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CHAPTER 15

De HIV epidemie blijft een immens probleem voor de volksgezondheid in grote delen van de wereld. 
Sinds de wijdverbreide invoering van antiretrovirale therapie (ART) zijn er belangrijke verbeteringen 
geboekt in het reduceren van mortaliteit en morbiditeit, maar het leven van te veel mensen wordt 
nog steeds beïnvloed door HIV-gerelateerde ziekten. Vooral sub-Sahara Afrika is hard getroffen door 
de epidemie. Afgezien van de gevolgen voor de gezondheid zijn de socio-culturele gevolgen van een 
positieve HIV-test op dit continent nog steeds dramatisch, ten gevolge van economische implicaties, 
stigmatisering en slechte infrastructuur van de gezondheidszorg.
Tuberculose (TB) blijft de belangrijkste opportunistische infectie, en nog steeds doodsoorzaak nummer 
één onder HIV-geïnfecteerden. Nadat de incidentie en sterfte ten gevolge van TB een paar decennia  
lang was gedaald, zorgde de HIV-epidemie voor een sterke toename in de incidentie van TB in de jaren 
negentig, met alarmerende sterftecijfers. TB resistentie tegen geneesmiddelen was, en is nog altijd, 
een probleem in opkomst en een dreiging voor veel gezondheidssystemen in getroffen regio’s. Ondanks 
dit alles duurde het nog 20 jaar voordat het eerste nieuwe TB-medicijn werd goedgekeurd; in 2012 
was Bedaquiline het eerste geneesmiddel dat sinds 40 jaar werd goedgekeurd voor de behandeling 
van drug-resistente TB.
Met dit proefschrift illustreren we dat er belangrijke uitdagingen blijven bestaan op het gebied van 
HIV en TB, ondanks de wijdverbreide implementatie van ART en de goedkeuring van nieuwe TB-
medicijnen. Aan de ene kant beperken socio-culturele en economische factoren de toegankelijkheid 
van de moderne HIV en TB-zorg in afgelegen gebieden. Anderzijds zijn er nog steeds grote problemen 
in gebieden met meer middelen, zoals Zuid Afrika, waar sterftecijfers onder bepaalde populaties van 
patiënten met HIV-geassocieerde TB de 30% benaderen, ondanks adequate behandeling voor beide 
infecties. Ondanks de belangrijke verbeteringen die de afgelopen decennia zijn bereikt zullen continue 
investeringen op het gebied van zowel onderzoek als volksgezondheid nodig zijn om de epidemie 
terug te dringen, sterfte te voorkomen en opkomende problemen zoals drug-resistentie te stoppen.
In Deel I gaven we een overzicht van de omvang van de HIV en TB epidemieën, en behandelden we 
het opkomende probleem van drug-resistente TB. Daarna zoomden we in op een afgelegen gebied 
rond de evenaar: de Centraal-Afrikaanse regio. Hoewel het HIV virus hiervandaan afkomstig is, is er 
een schaarste aan systematisch onderzoek uit dit gebied (met als uitzondering Kameroen, waar een 
aanzienlijke hoeveelheid onderzoek is gedaan). Plaatselijke gezondheidszorg moet worden verbeterd 
in deze gebieden en de uitvoering van verbeterde diagnostiek en therapie verdient aandacht. Op 
het gebied van Infectieziekten is het belangrijk om epidemieën te zien in een mondiaal perspectief, 
waarbij rekening wordt gehouden met geografische, klimatologische, genetische en maatschappelijke 
verschillen. We concludeerden dat een beter inzicht in de kenmerken van de HIV en TB epidemie in de 
Centraal-Afrikaanse regio dringend nodig is. Het werk beschreven in dit proefschrift is een belangrijke 
bijdrage aan de bestaande literatuur uit deze regio.
