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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Tuberculose (TB) is wereldwijd nog steeds een belangrijk gezondheidsprobleem. 
Onvoldoende kennis over diagnostiek, preventie en behandeling beperkt de 
mogelijkheden om deze ziekte goed te controleren. Na blootstelling kan besmet-
ting met Mycobacterium (M.) tuberculosis resulteren in actieve ziekte, latente ziekte 
of eliminatie van het micro-organisme, waarbij het menselijk afweersysteem een 
belangrijke rol speelt. Bij ongeveer 1% van alle patiënten met een actieve vorm van 
TB is het centraal zenuwstelsel betrokken. Daarvan is hersenvliesontsteking door M. 
tuberculosis, ook wel tuberculeuze meningitis (TBM) genoemd, de meest ernstige 
vorm. Deze komt frequent voor op de vroege kinderleeftijd. Alhoewel gedurende 
de laatste decennia de klinische symptomen en het histopathologische mechanisme 
van TBM goed zijn beschreven, zijn de onderliggende cellulaire en moleculaire 
mechanismen minder goed onderzocht. Een succesvolle menselijke afweerreactie 
op een binnendringend micro-organisme vereist precieze coördinatie van de 
componenten van het menselijk afweersysteem. De studies die in dit proefschrift 
worden beschreven hebben als doel om de menselijke afweerreactie optredend bij 
TBM beter te begrijpen om uiteindelijk de bestaande diagnostische, preventieve en 
therapeutische strategieën te kunnen verbeteren.

DEEL I – In het eerste deel van dit proefschrift wordt de menselijke afweerreactie 
optredend bij TBM en de rol die vitamine D hierbij speelt onderzocht. In hoofdstuk 
2 worden met behulp van verschillende statistische technieken ziekte-specifieke 
ontstekingsmoleculen bestudeerd die gevonden zijn in het bloed en hersenvocht 
van kinderen met verdenking op hersenvliesontsteking die woonachtig zijn in een 
TB endemisch gebied. ‘Unsupervised hierarchical clustering’ (UHC) analyse laat 
een voor TBM specifiek patroon van ontstekingsmoleculen zien wanneer dit ver-
geleken wordt met andere vormen van meningitis. Dit patroon van TBM specifieke 
ontstekingsmoleculen heeft overeenkomsten met die van multiple sclerose en met 
moleculen betrokken bij de vitamine D receptor / retinoid X receptor activatie. Aan 
de hand van deze bevindingen is een veelbelovend diagnostisch voorspelmodel 
voor TBM ontwikkeld, gebaseerd op 3 ontstekingsmoleculen in het hersenvocht: 
interleukine-13, ‘vascular endothelial growth factor’ en cathelicidin LL-37. De resul-
taten gepresenteerd in hoofdstuk 2 benadrukken het belang van het bestuderen van 
patronen van ontstekingsmoleculen in het menselijk hersenvocht om onze kennis te 
verbeteren over het pathomechanisme van TBM en om toekomstige diagnostische, 
preventieve en therapeutische strategieën te kunnen ontwikkelen.

De incidentie van TBM varieert per seizoen. Vitamine D, dat gevormd wordt onder 
invloed van zonlicht en betrokken is bij het menselijk afweersysteem, speelt hierin 
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mogelijk een rol. Hoofdstuk 3 beschrijft de associatie die is gevonden tussen de 
seizoen variatie in de incidentie van TBM en het aantal zonuren voorafgaand aan 
de ziekte. Met het aantonen van deze associatie wordt de hypothese dat vitamine 
D een rol speelt in het optreden van TBM ondersteund. In Hoofdstuk 4 wordt een 
studie beschreven waarin bij kinderen met verdenking op hersenvliesontsteking is 
gekeken naar de relatie tussen het serum 25-hydroxyvitamine D (25(OH)D) gehalte 
en hersenvocht concentraties van cathelicidin LL-37 en vijf andere vitamine D ge-
relateerde ontstekingsmoleculen. Er wordt beschreven dat een laag serum 25(OH)
D gehalte is geassocieerd met de diagnose TBM en dat de concentratie van catheli-
cidin LL-37 in het hersenvocht relatief hoog is van kinderen met TBM in vergelijking 
tot kinderen met andere vormen van meningitis. Tevens wordt er beschreven dat er 
significante correlaties bestaan tussen cathelicidin LL-37 en concentraties van inter-
leukine (IL)-13, Interferon-y (IFN-y), ‘Regulated on Activation Normal T cell Expres-
send and Secreted’ (RANTES) en IFN-y-induced protein-10 in het hersenvocht. Deze 
bevindingen benadrukken de rol van vitamine D in het pathomechanisme van TBM.

