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CHAPTER 02

INTRODUCTIE

De ‘Human immunodeficiency virus’ (HIV) epidemie bestaat nu meer dan 25 jaar en is nog steeds een 
groot probleem. De epidemie eist nog altijd veel slachtoffers, met name in Afrika en Azië. Tuberculose 
(TB) is de meest voorkomende opportunistische infectie. Diagnose en behandeling van HIV en TB 
dubbelinfectie zijn zeer complex. Dit artikel geeft de huidige stand van zaken weer wat betreft de 
dubbelinfectie HIV en TB in ‘low- and middle income countries’ en de belangrijkste problemen omtrent 
diagnose en behandeling worden besproken.
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EPIDEMIOLOGIE

HIV/AIDS
De laatste jaren is het gelukt het tij te keren – de wereldwijde groei van de AIDS epidemie neemt af. 
De piekgroei die eind jaren negentig werd gezien wordt de laatste jaren gestaag kleiner. Hierin worden 
wereldwijd grote verschillen gezien. De incidentie is in de meeste landen in Sub Sahara Afrika stabiel 
of neemt af. Wereldwijd is sinds 1999 het aantal nieuwe besmettingen per jaar met 19% afgenomen(1) 
(figuur 1). Desondanks leefden er in 2009 naar schatting 33,3 miljoen mensen met HIV/AIDS. In 
datzelfde jaar raakten nog 2,6 miljoen mensen besmet met HIV. 

Fig. 1 Aantal nieuwe HIV besmettingen (1)

Nog steeds wordt Sub-Sahara Afrika onevenredig hard getroffen door de AIDS epidemie (figuur 2). 68% 
van de mensen die leven met het virus, leeft in dit deel van de wereld. 
Er is de laatste jaren grote winst geboekt in de behandeling van HIV/AIDS. In 2009 werden 5,2 miljoen 
mensen behandeld met ART (anti retrovirale therapie). In sub-Sahara Afrika werd in dat jaar 37% van 
de ART behoeftigen behandeld, vergeleken met slechts 2% zeven jaar eerder. De AIDS-gerelateerde 
sterfgevallen daalden dan ook de laatste jaren. Echter doordat bij veel patiënten pas in een laat stadium 
van de HIV infectie wordt gestart met ART, blijft de impact van de HIV behandeling programma’s 
beperkt. 

Op het gebied van preventie en testing zijn er belangrijke winsten geboekt. In 2009 werd in meer 
dan 2/3 van de landen in sub Sahara Afrika, de Caribbean en Latijns Amerika gewerkt met Vrijwillige 
Counselling en Testing (VCT) programma’s. In de meeste landen in sub Sahara Afrika, zoals Botswana 
en Uganda, is mede hierdoor het tij gekeerd en stijgt het aantal nieuwe infecties met HIV niet meer. 
Zuid Afrika heeft de grootste populatie HIV patiënten; 5,6 miljoen mensen leven daar met het virus. 
Slechts kort geleden is dit land erin geslaagd haar management van de epidemie te moderniseren. Pas 
sinds een jaar of twee worden VCT programma’s hier actief gepropageerd. 
Wereldwijd werden er in 2009 meer HIV testen verricht dan ooit. Echter, nog steeds is het bewustzijn 
ten aanzien van HIV status inadequaat; minder dan 40% van de mensen die met de infectie leven is 
hiervan op de hoogte(1).
Betere infrastructuur, adequaat opgeleide staf en verbeterde systemen zijn van groot belang voor het 
effectief verbeteren van alle programma’s.
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Fig. 2 Wereldwijde HIV prevalentie, 2009 (1).

Tuberculose (TB)
Een van de belangrijkste doodsoorzaken onder HIV patiënten is TB. In 2009 werd de wereldwijde 
incidentie van TB op 9,4 miljoen geschat. Nooit eerder was dit getal zo hoog. Ook deze ziekte treft met 
name de ‘low-and middle income countries’; 80% van het totale aantal TB patiënten leeft in sub Sahara 
Afrika (2) (figuur 3) (13).

Deze infecties treden zeer vaak samen op; in Zuid Afrika is zelfs tot 95% van de TB patiënten ook HIV 
positief. Men zou kunnen spreken van een co-pandemie (3). Deze co-pandemie is alleen te bestrijden 
als het wordt gezien als een geheel; diagnostiek en behandeling moeten te allen tijde direct met elkaar 
in verbinding staan.
Volgens de World Health Organization (WHO) hebben alle TB patiënten besmet met HIV, ongeacht het 
CD4-getal, behandeling met ART nodig. Echter, in 2009 werd slechts 26% van de TB patiënten getest 
voor HIV. Van de HIV positieve patiënten met TB ontving vooralsnog slechts 37% ART(1,4).

