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Bandim Health Project (BHP) er et såkaldt health and 
demographic surveillance site og er en del af et netværk 
af lignende overvågningssteder i andre lavindkomst-
lande. Igennem nu 40 år har man i BHP i Guinea-Bissau 
(GB) arbejdet på at kortlægge epidemier og afdække ef-
fekten af sundhedsinterventioner samt forsøgt at for-
bedre sundhedstilstanden for befolkningen i et af ver-
dens fattigste lande. Det primære fokus har været på 
børnedødelighed og vaccineeffekter, men der er også 
gjort en stor indsats på en lang række andre områder.  
I denne artikel beskrives arbejdet med de store infek-
tionssygdomme hiv, tuberkulose (tb) og malaria.

HIV

I GB forkortes human immundefektvirus ikke hiv, men 
VIH. Et lille ubetydeligt eksempel på, at det at beskæf-
tige sig med hiv i GB og Danmark er som nat og dag – 
eller for og bag. Danmark er førende i verden inden for 
hiv-behandling og lever op til målene fra Joint United 
Nations Programme on HIV/AIDS om 90% diagnosti-
cerede, 90% behandlede og 90% viralt supprimerede. 
Det samlede mål er således, at mere end 73% af et 
lands hiv-smittede skal være diagnosticerede, i behand-
ling og fuldt supprimerede, som det sker i Danmark 
[1]. Andelen af velbehandlede erkendte hiv-smittede i 
GB er derimod blot 3%, primært fordi en meget lille an-
del er diagnosticeret, men også fordi mange ikke er i 
behandling eller har dårlig behandlingskontrol [2, 3]. 
Hovedparten af landets hiv-smittede udgør således en 
fare for såvel deres eget som andres helbred.

Det er ikke kun stavemåden, der adskiller hiv i GB 
fra hiv i Danmark, men også typen af hiv. Hiv-2 blev op-
daget i 1986, tre år efter det mere kendte og udbredte 
hiv-1, og findes primært i Vestafrika. BHP gennemførte 

verdens første befolkningsstudier af hiv-2 i 1987 og 
fandt en prævalens blandt voksne på 8,9% [4]. På 
grund af den demografiske opfølgning kunne det påvi-
ses, at hiv-2 var forbundet med en tofold overdødelig-
hed, der var beskeden sammenlignet med den op mod 
20 gange øgede dødelighed af hiv-1, der var fundet i til-
svarende studier [5]. I en befolkningsundersøgelse i 
hovedstaden Bissau var hiv-2-prævalensen i 2015 dog 
faldet til 2,7% mod 4,0% for hiv-1, og 0,1% var dob-
beltinficerede med både hiv-1 og hiv-2 [3] (Figur 1). 
Den tidligere høje hiv-2-prævalens skyldes formentlig, 
dels at hiv-2 blev spredt hurtigt i forbindelse med pro-
stitution under uafhængighedskrigen 1963-1974, og 
dels manglende screening for hiv i forbindelse med 
blodtransfusioner før 1987, men den høje forekomst 
kan ikke opretholdes ved almindelig seksuel og vertikal 
transmission [5]. Forståelse af forskellen i immunpato-
genese mellem hiv-1 og hiv-2 vil potentielt være til 
hjælp i forsøget på at finde nye effektive interventioner 
mod disse infektioner.

I 2007 oprettede danske forskere Bissau HIV Kohor-
ten i samarbejde med sundhedsmyndighederne i GB. 
Formålet var at studere effekten af hiv-behandling i en 
befolkning med høj forekomst af koinfektioner bl.a.  
humant T-celle-lymfotropt virus, tb og hepatitis B [6]. 
Siden er der indsamlet demografiske og kliniske data 
om mere end 10.000 patienter med hiv på landets stør-
ste hospital (Figur 2). 18% af patienterne har enten 
hiv-2 eller hiv-1/2-dobbeltinfektion, og kohorten udgør 
dermed verdens største kohorte af patienter med hiv-2. 
Overskydende blod sendes med patientens samtykke til 
en biobank på Aarhus Universitetshospital. Kohorten er 
en unik platform for epidemiologiske, immunologiske 
og virologiske studier og er en veletableret base for kli-
niske forsøg [2].

