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Samenvatting 

Tuberculose (TBC) is een ernstig wereldwijd gezondheidsprobleem, en één van de 
meest voorkomende oorzaken van ziekte en sterfte onder volwassenen in ontwikke
lingslanden. De situatie van TBC wordt gecompliceerd door armoede en de toene
mende HIV epidemie. Tuberculosebestrijdingsprogramma's zijn afhankelijk van de 
vroege diagnose van besmettelijke gevallen en de beschikbaarheid van adequate 
medicatie. Het vroeg vast kunnen stellen van de diagnose hangt echter af van het 
'gezondheid zoekende' gedrag van de patiënten, de toegankelijkheid tot gezond
heidszorg, en de aanwezigheid van efficiënte diagnostische middelen. In veel ont
wikkelingslanden is het microscopisch onderzoeken van sputum preparaten nog 
altijd het belangrijkste en soms enige beschikbare middel voor het stellen van de dia
gnose van TBC. Dit is echter geen ideale diagnostische test De test heeft een lage 
sensitiviteit en kan dus slechts een deel van de tuberculose patiënten opsporen. 

De studies die in dit proefschrift worden gepresenteerd bestudeerden de mogelijk
heden voor het ontwikkelen van beter presterende, simpele diagnostische middelen 
en toepassingen voor TBC. Het onderzoek richtte zich met name op middelen die 
toepasbaar zijn in ontwikkelingslanden waar zich het grootste aantal TBC patiënten 
bevindt maar waar mankracht en middelen schaars zijn. 

Hoofdstuk 1 presenteert een overzicht van de globale epidemiologie van TBC met de 
nadruk op ontwikkelingslanden. Ook wordt de invloed van de globale HIV epidemie 
op de epidemiologie, klinische presentaties, diagnostiek en behandeling van TBC 
besproken. Met het oog op het toenemend aantal aan HIV gerelateerde TBC geval
len, bespreekt het hoofdstuk de TBC diagnose mogelijkheden die National TBC 
Control Programmes (NTCP) ter beschikking staan, de beperkingen daarvan en de 
beschikbare alternatieven. 

De diagnose van pulmonale tuberculose (PTB) vereist het microscopisch onderzoe
ken van drie sputum preparaten die ingeleverd moeten worden over een periode van 
2 dagen1. In Hoofdstuk 2 presenteren we data van 42 TBC diagnose centra in de 
Zuidelijke Regio van Ethiopië om te onderzoeken hoeveel sputum preparaten nodig 
zijn om de patiënten te identificeren. De resultaten van 15.821 patiënten met PTB 
symptomen, die in 2000 ieder 3 sputum preparaten hadden ingeleverd (in totaal 
47.462 sputum preparaten) werden onderzocht. Het gemiddeld aantal patiënten per 
gezondheidsfaciliteit was 228, met een variatie van 10 tot 2.955 patiënten. Het per-
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CHAPTER 12 

centage gediagnostiseerde PTB patiënten (met twee of meer positieve preparaten) 
was 25%, en varieerde van 17% tot 36% per zone. Eén op de vier onderzochte spu
tum preparaten in dit gebied bleek positief, een aanzienlijk hoger percentage dan het 
verwachte aantal van 10%. De Dit kan passen bij een screenings-programma waar
bij enkel de patiënten met een duidelijk 'klinisch' PTB beeld verwezen worden voor 
screening, terwijl een aanzienlijk deel van de doelgroep van de screening (de patiën
ten die volgens de criteria in aanmerking komt voor screening) gemist wordt. In 
totaal waren er 4099 (26%) patiënten met ten minste één positief sputum preparaat. 
Van 3753 (91.6%) patiënten uit deze groep was het eerste preparaat positief. In 303 
(7.4%) gevallen was het eerste preparaat negatief maar het tweede preparaat positief, 
en in slechts 42 (1%) gevallen werden twee negatieve preparaten gevolgd door een 
positief derde preparaat. De toegevoegde waarde van het derde preparaat bleek dus 
verwaarloosbaar, aangezien 99% van de gevallen geïdentificeerd werden aan de hand 
van het eerste of tweede preparaat. Onze bevindingen tonen aan dat de mogelijkheid 
bestaat het aantal vereiste sputum monsters terug te brengen naar twee of zelfs één 
in landen waar middelen schaars en laboratoria overbelast zijn. 

