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Gastheerrespons op
tuberculose in relatie tot
gevoeligheid, transmissie en sterfte
Voor zijn promotie op 25 mei jl. onderzocht de auteur de rol van het immuunsysteem bij tuberculose. Het eerste
deel van zijn proefschrift (1) beschrijft de interactie tussen leukocyten en verschillende tbc-bacteriestammen,
in relatie tot hun transmissie. Het tweede deel gaat in op de afweerrespons in relatie tot mortaliteit van
tuberculeuze meningitis.
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Tuberculosis has plagued humankind since prehistoric
times. Coughing tuberculosis patients disperse the bacterium
Mycobacterium tuberculosis through the air. Inhalation of
this bacterium does not always lead to an infection, and only
one in ten infected individuals becomes ill. In most cases,
tuberculosis is contained to the lungs, but the infection
can also spread to lymph nodes, bones and even the brain.
Over the last century, higher standards of living and the
development of antibiotics have significantly reduced
the disease burden but still, each year, 1.7 million people die
because of tuberculosis globally.
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focuses on the high mortality rates associated with tuberculous
meningitis by studying cells, proteins and metabolites in blood
and cerebrospinal fluid of infected patients. The research in
this thesis aims to advance a customized and more effective
treatment for this ancient, but still highly relevant disease.
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Host response in relation to tuberculosis susceptibility, transmission and outcome Arjan van Laarhoven

FIGUUR. Overleving van Indonesische hiv-negatieve patiënten met
tuberculeuze meningitis, gestratificeerd naar tryptofaanconcentratie
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