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Samenvatting 

 

Parasieten uit de klasse Kinetoplastida kunnen ziekten veroorzaken in planten, dieren en mensen 

(trypanosomiasis en leishmaniasis). In ontwikkelingslanden waar de parasieten endemisch voorkomen 

kunnen zij de volksgezondheid ernstig bedreigen en de ontwikkeling van landbouw beperken. De 

Afrikaanse slaapziekte, ook wel “Human African Trypanosomiasis” (HAT) genoemd, is altijd dodelijk als 

het niet behandeld wordt. Sommige vormen van de ziekte leishmaniasis zijn niet dodelijk (de cutane en 

de muco-cutane vorm) maar de viscerale vorm is zeer dodelijk indien het niet of niet goed wordt 

behandeld. 

Om de prognose van behandeling te verbeteren is vroege en goede diagnostiek belangrijk. Dit kan niet 

genoeg benadrukt worden in het geval van HAT waar de behandeling afhangt van het stadium waarin 

de ziekte zich bevindt. De laboratorium diagnose van leishmaniasis en HAT wordt normaalgesproken 

gedaan met microscopie, maar door technische en operationele beperkingen van deze techniek kunnen 

deze ziekten gemist worden, waardoor de patiënt geen of geen goede behandeling ontvangt. Om het 

opsporen van deze zieken te verbeteren is gevoeligere diagnostiek nodig en een van de mogelijkheden 

is het gebruik van moleculaire testen. Moleculaire diagnostiek, in het bijzonder PCR, is zeer belangrijk 

geworden in de diagnose van verschillende infectieziekten. Echter, de toepassing van PCR voor de 

diagnose van leishmaniasis en HAT in hoog endemische gebieden blijft achter als gevolg van de 

beperkte voorzieningen in de lokale veldziekenhuizen. Om deze gevoelige diagnostiek beter 

toegankelijk te maken voor de lokale ziekenhuizen zal op zijn minst een versimpeling van de testen 

nodig zijn en zal dure, ingewikkelde apparatuur en mogelijk ook het gebruik van elektriciteit vermeden 

moeten worden. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en versimpeling van moleculaire amplificatie 

testen voor de diagnose van ziekten veroorzaakt door parasieten van de klasse Kinetoplastida en de 

evaluatie van deze diagnostica in gebieden waar leishmaniasis en trypanosomiasis endemisch zijn.  

 

De eerste stap in de totstandkoming van een gevoelige moleculaire test die de opsporing van patiënten 

met HAT kan verbeteren was de ontwikkeling van een real-time Nucleic Acid Sequence Based 

Amplification assay (NASBA). Deze test is gebaseerd op amplificatie en gelijktijdige detectie van het 

small subunit rRNA (18S rRNA) van Trypanosoma brucei en is beschreven in hoofdstuk 2 van dit 

proefschrift. De sensitiviteit van de test is geëvalueerd op nucleïne zuren van in vitro gekweekte 

parasieten en bloed waaraan verschillende hoeveelheden parasieten zijn toegevoegd. De test 

detecteerde 10 parasieten /ml zowel in de monsters met gekweekte parasieten als in het bloed waaraan 

de parasieten waren toegevoegd.  

 

Een gevoelige test zoals de real-time NASBA is in potentie een alternatief voor andere diagnostische 

testen die Afrikaanse slaapziekte detecteren. Echter, ondanks een goede analytische gevoeligheid, is 
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het moeilijk om deze test te implementeren in HAT controle programma’s vanwege de hoge kosten en 

de benodigde apparatuur. Daarom wordt er in hoofdstuk 3 een versimpelde techniek, 

olichochromotography (OC), gebruikt voor de detectie van de NASBA amplificatie producten van T. 

brucei 18S rRNA. Deze T. brucei NASBA-OC test had een analytische gevoeligheid van 1-10 

parasieten/ml op nucleïne zuren geëxtraheerd uit parasietenkweek en 10 parasieten/ ml op bloed waar 

parasieten aan waren toegevoegd. De test liet geen reactie zien met andere ziekteverwekkers en met 

bloed van gezonde proefpersonen. Vergelijking van NASBA-OC met standaard-diagnostiek (directe 

microscopie of microscopie middels micro-hematocriet centrifugatie of mini-anion-exchange 

centrifugatie) was de sensitiviteit van de ontwikkelde test met bloed monsters 73,0% (95% 

betrouwbaarheids interval [CI:] 60 tot 83%) terwijl die van de standaard microscopie slechts 57.1% was 