In laboratoria in ontwikkelingslanden worden sputum preparaten doorgaans ver
werkt op 'open' werkbanken. Microbiologische veiligheidskasten zijn zelden beschik
baar. Het is bekend dat het verwerken van sputum preparaten in dergelijke situaties 
het risico op transmissie via aërogene weg2 potentieel verhoogt, alhoewel dit risico 
beperkt is gebleken bij het werken met standaard directe preparaten. Belangrijker is 
dat de directe microscopische beoordeling van sputum preparaten ('direct smear 
microscopy') niet sensitief is voor de algemene diagnose van TBC', maar een goede 
test is voor het identificeren van zeer besmettelijke patiënten. In Hoofdstuk 3 bepa
len we de veiligheid en effectiviteit van een kortdurende blootstelling van sputum 
preparaten aan huishoud bleekmiddel (NaOCI) voorafgaand aan een kleuring vol
gens Ziehl-Neelsen (de zogenaamde bleekmiddel digestie techniek). Een optimale 
kwaliteit en kleuring werden bereikt na een bleektijd van 30-45 minuten, resulterend 
in het vloeibaar worden van het sputum debris. De geproduceerde preparaten van dit 
mengsel hadden een meer doorzichtige achtergrond met beter zichtbare bacillen 
zonder morfologische verandering. We stelden ook vast dat het bleekmiddel alle 
bacillen doodt binnen een blootstellingstijd (contact-tijd) van 15 minuten, waardoor 
de sputum monsters gesteriliseerd werden. Gebruikmakend van deze contact-tijd, 
prepareerden we 2 sputum preparaten, één voor en één na kortdurende blootstel
ling aan bleekmiddel van 200 patiënten met voor PTB-verdachte symptomen in het 
Bushullo Major Health Centre (BMHC) in de buitenwijken van Awassa, Ethiopië. 
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Hierna vergeleken we de microscopie resultaten tussen de twee gebruikte metho
den. Op basis van de bleekmiddel digestie preparaten werden 52 (26%) PTB-positie-
ve patiënten geïdentificeerd, in vergelijking met de identificatie van 35 (17,5%) PTB-
positieve patiënten op basis van dezelfde groep standaard voorbereidde preparaten 
(p<0.001). Meer bleekmiddel digestie preparaten werden geclassificeerd als zwak-
positief ('scanty', 1-9 zuurvaste staven (= acid fast bacillae or AFB)/100 velden) dan 
de standaard directe preparaten. Dit is een gevolg van de verdunning van het aantal 
bacillen in de preparaten door toevoeging van het bleekmiddel. Dit op het eerste 
gezicht negatieve effect lijkt echter gecompenseerd te worden door het extra gemak 
waarmee de preparaten tegen een doorzichtige achtergrond gelezen kunnen wor
den. De resultaten werden vergeleken met een PTB 'casus definitie' van de WHO 
gebaseerd op diagnostiek van sputum preparaten (tenminste twee positieve prepara
ten)3. De aan bleekmiddel blootgestelde preparaten hadden een sensitiviteit van 
92.3% en een specificiteit van 93.4% met een positief en negatief voorspellende 
waarde van respectievelijk 78.3% en 97.7%. Tien patiënten leverden geen tweede of 
derde sputum monster, en zes van deze patiënten waren positief gebaseerd op zowel 
het standaard en het bleekmiddel-digestie preparaat. De additionele kortdurende 
blootstelling aan bleekmiddel van sputum preparaten voor ZN-kleuring is simpel, 
goedkoop, effectief in het doden van mycobacteria en was geassocieerd met een sen
sitiviteit gelijk aan dat wat wordt behaald met het gebruiken van drie standaard direc
te preparaten. Deze bevindingen maken het mogelijk het aantal preparaten dat door 
elke patiënt moet worden ingeleverd te verminderen en zo wellicht de efficiëntie van 
overbelaste faciliteiten in ontwikkelingslanden te verbeteren. 

