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Nieuws uit het klinisch onderzoek 
naar vernieuwde tbc-behandeling

1  KWEEKOMSLAG?

Een snelle dan wel een langzame 
kweekomslag: wat zegt dat?

Bij de behandeling van tuberculose zal bij 

sommige patiënten het sputum snel geen 

levende bacteriën meer bevatten, terwijl dat 

bij anderen veel langer kan duren. In deze 

presentatie werd de betekenis van deze 

kweekomslag in het voorspellen van de 

uiteindelijke uitkomst samengevat. Een snelle 

kweekomslag is belangrijk omdat dit de 

mogelijkheid biedt om korter te behandelen.

Drie fase 2B-trials, met veelbelovende 

regimes voor een kortere behandelduur, 

kwamen in meer detail aan de orde: de 

NC005-trial van de Global Alliance for TB 

Drug Development (bedaquiline, pretona-

mide, moxifloxacine en pyrazinamide), de 

Study 29X (rifapentine, isoniazide, pyrazi  - 

na mide en ethambutol) van het Tuber-

culosis Trials Consortium (TBTC) en de 

MAMS-studie (hoge dosis rifampicine, 

isoniazide, pyrazinamide en ethambutol ) 

van het PanACEA-consortium. 

Fase 3-onderzoek
Alle regimes laten een sterke verkorting 

van de kweekomslag zien en zijn dus 

veelbelovend. In de komende jaren zal 

in fase 3-onderzoek moeten worden 

vastgesteld of dit inderdaad leidt tot 

kortere behandelregimes van drie of vier 

maanden. Global Alliance en TBTC zijn 

hier inmiddels mee begonnen. 

Een modelmatige analyse van de MAMS-

trial maakte aannemelijk dat de tijd tot 

de kweekomslag sterk en lineair bepaald 

wordt door de geneesmiddelenconcentra-

tie van rifampicine: hoe hoger de spiegel, 

hoe sneller de kweekomslag.

2  WELKE RIFAMYCINE?

Wat verdient de voorkeur:  
(een hogere dosis) rifampicine  
of rifapentine?

Op een symposium over doseringen van 

standaard tbc-middelen werd een pro/

con-debat gehouden over de voor- en 

de nadelen van hogere dosis rifampicine 

versus rifapentine. Susan Dorman, hoog-

leraar Infectiologie in Charleston, South 

Carolina, ging in op de voortgang met 

betrekking tot het gebruik van rifapentine, 

terwijl de auteur van dit stuk het gebruik 

van hoge dosis rifampicine bij de behande-

ling van tuberculose verdedigde. 

Beide middelen behoren tot de klasse van 

de rifamycines en hebben zowel een bacte-

riedodende als een steriliserende werking. 

Deze effecten zijn bij beiden dosisgerela-

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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Figuur 1. Na toevoeging van nieuwe middelen in de jaren '70 dalen 'relapse 
rates', geassocieerd met de patiëntenproportie met een kweekomslag na 
twee maanden. Een snelle kweekomslag blijkt een - niet perfecte - voor-
speller voor uiteindelijke 'cure'.            (Uit: Wallis et al, Lancet maart 2009)

Figuur 2. Moleculaire structuren van de belangrijkste rifamycines. 
(Uit: presentatie auteur)
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reconstitution of protective immunity, ART 
can have deleterious short-term consequences in 
HIV-infected patients by inducing immune reconstitution 
infl ammatory syndrome (IRIS). At present, physicians 

lack tools to predict, diagnose, and manage IRIS risks 
and optimise long-term outcomes in co-infected 
individuals. In some regions HIV infection has been 
associated with tuberculosis drug resistance,16 although 
some of this risk represents enhanced susceptibility to 
recently transmitted resistant M tuberculosis strains. 
AIDS also seems to particularly predispose to the 
emergence of acquired rifamycin resistance during 
intermittent tuberculosis therapy.17 The biological and 
pharmacological factors responsible for this resistance 
are inadequately understood.