(95% CI: 44 tot 69%). De sensitiviteit van NASBA-OC op liquor monsters was 88,2% (95% CI: 75 tot 

95%) die van standaard microscopie 86.2% (95% CI: 64 to 88%). De versimpelde versie van de 

NASBA-OC kan toegepast worden in locale veldlaboratoria want deze heeft geen ingewikkelde 

apparatuur zoals een “thermocycler” nodig. Een simpel waterbad dat op twee temperaturen kan worden 

ingesteld is voldoende voor de amplificatie. Daarnaast is het gebruikte afleessysteem zeer makkelijk te 

gebruiken, extreem snel (minder dan 10 minuten) en levert geen toxisch afval op.  

 

Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van NASBA-OC voor de detectie van het RNA van 

de Leismania parasiet in klinisch materiaal van patiënten met viscerale leishmaniasis uit oost Afrika 

(n=30), patiënten met cutane leishmaniasis uit Zuid Amerika (n=70) en geschikte controle monsters. De 

test gaf een analytische gevoeligheid van 10 parasieten/ml in bloed monsters waar parasieten aan 

waren toegevoegd en 1 parasiet/ml in kweek materiaal. De diagnostische gevoeligheid van de NASBA-

OC voor leishmaniasis in bloed monsters was 93.3% (95% CI: 76.5-98.8%) en de specificiteit 100% 

(95% CI: 91.1-100%). De sensitiviteit en specificiteit op huidbiopten was respectievelijk 98.6% (95% CI: 

91.2-99.9%) en 100% (95% CI: 46.3-100%). 

  

De NASBA-OC heeft veelbelovende, nauwkeurige resultaten voor de diagnose van HAT en 

leishmaniasis laten zien zoals is beschreven is in hoofdstuk 3 en 4. Maar voordat een test 

geïmplementeerd of geëvalueerd kan worden op een grote groep monsters moet er eerst gekeken 

worden naar de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van de test. In hoofdstuk 5 zijn 4 versimpelde 

moleculaire testen voor de diagnose van Trypanosoma brucei spp. of Leishmania spp. geëvalueerd in 

een “multicentre ring trial” waaraan 7 verschillende laboratoria hebben meegedaan. De testen waren 

gebaseerd op PCR of NASBA amplificatie van de nucleïne zuren en de resultaten werden vervolgens 

afgelezen met behulp van de snelle oligochromatography dipstick. (PCR-OC en NASBA-OC). Voor HAT 

zijn er dus twee testen beschikbaar: Tryp-PCR-OC en Tryp-NASBA-OC. Voor leishmaniasis zijn twee 

andere testen beschikbaar: Leish-PCR-OC en Leish-NASBA-OC. De herhaalbaarheid en 
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reproduceerbaarheid van de testen op pure nucleïnezuurmonsters waren als volgt: Tryp-PCR-OC, 

91.7% en 95.5%; Tryp-NASBA-OC, 95.8% en 100%; Leish-PCR-OC, 95.9% en 98.1%; Leish-NASBA-

OC, 92.3% en 98.2%.  

Op bloed waar parasieten aan waren toegevoegd waren de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid 

als volgt: Tryp-PCR-OC, 78.4% en 86.6%; Tryp-NASBA-OC, 81.5% en 89.0%; Leish-PCR-OC, 87.1% 

en 91.7%; Leish-NASBA-OC, 74.8% en 86.2%. Hieruit bleek dat de herhaalbaarheid en 

reproduceerbaarheid van de testen goed was en verdere fase II en III studies kunnen worden 

aangeraden.  