HIV co-infectie verhoogt niet alleen de kans op TBC. Het compliceert ook de diagno
se van TBC en bedreigt de prestatie van de standaard sputum preparaat microscopie 
omdat met HIV geïnfecteerde patiënten met TBC zelden cavernen (verkaasde bind-
weefsel-holten) in de longen ontwikkelen, en dus minder bacillen produceren in 
hun sputum, wat de opsporing door de standaard sputum microscopie kan bemoei
lijken5'. Hoofdstuk 4 beschrijft de prestatie van de bleekmiddel digestie techniek 
('short-term bleach digestion technique'), eerder beschreven in hoofdstuk 3, bij pati
ënten met en zonder HIV co-infectie. Deze studie in het BHMC werd een jaar later 
uitgevoerd dan de in hoofdstuk 3 beschreven studie. Honderd en tachtig patiënten 
met PTB-symptomen met een mediane leeftijd van 30 jaar waren bij deze studie 
betrokken. De directe en bleekmiddel digestie preparaten van het eerste, terplekke 
geproduceerde sputum monsters identificeerden respectievelijk 51 (26%) en 62 
(31%) positieve gevallen uit 198 van TBC verdachte patiënten. Zesendertig (18%) van 
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de bleekmiddel digestie preparaten werden geclassificeerd als zwak-positief en 26 
(13%) als +, ++ of +++ plussen, volgens de IUATLD classificatie1. Tweeëntwintig 
(35%) van de 62 patiënten met positieve bleekmiddel digestie preparaten kwamen 
niet aan het licht met de standaard directe preparaten. Tien (5%) van de standaard 
preparaten werden als zwak positief geclassificeerd en 41 (21%) als +, ++ of+++. 
Dertig (19%) patiënten waren HIV positief en 7 (23%) van deze patiënten voldeden 
aan de WHO definitie voor sputum preparaat positieve PTB. De meeste van de 7 
standaard preparaten binnen deze subgroep werden geclassificeerd als negatief, 
zwak-positief of'+'. Van de 7 bleekmiddel digestie preparaten in deze groep werden 
er 6 als zwak-positief geclassificeerd. Dit bevestigt eerdere observaties dat HIV geïn
fecteerde patiënten met TB minder bacillen produceren. Tweeënveertig Hl V-negatie
ve patiënten hadden TBC en hadden ook meer tubercel bacillen in hun sputum. Het 
gebruik van een enkel bleekmiddel digestie preparaat identificeerde 86% van de 
Hl V-positieve PTB gevallen. Dit was geassocieerd met eenzelfde sensitiviteit en spe
cificiteit als wat eerder gevonden was bij het gebruik van bleekmiddel digestie pre
paraten bij Hl V-negatieve patiënten. De bleekmiddel digestie techniek zou dus bruik
baar kunnen zijn in TBC bestrijdingsprogramma's in gebieden met een hoge preva
lentie van co-infecties met TBC en HIV . 

De studies beschreven in Hoofdstukken 3 en 4 vergelijken de resultaten van de 
bleekmiddel digestie techniek met de resultaten van de standaard (directe) prepara
ten, en met de WHO definitie van preparaat positieve PTB. De gouden standaard 
voor de diagnose van TBC is echter het maken van een sputum kweek. We hebben 
daarom onderzocht hoe de hier behandelde techniek presteert in vergelijking tot het 
nemen van een sputum kweek. Door het gebrek aan sputum kweek faciliteiten werd 
dit onderzoek gedaan in het Zankli Medical Centre in Abuja, Nigeria (Hoofdstuk 
5).Van 756 van TBC verdachte patiënten die de 8 districtsziekenhuizen van Abuja 
bezochten, konden 756 sputum kweken (BACTEC960), 2251 (99%) van de 2268 
potentiële directe preparaten, en 736 (97%) van de 756 potentiële bleekmiddel 
digestie preparaten geprepareerd worden. Vierhonderd en vijfenvijftig (60%) van de 
sputum kweken waren positief en 302 waren negatief. Van de 455 patiënten met een 
positieve sputumkweek bleek microscopie van directe sputumpreparaten positief bij 
222 (49%) van de terplekke geproduceerde monsters, 232 (51%) van de ochtend- en 
224 (50%) van de tweede on-the-spot specimen positief bij direct smear microscopy. 
De van ochtendsputum geprepareerde preparaten hadden een grotere kans om als 
"+++" geclassificeerd te worden dan terplekke geproduceerde sputum preparaten 
(p<0.01). Tweehonderd en zesentwintig (51%) van de 455 patiënten met een positie-
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ve sputumkweek hadden een positief bleekmiddel digestie preparaat. Bleekmiddel 
digestie preparaten hadden iets lagere bacil concentraties ("zwak-positief" of "+") 
dan de standaard directe preparaten, een bevinding die verklaard kan worden door 
het verdunnende effect van het toegevoegde bleekmiddel bij het voorbereiden van 
het preparaat. Er was een hoge mate van overeenkomst (Kappa 0.92-0.94) tussen de 
directe en bleekmiddel digestie preparaten van patiënten met beide set preparaten. 
De bleekmiddel digestie preparaten identificeerden een hoger aantal van de positie
ve gevallen (32%) in vergelijking met de directe preparaten (29% tot 30%), alhoewel 
dit verschil niet significant was. Bij hantering van de WHO definitie voor PTB (ten
minste 2 positieve directe preparaten of één positief direct preparaat in combinatie 
met een positieve sputumkweek), kon in 235 (31%) van de gevallen de diagnose PTB 
worden gesteld. Daar bleken 223 (29%) patiënten 'zeer waarschijnlijk' PTB te heb
ben (een positieve sputumkweek maar drie negatieve directe preparaten). De WHO 
definitie identificeerde 51% (235/458) van de patiënten als 'definitieve' of'zeer waar
schijnlijke' PTB gevallen. Één enkel bleekmiddel digestie preparaat spoorde 219 van 
de 235 patiënten op met 'definitieve' diagnose van PTB, en 10 patiënten die 3 nega
tieve standaard preparaten hadden in combinatie met één positieve sputumkweek, 
en had een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 50% (229/458; 95%CI 
45%-55%) en 99% (97%-100%). 