Een deel van het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd in het Centraal-Afrikaanse land Gabon, 
waar Albert Schweitzer in 1913 zijn ziekenhuis oprichtte in de stad Lambaréné, omringd door 
dicht regenwoud. In de voetsporen van deze vroege tropenarts werd hier in de jaren negentig een 
onderzoeksinstituut opgericht, met focus op parasitaire infecties. Ons onderzoek behoorde tot de 
eerste projecten over HIV en TB in de regio, en was de start van een samenwerking met de lokale 
HIV kliniek. In Deel 2 bespreken we een aantal zaken die betrekking hebben op de behandeling van 
HIV in de Gabonese setting. In onze retrospectieve studie over de factoren die van invloed zijn op de 
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therapietrouw in de lokale HIV kliniek, vonden we dat er een hoge loss to follow-up was. Vierendertig 
procent van de patienten die zich presenteerden in de HIV kliniek raakten lost to follow up tijdens 
de eerste 2 jaar na presentatie. Eén van de belangrijkste risicofactoren was het hebben van actieve 
TB, terwijl een vroege start van ART het risico beperkte. Deze laatste bevinding werd bevestigd door 
de kwalitatieve gegevens van focusgroep discussies met patiënten die terugkeerden nadat ze lost to 
follow-up waren; frustraties over het niet starten van ART en het gevoel niet te worden ondersteund 
door het personeel van de kliniek waren de belangrijkste redenen voor loss to follow up die werden 
genoemd. Deze bevindingen illustreren het belang van een effectieve en ondersteunende begeleiding 
in de HIV-zorg en steunen de recente strategie van vroeg starten met ART (volgens de huidige WHO 
richtlijnen komt iedereen die HIV-geinfecteerd is in aanmerking voor ART, ongeacht het CD4 getal).
In een prospectief cohort van niet eerder behandelde patiënten die starten met ART in Lambaréné, 
onderzochten we de incidentie en risicofactoren van het immuun reconstitutie inflammatoir syndroom 
(IRIS). IRIS is de term voor een paradoxale verergering van een gelijktijdige infectie of ontmaskering 
van een eerder ongediagnosticeerde aandoening bij HIV-geïnfecteerde personen met herstel van het 
immuunsysteem na start van ART. Het is een belangrijke factor voor de morbiditeit na het starten van 
ART, die de HIV-zorg compliceert en mogelijk van invloed is op de therapietrouw. Wij rapporteren een 
verrassend lage incidentie van IRIS in Lambaréné: IRIS werd gediagnosticeerd in vijf van de 101 patiënten 
(cumulatieve incidentie van 6,3%). In de meeste gevallen betrof het mucocutane manifestaties van het 
syndroom, die relatief mild waren en kon worden opgelost met lokale behandeling en het continueren 
van ART. De literatuurstudie, uitgevoerd om ons onderzoek in perspectief te zien, wees op een lagere 
incidentie van ’unmasking’ IRIS in equatoriale gebieden, met minder duidelijke resultaten voor de 
paradoxale vorm van IRIS.
Ondanks de grote vermindering van sterfte en ziektelast sinds de invoering van ART blijft de 
levensverwachting van HIV-geïnfecteerden beperkt vergeleken met ongeïnfecteerde individuen. Dit 
is gedeeltelijk gerelateerd aan cardiovasculaire ziekte, veroorzaakt door chronische ontsteking en 
stolling activatie. In het laatste artikel van dit deel hebben we de invloed bekeken van gelijktijdige 
opportunistische infecties op weefselbeschadiging, stollings- en endotheelactivatie in HIV-geïnfecteerde 
individuen. Onze bevindingen waren dat HIV de systemische reacties beïnvloedt die betrokken zijn 
bij stollings- en endotheelactivatie, hetgeen kan leiden tot weefselschade. Het effect van gelijktijdige 
opportunistische infecties (TB, mucocutane opportunistische infecties) op deze reacties lijkt beperkt 
te zijn, althans in een ambulante populatie. Respons op ART leidde slechts tot een gedeeltelijk herstel 
van de bestudeerde markers. Dit suggereert een rol voor HIV-gedreven immuunactivatie, hetgeen 
tenminste tijdelijk persisteert na virale suppressie.
