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SUMMARY 
Tuberculosis (TB) is one of the oldest and deadliest infectious diseases in the world. 
The bacteria which cause TB, Mycobacterium tuberculosis, can live in dormant state and 
avoid the human immune system. Due to unknown reason, M. tuberculosis could reactivate 
and cause an active TB disease. A person who suffers from TB can spread the  bacteria 
through the air by coughing, sneezing, or shouting. A prompt diagnosis may reduce 
the transmission of TB in the community, and an effective treatment may cure the patient 
and reduce the contagiousness of the disease. TB may happen to anyone in any country, 
but in high density population and low and middle income countries, such as Indonesia,  
the possibility increases.

Currently, drug sensitive TB is treated with the combination of first-line TB drugs, which are 
isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, and ethambutol. However, the treatment is not always 
success, and is challenged by the emergence of drug resistance. Low TB drug exposure has 
increasingly been associated with poor treatment outcome and the emergence of multi-
drug resistant tuberculosis (MDR-TB). Several factors may cause low drug exposure, such as 
malabsorption, pharmacogenetics factor, or intraindividual differences in pharmacokinetics 
of the drugs. The treatment for MDR-TB needs long duration and uses combination of many 
drugs with many side effects. 

In this thesis, we presented the effort to improve diagnosis and treatment of pulmonary 
TB by using the inhalation route, considering that most TB cases happen in the lung. Besides, 
we investigated whether food influences the pharmacokinetics of first-line TB drugs in 
treatment-naïve TB patients. Based on the drug exposure data, we developed an optimal 
sampling strategy (OSS) to support the therapeutic drug monitoring programmes aiming to 
improve treatment response in patients at high risk of treatment failure or delayed response.

In Chapter 2, a sensitivity and specificity of routine diagnostic work-up for tuberculosis 
in lung clinics in Yogyakarta, Indonesia -which used combination of clinical evaluation, 
sputum smear microscopy, and chest radiography- was investigated, and possible ways to 
improve the current diagnostic standards were explored. As a reference standard, we used 
the combination of clinical symptoms, culture, sputum smear examination, chest X-ray 
results, and clinical follow-up (refered as ‘composite reference standard’). We found that 
the routine diagnostic work-up had high sensitivity and specificity; in only 4.4% the diagnosis 
was incorrect. Considering that there is a high gap (estimated around 47%) between 
notification and the estimation of incident TB cases due to undetected and underreported 
cases in Indonesia, including Yogyakarta, replicating the TB diagnostic process in the lung 
clinics to the primary health centers could be one of ways to improve the detection rate and 
reduce further TB transmission in the community.

In Chapter 3, we evaluated the diagnostic accuracy of breath test using an electronic nose 
for pulmonary TB among patients with suspected pulmonary tuberculosis in Yogyakarta, 
Indonesia. We used the composite reference standard that was described in Chapter 2 to 
evaluate the sensitivity and specificity of this electronic nose. We found moderate sensitivity 
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(78%; 95%CI=70-85%) and low specificity (43%; 95%CI=35-51%) of electronic nose in 
diagnosing pulmonary TB. This current sensitivity means 22% of patients would be missed, 
which is higher than screening by CXR which has 87% sensitivity. However, the breath test 
has advantages of being portable, easy-to-use, and without radiation exposure making it 
suitable as a repeatable screening test. This test also has higher sensitivity than symptoms 
screening, which is commonly used in Indonesia. Therefore, its potency as a screening test 
warrants investigation. In addition, as calculated within the last TB incidence, this test will 
improve case finding by as many as 67,360 cases. Considering the severe health implications 
of TB, such an increase in case finding is clinically important. To improve the sensitivity, apart 
from further improving the device, larger learning sets, i.e. true-positive group to show 
variety of true cases, needs to be included. 

In Chapter 4, we presented a systematic review and meta-analysis of the diagnostic 
accuracy of breath test with electronic-nose and other devices using culture or other 
tests for TB (sputum smear microscopy, chest radiography, Gene Xpert, pleural biopsy, or 
combination of these tests) as reference standards. We included 14 studies, which had low 
to moderate strength of evidence. These studies showed that breath tests had potential to 
be a screening or diagnostic tool for TB. The pooled sensitivity and specificity of electronic 
nose in diagnosing TB, either pulmonary or extrapulmonary, were high, while other devices 
had moderate to high sensitivity and low to moderate specificity. However, it still needs 
further improvement, such as to have a robust trained artificial neural networks to give 
real-time measurements, and some challenges need to be addressed if this test would like 
to play a role in improving TB diagnostic, such as detecting TB cases with negative sputum 
smear, identifying specific volatile organic compounds in different stages of the disease, 
determining its accuracy in children, and investigating its role in accelerating the diagnostic 
process at an affordable cost.

As explained above, adequate drug exposure is critical to prevent the emergence of 
drug-resistant mutants. Therefore, in Chapter 5, we quantified the influence of food on 
the pharmacokinetics of isoniazid, rifampicin, ethambutol, and pyrazinamide in treatment-
naïve TB patients starting with anti-TB treatment, in a prospective randomized crossover 
pharmacokinetic study in Yogyakarta, Indonesia. We compared the pharmacokinetics of 
these drugs among fasting condition, fed condition, or intravenous administration. Food 
decreased absolute bioavailability, AUC0-24h and Cmax of isoniazid and rifampicin in treatment-
naïve TB patients, while only Cmax of pyrazinamide was decreased by a high carbohydrate 
meal, and pharmacokinetics of ethambutol were unaffected by food. However, the decreased 
drug exposure in fed patients may pose them more at risk for poor treatment outcome or 
acquired drug resistance. 