Deze resultaten bevestigen onze eerdere bevindingen dat één enkel bleekmiddel 
digestie preparaat even sensitief en specifiek is als drie standaard directe preparaten 
voor de diagnose van PTB. Dit betekent een toename van de efficiency van het dia
gnostische proces, omdat de huidige WHO 'casus definitie' onderzoek van meerde
re preparaten vereist. Verwacht wordt dat deze benadering meer gevallen opspoort 
en zal resulteren in een tijd- en kostenbesparing voor zowel de gezondheidszorgin
stelling als de patiënt. Het nadeel van het gebruik van bleekmiddel digestie prepara
ten is dat er extra zorg en tijd moet worden besteedt aan het verwerken van deze pre
paraten omdat ze meer transparant zijn, soms kunnen uitlopen tijdens de ZN-kleu-
ring en het moeilijk kan zijn de gekleurde kant van het preparaat te onderscheiden 
met het blote oog. 

In Hoofdstuk 6 presenteren we de bevindingen voor dezelfde evaluatie van de bleek
middel digestie techniek, ditmaal onderverdeeld in HIV positieve en HIV negatieve 
patiënten met van PTB verdachte symptomen. Naast directe en bleekmiddel 
digestie preparaten en sputumkweken werden bloedmonsters door middel van zoge
naamde snelle testen (rapid test) getest op HIV. Vierhonderd en dertien patiënten 
met een positieve sputumkweek stemden in met het afgeven van sputum en bloed-
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monsters voor sputum microscopie en HIV diagnostiek. Van deze patiënten bleken 
er 230 (56%) HIV positief te zijn. Van de HIV positieve patiënten werd bij 49-50% 
van de directe preparaten en 48% van de bleekmiddel digestie preparaten AFB 
geconstateerd. Bij de Hl V-negatieve/ sputum kweek-positieve patiënten, werd AFB 
geconstateerd bij 59-62% van de direkte preparaten en 59% van de bleekmiddel 
digestie preparaten. Er was geen verschil in de proportie positieve preparaten tussen 
elk van de 4 (de 3 directe and 1 bleekmiddel digestie) preparaten. In de groep HIV-
positieve patiënten met een complete set van 4 sputum preparaten, identificeerden 
de digested smears 50% (111/221) van de PTB gevallen en de standaard preparaten 
47-48%. In de groep HIV-negatieve patiënten identificeerden de bleekmiddel 
digestie preparaten 61% (108/177) van de PTB gevallen, en de standaard preparaten 
57-60%. Bleekmiddel digestie preparaten leverden een iets hoger aantal positieve 
gevallen dan de standaard preparaten, alhoewel dit niet statistisch significant was. 
Een totaal van 116 (50%) van de 225 Hl V-positieve en 113 (62%) van de HIV-nega
tieve patiënten voldeed aan in elk geval één van de casus definities van preparaat 
positieve PTB (p=0.02). Een enkel bleekmiddel digestie preparaat identificeerde 111 
(49%) van de 225 HIV-positieve PTB patiënten en 59% (108/181) van de HIV-nega
tieve PTB patiënten. Dus, een enkel bleekmiddel digestie preparaat leverde een 
gelijk aantal positieve gevallen op als 3 standaard preparaten, onafhankelijk van de 
HIV status van de patiënt. Deze bevindingen bevestigen onze eerder beschreven 
resultaten voor bleekmiddel digestie preparaten en ondersteunen de mogelijkheid 
het aantal smears dat momenteel moet worden ingeleverd te verminderen, zonder 
af te doen aan de sensitiviteit van het diagnostisch proces. 