De HIV-epidemie in de Centraal-Afrikaanse regio verschilt in een aantal aspecten van andere regio’s, 
zoals bijvoorbeeld door de hoge prevalentie van parasitaire co-infecties, waarop we ons richten in 
Deel III. Worminfecties drijven een T-helper 2 respons aan, terwijl HIV een T-helper 1 respons aandrijft 
en beïnvloedt. De casus die hier wordt beschreven illustreert het complexe samenspel van wormen en 
virale infecties, wat in sommige gevallen kan leiden tot ernstige hyperinfectie syndromen, en waardoor 
CD4 getallen soms onbetrouwbaar en misleidend kunnen zijn. Het doel van onze cross-sectionele 
studie was om te onderzoeken of blootstelling aan ART en cotrimoxazole preventieve therapie (CPT) 
geassocieerd was met een verminderde prevalentie van worminfecties. Worminfecties kwamen 
veel voor in onze studie populatie: 30,5% van de patiënten hadden één of meer worminfecties. 
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Microfilariasis kwam het meest voor (17,7%); gevolgd door infectie met intestinale wormen (11,8%) 
en schistosomiasis of bilharzia (S. Haematobium) (5,9%). We vonden dat gebruik van CPT geassocieerd 
was met een verminderd risico op Loa loa infectie, hetgeen een antihelminthisch effect suggereert 
van geneesmiddelen die interfereren met het foliumzuur metabolisme, waaronder cotrimoxazol 
behoort. Er werd geen associatie tussen het gebruik van ART en de prevalentie van worminfecties 
waargenomen.
In Deel IV richten we ons op de belangrijkste opportunistische infectie bij HIV-geïnfecteerden: TB. 
Ten eerste bespreken we diagnostische en therapeutische uitdagingen in Gabon, een afgelegen 
omgeving waar de middelen schaars zijn. Diagnose van TB bij HIV-geïnfecteerde individuen is complex, 
vooral in instellingen waar een gedegen microbiologische infrastructuur ontbreekt. TB kweek en 
nieuwe moleculaire diagnostiek zoals de Xpert® MTB / RIF assay zijn niet routinematig beschikbaar 
in Gabon, hoewel dit onlangs is veranderd met de bouw van een TB-laboratorium bij CERMEL. In de 
hier beschreven case serie screenden we HIV-geïnfecteerde individuen voor extrapulmonale TB met 
een eerder beschreven gestandaardiseerd protocol voor een snelle beoordeling met echografie van 
HIV/TB-patiënten (FASH). De relatief onervaren lokale arts werd op afstand via Skype begeleid door 
een specialist. Dit illustreert de waarde van telemedicine in de huidige tijd van verbeterde internet 
connecties, met name in gebieden waar andere beeldvormende technieken en expertise vaak niet 
beschikbaar zijn. Met de diagnose van een aantal patiënten met resistente TB in een eerste TB cohort 
in Lambaréné (1), werd de kwestie van toegankelijkheid van (2e lijns-) TB medicijnen steeds dringender. 
Onze gesprekken met gezondheidswerkers in Gabon toonden een beperkte toegang tot eerste en 
tweede lijn TB medicijnen. Dit werk was deel van een grote gemeenschappelijke (en geslaagde) poging 
om tweede lijns medicijnen toegankelijk te maken in Gabon.
In het laatste deel van dit proefschrift nemen we u mee naar een omgeving met meer middelen, maar 
aan de andere kant ook meer patiënten die lijden aan HIV en TB: Zuid Afrika. Ondanks het feit dat de 
zorginstellingen in de provincie West-Kaap tot de beste van het land behoren, kampt Kaapstad met 
een hoge prevalentie van TB. Het sterftecijfer onder patiënten die met ernstige-HIV-geassocieerde 
TB worden opgenomen in het ziekenhuis is nog altijd torenhoog, ondanks adequate behandeling van 
beide infecties. De oorzaken voor deze hoge sterfte zijn nog onduidelijk. Onze studies waren onderdeel 
van een grotere studie, de Khayelitsha Hospital TB studie, gericht op het definiëren van interventies 
om deze sterfte te verminderen. In ons prospectieve cohort was de sterfte na 12 weken bijna 
30%. Mycobacteriële sepsis kwam veel voor: meer dan 50% van de patiënten met microbiologisch 
bevestigde TB had een positieve bloedkweek voor M. tuberculosis. In onze eerste studie hebben we 
ons gericht op het functioneren van het aangeboren immuunsysteem. De belangrijkste bevindingen 
waren dat hogere concentraties van sepsismarkers, activering van het aangeboren immuunsysteem 
en anti-inflammatoire markers waren geassocieerd met mortaliteit. Reacties van het aangeboren 
immuunsysteem op bacteriële antigenen waren verminderd bij patiënten die stierven, vooral in 
reactie op S. pneumoniae (het voornaamste oorzakelijke pathogeen voor bacteriële sepsis in HIV-
geïnfecteerde patiënten). Dit suggereert dat patiënten met HIV-geassocieerde TB bijzonder kwetsbaar 
zijn voor deze infecties als gevolg van defecten in de verdediging tegen zowel Gram-negatieve als 
Gram-positieve bacteriën.