To optimize drug exposure, especially in patients at high risk of treatment failure due 
to several factors, such as food as described in Chapter 5, therapeutic drug monitoring has 
been shown to be beneficial. However, to reduce the burden for patients, as sampling up 
to 10 times during the dosing interval is needed, we developed an OSS in Chapter 6 based 

on the drug exposure data in Chapter 5. This OSS was developed with best-subset multiple 
linear regression. We discovered that OSS2-4-8 accurately estimated AUC24 for first-line anti-TB 
drugs after oral administration (both in fasting and fed condition) in early treatment. This 
OSS also showed bias and imprecision that was comparable with the best OSS in intravenous 
administration (OSS0-5-8), indicating that OSS2-4-8 was also suitable for accurately estimating 
the AUC24 for intravenous isoniazid, rifampicin and ethambutol. In the external validation 
group which was in the steady state of treatment, OSS2-4-8 was unable to accurately predict 
AUC24 of rifampicin, but it could predict the AUC24 of ethambutol and pyrazinamide with 
sufficient accuracy and precision. The external validation group for isoniazid was too small 
to draw a conclusion. We believe that performing TDM early on in the treatment phase could 
be of importance for isoniazid as this drug is most active in the first 3 days of treatment 
because of its high early bactericidal activity.

As most cases of TB are pulmonary TB, we were interested in investigating an early 
bactericidal activity (EBA) of an inhalation drug for TB. For the drug, we used Colistin 
sulphomethate sodium dry powder inhalation (DPI) as a potentiator of the current MDR-TB 
regimen. We conducted a proof-of-principle randomized trial with 10 patients randomized 
into 5 groups (14 days of colistin sulphomethate sodium DPI alone, or kanamycin alone, or 
combination of colistin sulphomethate sodium DPI and kanamycin, or patients who obtained 
combination of isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, and ethambutol - as a positive control, or 
patients who were not treated with any TB drugs for 3 days - as a negative control). Kanamycin 
intravenous, one of the MDR-TB drugs, was used because it has similar bactericidal activity as 
amikacin, while amikacin has low EBA, thus kanamycin would not mask the effect of Colistin 
sulphomethate sodium DPI. In Chapter 7, we presented the result. This study was also an 
evidence that in our setting using solid culture media (7H11S) and dilutions to estimate 
dynamics in CFU/mL of sputum over time, EBA studies can be reliably and safely conducted. 
We observed that bactericidal activity of Colistin sulphomethate sodium DPI increased 
when it was combined with Kanamycin i.v, but was less than Kanamycin i.v. alone. Colistin 
sulphomethate sodium DPI contributed to reduce chronic cough, but did not affect patients’ 
respiratory health status. However, our study was not powered to draw a robust conclusion. In 
addition, after our study was completed, WHO changed the treatment guidelines for MDR-TB 
as the last evidence showed an impaired outcome with the administration of kanamycin in 
MDR-TB regimen for 5-7 months. A future well-powered and long-term study is planned 
to continue this first experiment, to investigate further the EBA of Colistin sulphomethate 
sodium DPI combined with other second bactericidal agent, or any of the current first choice 
agents used to combat MDR-TB.

In Chapter 8, we discussed the outcome of research in this thesis and presented the future 
perspectives. We portrayed TB service as a chain of sequential factors, in which the strength 
of the chain is determined by its weakest link. To improve these weak links in the diagnostic 
aspect of TB service, point-of-care, fast, accurate, and easy-to-use TB diagnostic tools are 
needed. While waiting for these tools, we could incorporate active case finding and maximize 
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the diagnosis by using clinical evaluation, sputum smear microscopy, and chest radiography 
all together. To improve the weak links in the treatment aspect of TB service, we need to tailor 
the treatment according to the needs of an individual patient, as many factors influence 
the drug exposure, which eventually change the treatment outcome. For this, an OSS can 
be a useful tool to adjust the drug dosage. Administering TB drugs through inhalation route 
may help to improve safety and convenience of MDR-TB regimens, also reduce drug dosage 
and drug toxicity, although further developments for inhalation TB drugs are still needed. 
Eventually, a fast and correct diagnosis, together with safe and effective treatment, may 
contribute to control TB globally and help eliminate TB.

SAMENVATTING
Tuberculose (TB) is wereldwijd een van de oudste en tevens dodelijkste infectieziekten.  
De bacterie die TB veroorzaakt, Mycobacterium tuberculosis, heeft de menselijke gastheer 
nodig om voort te bestaan. M. tuberculosis behoort tot de grote groep van mycobacteriën 
die overal in de natuur voorkomen; de meeste zijn niet ziekmakend voor de mens. 
Mycobacteriën delen zich langzamer dan veel andere bacteriën zoals streptokokken die 
in de keelholte, of Gram-negatieve bacteriën die in de darm van de mens leven – deze 
bacteriën delen zich om de 20 min terwijl de tuberkelbacil zich bijvoorbeeld ongeveer 
eenmaal per dag deelt. Daardoor verloopt TB ook meer sluipend, en niet acuut, zoals 
infecties door sneller delende micro-organismen. Na binnendringen in de menselijke 
gastheer kan het immuunsysteem de bacterie uitschakelen, maar vaak lukt dat niet. Er 
ontstaat dan een ‘latente infectie’ waarbij bacteriën wel opgenomen worden in bepaalde 
immuuncellen (macrofagen). Tijdens latente infectie wordt de groei van tuberkelbacillen 
niet volledig onderdrukt; de bacteriën delen zich nog maar sporadisch, ze verkeren in een 
soort ‘winterslaap’. Immuuncellen scheiden signaal-moleculen zoals interferon-gamma en 
tumor necrosisfactor alfa af waardoor de macrofagen actief de infectie onderdrukken. Het 
aantal bacteriën blijft daarmee beperkt, en de gastheer merkt er niets van. Het grootste 
deel – 90-95% - van personen met een latente TB infectie wordt nooit ziek; sommige 
mensen hebben een aangeboren gevoeligheid om TB te ontwikkelen na besmetting. Het 
immuunsysteem kan echter ook door veroudering en ondervoeding verzwakt raken; of 
door een verworven immuunstoornis zoals hiv en aids; of suikerziekte; of bepaalde afweer-
onderdrukkende medicamenten, zoals bij reumatische ziekten of na orgaantransplantatie. 
Dan kan M. tuberculosis reactiveren, weer sneller gaan delen, en zo kan actieve TB ontstaan. 
Een persoon die lijdt aan TB van de longen, de plaats waar de ziekte het meest voorkomt, 
kan de bacterie in druppeltjes via de lucht verspreiden door hoesten, niezen, schreeuwen 
of zingen. 