Volgens de IUATLD en WHO classificaties, worden preparaten met tenminste 10 
AFB/100 HPF beoordeeld als positief en preparaten met 1-9 AFB/100 HPF als 'zwak-
positief'. Voor de diagnose van PTB bij 'zwak-positieve'preparaten zijn binnen deze 
classificaties additionele monsters nodig ter bevestiging. Sputum preparaat resulta
ten met een zwak-positieve uitslag komen vrij regelmatig voor en het aandeel ervan 
is hoger onder HIV co-geïnfecteerde PTB patiënten. In Hoofdstuk zeven verifiëren 
we of de preparaten die als zwak-positief werden afgegeven eigenlijk 'true-positive' 
(een positief test resultaat in aanwezigheid van TBC) of'false-positive' uitslagen (een 
positief resultaat in afwezigheid van TBC) waren. 1068 patiënten hadden 3 sputum 
monsters ingeleverd voor het maken van directe preparaten en sputum kweken, 
hiervan waren er 824 (26%) positief, 137 (4%) zwak-positief (scanty) en 2243 (70%) 
negatief . Zeshonderd en tachtig patiënten (64%) hadden een positieve sputum-
kweek. Honderd en dertig (95%) van de 137 zwak-positieve preparaten en 809 (98%) 
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van de 824 positieve preparaten kwamen van patiënten met een positieve sputum 
kweek (p=0.02). Twaalf van 18 patiënten met één enkel zwak-positief preparaat en 51 
van 52 patiënten met tenminste 2 zwak-positieve preparaten hadden een positieve 
sputumkweek. Deze bevindingen tonen aan dat in TBC bestrijdingsprogramma's 
met een goede kwaliteitscontrole, de als 'zwak-positief' afgegeven preparaten waar
schijnlijker 'true-positive' dan 'false-positive' resultaten zijn. Het gebruiken van 
zwak-positieve preparaten ter bevestiging van de diagnose PTB lijkt in deze setting 
acceptabel. Minder dan 1% (7/1068) van de patiënten zou hierdoor verkeerd geclas
sificeerd zijn geworden, en een extra 34 patiënten zouden hierdoor (terecht) voor 
behandeling in aanmerking zijn gekomen. Een dergelijk aangepaste versie van het 
bestaande diagnostische proces zou met name in overweging kunnen worden geno
men in ontwikkelingslanden waar een hoge prevalentie van HIV is vastgesteld, en 
men voor de bevolking zorg moet dragen met beperkte financiële middelen en een 
beperkte toegang tot de gezondheidszorg, met behulp van overbelaste diagnostische 
faciliteiten. 

Een vroege diagnose en adequate chemotherapie zijn cruciaal teneinde de transmis
sie van TBC in een gemeenschap te stoppen. Er zijn echter verschillende factoren die 
bijdragen aan een vroege diagnose van PTB. In Hoofdstuk 8 stellen we de factoren 
vast die bijdragen aan de late komst van de patiënt bij PTB diensten in landelijk 
Ethiopië. 243 patiënten met PTB symptomen die BMHC bezochten werden met hun 
toestemming geïnterviewd. De mediane (gemiddelde) transport tijd was 2 (5) uur, en 
de gemiddelde (SD) reiskosten bedroegen 12 (18) Ethiopische birr (US$ 1.40). Meer 
dan de helft (51%) van de patiënten had geld geleend om het gezondheidscentrum 
te kunnen bereiken, en 54 (22%) hadden persoonlijke bezittingen verkocht. 
Honderd twee patiënten hadden geen eerder contact gehad met het gezondheids
systeem en 206 (85%) hadden meer dan 10 dagen gewacht met het zoeken van hulp 
sinds het ontstaan van de eerste symptomen. Zevenendertig (15%) patiënten meld
den het gebruik van traditionele medicijnen voor hun huidige symptomen en 183 
(75%) van de patiënten vertelden niet in staat te zijn hun normale dagelijkse routi
ne te volgen. De mediane wachttijd van de patiënten voor het bezoeken van de 
gezondheidszorginstelling was 4.3 weken, de gemiddelde (SD) wachttijd 9.8 (+/-
12.4) weken. Zestig procent (157) wachtte langer dan een maand na de aanvang van 
de eerste symptomen, terwijl 21% drie maanden had gewacht. Er was geen verschil 
in wachttijd tussen patiënten met positieve en negatieve preparaten. Patiënten die 
meer dan US$1.40 aan transport/reisgeld hadden besteed waren vaker patiënten die 
persoonlijke bezittingen hadden verkocht om de reis te bekostigen en waren eerder 
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geneigd om een bezoek langer dan 8 weken uit te stellen. Het wonen op het platte

