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In Chapter 7, liver fibrosis among HCV patients with and without HIV infection was 
assessed by transient elastography (TE). We found HCV genotype 3 was the most prevalent 
(49.5%), followed by genotype 1 (32%) and 6 (13%) in HIV/HCV co-infection. Similarly, 
genotype 3, 1 and 6 were detected in 46%, 35% and 18%, respectively in HCV mono-
infection. For IL28B, 91% were major allele (CC) for rs 12979860. Almost 70% of the 
HIV/HCV co-infected patients had significant liver fibrosis (TE >7.1kPa) and 41.6% had 
advanced liver fibrosis (24% cirrhosis). In addition, patients with hypovitaminosis D 
(25(OH) D levels < 30 ng/ml) were almost three times more likely to have advanced liver 
fibrosis. The findings of high prevalence of advanced liver fibrosis (41.6%) in this study 
highlight the urgent need for HCV treatment and HCC screening for patients in resource-
limited settings. Given that 47% of the HCV patients in our studies have HCV genotype 3 
and 90% of them have IL-28 B rs12979860 CC allele, they are good candidates for HCV 
treatment with pegylated interferon alfa and ribavirin. 

Chapter 8 provides an overview of the challenges in providing treatment and care for viral 
hepatitis among individuals co-infected with HIV in resource-limited Settings 

Chapter 9 provides an overview of HIV associated tuberculosis. Drug interactions between 
rifampicin or rifabutin and NNRTI (efavirenz: EFV, nevirapine: NVP) and boosted PIs are 
reviewed. 

In Chapter 10 we performed randomized control trial to investigate the optimal dose of 
nevirapine in rifampicin treatedpatients. We found that a higher dose of nevirapine (600 mg 
per day) was associated with a higher rate of nevirapine hypersensitivity compared to the 
standard dose (400 mg per day). We concluded that standard dose of nevirapine could be 
safety used as an alternative option in cases with efavirenz toxicity. 

In chapter11, the strategy of using a modified dose of boosted IDV/r  at 600/100 mg twice 
daily and rifampicin in HIV/TB co-infected Thai patients was examined. We found that 
IDV/r 600/100mg twice daily had subtherapeutic IDV concentrations when it was being used 
with rifampicin.  However, the majority of patients achieved plasma HIV-1 RNA levels 
below the limit of detection at 48 weeks. The safety and efficacy of rifabutin with boosted PI 
should be further explored in HIV/TB co-infected patients. 

In Chapter 12, the feasibility and the effect of TST and IPT on the incidence of TB in the 
cART era was assessed in 4339 subjects at the Thai Red Cross AIDS Research Centre. We
demonstrated that TST and IPT were feasible in a setting of adequate man power (nurse care 
management) and integration of HIV services along with TST and IPT.  None of the IPT 
cases had active TB during 3 years of follow-up. We concluded that HIV-infected patients 
with CD4 cell counts < 200 cells/mm3 and positive TST, IPT plus cART should be 
performed.

Samenvatting 

In dit proefschrift presenteren we studies die als doel hebben richting te geven aan de lange-
termijn zorg voor patiënten met HIV/hepatitis virus- en HIV/tuberculose co-infecties in 
Thailand. 

In hoofdstuk 2 beschrijven we een gerandomiseerde klinische studie die de effectiviteit van  
tenofovir disoproxilfumarate (TDF), 3TC (lamivudine) en TDF/3TC, als onderdeel van een 
antiretroviraal (cART) regime, vergelijkt in 36 Thaise antiretroviraal-naïeve patiënten met 
een chronische HIV/HBV co-infectie en een HBV DNA gehalte van > 100.000 copies/mL. 
Op week 48 was de HBV DNA load < 170 copies/mL in 46% van de 3TC arm, 75% van de 
TDF arm en 64% van de TDF/3TC arm. HBV geneesmiddelen-resistentie werd alleen 
gezien in de 3TC groep (2 personen).  HBeAg en HBsAg verlies werden gezien in 
respectievelijk 33% en 8% van dit cohort. De conclusie is dat combinatiebehandeling met 
TDF/3TC te prefereren is boven 3TC monotherapie voor de behandeling van HBV in
personen met een HIV/HBV co-infectie. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een gerandomiseerde klinische studie waarin de effectiviteit van 
TFF/FTC (emtricitabine) vergeleken wordt met die van FTC alleen, als onderdeel van een 
cART regime in 16 antiretroviraal-naïeve personen met een chronische HIV/HBV co-
infectie met > 100.000 HBV DNA copies/ml. Op week 48 was het percentage personen met 
een HBV DNA < 170 copies/mL significant hoger in de groep behandeld met TDF/FTC dan 
in de groep behandeld met FTC alleen (90% versus 33%). Het is aannemelijk dat  FTC de 
potentie van TDF verhoogt bij gelijktijdig gebruik. De conclusie is dat 
combinatiebehandeling met TDF/FTC te prefereren is boven FTC monotherapie voor de 
behandeling van HBV in personen met een HIV/HBV co-infectie. 

In Hoofdstuk 4 worden de incidentie, karakteristieken, voorspellende factoren en 
uitkomsten van “early hepatic flare” (EHF; optredend tijdens de eerste 12 weken na het 
starten van cART)  onderzocht in een groep van  36 personen met een vergevorderde 
HIV/HBV co- infectie en een mediaan CD4 cell aantal van 36//mm3. Een EHF ( ALT >
graad 3) trad op bij  22%  van de patiënten na een mediane periode van 56 dagen. Deze hoge 
incidentie en het hoge percentage HBeAg seroconversie dat werd waargenomen (75% in 
personen met een EHF versus  22% bij personen zonder EHF) suggereren een nauwe relatie 
tussen immuun-reconstitutie, leverontsteking en HBeAg seroconversie.