De diagnose van deze besmettelijke vorm van TB is vanouds gebaseerd op 
microscopisch onderzoek van longslijm (sputum) dat door de patiënt wordt opgehoest. Het 
sputum moet met een speciale techniek gekleurd worden (de rode carbolfuchsine wordt 
met een zure alcohol bewerkt; of er wordt een fluorescerende stof toegevoegd waardoor  
de tuberkelbacillen oplichten tegen een donkere achtergrond). Een nauwkeuriger en 
gevoeliger test is een kweekproef op een speciale voedingsbodem; de sneller delende andere 
bacteriën die in het sputum of de keelholte aanwezig zijn moeten worden geremd. Door 
de trage delingssnelheid duurt de uitslag veel langer dan bij d e meeste andere bacteriële 
infecties. Iets sneller (maar ook duurder) is een vloeibare voedingsbodem; bij voldoende 
bacteriële groei geeft het systeem een signaal (bijvoorbeeld door CO2 productie) waardoor 
direct kan worden bepaald of er inderdaad tuberkelbacillen zijn gegroeid. Moderner is het 
met een snelle moleculaire techniek vaststellen van DNA van tuberkelbacillen; het nadeel 
is de kosten - en het feit dat het DNA ook van dode tuberkelbacillen afkomstig kan zijn.  
De gevoeligheid van deze test is ongeveer zo goed als die van de kweekproef, net zo snel is 
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als microscopie, maar met het voordeel dat direct duidelijk is of de mycobacterie echt een 
tuberkelbacil is; en bij deze test is ook snelle bepaling van de geneesmiddelgevoeligheid 
mogelijk. Voor latente TB is per definitie het aantal TB bacteriën veel te klein om 
aangetoond te kunnen worden; voor de diagnose zijn we afhankelijk van een test waarbij 
gebruik gemaakt wordt van immuun-herkenning door de gastheer. De tuberculine huidtest 
(Mantoux) of de modernere bloedtests afgekort als IGRA: Interferon gamma Release Assays. 
Dit zijn tests, waarbij de interferon gamma productie van de immuuncellen van de gastheer 
wordt gemeten na stimulatie van antigenen van de tuberkelbacil in een reageerbuis in  
het laboratorium.

Soms lukt het een patiënt niet om een goed sputummonster te produceren; ’s ochtends 
is dat meestal het makkelijkst. Patiënten moeten goed geïnstrueerd worden om slijm van 
diep uit de luchtwegen op te hoesten; speeksel is niet geschikt. Een snelle diagnose kan de 
periode waarin TB besmettelijk is verkorten, en een effectieve behandeling kan de patiënt 
meestal genezen. Bij snelle opsporing en behandeling van besmettelijke gevallen van TB 
neemt TB in de bevolking snel af. TB komt overal ter wereld voor, maar in dichtbevolkte 
gebieden en landen met een minder goed ontwikkelde gezondheidszorg – m.n. in 
lagelonenlanden, zoals Indonesië, is de kans om TB-besmetting op te lopen aanzienlijk.  

In de jaren 80 van de vorige eeuw is de behandeling van TB volledig uitgekristalliseerd. 
Met de standaardbehandeling bestaande uit een combinatie van twee krachtige middelen, 
isoniazide en rifampicine gedurende 6 maanden, de eerste twee maanden aangevuld met 
pyrazinamide. Een vierde middel, ethambutol, werd de eerste twee maanden nog toegevoegd 
ter voorkoming van falende behandeling, mocht de tuberkelbacil onverhoopt ongevoelig 
zijn voor een van de middelen; met deze standaard of eerstelijnsbehandeling bleek bij 
bijna iedere patiënt genezing mogelijk. Zolang maar steeds een goede dosering van deze 
geneesmiddelcombinatie wordt gebruikt wordt het ontstaan van geneesmiddelresistentie 
voorkomen. Geleidelijk is de gevoeligheid van tuberkelbacillen wereldwijd afgenomen, en 
is resistentie tegen de eerstelijns middelen een toenemend probleem geworden. Resistentie 
ontstaat door sporadisch optredende fouten in de DNA-volgorde, tijdens de celdeling van de 
tuberkelbacil; men spreekt van mutatie, en de gemuteerde bacillen heten ook wel mutanten. 
Als tegelijkertijd maar voldoende andere actieve middelen gegeven worden kunnen deze 
mutanten niet uitgroeien, en worden ze voldoende uitgeschakeld door de andere middelen 
in het behandelregime. Als de medicatie foutief wordt ingenomen – vooral als maar één 
actief middel gegeven wordt – ontstaat grote kans op resistentie tegen dat ene middel. 
Als die fout herhaald wordt voor een tweede middel is de tuberkelbacil inmiddels resistent 
geworden tegen twee middelen tegelijk. Als daarmee de twee krachtigste medicijnen – 
rifampicine en isoniazide - onbruikbaar zijn geworden spreekt men van ‘multi-drug resistant’ 
TB, of MDR-TB. 

Zelfs als de medicatie precies volgens voorschrift gegeven wordt, kan resistentie 
nog steeds ontstaan als ondanks de gebruikelijke dosering toch de blootstelling aan 
TB-medicatie verminderd is. Er kan dan een situatie ontstaan waarbij in feite maar 
één middel in voldoende concentratie in het bloed verschijnt, waardoor de resistente 

mutant tegen dat middel kan uitgroeien en waardoor de behandeling kan falen, en 

waarbij die patiënt vervolgens zelf de bron wordt van besmettingen met die resistente 

tuberkelbacil. De geneesmiddelblootstelling wordt ook wel de farmacokinetiek genoemd;  

farmacokinetiek beschrijft de wijze waarop geneesmiddelen in het lichaam opgenomen 

worden, verdeeld worden over de compartimenten, omgezet worden en uiteindelijk 

uitgescheiden worden. Er bestaan natuurlijk voorkomende variaties in de mate waarin 

geneesmiddelen via de darm in het bloed worden opgenomen; de mate waarin 

geneesmiddelen zich in het lichaam verdelen; de mate waarin geneesmiddelen omgezet 

worden in de lever in niet meer actieve stoffen; en de mate waarin geneesmiddelen via  

de nier in de urine, of via de gal in de darm worden uitgescheiden. Die farmaco-kinetische 

variaties zijn samen een belangrijke oorzaak gebleken voor het wereldwijd ontstaan van 

resistentie TB. 

