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Nieuws uit het klinisch onderzoek
naar vernieuwde tbc-behandeling
De preconference TB Science 2018 en het Union-congres besteedden aandacht aan
onderzoek naar kortere behandelmogelijkheden. Bij drie symposia waar de auteur
sprak, kwamen achtereenvolgens de betekenis van de snelheid van de kweekomslag,
de voor- en nadelen van rifampicine versus rifapentine en als laatste de droom van een
‘one size fits all’-behandeling voor tuberculose aan de orde.
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Figure 1: Relationship between change in 2-month sputum culture conversion and relapse rates due to new

Sputum microbiology

Table 1 summarises the available literature regarding
biomarkers in tuberculosis. The marker with which there
is greatest experience as a predictor of non-relapsing cure
is sputum culture status after 2 months of tuberculosis
therapy, for which the data are summarised in table 2.21,71
This marker may be examined at three levels: across
trials, within trials, and at the level of individual patients.
Across trials, an inverse relation exists
between 2 month
methyl
conversion and relapse rates; however, this relation
depends on a single study arm (6SH) with an atypically
high relapse rate (29%). A more robust relation exists
when the data are examined within studies as the
increment aﬀorded by the addition of a new drug
(ﬁgure 1). Lastly, limited data indicate the marker may
also be predictive for individual patients. In Study 22 of
the TB Trials Consortium of the US Centers for Disease
Control (TBTC),7 for example, 2 month culture positivity
was an independent predictor of relapse. However, the
marker was relatively insensitive (identifying only half of
all relapses) and lacked adequate positive predictive value

cyclopentil

2 hours

Necrotic lesion

3 hours

Cellular lesion

6 hours

2 hours

3 hours

Necrotic lesion

Cellular lesion

Cavitary lesion(1)

6 hours

Cavitary lesion(2)

Ion density maps
Low			

High

Scale bar (5mm)

Intensity

Figuur 3. Beelden van de beperkte penetratie van rifampicine (links) en rifapentine (rechts) in aangetast longweefsel bij konijnen. Ondanks goede behandeling en goede therapietrouw kan toch resistentie ontstaan bij ‘monotreatment’ in de cavernes.
(Uit: Rifat et al, SciTransMed april 2018)
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