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Het belangrijkste doel van dit proefschrift was om bij te dragen aan de verbetering van 
antimicrobiële medicamenteuze therapie van Buruli Ulcer (BU). In hoofdstuk 1 BU beschrij-
ven we BU als een verwaarloosde tropische ziekte (NTD), en leggen we uit wat dat inhoudt 
voor de patiënten en de zorg die zij nodig hebben. BU is al meer dan honderd jaar geleden 
in Afrika beschreven door Europese artsen. De oorzaak – infectie door Mycobacterium 
ulcerans - werd in 1948 door Australische onderzoekers beschreven. Het is nog steeds niet 
duidelijk hoe de infectie wordt opgelopen maar de overdracht is niet via besmette mensen; 
de bron hoewel onduidelijk is vast de omgeving. De bacterie scheidt een giftige stof, een 
toxine (mycolacton) uit dat de schade aan de weefsels – vooral de huid, het onderhuidse 
vetweefsel en soms ook de botten - veroorzaakt.  De huidafwijkingen beginnen vaak als 
knobbel, soms een verdikking van de opperhuid – plaque, en soms zwelling met vocht in 
de weefsels: oedeem; vaak ontstaat er een gat in de opperhuid: er ontstaat dan een zweer. 
Het mycolacton is de ziekmakende factor van de M. ulcerans bacterie; het veroorzaakt niet 
alleen weefselversterf maar onderdrukt ook de afweer, zowel op de plaats van infectie als 
in het bloed; verder onderdrukt het zenuwgeleiding waardoor mensen aanvankelijk geen of 
weinig pijn ervaren van de knobbel of de zweer. De bacterie M. ulcerans is lastig te kweken 
maar met een moleculaire test (polymerase kettingreactie, PCR) kan de diagnose vrij mak-
kelijk bevestigd worden in het laboratorium. Hoewel de meeste mensen niet aan de ziekte 
sterven kunnen zweren groot worden, en kan genezing gepaard gaan met dwangstanden bij 
gewrichten door littekenweefsel. Dan ontstaan er bewegingsbeperkingen voor patiënten. 
Daarom is het belangrijk dat de diagnose op tijd gesteld wordt, en tijdig met behandeling 
wordt gestart.

BU komt op veel plaatsen in de wereld voor, maar vooral in West-Afrika, en tegenwoordig 
ook steeds meer in het zuidwesten van Australië. hoofdstuk 2 beschrijft de epidemiologie 
van BU. In 2017 werden 2217 gevallen van BU wereldwijd aan de WHO gemeld. Er was een 
drastische afname van gevallen sinds 2010; In totaal waren 23.206 gevallen geregistreerd 
tussen 2010 en 2017. De WHO had in 2014 vier programmatische doelen gesteld om de 
situatie van de BU te verbeteren: meer dan 70% van de gevallen zou PCR-bevestigd moeten 
zijn, en liefst vroeg opgespoord moeten worden voordat de ziekte ernstig voortgeschreden 
is. Minder dan 25% van de nieuwe gevallen zou al tot categorie III (zweren groter dan 15 cm; 
of meer plekken op het lichaam); minder dan 60% van de gevallen heeft zich al ontwikkeld 
tot zweer; en minder dan 15% van de patiënten ervaren een bewegingsbeperking als gevolg 
van de BU. Helaas lukt het in veel (Afrikaanse) landen waar de ziekte regelmatig voorkomt 
niet, om deze doelstellingen te verwezenlijken.  
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Chirurgie was lange tijd de standaardbehandeling van BU. Artsen verwijderden aangedaan 
weefsel met flinke marges van ogenschijnlijk gezond weefsel, om zeker te zijn dat alles was 
weggehaald. Deze grote operatiewonden leidden tot littekens, dwangstanden in gewrichten, 
en invaliditeit. Ondanks deze grote operaties keerde de ziekte toch nog vaak terug. In hoofd-
stuk 3 geven wij een commentaar op de recente Cochrane-review over klinisch onderzoek 
over antimicrobiële medicamenteuze behandeling. We beschrijven de verandering van 
alleen chirurgische naar steeds meer (bijna nog alleen) antimicrobiële behandeling. 