MDR-TB is wereldwijd een toenemend probleem; de behandeling van MDR-TB is 

lastig, er zijn doorgaans alleen zwakkere middelen beschikbaar, en de behandeling is veel 

langduriger – niet 6 maar meestal 18 maanden of soms nog langer.  De combinaties van 

verschillende medicamenten die dan ingezet worden zijn minder krachtig, en hebben veel 

meer bijwerkingen.  

Bij een effectief TB programma worden patiënten met hoestklachten snel gezien en 

onderzocht; de diagnose wordt vlot gesteld, zonder mislukkingen door technisch of 

menselijk falen; de geneesmiddelen zijn voorradig, van goede kwaliteit, de dosering is 

voldoende om voldoende blootstelling te krijgen; eventueel wordt die blootstelling nog 

apart gemeten, zeker bij twijfel of bij uitblijven van verbetering op behandeling; de therapie 

wordt trouw gevolgd, zonder onderbrekingen; en bijwerkingen en complicaties worden 

tijdig ontdekt. Hoewel geneesmiddel-gevoelige TB theoretisch prima te behandelen is gaat 

er in de praktijk nog altijd veel mis – ergens in de keten is er een zwakke schakel. Deze keten 

in de zorg voor TB patiënten is zo sterk als de zwakste schakel: dit proefschrift levert een 

bijdrage aan de versterking van sommige van deze schakels.

De eerste schakel waar in dit proefschrift onderzoek naar is gedaan is de diagnostiek. 

Een goed sputummonster blijft moeilijk, zowel voor patiënten die het lastig vinden om 

een goed sputummonster op te hoesten, als voor gezondheidswerkers om de patiënt goed  

te instrueren. We hebben ons hierbij geconcentreerd op patiënten met besmettelijke TB: 

TB van de long. We hebben een nieuwe TB ademtest onderzocht. Met deze wordt in een 

monster van uitgeademde lucht met kunstmatige intelligentie gezocht naar patronen van 

signalen die TB patiënten kunnen onderscheiden van gezonden; maar belangrijker nog, van 

andere patiënten met een longziekte die misschien op basis van de klachten lijkt op TB maar 

dat niet is.  We hebben ook de wetenschappelijke literatuur uitgebreid onderzocht over 

ademtests voor TB. Om die tests te kunnen beoordelen moesten we een goede referentie-

test hebben om betrouwbaar patiënten met en zonder TB te kunnen onderscheiden. We 

hebben daartoe eerst de betrouwbaarheid onderzocht van de standaard diagnostiek van 

TB in Yogyakarta.
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In hoofdstuk 2 onderzochten we de sensitiviteit (worden alle gevallen van TB opgepikt?) 
en specificiteit (zijn alle patiënten die een andere diagnose kregen, inderdaad geen TB?) 
van de routinematige stappen in de diagnostiek voor TB in longklinieken in Yogyakarta, 
Indonesië. Die tests zijn een combinatie van klinische evaluatie, microscopisch onderzoek 
van sputum en de röntgenfoto van de borstkas. Daarnaast werden mogelijke manieren 
om de huidige diagnostische standaarden te verbeteren onderzocht. De combinatie 
van klinische symptomen, kweek en microscopisch onderzoek van sputum, resultaten 
van röntgenfoto’s en klinisch follow-up werd als referentie of standaard gebruikt om  
de diagnose te stellen of te verwerpen. De routine diagnostiek in Yogyakarta bleek 
een hoge sensitiviteit en specificiteit te hebben; in slechts 4.4% van de gevallen was  
de diagnose incorrect. Hierbij moet in acht worden genomen dat er een groot gat is (geschat 
op ongeveer 47%) tussen de melding en schatting van incidentele TB gevallen, vanwege 
de niet ontdekte en niet gerapporteerde TB gevallen in Indonesië, we gaan er van uit dat 
die getallen ook voor Yogyakarta gelden. Als  de diagnostiek voor TB van de longklinieken 
in Yogyakarta kon worden vertaald naar de situatie in de eerstelijns-zorg in de dorpen en 
stadswijken (‘puskesmas’) zou er een enorme winst zijn om TB sneller en betrouwbaarder 
vast te stellen en behandelen en daarmee zou de strijd tegen TB in dorpen en steden enorm 
verbeterd kunnen worden.   

In hoofdstuk 3 evalueerden we de diagnostische nauwkeurigheid van de ademtest 
door het gebruik van een elektronische neus voor long-TB onder patiënten die verdacht 
werden van long-TB in Yogyakarta, Indonesië. We gebruikten de samengestelde referentie 
standaard, zoals omschreven in hoofdstuk 2, om de sensitiviteit en specificiteit te evalueren 
van deze elektronische neus. We vonden een matige sensitiviteit (78%; 95%CI=70-85%) 
en lage specificiteit (43%; 95%CI=35-51%) van de elektronische neus in de diagnostiek 
van long-TB. Deze sensitiviteit houdt in dat bij screenen van de bevolking op TB, 22% van  
de TB patiënten gemist zal worden; dit is een hoger percentage dan bij screenen met 
behulp van een röntgenfoto, met 87% sensitiviteit. De ademtest heeft als voordeel dat 
het een draagbaar apparaat is, dat makkelijk te gebruiken is zonder blootstelling aan 
ioniserende straling. Dit alles maakt het tot een veelbelovend instrument om eventueel bij 
herhaling te screenen. Deze test heeft ook een hogere sensitiviteit dan alleen het screenen 
op klachten, wat nu de werkwijze is in Indonesië. Verder onderzoek is nodig voordat dit 
instrument als screening test grootschalig kan worden ingezet. In potentie zijn met deze 
techniek 67 360 extra patiënten op te sporen die nu nog onder de radar blijven. TB is een 
ernstige ziekte die veel schade en menselijk leed veroorzaakt; het vinden van zoveel extra 
gevallen van long-TB zou een enorme verbetering brengen voor de gezondheidszorg als 
ook voor individuele mensen bij wie veel leed gespaard kan blijven. Om de sensitiviteit  
te verbeteren, moet naast verdere verbeteringen van het apparaat zelf, grotere aantallen TB 
patiënten worden geïncludeerd om de sensitiviteit van het apparaat te verbeteren. 

Hoofdstuk 4 is een ‘systematisch review en meta-analyse’ van de diagnostische 
nauwkeurigheid van ademtests met elektronische neuzen en vergelijkbare testsystemen. 