PATHOGENESE 

HIV/AIDS
Onder de immunopathogenese van AIDS wordt verstaan het samenspel van het lichaam en het virus 
dat uiteindelijk leidt tot verlies van functionaliteit van het immuunsysteem, en de hiermee gepaard 
gaande eventuele opportunistische infecties en carcinomen. Het is algemeen bekend dat HIV vooral 
CD4 (T helper 1) T cellen infecteert. In deze cellen vermenigvuldigt het virus zich, alvorens de cel aan 
te zetten tot apoptose. Na apoptose van de cel komt de toegenomen hoeveelheid viruspartikels vrij in 
de bloedbaan, en kunnen nieuwe cellen worden geïnfecteerd. 

No data < .1% .1% – <.5% .5% – <1% 1% – <5% 5% – <15% >15% – 28%
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Fig. 3 Geschatte TB incidentie per land, 2009 (4)

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de immunopathogenese van HIV/AIDS. Het is duidelijk 
geworden dat de balans tussen virus replicatie en de hierop reagerende immuun activatie van het 
lichaam essentieel is voor de progressie van AIDS(5) Bij HIV infectie is er sprake van een chronische 
activatie van het immuunsysteem. Dat is direct een van de sterkste voorspellers van progressie van de 
ziekte(5,6,7,8,9). 
HIV-1 is het meest relevante ‘human immunodeficiency virus’. Echter, met name in delen van West 
Afrika is HIV-2 ook van belang (10). Hier wordt verder over HIV-1 gesproken.

Tuberculose
De immunopathogenese van TB is complex. Infectie met Mycobacterium tuberculosis (MTB) leidt in 
de meeste gevallen bij de gastheer tot latente ziekte. Deze latente infectie kan in een later stadium in 
het leven opvlammen en dan leiden tot actieve ziekte. Slechts in 10-12% van de gevallen leidt infectie 
tot actieve ziekte. In de meeste gevallen van actieve ziekte gaat het om een reactivatie van een latente 
infectie; directe actieve ziekte na besmetting komt nauwelijks voor. Een andere mogelijkheid is dat het 
immuunsysteem direct de infectie klaart. (11).
MTB dringt het lichaam binnen; meestal via de long (12). Hier volgt een met name cellulaire 
afweerreactie. MTB wordt gefagocyteerd. De fagocyten worden vervolgens omringd door geactiveerde 
macrofagen en lymfocyten; deze verzameling cellen wordt het granuloom genoemd. Doorgaans wordt 
de mycobacterie groei binnen een granuloom goed gecontroleerd; de mycobacterie wordt echter 
niet geëlimineerd. Als de mycobacterie groei onvoldoende effectief wordt gecontroleerd binnen 
het granuloom, zet MTB de macrofagen aan tot necrose. Door necrose ontstaat er weefselschade, 
waardoor MTB ofwel het lumen van de long kan binnendringen, ofwel het bloed. Op deze manier 
wordt de cellulaire afweer als het ware omzeild.
Er wordt verondersteld dat CD4 cellen essentieel zijn in de controle van infectie door MTB. (12) HIV 
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infectie leidt tot een zowel numerieke als functionele depletie van deze CD4-cellen. Dat resulteert in 
een dysfunctie van de cellulaire afweer tegen MTB; functionele granulomen worden bij HIV-infectie 
minder tot niet gevormd. Dit verklaart de verhoogde kwetsbaarheid voor TB als opportunistische 
infectie in patiënten met HIV/AIDS, meer dan voor iedere andere opportunist (2). Ook in vroege stadia 
van HIV-infectie, bij een CD4-count van > 500 cells/µL, is de kans op TB hoger dan bij gezonde personen. 
Een studie in Zuid Afrika toonde aan, dat deze kans twee keer zo hoog is (13).   

