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Tuberculose en diabetes:
het TANDEM-project
Suikerziekte geeft een drie- tot vijfmaal verhoogd risico op het krijgen van tuberculose.
Wereldwijd lijdt ongeveer een half miljard mensen aan suikerziekte, en meer dan
80 procent van hen woont in arme landen, juist waar ook de meeste tuberculose
voorkomt. Er is nog heel veel onbekend over de samenhang en beste aanpak van
gecombineerde suikerziekte en tuberculose. De afgelopen jaren heeft het ‘TANDEM’consortium, met partners uit 11 landen en gecoördineerd vanuit Nijmegen, klinisch,
public-health, gezondheids-economisch, immunologisch en genetisch onderzoek aan
dit onderwerp verricht. Op het Union-congres werden zeven abstracts vanuit TANDEM
gepresenteerd.
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UNION-PRESENTATIES
‘Comparison of point of care HbA1c with
laboratory HbA1c for real world screening for
diabetes among tuberculosis’
‘Diabetes mellitus among pulmonary
tuberculosis patients from four tuberculosisendemic countries: the TANDEM cohort’
‘Whole genome sequencing of Mycobacterium
tuberculosis from tuberculosis patients with
and without diabetes mellitus’
‘The impact of glycaemic control on
tuberculosis treatment outcomes’
‘Rifampicin alters metformin plasma exposure
but not blood glucose levels in diabetic
tuberculosis patients’
‘The effect of intensified clinical monitoring
on glycemic control in patients with combined
diabetes and tuberculosis in Indonesia: a
randomized trial’
‘The effect of diabetes on tuberculosis
susceptibility and outcome’ (TB Science 2018)
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