We hebben 14 studies geincludeerd, die samen matige bewijskracht opleverden. We 
lieten deze studies zien dat ademtests een goede toegevoegde waarde hebben als 
screeningsinstrument voor TB. Als de sensitiviteit en specificiteit van elektronische neuzen 
om TB (zowel in als buiten de long) vast te stellen samen werden beschouwd waren die 
hoog waarbij andere instrumenten een matige tot hoge sensitiviteit, en lage tot matige 
specificiteit hadden. Verdere verbetering is nodig, m.n. om de neurale netwerken krachtig  
te trainen om direct goede resultaten te kunnen geven. Daarnaast zijn er nog vele 
uitdagingen, om ook patiënten bij wie we de diagnose nu nog missen doordat de sputum 
microscopie onvoldoende gevoelig is. Verder zou het denkbaar zijn dat in de loop van 
de behandeling het gemeten adempatroon wisselt in de tijd. Of de test toepasbaar is bij 
kinderen is nog helemaal niet onderzocht. Tenslotte moet uiteindelijk gekeken worden of 
toevoegen van deze test kosten-effectief is.  

De tweede zwakke schakel in de TB-zorg is de behandeling met eerstelijns 
geneesmiddelen. Blootstelling wordt niet als routine bepaald, en in de literatuur was 
onduidelijk wat precies de invloed is op de blootstelling als de geneesmiddelen niet op 
de nuchtere maag, maar tegelijk met een maaltijd worden ingenomen. De aanbevelingen 
daarover berustten niet op gedegen wetenschappelijk onderzoek. 

In hoofdstuk 5 onderzochten we of voeding invloed heeft op de farmacokinetiek van  
de eerstelijns TB medicatie bij patiënten die nog niet begonnen waren met de TB 
behandeling. We maten de invloed van voedselinname op de farmacokinetiek van 
isoniazide, rifampicine, ethambutol, and pyrazinamide in een prospective gerandomizeerde 
‘crossover’ (d.w.z., patiënten waren hun eigen controle) farmaco-kinetische studie in 
Yogyakarta, Indonesië. We vergeleken de farmacokintiek van deze middelen bij inname 
op de nuchtere maag en tijdens innemen van een gestandaardiseerd ontbijt; we 
vergeleken dit met de ‘goudstandaard’ – door bij alle patiënten die meededen met dit 
onderzoek de blootstelling op de eerste dag te maten na toediening van de medicatie via 
een infuus, rechtstreeks in de bloedbaan.   Voedselinname deed de blootstelling als ook  
de piek-concentratie voor isoniazide en rifampicine dalen Alleen de piekconcentratie 
van pyrazinamide daalde bij innemen na het ontbijt; de farmacokinetiek van ethambutol 
veranderde niet door voedselinname.  Medicatie met de maaltijd heeft dus een risico op 
verlaagde blootstelling en dus ook op het ontstaan van geneesmiddelresistentie. 

Om die blootstelling uiterst betrouwbaar te meten zouden er theoretisch oneindig 
veel bloedmonsters in de tijd na inname van met middel moeten worden bepaald om een 
precies curve te kunnen maken van geneesmiddelconcentraties in de tijd. In de praktijk 
wordt de curve getrokken door tien meetpunten de verbinden; tien bloedafnames is 
belastend voor patiënten en duur voor de gezondheidszorg. 

In hoofdstuk 6 hebben we met wiskundige modellen een strategie ontwikkeld om tot een 
voldoende betrouwbare meting te komen met een zo beperkt mogelijk aantal meetpunten 
en bloedafnames; we ontwikkelden een geoptimaliseerde wijze van monsterafname -  
optimal sampling strategy (OSS), gebaseerd op de gegevens van de eerdere studie over 
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blootstelling aan medicatie. Met een bepaalde wiskundige techniek – multipele lineaire 
regressie – ontdekten we dat bloedafname op 2, 4 en 8 u na inname de beste inschatting 
voor geneesmiddelblootstelling voor de eerstelijns middelen opleverde voor patiënten 
die zojuist gestart zijn met de behandeling. Deze OSS kan programma’s ondersteunen die 
zich richten op het verbeteren van de behandeling van patiënten met een verhoogd risico 
op falen van de behandeling. Bij toediening per infuus leken de tijdstippen 0, 5 en 8u na 
toediening het beste maar de afnames op 2, 4 en 8u waren ook heel goed; daarmee is dat 
laatste schema te verkiezen omdat het toepasbaar is voor zowel toediening per infuus als 
oraal (als tablet ingeslikt via de mond). 

De betrouwbaarheid bij het afnameschema 2, 4 en 8u lijkt niet rechtstreeks toepasbaar 
voor rifampicine als rifampicine al enige tijd wordt gebruikt; rifampicine zet namelijk 
enzymen in de lever aan waardoor na enige tijd de afbraak van het medicament versneld 
wordt. Voor pyrazinamide en ethambutol is dit schema ook later in de behandeling 
betrouwbaar; voor isoniazide waren er te weinig waarnemingen in de literatuur om hierover 
betrouwbare uitspraken te doen.

Dit onderzoek laat een nieuw licht schijnen op de farmacokinetiek van eerstelijns TB-
middelen in de vroege fase van de behandeling; in die fase treedt een sterke vermindering 
op van het aantal bacteriën en die fase is extreem belangrijk omdat dan nog de kans op 
resistentievorming aanwezig is, vanwege het enorm grote aantal bacteriën dat nog een 
mutatie kan ondergaan. Meten van de farmacokinetiek is in die fase daarom waarschijnlijk 
heel belangrijk om therapie falen te voorkomen.

Hoofdstuk 7 beschrijft een eerste verkennende studie naar een nieuw gebruik van een 
antibioticum bij TB: colistine, toegediend via de luchtwegen, via een poederinhalatiesysteem 
zoals we dat kennen bij de behandeling van astma. Hoewel colistine geen direct effect 
heeft op de groei van tuberkelbacillen in een kweek, toch zijn er aanwijzingen dat als dit 
middel toegevoegd wordt aan andere TB-middelen, er een versterkend behandeleffect van 
uit gaat.

