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Klinische aspecten van de
afweerreactie bij tuberculose
De auteur onderzocht voor haar promotie of het meten van de reactie van het
afweersysteem behulpzaam kan zijn bij het vaststellen van tuberculose en bij het
onderscheiden van de verschillende stadia van infectie met de tbc-bacterie.
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IFN- respons bij BGG-behandeling
blaaskanker
Om de haalbaarheid van IGRA-PPD in

Een dodelijke meningitis tuberculosa
Een 48-jarige Nederlandse vrouw wordt vanwege colitis ulcerosa behandeld met
TNF-a-remmers. Vanwege een negatieve LTBI-screening en de afwezigheid van
risicofactoren voor een LTBI wordt voorafgaand geen profylactische behandeling
gegeven. Na zes weken wordt de anti-TNF-a-therapie gestaakt vanwege
onvoldoende effect. Drie maanden daarna reist zij naar een tbc-endemisch gebied.
Vijf weken na terugkomst ontwikkelt zij een meningitis tuberculosa, waaraan ze
overlijdt.
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een significant verschil tussen de IFN-
productie in TB1 en TB2.
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Uit ons onderzoek kan geconcludeerd
worden dat ook de QuantiFERON PLUS
geen onderscheid kan maken tussen actieve
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