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Hoofdstuk 10: Samenvatting  
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Samenvatting  

 

Achtergrond  

Hiv-geassocieerde tuberculose (tbc ) is een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid. In 2012 

waren er naar schatting 8,6 miljoen nieuwe gevallen van de ziekte tuberculose, waarvan 1,1 miljoen 

(13%) voorkwam bij patiënten die besmet waren met hiv, 75% in Afrika beneden de Sahara en 80% in de 

22 landen met een hoge tbc last. In hetzelfde jaar waren er naar schatting 1,3 miljoen sterfgevallen 

onder tbc-patiënten waarvan 300 000 onder hiv-geïnfecteerde tbc-patiënten. Betere preventie en 

controle zijn nodig om de ziektelast van tbc te verminderen en te voldoen aan de doelstellingen voor 

wereldwijde tbc-bestrijding. Dit proefschrift draagt bij aan de literatuur over de preventie en bestrijding 

van hiv-geassocieerde tbc.  

 

Methoden en presentatie  

Het proefschrift presenteert zeven onderzoeksartikelen op basis van vier onderzoeksprojecten. Drie van 

de vier onderzoeksprojecten werden uitgevoerd in eerstelijns (primary health care, PHC) klinieken in een 

sub-district van de provincie Gauteng in Zuid-Afrika.  

 

Het eerste project, gepresenteerd in hoofdstuk 2, geeft een systematische vergelijking van de incidentie 

van tuberculose in hiv-klinieken op basis van cohorten met een hoge tbc last en klinieken met een lage 

tbc last. Het tweede project betreft een studie om te bepalen wat de individuele bereidheid is om deel 

te nemen aan een tbc-vaccin trial onder hiv-geïnfecteerde personen met een CD4 - getal van > 300 

cellen/μl in twee PHC klinieken. Om de risicofactoren voor het hebben van tbc te analyseren werd de 

Cox proportionele regressie methodiek gebruikt. De proporties deelnemers, die bereid waren om deel 

te nemen aan een trial voor een tbc-vaccin en om gevaccineerd te worden werd bepaald met binomiale 

logistische regressie, uitgesplitst naar bijbehorende demografische en klinische factoren. Onder een 

subgroep van deelnemers die antiretrovirale therapie (ART) starten bij inschrijving, werd het aantal 

patiënten met een voorgeschiedenis van een actueel of voorafgaande isoniazide preventieve therapie 

(IPT) bepaald. Logistische regressie werd gebruikt om factoren die samenhangen met actueel of 

voorafgaand IPT gebruik vast te stellen. De beschrijving en bevindingen uit dit project worden 

gepresenteerd in de hoofdstukken 3, 4 en 5.  

 

Het derde project was een cross-sectionele studie om de kenmerken van de urine lipoarabinomannan 
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(LAM) test onder 422 hiv-geïnfecteerde patiënten in een PHC kliniek voor ambulante zorg te bepalen. 

Het aandeel van patiënten met niet eerder gediagnosticeerde tbc werd bepaald op basis van sputum 

microscopie, sputum cultuur, mycobacteriële bloed cultuur, evenals fijne naald aspiratie van 

toegankelijke vergrote lymfeklieren en thoraxfoto's. Factoren die samenhangen met eerder 

gediagnosticeerd tbc werden bepaald met behulp van logistische regressie. De uitslag van de LAM test 

op urine van eerder gediagnosticeerde tbc werd vergeleken met andere standaard mycobacteriële tests. 

Bevindingen van deze studie zijn opgenomen in de hoofdstukken 6 en 7 van het proefschrift. Het laatste 

project, gepresenteerd in hoofdstuk 8, was een retrospectieve cohortstudie van 1174 hiv-geïnfecteerde 

patiënten die behandeld werden tegen tuberculose in 18 PHC klinieken in de periode 1 januari tot 31 

augustus 2011. Gegevens over patiënten die mogelijk in aanmerking kwamen als deelnemer werden 

verzameld uit de tbc registers. Het percentage patiënten dat geen registratie had van het resultaat van 

de tbc- behandeling werd bepaald. Met Cox proportionele risico's regressie technieken werden factoren 

vastgesteld die geassocieerd waren met uitkomsten van de behandeling.  