Tien patiënten met long-TB deden mee met dit eerste verkennende onderzoek; zij 
werden verdeeld in 5 groepen van steeds twee proefpersonen. Twee personen kregen 
gedurende 14d alleen colistine poeder inhalatie; twee kregen met anti-TB medicijn 
kanamycine via een injectie; twee kregen zowel kanamycine als colistine; twee kregen 
de standaard behandeling met alle eerstelijns middelen; en twee werden gedurende 
drie dagen vervolgd terwijl zij nog even geen medicatie kregen. Sputum werd dagelijks 
verzameld; de monsters werden in een verdunningsreeks op een speciaal kweekmedium 
(7H11S) in het lab gekweekt; het aantal kolonie-vormende eenheden, telkens een zichtbaar 
aantal bacteriën ontstaan vanuit één levende tuberkelbacil in het sputum monster, levert 
een uitleesmaat op voor het aantal levende bacillen dat per ml sputum nog aanwezig is. 
Een snelle daling in de eerste 14d van de behandeling van het aantal kolonievormende 
eenheden per ml sputum is aanwijzing voor een sterke daling in het aantal levende 
bacteriën bij de patiënt: een vroege doding van bacteriën; ‘early bactericidal activity’ of EBA. 

Ook werden vragenlijsten bijgehouden omdat bij deze studie het belangrijk was om vast  
te stellen of patiënten de behandeling goed konden verdragen.

De EBA van colistinepoeder alleen leek de hoestklachten wat te verminderen maar  
de gezondheidsklachten als geheel woerden niet beïnvloed. Er leek geen EBA effect 
aanwezig van colistinepoeder alleen, wel van de combinatie met kanamycine, maar  
de aantallen proefpersonen was te klein om betrouwbare conclusies te trekken.  Inmiddels 
in kanamycine niet meer het beste middel voor injectie gebleken om bij TB te gebruiken; 
in de toekomst moeten grotere studies met andere combinaties gekozen worden om 
betrouwbaar de eventuele toegevoegde waarde van colistine poederinhalatie bij TB vast 
te stellen. Wel is duidelijk geworden dat EBA-studies ook in de setting van Yogyakarta 
haalbaar, uitvoerbaar en betrouwbaar zijn.

In hoofstuk 8 bespreken we het onderzoek in dit proefschrift en richten we onze blik 
op de toekomst.  De zorg voor TB-patiënten is en keten van diagnostiek, behandeling en 
begeleiding die als een keten kan worden gezien; iedere schakel in die keten is belangrijk, 
en de keten is niet sterker dan de zwakste schakel. Voor de diagnostiek is een snelle, 
nauwkeurige en makkelijk te gebruiken test nodig, dicht bij waar de patiënt woont en 
leeft. Tot dat we zo’n test hebben kunnen we het gebruik van de huidige voorzieningen 
aanmoedigen en te intensiveren, omdat die diagnostische methodes betrouwbaar en 
effectief zijn gebleken; het betreft en combinatie van klinische beoordeling, microscopisch 
onderzoek van sputum, en een röntgenfoto.

Bij de behandeling is het belangrijk dat verder onderzoek wordt gedaan naar 
personen met een verhoogd risico op te lage blootstelling ook en vooral in de vroege fase 
van de behandeling.  

Ook in de behandelingsfase zijn er zwakke schakels in het systeem. Het zou 
ideaal zijn als voor iedere patiënt maatwerk geleverd kon worden, met meting van 
geneesmiddelblootstelling, al in de vroege fase van behandeling. Gebruikmakend van 
het algoritme dat wij ontwikkelden om te komen tot een beperkt aantal meetpunten, 
zouden bij die patiënten die te weinig blootstelling krijgen aan eerstelijns geneesmiddelen  
de dosering tijdig kunnen worden aangepast om zodoende therapie falen en ontwikkeling 
van geneesmiddelresistentie te voorkomen. Inhalatie van geneesmiddelen zou de periode 
waarin patiënten nog besmettelijk zijn kunnen verkorten, ook als zij effectief behandeld 
kunnen worden met eerstelijns-middelen. 

Snellere diagnostiek in combinatie met veilige en effectieve therapie zal moeten 
leiden tot het verwerkelijken van de doelen gesteld door de UNION en de WHO om TB  
te elimineren. Daarvoor is naast politieke wil om de noodzakelijke fondsen vrij te maken, 
ook een grote toewijding en vastberadenheid van de behandelaars nodig. Behandelaars 
hebben daarnaast antwoorden nodig op vragen die alleen verkregen kunnen worden door 
voortgaand toegepast wetenschappelijk onderzoek in lagelonenlanden zoals Indonesië.  
Lokale universiteiten moeten daarin een unieke rol vervullen.
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RINGKASAN
Tuberkulosis adalah salah satu penyakit infeksi tertua dan paling mematikan di dunia. 
Bakteri penyebab TB, Mycobacterium tuberculosis, dapat hidup dalam fase dormant dan 
menghindar dari sistem imun manusia. Karena alasan yang tidak diketahui, M. tuberculosis 
dapat aktif kembali dan menyebabkan penyakit TB aktif. Seseorang yang menderita TB 
dapat menyebarkan bakteri TB di udara dengan batuk, bersin, ataupun berteriak. Diagnosis 
yang cepat dapat mengurangi penyebaran penyakit TB di masyarakat, dan terapi yang 
efektif dapat menyembuhkan pasien dan mengurangi penularan penyakit. TB dapat terjadi 
pada siapapun di negara manapun, namun pada negara dengan populasi yang padat, 
dan berpenghasilan menengah rendah, seperti Indonesia, kemungkinan untuk menderita 
penyakit TB meningkat.

Saat ini TB yang sensitif obat diterapi dengan kombinasi obat TB lini pertama, yaitu 
isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, and ethambutol, namun pengobatan ini tidak selalu 
berhasil, dan muncul tantangan resistensi obat. Kadar obat TB yang rendah berhubungan 
dengan hasil pengobatan yang kurang baik, dan berhubungan dengan munculnya 
tuberkulosis resisten obat (MDR-TB). Beberapa faktor dapat menyebabkan kadar obat TB 
yang rendah, seperti malabsorpsi, factor farmakogenetik, atau perbedaan intraindividual 
dalam farmakokinetik obat. Pengobatan MDR-TB memerlukan waktu yang lama dan 
menggunakan kombinasi banyak obat dengan banyak efek samping.