Livslang behandling er stadig et nyt koncept i 
Afrika, hvor sundhedssystemerne oplever mange udfor-
dringer i form af mangel på sundhedspersonale, usta-
bile medicinforsyninger, mangel på transportmulighe-
der, stigmatisering og manglende viden om hiv. Alle 
disse faktorer indebærer en høj risiko for, at patien-
terne har behandlingspauser og derfor udvikler resi-
stens. Man har i talrige studier fra Bissau HIV Kohorten 
identificeret problemer med at levere hiv-behandling af 
tilstrækkelig høj kvalitet [7], bl.a. mistes en stor andel 
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af patienterne ved manglende opfølgning [8], sen diag-
nose og mangel på pålidelige diagnostiske test [9] samt 
massive problemer med behandlingssvigt og resistens-
udvikling [10, 11]. 

Der findes quick tests for hiv, men desværre intet 
quickfix for hiv-behandling i et af verdens fattigste 
lande. I et internationalt samarbejde i krydsfeltet mel-
lem forskning og bistand kan man sætte fokus på pro-
blemområder, ændre sundhedspraksis og mindske  
publikationsbias, men ikke sikre politisk stabilitet og 
økonomisk fremgang. Der er dog håb om, at behand-
ling »med hiv og sving« er fortid, og at fremtiden byder 
på mere sving og mindre hiv.

TUBERKULOSE

GB er på WHO’s liste over de 30 lande med særlig høj 
forekomst af tb, især hiv-relateret tb, og BHP har med-
virket til at kortlægge omfanget af epidemien. Det 
unikke setup med en befolkning på ca. 100.000 i stu-
dieområdet er blevet anvendt til at beskrive incidens og 
risikofaktorer [12]. Den kontinuerlige demografiske 
overvågning har gjort det muligt at beskrive aldersstan-
dardiserede incidensrater [13] og således levere mere 
nøjagtige data, end man kan med registre og indberet-
ninger, hvilket er væsentligt, når sygdommens globale 
byrde skal beskrives. Den populationsbaserede basis-
registrering af befolkningen koblet med sygdomsdata 
var også essentiel, da der sidst i 1990’erne var borger-
krig i landet, for det lykkedes at bevare dataindsamlin-
gen og dokumentere effekten af væbnet konflikt på en 
sygdom som tb [14]. Med adgangen til denne type data 
har man også kunnet dokumentere, at børnedødelighe-
den i husstande med et tilfælde af tb er 66% højere end 
i de øvrige huse, og hvis moderen har haft tb, har bar-
net otte gange højere risiko for at dø [15]. 

Det populationsbaserede setup med et stort antal 
patienter med tb indeholder en betydelig mængde kli-
niske data (Figur 3), og overordentlig god opfølgning 
har gjort det muligt at udvikle en klinisk score, der er 
baseret på simple målinger og undersøgelser, Bandim 
TBscore (Figur 4). Den blev introduceret i 2007 [16] 
og valideret i de efterfølgende år [17]. Tb-scoren består 
af subjektive symptomer og kliniske målinger, der kan 
gennemføres med simple hjælpemidler. Den er brugbar 
til risikoinddeling af patienter med tb i forhold til døde-
lighed og kan således prædiktere udkommet [16]. Sco-
ren har også været anvendt til opsporing af nye patien-
ter, der har tb og søger hjælp i primærsektoren for 
tb-relaterede symptomer [18]. Opsporing af tb er ikke 
kun afhængig af forbedret diagnostik, men det er også 
afgørende, hvem der henvises til undersøgelse [19].  
I lande som GB er det ofte sygeplejersker, der står for 
konsultationer på de lokale sundhedscentre, og der er 
sjældent en struktureret objektiv undersøgelse. Samti-
dig er tærsklen for henvisning til videre undersøgelse 