The potential role for new vaccines and immuno-
therapeutics in the prevention and management of 
drug-resistant and HIV-associated tuberculosis remains 
largely untapped. Many of the biomarkers developed to 
facilitate tuberculosis drug and vaccine development will 
also be useful to help address these questions.

Children have historically posed unique challenges with 
regard to tuberculosis diagnosis and monitoring due to 
their inability to produce sputum. These problems have 
been amplifi ed by the HIV/AIDS epidemic, which has 
increased the number of children with tuberculosis, and 
made its clinical and laboratory diagnosis more 
diffi  cult.18–20 It is anticipated that many of the tools 
developed in adults to detect specifi c and non-specifi c 
responses to M tuberculosis will facilitate work in children, 
but specifi c studies in this population will be required.

Candidate biomarkers
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 
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 aff orded by the addition of a new drug 
(fi gure 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 
for use as a guide to treatment of individual patients. The 
required 2-month interval also prohibits the study of 
individual drugs that generally cannot be studied safely 
as monotherapy for more than 10–14 days due to concerns 
regarding emergence of resistance. Combining a new 
drug with others may reduce the likelihood of detecting 
its eff ect, a potential disadvantage. 

Addition 
to regimen

2 month culture conversion Relapse

Patients (N) Rate (%) Δ (%) Patients (N) Rate (%) Δ (%)

E Africa62,63

6SH .. 154 49 NA 112 29 NA

6SHR R 148 69 20 112 2 –27

6SHZ Z 150 66 17 112 11 –18

India64

2SHZ/5S2H2Z2 .. 129 72 NA 129 6 NA

2SHRZ/3 or 5S2H2Z2 R 261 92 20 269 2·6 –3·4

E Africa65,66

6SHR .. 169 70 NA 166 2 NA

2SHRZ/4TH or 4S2H2Z2 Z 347 82 12 338 6 4

E Africa67,68

2SHR/4 or 6TH .. 194 75 NA 159 13 NA

2SHRZ/4 or 6TH Z 179 87 12 153 6 –7

Hong Kong69,70

6SHR .. 148 88 NA 143 6 NA

2SHRZ/4 or 6S2H2Z2 Z 167 95 7 174 5 –1

2SHRE/4 or 6 S2H2E2 E 171 81 –7 168 16 10

TBTC7

2HREZ/4HR .. 415 81 NA 415 6·7 NA

Data are ranged by regimen, where numerals indicate months of treatment; subscripted numerals indicate number of 
weekly doses if treatment is not administered daily. S=streptomycin. H=isoniazid. NA=not applicable. R=rifampicin. 
E=ethambutol. Z=pyrazinamide. T=thiacetazone. TBTC=Centers for Disease Control Tuberculosis Trials Consortium.

Table 2: Relationship between two-month sputum culture conversion and relapse
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Figure 1: Relationship between change in 2-month sputum culture conversion and relapse rates due to new 
drug addition to tuberculosis regimen
From table 2.

E = ethambutol
Z = pyrazinamide
R = rifampicine



TB SCIENCE 2018 PRESENTATIE
‘Can we stratify slow versus fast convertors: 
experience from Tanzanian studies’

UNION-PRESENTATIES
‘Pro/con rifampicin against optimally dosed 
rifapentine, which, when and how?’
‘Will new drugs lead to a single regimen for 
everyone?’

teerd: hoe hoger de dosering hoe beter.

Rifapentine werkt sterker bacteriedodend 

dan rifampicine, maar heeft een nadeel: de 

dosering kan niet hoger zijn dan 1x daags 

1.200 mg in verband met bijwerkingen en 

een farmacologisch plafond. 

Rifampicine kan wel hoger worden gedo-

seerd en is inmiddels tot 40 mg/kg (=2.400 

mg) gedoseerd zonder veel bijwerkingen.