Dalam tesis ini, kami menyajikan usaha peningkatan diagnosis dan terapi TB paru 
dengan menggunakan rute inhalasi, dengan pertimbangan bahwa kebanyakan kasus TB 
terjadi di paru-paru. Selain itu, kami menginvestigasi apakah makanan mempengaruhi 
farmakokinetik obat lini pertama TB pada pasien TB yang belum pernah mendapatkan 
pengobatan. Berdasarkan data paparan obat, kami mengembangkan strategi pengambilan 
sampel optimal untuk mendukung program pemantauan kadar obat (therapeutic drug 
monitoring) yang bertujuan untuk meningkatkan respon terapi pada pasien yang memiliki 
resiko kegagalan pengobatan yang tinggi atau respon terapi yang lambat.

Dalam Bab 2, kami menginvestigasi sensitivitas dan spesifisitas diagnosis rutin 
tuberkulosis di Balai Pengobatan Paru-Paru di Yogyakarta, Indonesia, yang menggunakan 
kombinasi evaluasi klinis, pemeriksaan dahak mikroskopis, dan foto rontgen dada. Sebagai 
standar referensi, kami menggunakan kombinasi gejala klinis, kultur, pemeriksaan dahak 
mikroskopis, hasil rontgen dada, dan follow-up klinis (disebut sebagai ‘composite reference 
standard’). Kami menemukan bahwa diagnosis rutin TB mempunyai sensitivitas dan 
spesifisitas tinggi, dimana hanya 4,4% diagnosis tidak benar. Mempertimbangkan bahwa 
kesenjangan antara notifikasi dan estimasi insiden kasus TB tinggi (sekitar 47%) yang 
disebabkan oleh kasus yang tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan di Indonesia, termasuk 
Yogyakarta, mengaplikasikan proses diagnosis TB dari Balai Pengobatan Paru-Paru ke 
Puskesmas dapat menjadi cara untuk meningkatkan angka deteksi dan mengurangi 
transmisi TB selanjutnya di komunitas. 

Dalam Bab 3 kami mengevaluasi sensitivitas dan spesifisitas tes nafas menggunakan 
alat penghidu nafas elektrik (electronic nose) untuk TB paru di antara pasien dengan suspek 
TB paru di Yogyakarta, Indonesia. Kami menggunakan composite reference standard yang 
dideskripsikan di Bab 2 untuk mengevaluasi sensitivitas dan spesifisitas electronic nose. Kami 
menemukan sensitivitas yang sedang (78%; 95%CI=70-85%) dan spesifisitas yang rendah 
(43%; 95%CI=35-51%) dari electronic nose dalam mendiagnosis TB paru. Dengan sensitivitas 
saat ini, 22% pasien akan tidak terdiagnosis, suatu angka yang lebih tinggi dibandingkan 
skrining dengan foto rontgen dada yang mempunyai sensitivitas 87%. Namun, tes nafas 
mempunyai keuntungan karena mudah dipindahkan, mudah digunakan, dan tanpa pajanan 
radiasi, sehingga dapat menjadi alat skrining yang dapat dilakukan berulang kali. Tes ini 
juga mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan skrining gejala, yang biasanya 
digunakan di Indonesia. Oleh karena itu, potensi tes nafas sebagai tes skrining layak untuk 
diinvestigasi. Selain itu, sebagaimana dihitung dalam insidensi TB terakhir, tes ini akan 
meningkatkan penemuan kasus sebanyak 67,360 kasus. Mempertimbangkan implikasi 
kesehatan TB yang besar, peningkatan penemuan kasus tersebut sangat penting secara 
klinis. Untuk meningkatkan sensitivitas, selain mengembangkan alat, perlu melibatkan 
lebih banyak sampel dan lebih banyak variasi kasus TB dalam grup yang benar TB positif  
(true-positive).

Pada Bab 4, kami mempresentasikan systematic review dan meta-analysis keakuratan 
diagnosis tes nafas dengan electronic nose dan alat lain, dengan standar referensi kultur dan 
tes lain untuk TB (pemeriksaan dahak mikroskopik, foto rontgen dada, Gene Xpert, biopsi 
pleura, atau kombinasi tes-tes ini). Kami memasukkan 14 penelitian yang memiliki bukti 
ilmiah rendah ke sedang. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa tes nafas mempunyai 
potensi untuk menjadi alat skrining atau diagnosis untuk TB. Sensitivitas dan spesifisitas 
gabungan dari electronic nose dalam mendiagnosis TB, baik paru maupun ekstra paru, tinggi, 
sedangkan alat lain mempunyai sensitivitas sedang ke tinggi dan spesifisitas rendah ke 
sedang. Namun, tes nafas masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, seperti jaringan 
saraf buatan (artificial neural networks) yang sudah terlatih untuk memberikan pengukuran 
yang real-time. Beberapa tantangan lain perlu diatasi bila tes ini ingin mengambil peran 
dalam peningkatan diagnosis TB, seperti mendeteksi kasus TB BTA (Bakteri Tahan Asam) 
negatif, mengidentifikasi volatile organic compounds yang spesifik pada tingkatan penyakit 
yang berbeda, menentukan keakuratan diagnosis pada anak-anak, dan menyelidiki peran 
tes nafas dalam mempercepat proses diagnosis dengan biaya yang terjangkau.

Sebagaimana dijelaskan di atas, paparan obat yang adekuat sangat kritis untuk 
mencegah timbulnya mutan bakteri TB yang resisten. Oleh karena itu, dalam Bab 5, kami 
menghitung pengaruh makanan pada farmakokinetik isoniazid, rifampicin, ethambutol, dan 
pyrazinamide pada pasien TB baru yang memulai pengobatan, dalam studi farmakokinetik 
acak prospektif di Yogyakarta, Indonesia. Kami membandingkan farmakokinetik obat-obat 
ini dalam kondisi puasa, makan, atau intravena. Makanan mengurangi bioavailabilitas 
absolut, AUC0-24h, dan Cmax isoniazid dan rifampicin pada pasien TB yang belum pernah 
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mendapatkan pengobatan, namun hanya Cmax pyrazinamide yang berkurang dengan 
makanan tinggi karbohidrat, dan farmakokinetik ethambutol tidak dipengaruhi makanan. 
Namun demikian, berkurangnya kadar obat pada pasien yang minum obat setelah makan 
dapat menyebabkan hasil pengobatan yang tidak baik atau resistensi obat.