In Hoofstuk 5 worden  leverbiopten van 16 patiënten met een HIV/HBV co-infectie en 16 
patiënten met een HBV mono-infectie onderzocht door middel van immunohistochemische 
kleuring op markers van T cell- en monocytaire infiltratie en activatie, natural killer cells,
stellate cell activatie en apoptose.  In patiënten met een HIV/HBV co-infectie werd  meer 
apoptose gezien. Deze toename van apoptose zou mogelijk kunnen bijdragen aan de 
versnelde lever fibrose die gezien wordt bij vergevorderde HIV/HBV co-infecties. 

In Hoofdstuk 6 worden  25(OH)D gehaltes in het serum gemeten voor en na  TDF-
bevattende therapie  in 158 Thai met een  HIV/HBV co-infectie. Er werd een hoge 
prevalentie van  hypovitaminose D [ 25(OH) D < 30 ng/ml] gevonden: 72.2% vóór TDF- en   
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84.2% na TDF-behandeling.Vitamine D gehaltes daalden na een mediane periode van  5 jaar 
behandeling met  TDF. Vrouwelijk geslacht en langdurige cART (> 5 jaar) waren 
onafhankelijk geassocieerd met hypovitaminose D. Gegeven het feit dat HIV/HBV co-
infecties langdurige behandeling vereisen met geneesmiddelen met werking tegen HBV 
(zoals TDF) die kunnen bijdragen aan verlies van botweefsel,wordt routine monitoring  en 
supplementatie van vitamine D aanbevolen bij deze patiënten.  

In Hoofdstuk 7 wordt door middel van “transient elastography” (TE) gekeken naar  lever 
fibrose bij patiënten met  HCV met of zonder een HIV co-infectie. We vonden dat HCV 
genotype 3 het meest prevalent was (49.5%), gevolgd door genotype 1 (32%)  en 6 (13%) 
bij personen met een HIV/HCV co-infectie. Soortgelijke getallen werden gevonden bij HCV 
mono-infecties: 46% genotype 3, 35%  genotype 1 en 18% genotype 6, respectievelijk.   
91% van de patiënten was IL-28B major allele CC voor rs12979860. Bijna 70% van de 
patiënten met een HIV/HCV co-infectie had significante lever fibrose (TE >7.1kPa) en 
41.6% had vergevorderde lever fibrose  (24% cirrhose). Patiënten met  hypovitaminose 
D(25(OH) D levels < 30 ng/ml) hadden bijna drie keer meer kans om vergevorderde fibrose 
te hebben. De hoge prevalentie van vergevorderde lever fibrose  in deze studie benadrukt de 
urgente behoefte aan behandeling van HCV infecties en screening van hepatocellulair 
carcinoom (HCC) in arme landen. Gegeven het feit dat 47% van de patiënten in onze studies 
geinfecteerd zijn met genotype 3 and 90% dragers zijn van een  IL-28 B rs12979860 CC 
allele, zijn het goede kandidaten voor HCV-behandeling met pegylated interferon-alfa en 
ribavirine. 

In Hoofdstuk 8 wordt een overzicht gegeven van de uitdagingen die de behandeling van 
virale hepatitis in mensen met een HIV co-infectie stelt in arme landen.  

In Hoofdstuk  9 wordt een overzicht gegeven van tuberculose (TB) in personen met een 
HIV infectie en wordt gekeken naar geneesmiddelen interacties tussen rifampicine of 
rifabutine en de non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTI) efavirenz (EFV) en 
nevirapine (NVP), alsmede en ritonavir-boosted protease remmers (PI/r). 

In Hoofdstuk 10 wordt een  gerandomiseerde gecontoleerde studie beschreven waarin 
onderzocht is wat de optimale NVP dosis is in patiënten die met rifampicine behandeld 
worden. Een hogere NVP dosis (600 mg/dag) was geassocieerd met meer NVP 
overgevoeligheidsreacties dan de standaard dosis (400 mg/dag). We concludeerden dat in 
geval van EFV toxiciteit standaard dosis NVP een veilig alternatief is bij gelijktijdige 
behandeling met rifampicine. 

In Hoofdstuk 11 is gekeken naar het gebruik van een gemodificeerde dosis (600/100 mg 
tweemaal daags) indinavir (IDV)/r in Thaise patiënten met een HIV/TB co-infectie die 
rifampicine gebruikten.   
We vonden dat dit leidde tot suboptimale IDV concentraties. Desondanks bleek de 
meerderheid van de patiënten op week 48 plasma HIV-1 RNA levels onder de detectielimiet 
te hebben. Het is zaak de veiligheid en effectiviteit van rifabutine met PI/r te exploreren in 
personen met HV/TB co-infecties. 

Hoofdtuk 12 bekijkt de “feasibility” en het effect van “tuberculin skin testing” ( TST) en 
INH-profylaxe  (IPT) op de  incidentie van TB in de cART era in een studie van 4339 
personen die gevolgd werden in het Thai Red Cross AIDS Research Centre. We laten zien 
dat TST en IPT mogelijk zijn in een setting van voldoende bemensing (“nurse care 
management”) en integratie van HIV en TST/IPT services. Geen enkele van de IPT cases 
ontwikkelde actieve TB gedurende een follow-up van drie jaar. We bevelen aan om HIV-
geinfecteerde personen met een CD4 celaantal < 200/mm3 en een positieve TST, IPT plus 
cART aan te bieden. 
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