for tb ofte høj, og mange patienter behandles i første 
omgang med antibiotika. Når patienten har fået sin før-
ste antibiotikakur for en hoste, er det således ikke givet, 
at der er penge nok til en ny konsultation, så der kan gå 
måneder imellem, at sundhedscentret opsøges, mens 
patienten er smittefarlig for sine omgivelser og gradvist 
bliver dårligere. Med Bandim TBscore kan man syste-
matisere undersøgelsesprocessen og målrette udred-
ningen, så patienter med tb findes tidligere i forløbet 
[18]. P.t. afprøves den diagnostiske værdi af Bandim 

FIgUR 1

Hiv-prævalens i fire tværsnitsundersøgelser fra Bissau i 1987-2016 (modificeret  

efter [3]).

10
%

Hiv-1

1987 1996 2006 2015

Hiv-2 Hiv-3

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

FIgUR 2

Simao Mendes nationale hospital, der er det eneste referencehospital i landet. Fra hiv-klinik-

ken her inkluderes patienterne i Bissau HIV Kohorten. (Foto: Christian Wejse).
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TBscore i et randomiseret studie i GB og Etiopien 
(PACTR201611001838365), og der er bl.a. med støtte 
fra EU-programmet The European & Developing 
Countries Clinical Trials Partnership etableret gode fa-
ciliteter til udførelse af kliniske forsøg, som har mulig-
gjort større kliniske afprøvninger [20]. 

Der har desuden været fokus på komorbiditeter og 
deres betydning for tb. Bl.a. har den dobbelte sygdoms-
byrde af tb og diabetes været beskrevet [21], og der på-
går en række studier af sammenhængen imellem tb og 
mental sygdom, rygning, alkoholoverforbrug samt hy-
pertension, og det er påvist, at underernæring ikke er 
en væsentlig risikofaktor for tb [22]. I forskningsindsat-
sen i Bissau har man tilstræbt at have patienten i fokus i 
højere grad end sædvanligt i mange lavindkomstlande. 
Der har været fokus på at bidrage til en bedre håndte-
ring af patienterne og sikre en kapacitetsopbygning i 
sundhedssektoren, i form af både materiel støtte og ud-
dannelse af personale. Den kliniske forskning har f.eks. 
medført supervision i form af grand rounds med danske 
specialister på klinikker og hospitaler i Bissau.

MALARIA

I GB som i de fleste områder i Afrika syd for Sahara, 
hvor infektion med Plasmodium falciparum er den hyp-
pigste og alvorligste årsag til malaria, er epidemiolo-
gien ændret markant over de seneste årtier. Prævalen-
sen af malaria faldt fra 59% i 1990 til 3% i 2004 [23]. 
Derimod lå incidensen af ukompliceret malaria stabil 
med den største hyppighed hos børn under fem år ind-
til 2003, hvorefter den faldt kraftigt frem til 2007 [24]. 
En af årsagerne til, at malariabyrden mindskedes, på 
trods af at der allerede i slutningen af 1980’erne blev 
fundet chloroquin (CQ)-resistens i GB, var anvendelsen 
af en effektiv højdosis CQ-behandling [25]. Fra 2003 
har man desuden organiseret kampagner med perme-
thrinimprægnering af myggenet og masseuddeling af 
imprægnerede myggenet til gravide kvinder og børn 
under fem år. Efter 2007 er malariaincidensen hos børn 
igen steget, nu især for de 10-14-årige. Dette forklares 
med den faldende prævalens fra midten af 1990’erne, 
som har bevirket, at børnene ikke har udviklet immu-
nitet [24]. 

