit hoofdstuk. Die studie liet

zien dat een dubbelinfectie met zowel gevoelige als resistente bacteriën aanwezig was in

5 van 52 onderzochte isolaten. Toen echter de E-test tot maximaal 10 keer werd

herhaald bij 32 aparte kolonies die verkregen waren uit 3 van deze isolaten bleef het
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resultaat steeds hetzelfde, dus gevoelig of resistent, hoewel grote variaties in MIC

regelmatig voorkwamen.

Om meer inzicht te verkrijgen in het resistentie mechanisme werd in de studie

beschreven in hoofdstuk 4 de invloed van anaërobe incubatie op de gevoeligheid voor

nitroimidazolen onderzocht in 9 klinische isolaten en een referentie stam. Het bleek dat

in deze resistente stammen (de mediane MIC was 224 µg/ml, spreiding 24 tot >256

µg/ml) onder anaërobe condities nitroimidazolen toch nog langzaam werden omgezet

tot actieve metabolieten. Na 8 uur anaëroob incuberen bleken de stammen weer geheel

gevoelig te zijn geworden (mediane MIC 0.75 µg/ml, spreiding: 0.38 tot 4 µg/ml). Het

is gesuggereerd dat dit verlies van resistentie het gevolg is van de inductie van

compensatoire metabole routes die H. pylori nodig heeft om te overleven onder

anaërobe condities. Om de juistheid hiervan te onderzoeken werd hetzelfde experiment

herhaald in bouillon met daaraan toegevoegd de eiwitsynthese remmer

chloramphenicol, zodat de eventuele inductie van nieuwe metabole routes werd

voorkomen. Het bleek dat chloramphenicol het verlies van resistentie niet kon

voorkomen, een aanwijzing voor de afwezigheid van de noodzaak tot inductie van

nieuwe metabole routes. Onze gegevens lijken eerder te wijzen op een langzame

activatie van nitroimidazolen door preëxistente mechanismen. Deze observaties geven

meer inzicht in het mechanisme van nitroimidazol resistentie. In nitroimidazol

gevoelige stammen leidt de reductie van een nitroimidazol door een zuurstof-ongevoelig

nitroreductase (gecodeerd door het rdxA gen) tot een nitrosoderivaat door de directe

overdracht van twee elektronen. Dit zeer toxische nitrosoderivaat veroorzaakt DNA

schade en vervolgens de dood van de bacterie. Deze toxische nitrosoderivaten kunnen

niet worden gereoxideerd door moleculair zuurstof, dit door de chemische aard van de

twee-elektron overdracht zoals die gekatalyseerd wordt door dit enzym; het

nitroreductase heet daarom ‘zuurstof-ongevoelig’. Het is aangetoond dat een

functionerend ‘zuurstof-ongevoelig’ nitroreductase niet beschikbaar is in nitroimidazol

resistente stammen. H. pylori beschikt echter over verschillende andere nitroreductases.

Ook deze nitroreductases kunnen een nitroimidazol reduceren, maar in dit geval door de

overdracht van slechts één elektron tot een vrije radicaal anion. Dit toxische vrije

radicaal anion kan, in tegenstelling tot het nitrosoderivaat dat geproduceerd wordt door

het rdxA gecodeerde nitroreductase, wel worden geneutraliseerd door moleculair

zuurstof. Deze andere nitroreductases worden daarom ‘zuurstof-gevoelig’ genoemd.
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Onder anaërobe condities is er echter geen zuurstof en nitroimidazol resistentie

verdwijnt dan ook. Deze langzame activatie van nitroimidazolen door verschillende

enzymen is van klinisch belang, want het is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de

grote variatie in MIC zoals beschreven in hoofdstuk 3 waar één kolonie verschillende

malen werd getest. Daarenboven, als activatie van nitroimidazolen tot toxische

metabolieten toch mogelijk is in resistente stammen, verklaart dit mogelijk waarom het

toevoegen van een nitroimidazol aan een therapieschema leidt tot een toename van de

effectiviteit van dit regime in resistente stammen.

Een meta-analyse van de therapeutische studies die het klinisch belang van

nitroimidazol resistentie evalueren is beschreven in hoofdstuk 5. Alle klinische studies

gepubliceerd van 1993-1997 werden in de literatuur opgezocht. Totaal werden 91

therapiearmen geëvalueerd met daarin 4823 patiënten. Het bleek dat resistentie tot een

significante reductie in effectiviteit leidde van zowel op bismut als op

protonpompremmer gebaseerde tripel therapieschema’s als van quadrupel

therapieschema’s. Eradicatiepercentages in patiënten geïnfecteerd met een gevoelige

stam waren 90% of hoger, maar in patiënten geïnfecteerd met een resistente stam waren

ze minder dan 75%. Daarnaast bleek dat de invloed van resistentie afhankelijk was van