Eiwitbinding
De binding aan eiwit van rifapentine is 

groter dan die van rifampicine (98 versus 

83%), zodat de actieve vrije fractie bij rifa-

pentine veel lager is dan bij rifampicine. 

Dit effect neutraliseert het voordeel van 

het grotere vermogen om de bacterie te 

doden. Rifampicine is hierdoor geschik-

ter om tbc-meningitis te behandelen, 

omdat rifapentine waarschijnlijk nauwe-

lijks door de bloed-brein-barrière dringt. 

De toekomst zal ons met fase 3-onderzoek 

moeten leren welk middel uiteindelijk ‘de 

strijd zal winnen’.

3  ' PAN-TUBERCULOSE 
REGIME'?

Leiden nieuwe medicijnen tot een 
geheel nieuw standaardregime voor 
alle tuberculose?

De Global Alliance droomt over een nieuw 

‘pan-tuberculose regime’: een geheel 

nieuw, geheel oraal, kort regime dat weinig 

bijwerkingen heeft, en zowel een normaal 

gevoelige als een multiresistente (MDR) 

tuberculose geneest. De auteur gaf zijn kijk 

op het realiteitsgehalte van deze droom, 

met aandacht voor de voordelen en de 

haalbaarheid van zo’n regime.

Resistentie
Het regime dat de Alliance nu beoogt, is een 

combinatie van vier middelen: bedaquiline, 

pretomanide, moxifloxacine en pyrazina-

mide. Voor pyrazinamide en moxifloxacine 

bestaat al uitgebreide resistentie. Op een 

congres in de zomer van 2018 in Durban, 

Zuid-Afrika werd in een presentatie over 

patiënten met extensief-resistente (XDR) 

tuberculose beschreven dat de mortaliteit in 

deze groep aanzienlijk was gedaald. Helaas 

waren er 20 patiënten die niet genazen: zij 

hadden allen een tuberculose ontwikkeld 

waarbij de bacteriën resistent waren gewor-

den tegen bedaquiline. 

‘Darwin rules’
Mike Iseman, de tbc-goeroe uit Denver, 

schreef het al: tegen elk medicijn zal resis-

tentie ontstaan. Er is geen ontkomen aan 

de theorie van Charles Darwin. Ook tegen 

een nieuwer regime zonder moxifloxacine 

en pyrazinamide, maar met bijvoorbeeld 

sutezolid, een antibioticum uit de klasse 

van de oxazolidinones, zal resistentie 

ontstaan.

In een recent artikel (van Dheda et al) over 

resistenties en geneesmiddelenconcentra-

ties in geresecteerde longen met cavernes 

werd het mechanisme van het ontstaan 

van resistentie zelfs bij goede therapie-

trouw en behandeling met meerdere 

middelen aannemelijk gemaakt. Er zijn 

longgedeelten waar nauwelijks medicijnen 

doordringen en waar resistente stammen 

worden uitgeselecteerd.

Geen ‘pan-tuberculose regime’
Een ‘one size fits all’-regime zal er dus 

waarschijnlijk niet komen. De overgrote 

meerderheid van 95 procent van alle 

tbc-patiënten is nog altijd besmet met 

een bacterie die normaal gevoelig is. Die 

kunnen dus behandeld worden met het 

standaardregime, maar dan met optimale 

doseringen, zoals een fors verhoogde 

rifampicinedosering. Dit kan een beter 

resultaat geven in deze groep patiënten, 

met minder ontwikkeling van resistentie 

door de hogere concentraties met name 

in de cavernes. Voor MDR- en XDR-tuber-

culose kun je dan meer gepersonaliseerde 

of gestratificeerde behandelingen van 

verschillende combinaties bedenken, zeker 

met de doorontwikkeling van verbeterde 

diagnostiek, zoals ‘whole genome sequen-

cing’ voor een snel en betrouwbaar resis-

tentiepatroon.

Rifat	et	al,	Sci	Trans	Med,	2018

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