In de tweede studie over dit cohort hebben we ons gericht op de bloedstolling en endotheliale 
activering in patiënten met ernstige-HIV-geassocieerde TB. In tegenstelling tot de studie in Gabon, 



253

15

SAMENVATTING

waar we ambulante patiënten bekeken, bleek in deze ernstig zieke populatie dat TB geassocieerd 
was met ernstige veranderingen in alle bestudeerde responsen, in vergelijking met asymptomatische 
HIV-geïnfecteerde controle patiënten. We vonden dat mortaliteit geassocieerd was met hogere 
concentraties van markers van stollingsactivatie (D-dimeer, tPA, PAI-1), bloedplaatjes functie (PF-4), 
endotheelactivatie (Ang-2, Ang-2 / Ang-1 ratio, lagere ADAMTS-13 concentraties), matricellulaire 
eiwitten (TIMP-1, tenascine-C) en weefselschade (TFF-3, cystatine-C, NGAL), en met lagere concentraties 
van markers van anticoagulatie (antitrombine-3, totaal en vrij proteïne S). Stollingsfactoren behordend 
bij de gemeenschappelijke pathway van de stollingscascade werden verbruikt (factor II, V, X), hetgeen 
leidde tot verlengde stollingstijden (PT en APTT) bij patiënten die stierven. Al met al kunnen deze 
veranderingen leiden tot trombo-embolische complicaties en microvasculaire schade, zoals werd 
geïllustreerd door verhoogde markers van weefselschade. De ingrijpende afwijkingen beschreven 
suggereren een bijdrage van ontregeling van het stollingssysteem aan mortaliteit bij patienten met  
ernstige-HIV-geassocieerde TB. Verder onderzoek is nodig om de gevonden afwikingen in verband 
te brengen met klinische uitkomsten zoals trombose, longembolie of vaatschade, om uiteindelijk tot 
therapeutische interventies te kunnen komen.
Verrassend is dat de invloed van mycobacteriemie op het aangeboren immuunsysteem zowel als op 
stollingsactivatie beperkt leek. Sterfte en ernstige sepsis waren frequent in dit cohort, ongeacht het al 
dan niet positief zijn van de mycobacteriële bloedkweek, wat suggereert dat patiënten met ernstige-
HIV-geassocieerde TB een sepsis syndroom kunnen krijgen. ook als mycobacteriële bloedkweken 
negatief blijven.
Met dit proefschrift laten we zien dat er nog veel verbeterd kan worden op het gebied van HIV en 
TB, en voortdurende inspanning zal moeten worden geleverd om de toegankelijkheid van de zorg in 
verwaarloosde gebieden zoals de Centraal-Afrikaanse regio te verbeteren en om pathofysiologische 
mysteries op te lossen, zoals de hoge mortaliteit bij patienten met ernstige-HIV-geassocieerde TB, 
zelfs in relatief goed uitgeruste instellingen zoals in de West-Kaap provincie in Zuid Afrika. Hoewel 
het belangrijk is om de co-epidemie hard aan te pakken in de gebieden met de hoogste prevalentie, 
zoals in Zuid Afrika, moeten afgelegen gebieden, zoals de Centraal-Afrikaanse regio, niet worden 
genegeerd in de pogingen om de co-pandemie terug te dringen. Werken aan eliminatie van HIV en TB 
is alleen mogelijk door middel van een gezamenlijke aanpak van klinisch onderzoek en investeringen 
in de volksgezondheid, en het naar de klinische praktijk vertalen van bevindingen van fundamentele 
wetenschap.