Op dit moment is de beste verklaring voor de associatie tussen een laag serum 
vitamine D en een actieve vorm van TB dat het dalen van de vitamine D serum-
concentratie zorgt voor ziekte activatie. In de mens wordt vitamine D voornamelijk 
geproduceerd door fotosynthese in de huid onder invloed van Ultraviolet-B straling. 
In landen gelegen op een hoge breedtegraad is de hoeveelheid UVB in het zonlicht 
tijdens de wintermaanden zeer gering, dit leidt tot een daling van de serumconcen-
tratie vitamine D. Van niet-Westerse populaties die naar deze landen gemigreerd 
zijn is bekend dat zij een verhoogd risico hebben op vitamine D deficiëntie vanwege 
onder andere hun donkere huidskleur. De consequentie is een verhoogd risico op 
ziekte activatie in het geval er sprake is van besmetting met M. tuberculosis. In het 
laatste hoofdstuk van deel 1 (Hoofdstuk 5) wordt de associatie tussen migratie status 
en vitamine D serumconcentratie onderzocht in een populatie kinderen woonach-
tig in Nederland. Verschillen in vitamine D serumconcentratie werden gevonden 
tussen autochtone Nederlandse kinderen en niet-Westerse immigranten, waarbij de 
laagste vitamine D concentraties werden gevonden in kinderen behorende tot de 
eerste generatie niet-Westerse immigranten.

Deel II – Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de verbetering van diag-
nostische mogelijkheden voor het stellen van de diagnose TBM op de kinderleeftijd 
en de invloed van medicatie-resistentie op de klinische uitkomst. Het aantonen van 
de ziekte TBM op de kinderleeftijd wordt bemoeilijkt door de lage sensitiviteit van de 
meeste diagnostische tests als gevolg van de lage bacteriële load in het hersenvocht. 
Een veelbelovende nieuwe test voor het stellen van de diagnose TB is gebaseerd 
op het detecteren van het antigeen lipoarrabinomannan (LAM), een Mycobacterium-
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specifiek lipopolysaccharide van de bacteriele celwand. In Hoofdstuk 6 wordt een 
commerciële urine LAM antigeen-detectie test geëvalueerd. In tegenstelling tot 
de resultaten van studies die gedaan zijn bij volwassenen blijkt de test van weinig 
diagnostische betekenis te zijn voor de diagnose TBM in een populatie kinderen 
met TBM (sensitiviteit 4.8% en specificiteit 93.1%). Gegeven de omgekeerde relatie 
tussen CD4+ T-cel aantallen en de sensitiviteit van LAM antigeen-detectie in de 
urine, heeft het lage aantal HIV positieve kinderen in het cohort beschreven in 
Hoofdstuk 6 mogelijk bijgedragen aan de lage waargenomen sensitiviteit. De studie 
beschreven in Hoofdstuk 7 heeft gekeken naar de diagnostische waarde van twee 
commerciële ‘Nucleic acid amplification tests’ (NAATs, Genotype MTBDRplus® and 
Xpert MTB/RIF®), getest op hersenvocht van kinderen die verdacht werden van 
hersenvliesontsteking. Door een op consensus gebaseerde klinische ziekte-definitie 
te gebruiken als gouden standaard voor de diagnose TBM, werd een sensitiviteit en 
specificiteit van 32% en 98% voor MTBDRplus®, en 25% en 100% voor Xpert MTB/
RIF® gevonden. Door de twee NAATs te combineren werd het beste diagnostische 
resultaat verkregen met een gecombineerde sensitiviteit van 48% en een specificiteit 
van 98%. Gegeven de lage sensitiviteit van microscopisch onderzoek en bacteriële 
kweek van het hersenvocht, zijn de resultaten die bereikt zijn met de commerciële 
NAATs bemoedigend.

Gedurende de laatste vijf jaar is er sprake van een verontrustende stijging van het 
aantal patiënten met ‘multidrug’-resistente (MDR)-TB en ‘extensively drug’ resistente 
(XDR)-TB. In het laatste hoofdstuk van dit deel wordt de invloed van medicatie re-
sistentie op de klinische uitkomst van kinderen met TBM bestudeerd (Hoofdstuk 8). 
Op basis van deze studie wordt geconcludeerd dat MDR-TBM bij kinderen leidt tot 
een slechtere klinische uitkomst en is geassocieerd met overlijden aan de ziekte. Er 
werden geen verschillen gevonden in klinische uitkomst tussen kinderen met een 
isoniazide mono-resistente vorm van TBM en kinderen met medicatie gevoelige 
TBM. Het behandelprotocol dat werd gebruikt in deze studie anticipeert op isonia-
zide mono-resistentie en verklaart mogelijk deze laatste bevinding.