Presentatie van TB bij HIV patiënten
TB is de meest voorkomende opportunistische infectie bij HIV patiënten (14). Het kan voorkomen in 
elk stadium van HIV infectie. De gedaante die de ziekte aanneemt verschilt echter en is afhankelijk van 
het niveau van HIV-gerelateerde immunodeficiëntie. 
Hoewel bij actieve TB meestal de long aangedaan is, kan de infectie leiden tot ziekte in praktisch ieder 
orgaan. TB moet dan ook opgenomen worden in de differentiaal diagnose van een breed scala aan 
symptoomcomplexen. 
De klassieke presentatie van TB bij immunocompetente personen bestaat uit een complex van 
pulmonale en constitutionele symptomen: hoest, koorts, nachtzweten en gewichtsverlies. HIV 
patiënten met een goede afweer presenteren zich vaak ook met deze typische symptomen. Echter 
met progressie van de HIV infectie wordt de presentatie van TB moeilijker herkenbaar. Deze groep 
patiënten presenteert zich vaker met extrapulmonale of gedissemineerde ziekte(2). Soms hebben 
deze patiënten zelfs geen klachten die een verdenking op TB doen rijzen; tot 25% van gescreende 
patiënten voor het starten van ART in Zuid Afrika heeft een positieve sputumkweek. 

DIAGNOSE

HIV/AIDS
De methoden om de diagnose HIV te stellen zijn reeds algemeen gevestigd (15). Er zijn de HIV 
sneltesten en een selectie ELISAs voor de initiele diagnostiek en de diagnose wordt bevestigd met 
een Western Blot. Hetzelfde geldt voor de CD4-count en ‘viral load’ voor de diagnose en follow-up. In 
armere gebieden moeten de diagnostische en follow-up methoden vaak worden aangepast aan wat 
mogelijk is met het oog op beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Tuberculose
Het diagnostische proces voor (pulmonale) TB start met een klinische verdenking. X thorax en 
sputum uitstrijk kunnen de diagnose bevestigen. Sputum uitstrijk (Ziehl Neelsen, of beter auramine-
fluorescentie kleuring) is echter in slechts 62% van de gevallen van actieve TB positief(2). Als er een 
verdenking is op een latente infectie, kan gebruik gemaakt worden van de Tuberculin Skin Test (TST, of 
Mantoux) of interferon gamma release assay (IGRA). TST is vals positief bij BCG vaccinatie en infectie 
met andere mycobacterien en daardoor niet wereldwijd bruikbaar. TST en IGRA zijn gebaseerd op de 
productie van interferon gamma, waarvan de productie verminderd is in immunogecompromitteerde 
HIV patiënten. Sputumkweek is de gouden standaard bij de diagnostiek van TB. Traditioneel gebeurde 
dit op vaste kweekbodems, tegenwoordig zijn er vloeibare media beschikbaar waarin de mycobacterie 
sneller groeit. Kweken worden bemoeilijkt door de extreem langzame groeisnelheid van MTB (MTB 
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deelt iedere 15-20 uur, vergeleken met bijvoorbeeld E Coli die elke 20 minuten deelt is dat erg 
langzaam) (2). 
Recent werd de GenXpert test ontwikkeld(16). Deze test maakt gebruik van rtPCR en maakt snelle 
diagnostiek mogelijk waarbij direct gekeken wordt naar resistentie tegen rifampicine, een van de 
meest gebruikte anti TB medicijnen. Deze test is een grote stap in de juiste richting, maar is kostbaar 
en zal de komende jaren nog niet beschikbaar zijn in alle endemische gebieden. 
Gezien het feit dat wereldwijd de aandacht en investeringen voor de strijd tegen TB zijn gegroeid de 
laatste jaren, is het niet noodzakelijk het geval dat betere en duurdere testen alleen in de ‘high income 
countries’ worden gebruikt. In sommige ‘low and middle income countries’ worden geavanceerde 
nieuwe testen zelfs sneller geïmplementeerd dan in rijkere landen. Een illustratief voorbeeld hiervan 
is de snellere switch naar het gebruik van auramine-fluorescentie-kleuring in plaats van Ziehl Neelsen. 
Ziehl Neelsen is in ‘high income countries’ vaak nog in gebruik, terwijl auramine-fluorescentie kleuring 
een hogere sensitiviteit heeft en de prijs gelijk is.  
Op de rtPCR na, zijn de bovenstaande testen vaak vals negatief bij immuungecompromitteerde 
patiënten(17). Er bestaat een groot diagnostisch probleem bij TB-HIV co-infectie. Gezien het belangrijke 
aandeel van TB aan morbiditeit en mortaliteit als opportunistische infectie bij HIV, is er een dringende 
noodzaak aan de ontwikkeling van implementeerbare en betrouwbare tests voor deze patiëntengroep. 
De ontwikkeling van de GenXpert test is een eerste stap in de goede richting. 