de andere antibiotica die werden gebruikt. In het geval van op bismut gebaseerde tripel

therapie bleek de invloed van resistentie kleiner in geval tetracycline onderdeel van het

schema was dan bij gebruik van amoxicilline. Hetzelfde werd gesuggereerd indien in op

protonpomp remmer gebaseerde tripel therapie clarithromycine werd gebruikt in plaats

van amoxicilline. Tenslotte bleek dat hoe langer de therapieduur hoe minder het belang

van nitroimidazol resistentie. De resultaten suggereerden dat de effectiviteit van een

nitroimidazol bevattend therapieschema in resistente stammen vooral gerelateerd is aan

de effectiviteit van de andere aspecten van het schema. Geadviseerd werd

nitroimidazolen te vermijden als resistentie (waarschijnlijk) aanwezig is. Indien dit niet

mogelijk is, moet een regime met erg effectieve andere antibiotica en van voldoende

tijdsduur worden gebruikt.

In hoofdstuk 6 is een gerandomiseerde studie beschreven, waarin 104  patiënten werden

ingesloten, om de effectiviteit te vergelijken van twee op ranitidine bismutcitraat (RBC)

gebaseerde therapieschema's voor de behandeling van een H. pylori infectie. Een

nieuwe één weekse tripel therapie met RBC, clarithromycine en metronidazol bleek net

zo effectief als een twee weekse duo therapie met RBC en clarithromycine. ‘Intention to

treat’ eradicatiepercentages waren 96% (95% betrouwbaarheidsinterval (CI): 87-100%)
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en 94% (95% CI: 84-99%) voor respectievelijk de tripel en de duo therapie. Hoewel het

aantal patiënten dat geïnfecteerd bleek met een resistente stam klein was suggereerden

de resultaten dat nitroimidazol resistentie niet van invloed was op de effectiviteit van de

tripel therapie. Dit werd verder onderzocht in hoofdstuk 7 waarin twee open studies zijn

beschreven. In de eerste studie werden patiënten behandeld met hetzelfde tripel

therapieschema als werd gebruikt in hoofdstuk 6. Het bleek dat nitroimidazol resistentie

inderdaad geen klinisch significante invloed had op de effectiviteit van het schema.

‘Intention to treat’ eradicatiepercentages waren respectievelijk 98% (95% CI: 91-100%)

en 95% (95% CI: 76-100%) voor patiënten geïnfecteerd met een gevoelige dan wel een

resistente stam (p = 0,45).  De tweede studie, waarin 89 patiënten werden geincludeerd,

liet zien dat nitroimidazol resistentie de effectiviteit van een regime met RBC,

amoxicilline en metronidazol significant verminderde. ‘Intention to treat’ eradicatie

percentages waren respectievelijk 87% (95% CI: 76-94%) en 22% (95% CI: 3-60%)

voor patiënten geïnfecteerd met een gevoelige en een resistente stam (p = 0,0001). De

bevinding dat de effectiviteit van het clarithromycine bevattende schema veel minder

werd beïnvloed door nitroimidazol resistentie dan dat met amoxicilline bevestigt de

conclusie van de meta-analyse dat de effectiviteit in resistente stammen vooral

gerelateerd is aan de andere componenten van het therapieschema.

Om de voorafgaande hoofdstukken in een breder perspectief te plaatsen geeft hoofdstuk

8 een overzicht van de wereldliteratuur over nitroimidazol resistentie van H. pylori.

Terugkeer van H. pylori na therapie betekent meestal een niet gedetecteerd therapiefalen

en niet een echte reïnfectie. De betrouwbaarheid van de op maagbiopten gebaseerde

testen om het therapieresultaat vast te stellen werd daarom onderzocht in hoofdstuk 9.

De aanwezigheid van H. pylori werd bepaald in 197 patiënten meer dan vier weken na

anti-H. pylori therapie met vier verschillende op maagbiopten gebaseerde testen. De

histologie (met zowel de haematoxyline/eosine als de Giemsa kleuring), de snelle urease

test, de polymerase kettingreactie en de kweek bleken alle betrouwbaar indien vier of

meer weken na de therapie toegepast. In geval endoscopie wordt verricht na therapie

wordt kweken aanbevolen daar deze test het meest accuraat was en het daarnaast

aanvullende informatie geeft over gevoeligheid voor antibiotica in het geval van een

niet geslaagde therapie.

Hoofdstuk 10 beschrijft een studie waarin met behulp van 24-uurs oesofageale pH-

metingen, een vragenlijst en endoscopie de aanwezigheid van gastro-oesofageale

refluxziekte (GORZ) werd onderzocht vóór en 3 en 12 maanden na H. pylori eradicatie,
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bij 15 patiënten met duodenum ulcera en bij 4 patiënten met functionele dyspepsie.