land, een reistijd van meer dan 2 uur, en het gebruik van traditionele medicijnen ble

ken onafhankelijke risico factoren te zijn voor een verlengde vertraging in het zoe

ken van gezondheidszorg door patiënten. Deze factoren zijn indicatoren van finan

ciële stress en illustreren de bestaande economische barrière voor het zoeken van 

gezondheidszorg. De toegankelijkheid van de gezondheidszorgfaciliteiten moet niet 

over het hoofd worden gezien, aangezien de tijd en de kosten die gemoeid zijn met 

transport cruciaal zijn in deze gemeenschap, waar meer dan de helft van de bevol

king verder dan 10 km van elke gezondheidsinstelling verwijderd woont (niet gepu

bliceerd rapport). Kennis en bijgeloof over TBC onder de bevolking, en het ermee 

geassocieerde stigma, zijn cruciale determinanten voor het gebruik van gezond

heidsdiensten. Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak voor het implemente

ren van strategieën om DOTS te decentraliseren en beter toegankelijk te maken voor 

de arme populatie. 

Van patiënten met PTB symptomen wordt verwacht dat ze een gezondheidsfaciliteit 
meerdere malen bezoeken voordat de uiteindelijke diagnose kan worden gesteld. De 
directe en indirecte kosten gemoeid met individuele bezoeken zijn aanzienlijk en 
verhinderen patiënten mogelijk al de benodigde bezoeken af te maken, wat het dia
gnostische proces kan bemoeilijken8. In Hoofdstuk 9 evalueren we de mogelijkheid 
om het diagnostische proces in één dag af te kunnen ronden door de patiënt terplek-
ke ('on-the-spot') 2 sputum monsters in te laten leveren voor de diagnose van PTB, 
waarbij het tweede monster één uur na het eerste wordt afgenomen. Aan dit onder
zoek deden 243 van TBC verdachte patiënten mee. Het onderzoek vond plaats in het 
BMHC en duurde een periode van 3 maanden. Van deze 243 patiënten hadden 52 
(21%) tenminste één positief preparaat in de set van 4 preparaten. Als TBC werd 
vastgesteld op basis van tenminste 1 positief preparaat, werden 51 patiënten opge
spoord met gebruik van de standaard tweedaagse methode en 49 met gebruik van de 
alternatieve eendaagse benadering. De drie door de eendaagse benadering gemiste 
gevallen werden in de standaard methode opgespoord op afgenomen preparaten op 
de tweede dag. De eendaagse methode spoorde 1 geval op dat werd gemist door de 
standaard tweedaagse methode. Als we de standaard casus definitie (van tenminste 
2 positieve direkte preparaten) gebruiken als gouden standaard, was de sensitiviteit 
van de eendaagse en de standaard tweedaagse methode respectievelijk 87% (95% Cl 
74%-94%) en 89% (95% Cl 74%-94%). Als een enkel AFB-positief preparaat gebruikt 
werd als diagnostisch bewijs, nam de sensitiviteit van de eendaagse en standaard 
tweedaagse methode toe tot 94% en 98%, wat in feite een zelfde aantal patiënten 
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opleverde. We concluderen dat, bij gebruik van deze techniek, een vermindering in 
het aantal preparaten dat per patiënt moet worden onderzocht, en dus ook een ver
mindering in de vereiste tijd die gebruikt wordt om sputum monsters te verzame
len, mogelijk de detectie van TBC gevallen kan verbeteren doordat het de werklast, 
de eisen aan de laboratoria, en de kosten voor de patiënt vermindert, bij een verge
lijkbare prestatie van het diagnostische proces. Sputum microscopie zo uitvoerbaar 
mogelijk maken, met snel beschikbare resultaten, zou uitstel van behandeling kun
nen voorkomen. 