Behandeling van HIV-TB coinfectie
Behandeling van HIV/TB co-infectie is complex. Volgens de WHO is actieve TB bij HIV patiënten een 
indicatie voor het starten met ART. Wachten met ART tot de TB behandeling is afgesloten is duidelijk 
inferieur aan gelijktijdige behandeling van HIV en TB(14). De WHO adviseert dan ook zo snel mogelijk 
te starten met ART na het starten van TB behandeling(18). 
Gelijktijdige behandeling van HIV en TB brengt een aantal problemen met zich mee. Er zijn belangrijke 
medicijn-interacties tussen rifampicine en de belangrijkste non-nucleoside reverse transcriptase 
inhibitors (NNRTI). Rifampicine induceert cytochroom P450 en verlaagt daarmee de concentraties van 
deze NNRTI’s (nevirapine en efavirenz)(14). Verder bestaat er een cumulatieve toxiciteit tussen de 
verschillende medicijnen,wat vooral leidt tot hepatotoxiciteit. Een derde probleem is de therapietrouw, 
die wellicht afneemt met een grotere ‘pilbelasting’.
Met het starten van ART met name in patiënten met een zeer slechte afweer bestaat het risico op het 
ontwikkelen van het immuun reconstitutie syndroom (IRIS). Het fenomeen van IRIS beperkt zich niet 
tot TB. IRIS kan zich voordoen bij haast alle opportunistische infecties. Cryptococcen IRIS is na TB IRIS 
de meest belangrijke. 
TB IRIS is de paradoxale verslechtering van de klinische status van een patiënt na het starten van ART, 
waarbij ofwel een bekende actieve TB verslechtert, ofwel een voorheen onbekende TB infectie aan 
het licht komt(19). Veel studies vinden een verrassend hoge mortaliteit (8-26%) gedurende de eerste 
6 maanden na het starten van ART(20). Het grootste deel hiervan lijkt samen te hangen met voorheen 
ongediagnosticeerde TB. TB IRIS is dus een belangrijk probleem, en verder onderzoek is nodig naar de 
immunopathogenese en behandeling hiervan.   
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Resistente tuberculose
Resistente TB is bovendien een groot probleem (21). In 2009 werd slechts 12% van de gevallen van 
multi drug resistant (MDR) TB als zodanig gediagnosticeerd(4).
Falende TB programma’s hebben geleid tot slechte therapieresultaten. De programma’s zijn ofwel te 
kort, incompleet of niet effectief door therapie ontrouw en uitval.
Het probleem in gebieden waar TB/HIV dubbelinfectie frequent voorkomt, begint met de ontwikkeling 
van een resistente TB stam in een geïnfecteerde patiënt, die voorheen nog sensitief was. Later wordt 
een toenemend aantal patiënten tevens primair geïnfecteerd met een resistente TB. 

Fig. 4 Geschatte HIV prevalentie onder nieuwe TB patiënten, 2009 (4)

Zolang het een MDR TB betreft (gedefinieerd als resistentie tegen de twee belangrijkste anti TB 
medicijnen; rifampicine en isoniazide), is behandeling nog goed mogelijk met een behandelschema 
met fluoroquinolonen en een van de injecteerbare medicijnen, bijvoorbeeld Kanamycin. Het probleem 
wordt nauwelijks controleerbaar als tevens tegen deze tweede-lijns medicijnen resistentie ontwikkeld 
wordt. Men spreekt dan van ‘extensively drug resistant’(XDR) TB. De aanvankelijk gerapporteerde 
dramatische mortaliteit van deze groep (haast 100%) (22) kan gereduceerd worden tot 25% (eigen 
ongepubliceerde data uit Zuid Afrika). Echter de enige succesvolle strategie om dit wereldwijd 
bedreigende proces te stoppen bestaat uit verbetering van technieken voor vroege diagnose van 
resistentie en terugdringen van transmissiekansen. 
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TOEKOMST VAN HIV EN TUBERCULOSE

Dubbelinfectie met HIV en TB komt wereldwijd veel voor en is een groeiend probleem. (figuur 4)
(4). Groeiende aandacht voor dit probleem in de maatschappij heeft de laatste jaren geleid tot veel 
onderzoek naar beide infectieziekten afzonderlijk. Er is echter nog een grote slag te slaan op het gebied 
van dubbelinfectie.

Om problemen op het gebied van diagnose en management van de dubbelinfectie terug te dringen 
is er een dringende noodzaak aan onderzoek dat het hele probleem in overweging neemt; van 
klinische moeilijkheden, logistieke en financiële problemen tot de complexe immunopathologische 
vraagstukken. Essentieel is het dat dit onderzoek rekening houdt met de situatie in de endemische 
gebieden. Alleen op die manier valt de HIV en TB epidemie effectief te onderscheppen. 
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