Untuk mengoptimalkan kadar obat, khususnya di pasien yang mempunyai resiko tinggi 
gagal pengobatan karena beberapa faktor, seperti makanan, seperti yang dideskripsikan 
di Bab 5, diperlukan pemantauan kadar obat. Namun, untuk mengurangi beban bagi 
pasien, karena pada umumnya untuk mengetahui kadar suatu obat, pengambilan sampel 
harus dilakukan hingga 10 kali, kami mengembangkan optimal sampling strategy (strategi 
pengambilan darah yang optimal) di Bab 6 berdasarkan data paparan obat di Bab 5. 
Strategi ini dikembangkan dengan best-subset multiple linear regression. Kami menemukan 
bahwa OSS2-4-8 secara akurat dapat menggambarkan AUC24 untuk isoniazid, rifampicin, 
dan ethambutol intravena. Pada grup validasi eksternal yang berada dalam fase steady 
pengobatan dimana kadar obat sudah stabil, OSS2-4-8 tidak dapat memprediksi AUC24 
rifampicin secara akurat, namun dapat memprediksi AUC24 ethambutol dan pyrazinamide 
dengan ketepatan dan ketelitian yang cukup. Jumlah kasus dalam grup validasi eksternal 
untuk isoniazid terlalu sedikit untuk dapat ditarik kesimpulan. Kami percaya bahwa 
melakukan pengawasan kadar obat di awal terapi penting bagi isoniazid karena obat ini 
paling aktif dalam 3 hari awal pengobatan sehubungan dengan aktivitas anti bakterinya 
yang tinggi.

Karena kebanyakan kasus TB adalah TB paru, kami tertarik untuk menyelidiki aktivitas 
anti bakteri awal obat inhalasi untuk TB. Kami menggunakan Colistin sulphomethate sodium 
inhalasi kering sebagai obat yang meningkatkan potensi regimen MDR-TB saat ini. Kami 
melakukan uji acak sebagai tahap pembuktian hipotesis dengan 10 pasien yang kami acak 
ke dalam 5 kelompok (14 hari colistin sulphomethate sodium DPI sendiri; kanamisin sendiri; 
kombinasi colistin sulphomethate sodium inhalasi kering dan kanamisin; kombinasi isoniazid, 
rifampicin, pyrazinamide, and ethambutol sebagai kontrol positif; atau pasien yang tidak 
diterapi dengan obat TB apapun selama 3 hari sebagai kontrol negatif ). Kanamisin intravena, 
salah satu obat MDR-TB, digunakan karena obat itu mempunyai aktivitas bakteri awal yang 
mirip dengan amikasin, sedangkan amikasin mempunyai aktivitas anti bakteri yang rendah, 
sehingga kanamisin tidak akan menutupi efek Colistin sulphomethate sodium inhalasi 
kering. Dalam Bab 7, kami mempresentasikan hasilnya. Penelitian ini juga menjadi bukti 
bahwa dalam kondisi laboratorium di Yogyakarta, Indonesia, dengan menggunakan media 
kultur solid (7H11S) dan dilusi untuk memperkirakan perubahan CFU/mL dalam dahak, studi 
EBA dapat dilakukan dengan aman dan terpercaya. Kami mengamati bahwa aktivitas bakteri 
Colistin sulphomethate sodium inhalasi kering meningkat ketika obat itu dikombinasikan 
dengan Kanamycin intravena, namun aktivitasnya lebih rendah dibandingkan Kanamycin 
intravena sendirian. Colistin sulphomethate sodium inhalasi kering berkontribusi untuk 
mengurangi batuk kronik, namun tidak mempengaruhi status kesehatan pernafasan pasien. 
Namun demikian, penelitian kami tidak ditujukan untuk menarik kesimpulan yang kuat. 

Sebagai tambahan, setelah penelitian kami selesai, Badan Kesehatan Dunia mengubah 
panduan terapi untuk MDR-TB karena bukti terakhir menunjukkan bahwa administrasi 
kanamisin dalam regimen MDR-TB selama 5-7 bulan memberikan hasil yang tidak baik. 
Penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang representatif dan dilakukan dalam 
jangka panjang sedang direncanakan untuk melanjutkan percobaan pertama ini, untuk 
menyelidiki aktivitas antibakteri awal Colistin sulphomethate sodium inhalasi kering yang 
dikombinasikan dengan obat bakterisid lini kedua yang lain, atau dengan obat MDR-TB  
lini pertama.

Dalam Bab 8, kami mendiskusikan mengenai hasil-hasil penelitian dalam tesis ini, dan 
mempresentasikan perspektif masa depan. Kami menggambarkan pelayanan TB sebagai 
sebuah rantai, dimana kekuatan rantai tersebut ditentukan oleh titik terlemahnya. Untuk 
meningkatkan titik terlemah dalam diagnosis pelayanan TB, diperlukan alat diagnosis TB 
yang point-of-care, cepat, akurat, dan mudah digunakan. Sembari menunggu alat diagnosis 
dengan kapasitas yang disebutkan di atas, dapat dilakukan penemuan kasus aktif dan 
memaksimalkan diagnosis dengan evaluasi klinis, pemeriksaan sputum mikroskopis, dan 
foto rontgen dada. Untuk menguatkan rantai terlemah dalam pelayanan TB, diperlukan 
penyesuaian terapi sesuai dengan kebutuhan pasien, karena banyak faktor mempengaruhi 
paparan obat, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil pengobatan. Strategi sampling 
optimal dapat menjadi alat yang berguna untuk penyesuaian dosis obat. Pemberian obat TB 
melalui rute inhalasi dapat membantu meningkatkan keamanan dan kenyamanan regimen 
MDR-TB, dan mengurangi dosis obat dan toksisitas obat, meskipun pengembangan lebih 
lanjut untuk terapi TB inhalasi masih diperlukan. Pada akhirnya, diagnosis yang cepat dan 
tepat, bersama dengan pengobatan yang aman dan efektif, akan dapat berkontribusi pada 
kontrol TB di dunia dan membantu mengeliminasiTB.
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