Hoewel PTB gevallen heel belangrijk zijn voor NTCP en beleidsmakers, omdat het 
bronnen van infectie zijn, is extra-pulmonale TBC even belangrijk voor patiënten en 
doktoren. Het aandeel van EPTB neemt voornamelijk toe door HIV co-infectie, 
resulterend in een disproportionele toename van het aantal EPTB en preparaat nega
tieve PTB gevallen in sommige gebieden9. Vooral in landelijke gebieden met beperk
te of afwezige diagnostische faciliteiten en expertise, is de diagnose van EPTB moei
lijker vast te stellen dan PTB. In Hoofdstuk 10 presenteren wij de bevindingen van 
een studie gericht op het verbeteren van de diagnose van EPTB in landelijk Ethiopië, 
waar EPTB voorkomt in meer dan 40% van alle geregistreerde TB gevallen. Van 147 
patiënten met chronische lymphadenitis, had 80% (118/147) aangedane cervicale 
lymfklieren (LN). Deze vergroting van de LN bleek in 67% (99/147) van de gevallen 
al meer dan 16 weken te bestaan. Dit bevestigt de chronische natuur van lymphade
nitis. Dunne-naald aspiratie ('Fine needle aspirate': FNA) monsters werden onder
zocht na kleuring met Haematoxylin en Eosin, en ZN voor cytologie en AFB respec
tievelijk. 105 (71.4%) monsters hadden een cytologie uitslag passend bij TBC (TB 
lymphadenitis = TBLN) en 28 (19%) bleken AFB positief op basis van een direct pre
paraat. Van de 40 gevallen zonder cytologische eigenschappen wijzend op TBLN 
(non-TBLN) toonden 37 (92.5%) een aanzienlijke aggregatie van neutrofielen en kre
gen 3 (7.5%) patiënten de diagnose chronische non-specifieke lymphadenitis, geba
seerd op cytologische bevindingen. 

Vierentwintig van de 107 (22.4%) TBLN patiënten en 9 van de 40 (22.5%) Non-TBLN 
gevallen bleken HIV positief te zijn. De HIV status had geen effect op de cytologie 
van de AFB resultaten (p>0.05). Ook waren er geen verschillen tussen de HIV posi
tieve en negatieve patiënten wat betreft hun algemene manifestaties. Omdat de kli
nische eigenschappen gelijk zijn in de TBLN en Non-TBLN groepen, zoals gedefin
ieerd door cytologie en AFB kleuring, werd polymerase chain reaction (PCR) toege
past op sputum monsters waarvan voldoende materiaal aanwezig was voor DNA 
extractie. Eenenzeventig procent (34/48) van de TBLN patiënten en 65% (15/23) van 
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de Non-TBLN patiënten hadden een positieve PCR uitslag (p>0.05). Hoewel HIV bij
draagt aan een groter aandeel van EPTB gevallen, zouden er andere factoren in onze 
studiepopulatie geweest kunnen zijn, die bij hebben gedragen aan de hoge ratio van 
EPTB onder de vastgestelde TBC gevallen. Deze bevindingen laten zien dat EPTB in 
meer dan 71% van de gevallen op lokaal niveau kan worden vastgesteld door het uit
voeren van een FNA. In combinatie met een klinisch algoritme, zou dit de diagnosti
sche prestatie kunnen verbeteren op plaatsen waar een gehele LN bioptie niet uitvoer
baar is. Een aanzienlijk aantal (65%, 15/23) van de gevallen die als Non-TBLN werden 
afgegeven op basis van cytologie resultaten bleek positief bij M. Tuberculosis specifieke 
PCR, maar dit resulteert in slechts een extra 10% gevallen indien men dit in de gehe
le, met PCR gesteste, patiëntengroep met chronische lymphadenitis beoordeelt 
(15/147). Dit geeft het belang aan van het ontwikkelen van nieuwe diagnostische crite
ria of richtlijnen voor het doorverwijzen van deze rurale patiëntengroep voor het aan
tonen of uitsluiten van de uiteindelijke TB diagnose. 