Voor de tripel therapie hadden reeds 10 patiënten last van zuurbranden en 6 patiënten

hadden een pathologische 24-uurs oesofageale pH-meting. Na 1 jaar follow-up waren

bovenbuiksklachten, inclusief zuurbranden, sterk verbeterd, maar twee patiënten hadden

endoscopisch oesofagitis gekregen en er was een geringe toename in gastro-oesofageale

reflux getuige de 24-uurs oesophageale pH-metingen. Er was geen verschil in inname

van voedsel, vet of alkohol, noch in rookgewoontes of gewicht. Deze studie laat zien dat

GORZ al vaak aanwezig is voor H. pylori eradicatie, of het ook frequent onstaat na H.

pylori eradicatie; blijft vooralsnog onopgehelderd.

Tot slot beschrijft hoofdstuk 11 de lange-termijngevolgen van H. pylori eradicatie in

een cohort patiënten met peptische ulcera die gemiddeld 6 jaar tevoren behandeld

werden met een klassiek op bismut gebaseerd therapieschema. Bij slechts één van de 91

patiënten was de infectie teruggekeerd (terugkeerpercentage: 0.19% per patiënt-jaar).

Bovenbuiksklachten en het gebruik van maagzuurproductie remmende medicijnen was

significant afgenomen. Slechts 13% gebruikte nog steeds een onderhoudsbehandeling

met deze medicijnen, de helft van hen voor bewezen GORZ.

Conclusies.

Voor de behandeling van H. pylori infecties zijn verschillende combinaties van

medicijnen beschikbaar. De bruikbaarheid van deze medicijnen wordt echter beperkt

door de toenemende prevalentie van antibiotische resistentie. Dit proefschrift laat zien

dat nitroimidazol resistentie een toenemend klinisch probleem vormt: de prevalentie van

resistentie stijgt en de effectiviteit van vrijwel elk nitroimidazol bevattend

therapieschema wordt er door verminderd. Als nitroimidazol resistentie (waarschijnlijk)

aanwezig is, is de beste strategie dan ook het gebruik van deze medicijnen te vermijden.

Tegenwoordig is dat in de meeste gevallen nog wel mogelijk, want de prevalentie van

resistentie voor macroliden is laag in Nederland. Echter, met het toenemend gebruik van

macroliden, kan verwacht worden dat de prevalentie van macrolide resistentie ook zal

gaan stijgen. Daarnaast is resistentie van H. pylori voor tetracycline en amoxicilline

inmiddels ook beschreven. Eradicatie van multipel resistente stammen kan daarom in de

toekomst een probleem gaan vormen. Aan de andere kant laat dit proefschrift zien dat

een nitroimidazol bevattend therapieschema nog steeds effectief kan zijn in

nitroimidazol resistente stammen, in het bijzonder indien andere effectieve medicijnen

worden gebruikt en de therapie lang genoeg wordt gegeven. Dit is misschien gerelateerd
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aan het feit dat nitroimidazolen ook kunnen worden omgezet op andere manieren dan

die welke gefaciliteerd worden door het zuurstof-ongevoelige nitroreductase (rdxA).

Het kweken van H. pylori en het daarna bepalen van de gevoeligheid voor

nitroimidazolen is gemakkelijk en kan betrouwbaar worden verricht in ziekenhuizen

met alleen basisfaciliteiten. Kweek is een gevoelige manier om H. pylori aan te tonen,

niet alleen voorafgaand aan de therapie maar ook indien therapie niet is geslaagd.

Wanneer een gevoeligheidsbepaling wordt verricht moet men echter rekening houden

met het feit dat indien slechts een maagbiopt wordt onderzocht er een kans bestaat op

‘sampling error’, want patiënten zijn regelmatig geïnfecteerd met zowel resistente als

gevoelige bacteriën.

Behandeling van een H. pylori infectie is regel in patiënten met peptische ulcera. Dit

proefschrift bevestigt dat de kans dat H. pylori terugkeert erg klein is indien het succes

van de therapie met betrouwbare tests is vastgesteld. Daarnaast laat dit proefschrift zien

dat de meerderheid van de patiënten verlost is van bovenbuiksklachten en geen

maagzuurproductie remmende medicijnen meer nodig heeft. Hoewel dit opgaat voor de

meerderheid van de patiënten, gebruikt een minderheid nog steeds deze zuurremmers.

In dit verband verdient de mogelijke ontwikkeling van GORZ na H. pylori eradicatie in

een gedeelte van de patiënten verdere aandacht. Tot nu toe is het onduidelijk of en zo ja

in welke mate H. pylori eradicatie het ontstaan bevordert van GORZ en zijn

complicaties: Barrett esophagus en het adenocarcinoom van de slokdarm. Dit is één van

de klinische problemen die nog moeten worden opgelost.