Faldet i malariaincidens og -prævalens fandt således 
sted allerede før artemisinin-lumefantrin (AL) i 2008 
blev indført til behandling af ukompliceret malaria 
[24]. Tidligere var den officielt anbefalede behandling 
med CQ 25 mg/kg fordelt over tre dage. Pga. den be-
gyndende resistensudvikling og dermed flere behand-
lingssvigt opstod der en praksis med at behandle med 
doser på helt op til 3-5 gange den anbefalede. Flere stu-
dier fra BHP har, i lighed med studier fra Brasilien og 
Østafrika [26, 27], vist, at 50 mg/kg fordelt på to dag-
lige doser over tre dage er effektiv og har samme be-
handlingssucces som AL, uden at der er set alvorlige bi-
virkninger [25, 28]. 

Formodentlig som følge af den effektive højdosis-
behandling holdt hyppigheden af de genetiske markø-
rer for CQ-resistens i GB sig konstant fra 1990 frem til 
2007, hvorefter den overraskende steg, efter at CQ blev 
erstattet med AL [29]. En forklaring er, at kinin ofte an-

FIgUR 3
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FIgUR 4

Bandim TBscore – en opgørelse af subjektive selvrapporterede symptomer og kliniske fund 

målt med simple redskaber som udtryk for sværhedsgraden af sygdommen. Symptomer opgø-

res anamnestisk med ja/nej-spørgsmål til patienten uden kvantificering, og de kliniske fund er 

baseret på de angivne værdier samt for anæmi og stetoskopi og en klinisk vurdering.

Symptomer

Hoste  1

Hæmoptyse  1

Dyspnø  1

Brystsmerter  1

Nattesved  1

Kliniske fund  

Anæmi  1

Puls > 90 slag/min  1

Unormal lungestetoskopi  1

Temperatur > 37° (aksil)  1

BMI < 18 kg/m2  1

BMI < 16 kg/m2  1

MUAC > 220 mm  1

MUAC > 200 mm  1

Totalt mulige point 13

MUAC = midtoverarmsomkreds.
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vendes som alternativ til CQ, men i insufficient dose-
ring. Der er ligeledes fundet mutationer, der indikerer 
resistens mod sulfadoxin-pyrimethamin, men endnu er 
der ikke, som i Sydøstasien, fundet øget tolerans eller 
resistens over for artemisininer.

Udviklingen af resistens mod de anvendte malaria-
midler er bekymrende, og en tæt monitorering anbefa-
les. For at kunne monitorere parasitternes udvikling af 
resistens på et molekylært plan er der behov for at ind-
samle blodprøver fra inficerede patienter, også fra om-
råder med dårlig infrastruktur og uden elektricitet.  
I nogen udstrækning kan de rapid diagnostic tests, der 
rutinemæssigt anvendes til diagnosticering af malaria 
på alle sundhedscentre og hospitaler, anvendes til se-
kventering af polymorfier, der forårsager resistens. En 
undersøgelse fra GB har netop vist, at blodprøver, der 
er indsamlet og tørret på filterpapir og opbevaret ved 
stuetemperatur, kan anvendes til fuldgenomsekvente-
ring af parasitterne, hvilket muliggør en monitorering 
af den genetiske udvikling på tværs af hele genomet 
over tid [30]. 

KONKLUSION

Danske og guineanske forskeres studier af hiv, tb og 
malaria igennem en lang årrække har understreget 
værdien af kontinuerligt at observere aftrykket af de 
store infektioner på en i forvejen hårdt plaget befolk-
ning, hvor svære infektioner kan få katastrofale følger, 
både økonomisk og i forhold til overlevelse. I studierne 
er det dokumenteret, at hiv, tb og malaria fortsat udgør 
en stor trussel for den globale sundhed. Det er gang på 
gang demonstreret, hvor vanskelig situationen for-
mentlig er i store dele af det »rigtige« Afrika, hvorfra få 
data publiceres. Den langvarige tilstedeværelse med 
mulighed for longitudinelle observationer har givet 
mulighed for mange uventede observationer og til tider 
kontroversielle fund og udgør en væsentlig infrastruk-
tur for danskledet forskning i global sundhed.
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