M. ulcerans is gevoelig voor verschillende anti-mycobacteriële middelen, voornamelijk 
rifamycinen, aminoglycosiden, macroliden en fluorchinolonen. In hoofdstuk 4 geven we 
een gedetailleerd overzicht van alle middelen die getest zijn tegen M. ulcerans in het labo-
ratorium en bij patiënten. 

Voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, ook voor BU, worden eerst dierproe-
ven gedaan. Voor BU worden vaak dierproeven met muizen gedaan; ofwel de achterpoot 
ofwel de staart van de muis wordt daarbij besmet met M. ulcerans bacteriën. Bij deze expe-
rimenten worden steeds bij ieder stadium van de proef dieren gedood om de werkzaamheid 
van geneesmiddelen of vaccins vast te stellen. In weefselmonsters worden dan de aantallen 
levende bacteriën vastgesteld. Een nieuwe methode die het mogelijk maakt om bacteriën 
te kwantificeren zonder dieren te doden, is het gebruik van bioluminescente bacteriën 
die licht geven -  waarbij we die dierproeven kunnen verfijnen en het aantal op te offeren 
dieren kunnen verminderen voor geneesmiddelenonderzoek. Deze methode was al eens 
eerder toegepast maar in hoofdstuk 5 gebruikten we een beeldvormingssysteem waarbij 
we in levende dieren met een speciale camera de intensiteit kunnen meten; we hebben de 
bacteriële aanwezigheid in BALB / c-muizen af kunnen te beelden en uit kunnen lezen. Ook 
vroege infectie die klinisch niet zichtbaar was, werd gedetecteerd met behulp van dit (IVIS-)
systeem. De lichtgevende variant van deze genetisch gemodificeerde bioluminescente 
M. ulcerans-stam veroorzaakte de typische afwijkingen bij microscopisch onderzoek van 
de weefsels, en ook de opgewekte afweer-reactie (immuunrespons) leek sprekend op de 
gevallen van BU bij de mens. Met dit onderzoek hebben we bijgedragen aan de drie Rs 
om onnodige dierproeven te vermijden: minder dierproeven (Reduce);  verfijn de proeven 
(Refine); en zet dierproeven om in andere proefnemingen (Replace). Dierproeven zullen 
echter voorlopig nodig blijven om de behandeling te verbeteren.

Momenteel wordt Buruli-ulcer behandeld met een kuur van acht weken rifampine (RIF) 
in combinatie met ofwel streptomycine (STR) via een injectie, of orale claritromycine (CLR). 
Hoewel de behandeling gratis beschikbaar is voor patiënten in de meeste landen waar BU 
veel voorkomt, blijkt dat voor veel mensen het ziekenhuis letterlijk en figuurlijk ver weg 
is.  Sommige mensen hebben geluk hebben en genezen spontaan; hebben anderen na 
uitstel een slechte uitkomst maar anderen komen te laat naar het ziekenhuis zodat er al 
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veel schade is ontstaan. Er is duidelijk behoefte aan kortere behandelingen voor BU.  Het 
ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen is erg duur en juist voor een NTD is dat geld er 
niet. Het is daarom wenselijk om te kijken of bestaande geneesmiddelen die werkzaam 
en veilig zijn voor andere infectieziekten gebruikt kunnen worden voor de behandeling 
van NTD’s.  Avermectines - vooral ivermectine – blijken te werken bij tuberculose; de tu-
berkelbacil die verwant is aan de M. ulcerans bacterie blijkt gevoelig voor deze stof. We 
bevestigden deze bevindingen in hoofdstuk 6 met vergelijkbare intermediaire activiteit een 
kweekproef. Ivermectine wordt hoofdzakelijk gebruikt in lage, enkelvoudige doses voor de 
behandeling van parasitaire ziekten, maar zou dagelijks in hogere doses moeten worden 
toegediend om effectief te zijn tegen M. ulcerans. In hoofdstuk 7 evalueerden we daarom 
eerst de farmacokinetiek van de avermectines ivermectine en selamectine in proefdieren. 
Farmacokinetiek bestudeert wat doet het lichaam met het geneesmiddel; hoe wordt het 
opgenomen uit de darm in het bloed of bloedplasma, en hoe het zich verdeelt - en hoe de 
stof wordt uitgescheiden. We hebben dit getest in gezonde BALB / c-muizen en we vonden 
piek-plasmaconcentraties met ons hoge doseringsschema die in de orde van grootte lagen 
van de eerder in vitro gevonden minimaal remmende concentraties (MIC’s) . Een daar-
opvolgende werkzaamheidsstudie bij geïnfecteerde BALB / c-muizen toonde echter geen 
bactericide (bacterie-dodende) activiteit van avermectines tegen M. ulcerans en zelfs enige 
toename in zwelling van geïnfecteerde gebieden in vergelijking met controledieren. Deze 
bevindingen kunnen het best worden verklaard door verschillende immunomodulerende 
eigenschappen die avermectines op de huid veroorzaken. Met het toenemende gebruik van 
avermectines voor nieuwe indicaties, zoals malaria of bij kanker, laat dit onderzoek zien dat 
deze stoffen helaas geen doorbraak gaan betekenen voor BU.