 

De last en het voorkomen van hiv -geassocieerde tbc  

In de meta-analyse, was de tbc incidentie onder cohorten uit gebieden met een hoge/matige tbc last 10 

keer hoger vergeleken met cohorten uit gebieden met een lage tbc last. De tbc incidentie varieerde met 

de geografische ligging en aantal CD4 cellen bij het starten van de behandeling en de duur van de ART. 

Uit de prospectieve cohortstudie bleek dat de tbc incidentie hoog was onder hiv-geïnfecteerde personen 

met een CD4-getal van > 350cells/μl bij inschrijving (2,7 per 100 persoonsjaren). ART behandeling werd 

geassocieerd met een lager, maar niet statistisch significant, risico van tbc in vergelijking met hen die 

geen ART behandeling kregen. De mate waarin ART tbc kan voorkómen wordt beperkt door de mate 

waarin de tbc immuunrespons herstelt en zowel nieuwe infecties als reactivering van latente 

tuberculose kan voorkomen. De hoge incidentie van tuberculose in deze populatie, ongeacht ART 

gebruik, ondersteunt de gedachte dat ART geïnduceerd immuun herstel mogelijk variabel en onvolledig 

is. Er is dus behoefte aan aanvullende interventies zoals nieuwe vaccins tegen tuberculose en betere tbc 

screening, diagnose en behandeling van tuberculose in vergelijkbare populaties. Bij de evaluatie van 

aanvullende strategieën voor de preventie en bestrijding van maatregelen moet rekening worden 

gehouden met het effect van ART en het verhogen van CD4-afkappunten voor ART. De impact van 

eerdere ART initiatie op de incidentie van tbc op gemeenschap of populatie niveau wordt onderzocht in 

trials van de nieuwe zogenoemde ‘test en behandeling’ strategie.  
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Tbc-vaccins.  

Meer effectieve tuberculose vaccins met een gelijk of beter veiligheidsprofiel dan het Bacillus Calmette – 

Guérin (BCG) vaccin zijn nodig voor gebruik in populaties met hiv-geïnfecteerde volwassenen. De 

bereidheid om deel te nemen aan tbc-vaccin onderzoek en zich te laten vaccineren met een nieuw tbc-

vaccin was hoog onder hiv-geïnfecteerde personen met hoge CD4-getallen. De meerderheid van de 

deelnemers had een goede kennis van tbc, maar dachten dat ze geen verhoogd risico hadden op tbc. 

Bereidheid om deel te nemen hing samen met een grotere kennis en de perceptie van risico, maar niet 

met ART gebruik of andere klinische factoren. Het vergroten van de dekking met ART, het opschalen van 

IPT en het verhogen van CD4 drempels om ART behandeling te starten, vereisen grotere steekproef 

aantallen om vaccin trials tegen tuberculose en andere tbc preventieve strategieën uit te voeren. Dit zal 

trials groter en duurder maken. Biomarkers voor latente infectie en beschermende immuniteit zijn 

dringend nodig om dergelijke studies uit te voeren. Het beperken van deelname van bevolkingsgroepen 

met een hoger risico op tbc zullen proeven complexer en nog duurder maken. Meer werk is nodig om de 

impact van aangepaste tbc vaccin trials te evalueren.  