HIV co-infectie heeft gevolgen voor de klinische presentatie, diagnose en behandeling 
van TBC gevallen. Kennis van de lokale HIV prevalentie onder TBC patiënten zou de 
staf alerter kunnen maken wat betreft het nemen van voorzorgsmaatregelen voor deze 
veranderingen, en kan beleidsmakers helpen met het starten van een poging tot 
samenwerking om het aantal dubbele infecties te verminderen. In Hoofdstuk 11 pre
senteren we de bevindingen van een cross-sectionele studie over HIV infectie onder 
patiënten met gediagnostiseerde TBC in 5 voornamelijk landelijke ziekenhuizen in de 
Zuidelijke Regio van Ethiopië. Aan deze studie deden 500 TBC patiënten mee; 489 
(98%) nieuwe en 11 eerder behandelde patiënten werden opgenomen (in de studie). 
HIV werd vastgesteld bij 19% (97/500) van de patiënten. Dit percentage varieerde van 
15% tot 25% tussen ziekenhuizen. Dit percentage was significant hoger dan het gevon
den HIV percentage bij zwangere vrouwen die de zwangerschapspoli van dezelfde zie
kenhuizen bezochten; dit varieerde van 2.3% tot 12% (p<0.01). Er was een sterk ver
band tussen het 'woongebied' en HIV prevalentie, 15% (47/329) van de patiënten uit 
rurale gebieden bleek HIV positief, ten opzichte van 30% (45/150) in de groep patiën
ten uit steden (p<0.001). Het hoogste aantal TBC gevallen kwam voor in de leeftijds
groep van 15-24 jaar. Co-infectie met TBC en HIV kwam echter het meest voor onder 
kinderen en jong volwassenen van 25-34 jaar, wat later is dan de gevonden piek voor 
TBC. Het aantal HIV gevallen was 19% (51/261) en 26% (36/137) onder respectieve
lijk preparaat-positieve en preparaat-negatieve PTB gevallen. Deze percentages waren 
hoger dan onder patiënten met EPTB (11%), al was dit verschil marginaal significant. 
Het aandeel van patiënten met preparaat-negatieve PTB was hoger onder HIV positie-
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ve dan HIV negatieve patiënten in alle centra. Echter, het aandeel van preparaat-nega
tieve PTB onder Hl V-negatieve gevallen was hoger in de centra met het hoogste aan
deel aan HIV positieve moeders. Het centrum met het laagste aandeel HIV positieve 
moeders (2.3%) had het hoogste aandeel van EPTB patiënten. Deze bevindingen 
onderstrepen het belang van het evalueren van de hoeveelheid TB-HIV co-infecties 
onder andere groepen en ziekte categorieën op lokaal niveau, omdat de bevindingen 
per gebied kunnen variëren. Gebieden met een hogere HIV prevalentie kunnen hoge
re aantallen preparaat-positieve TB gevallen registreren, maar registreren niet perse 
hogere aantallen EPTB of preparaat-negatieve TB. Omgekeerd kunnen in gebieden 
met een lagere HIV prevalentie disproportioneel hoge aantallen EPTB gevallen voor
komen. Deze verschillen kunnen deels verklaard worden door het gebruik van ver
schillende diagnostische methoden, de bevolkingsdichtheid (landelijk vs. stedelijk) en 
de verstreken tijd sinds de intrede van HIV in een gebied. Informatie over het aandeel 
van TBC-patiënten met een HIV infectie en de veranderende presentatie van TBC kun
nen helpen bij het plannen van gezamenlijke pogingen tot preventie en controle van 
co-infecties. Een dergelijke planning zal echter rekening moeten houden met het feit 
dat andere factoren ook van invloed zijn op de epidemiologie van TBC en HIV 

Conclusies en aanbevelingen 
De hier gepresenteerde studies tonen aan dat er een grote behoefte is aan een simpe
le, robuuste en praktische diagnostische benadering voor de bestrijding van TBC, voor
al in ontwikkelingslanden. Implementatie van de bleekmiddel digestie techniek voor 
de diagnose van TBC verbetert de kwaliteit van sputum preparaten en reduceert de tijd 
die besteed wordt aan het lezen van de preparaten. Zoals in verschillende hoofdstuk
ken in dit proefschrift is aangetoond, identificeert één enkel bleekmiddel digestie pre
paraat evenveel patiënten met PTB als de huidige methode gebaseerd op 3 directe pre
paraten. Het reduceren van het aantal sputum preparaten dat door patiënten met PTB 
symptomen moet worden ingeleverd, zou verschillende voordelen hebben voor zowel 
de gezondheidsinstellingen als de patiënten. De bleekmiddel digestie techniek is even 
goed bruikbaar voor de diagnose van TBC bij HIV patiënten. Ofschoon één enkel 
bleekmiddel digestie preparaat in de meeste situaties voldoende zal zijn, zouden 
Nationale TBC bestrijdingsprogramma's baat kunnen hebben bij het onderzoeken van 
twee preparaten op dezelfde dag, teneinde de patiënt kosten te besparen. Het op een
zelfde dag gebruiken van twee opeenvolgende bleekmiddel digestie preparaten zal een 
beter resultaat kunnen opleveren dan de huidige tweedaagse benadering. Deze bena
dering zou met name een belangrijke rol kunnen spelen in gebieden waar de HIV 
epidemie het aantal TBC gevallen aanwakkert. 
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Wij menen dat de internationale aanbevelingen voor de diagnose van TBC herzien 
en aangepast dienen te worden op basis van nieuw bewijs, zoals dat gepresenteerd 
in dit proefschrift. Deze nieuwe diagnostische benadering zou bij kunnen dragen 
aan het bereiken van het WHO doel om in de komende jaren 70% van alle preparaat 
positieve patiënten op te sporen. 

Referenties 
De referenties in dit hoofdstuk staan vermeld in the engelse samenvatting. 
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