Zoals eerder vermeld, wordt BU behandeld met rifampicine in combinatie met strepto-
mycine of claritromycine. Bij de introductie in de jaren 70 was rifampicine - ontwikkeld voor 
de behandeling van tuberculose - duur en men was bang voor bijwerkingen bij te hoge 
doseringen. Eerst werd een dosis van 600 mg of 10 mg / kg gekozen en die bleek toen 
goed werkzaam bij de behandeling van tuberculose. Gek genoeg is toen nooit echt goed 
uitgezocht of die dosering wel optimaal was; er is nooit onderzocht of hogere doseringen 
misschien even goed worden verdragen, en of hogere doseringen nog beter werkten. De 
destijds gekozen dosis is ook gebruikt voor de behandeling van BU. In een poging om de be-
handeling van BU te verfijnen en te verbeteren met het op dit moment beschikbare arsenaal 
aan middelen, voerden we een experiment uit bij muizen.  In hoofdstuk 8 beschrijven we 
een met M. ulcerans geïnfecteerde muizen. Verschillende doses rifampicine en rifapentine 
werden getest.  We vonden dat 20 mg / kg en 40 mg / kg rifampicine zeer effectief waren, 
net als rifapentine. Met hoog gedoseerde rifamycinen zagen we dat de BU afwijkingen al 
steriel werden na slechts vier weken behandeling. Op basis van deze veelbelovende resul-
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taten zoeken we nu naar de perfecte dosis rifampicine in een grotere studie en bestuderen 
we wat de ideale partner van rifampicine zou kunnen zijn. Claritromycine hoewel goed 
werkzaam gebleken in combinatie met rifampicine is misschien niet de ideale keus; er zijn 
enkele lastige geneesmiddelinteracties tussen rifampicine en claritromycine. Een voorbeeld 
van zo’n onderzoek is te vinden in hoofdstuk 9, waarin we bekeken of oxazolidinonen ten 
opzichte van claritromycine niet onderdoet in combinatie met rifampicine. Misschien zullen 
we een middel uit deze groep kunnen combineren met hoog-gedoseerde rifampicine in een 
kortere kuur dan 8 weken.

De eerste helft van dit proefschrift was dus gewijd aan de huidige uitdagingen en epide-
miologie van Buruli ulcus en we bespraken de overgang van chirurgie naar medicamenteuze 
behandeling bij Buruli ulcus, met details over de gevoeligheid van de M. ulcerans microbe 
voor antimicrobiële middelen. 

De tweede helft bestaat uit laboratoriumonderzoeken bij muizen - in het M. ulcerans 
BALB / c-muismodel. Met een hogere dosering rifampicine – waarvan we inmiddels weten 
dat die ook b=ij tuberculosebehandeling veilig is, en mogelijk effectiever is – onderzochten 
we combinaties met andere middelen in de hoop uiteindelijk een betere en kortere behan-
deling voor patiënten met BU mogelijk te maken.
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