 

 

Preventieve therapie  

Een klein deel van de ontvangers van ART behandeling (16,8%) rapporteerde huidig of eerder IPT 

gebruik, ondanks dat de meerderheid die rapporteert geen IPT te gebruiken, daarvoor in aanmerking 

komt. IPT gebruik is geassocieerd met jongere leeftijd en met het krijgen van zorg in een kliniek. Het lage 

percentage personen op ART behandeling die IPT krijgen en het hoge percentage dat in aanmerking 

kwam was een gemiste kans voor opschaling van IPT. Aangezien patiënten op ART al in de zorg zijn, 

levenslang medicatie krijgen en een risico op tbc hebben, moeten ze worden gescreend op latente 

tuberculose en beginnen met IPT. Nader onderzoek naar aanvaardbaarheid en haalbaarheid van 

levenslange IPT voor ART gebruikers moet worden gedaan. Meer werk is nodig om nieuwe instrumenten 

voor het opsporen van latente infectie te ontwikkelen en te bepalen wie het meest profiteert van de 

behandeling van latente infectie. Bovendien zijn nieuwe geneesmiddelen nodig voor de behandeling van 

latente infecties .  

 

Tbc screening, diagnose en behandeling  

Het percentage deelnemers met bacteriologisch bevestigde eerder gediagnosticeerd tbc was hoog in 

een ambulante hiv-geïnfecteerde populatie (6,4%) en werd geassocieerd met lage CD4-getallen (<200 
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cellen/μl), met lage body mass index (BMI) en met een hemoglobinegehalte van minder dan 10 g/dl 

ongeacht hun ART status. De associatie van niet-gediagnosticeerde tbc met lage CD4- getallen, BMI en 

hemoglobine ongeacht de ART status impliceert dat de prestaties van de huidige TB screening 

algoritmen kunnen worden verbeterd door het toevoegen van deze klinische parameters. Het effect van 

de verschillende combinaties kunnen en moeten worden onderzocht in studies. Meer gegevens over de 

gevolgen van de verschillende algoritmes op klinische uitkomsten en hun kosteneffectiviteit is nodig om 

de optimale algoritmes in verschillende situaties te bepalen.  

 

De gevoeligheid van de LAM-test (32%) was onvoldoende om sputum microscopie of cultuur te 

vervangen als een tbc-screening instrument voor ambulante hiv-geïnfecteerde patiënten van een PHC 

kliniek. De gevoeligheid van de LAM-test was hoger voor extra-pulmonaire tuberculose, onder degenen 

met een CD4-getal van <50 cellen/μl  en in combinatie met een laag hemoglobine en met een 

thoraxfoto. De LAM-test is inmiddels uitgegroeid tot een ‘point of care test’. Momenteel wordt in 

operationele studies onderzocht  hoe het te combineren met andere tbc screening en diagnostische 

testen en wat de beste manier is om het te introduceren in de reguliere gezondheidszorg instellingen.  

 

Er was een hoge proportie deelnemers met een niet gedocumenteerd resultaat na de behandeling van 

tuberculose (15.8%). Onder hen die in aanmerking komen voor ART aan het begin van tbc-behandeling, 

was het starten van ART tijdens tbc-behandeling geassocieerd met een significant lager risico op het 

hebben van een niet gedocumenteerd behandel resultaat, terwijl een positief sputum onderzoek werd 

geassocieerd met een hoger risico voor het hebben van een niet gedocumenteerd behandel resultaat. 

Deze bevindingen benadrukken de noodzaak om ART vroeg tijdens tbc behandeling te starten en 

retentie van tbc zorg te verbeteren. Een matige retentie beperkt de mate waarin de resultaten van tbc 

programma’s kunnen worden geëvalueerd. Evaluatie studies naar de impact van de verschillende 

interventies, waaronder het gebruik van mobiele telefoons, op retentie van tuberculose en hiv zijn 

nodig.  

 

Conclusie  

Concluderend is ART de belangrijkste strategie voor de bestrijding van hiv-geassocieerde tbc in Zuid-

Afrika. Echter, om de mondiale doelstelling voor tbc-bestrijding en eliminatie te behalen moet de 

provisie en het gebruik van ART worden geoptimaliseerd, moeten nieuwe tbc-vaccins worden 

geïntroduceerd en moeten andere interventies, zoals de invoering van kosteneffectieve algoritmen voor 
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screening en diagnose, de behandeling van latente infectie en actieve tuberculose en interventies om 

retentie in zowel tuberculose en HIV zorg te verbeteren, worden getest en op grote schaal worden 

geïmplementeerd. 

  