 

In hoofdstuk 6 wordt een fase II evaluatie van de PCR-OC en NASBA-OC voor de diagnose van HAT 

beschreven. Beide testen werden uigevoerd in een zogenaamd case-control opzet waarbij 143 HAT 

patiënten en 187 endemische controles uit de Democratische Republiek van Kongo (DRC) en uit 

Oeganda werden getest. De sensitiviteit van alle diagnostische monsters bij elkaar voor de PCR-OC 

was 81.8% (95% CI: 74.7- 87.3%) en de specificiteit 96.8% (93.2-98.5%). Als alleen naar de monsters 

van de DRC gekeken wordt, dan is de sensitiviteit en specificiteit respectievelijk 82.4% (95% CI: 71.6-

89.6%) en 99.2% (95% CI: 95.5-99.9%). Voor de monsters uit Oeganda geldt een sensitiviteit en 

specificiteit van respectievelijk 81.3% (95% CI: 71.1-88.5%) en 92.3% (95% CI: 83.2-96.7%). NASBA-

OC gaf een totale sensitiviteit van 90.2% (95% CI: 84.2-94.1%), en een specificiteit van 98.9% (95% CI: 

96.2% - 99.7%). De sensitiviteit en specificiteit van de NASBA-OC op de monsters van DRC was 

respectievelijk 97.1 (95% CI: 90.0- 99.2%) en 99.2% (95% CI: 95.6-99.9%). Voor de monsters uit 

Oeganda was de sensitiviteit 84.0% (95% CI: 74.1-90.6%) en de specificiteit 98.5% (95% CI: 91.8-

99.7%).  

De testen lieten een goede sensitiviteit en specificiteit voor T. b. gambiense HAT in de DRC zien maar 

een vrij lage sensitiviteit voor T. b. rhodesiense HAT in Oeganda. Dit laatste zou kunnen komen door 

verslechterde DNA kwaliteit tijdens het isoleren ervan of tijdens de langdurige opslag. De sensitiviteit en 

specificiteit van NASBA-OC waren over het algemeen hoger dan die van PCR-OC. Deze testen moeten 

verder geëvalueerd worden in grotere studies met vers materiaal om zo de mogelijkheden van deze 

vorm van HAT diagnose volledig op te helderen.  

 

Er zijn verschillende moleculaire amplificatie testen ontwikkeld voor de diagnose van HAT. In de vele 

publicaties daarover worden veelal verschillende waardes betreffende de precisie van de test genoemd. 

In hoofdstuk 7 is de diagnostische precisie van moleculaire amplificatie methoden voor de detectie van 

HAT bestudeerd. Daarnaast is gekeken naar de oorzaken van deze gerapporteerde variaties. 

Relevante artikelen werden nagezocht middels een zoekopdracht in Medline naar publicaties tussen 

januari 1984 en juni 2010, door middel van het nakijken van referenties en zogenaamde “grijze 

literatuur”. Deze studies onderzochten de diagnostische precisie van moleculaire amplificatie testen 
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voor HAT in case-control studies, cross sectionele en cohort studies in vergelijking met microscopie 

(referentiestandaard). Vijftien studies werden in het systematic review bestudeerd en 10 studies konden 

worden bekeken in de meta-analyse.  

Tien studies over PCR (inclusief PCR-OC) gaven een gepoolde sensitiviteit van 99,6% (95% CI 88.5 to 

99.9%) en een specificiteit van 97.7% (95% CI 90.3 to 99.5%). De precisie van NASBA kon niet 

samengenomen worden omdat daar niet voldoende studies voor waren. De sensitiviteit lag tussen 

89.0% (95% CI: 75 to 96%) en 97% (95% CI: 95% CI 85 to 100%), en de specificiteit tussen 14% (95% 

CI 0% to 58%) en 99% (95% CI: 96 to 1.00). De PCR testen lieten in vergelijking met microscopie een 

hoge sensitiviteit zien. Dit systematic review kon ook aantonen dat deze hoge sensitiviteit gekoppeld 

was aan een even zo goede specificiteit. De precisie van de resultaten op bloed monsters was over het 

algemeen in alle studies hetzelfde waardoor het mogelijk is om deze resultaten te generaliseren. Op 

basis van dit review zou PCR gebruikt kunnen worden als alternatief voor microscopie voor de routine 

diagnostiek van HAT zonder dat het nodig is om de precisie van PCR verder te evalueren. Er konden 

geen conclusies getrokken worden over de precisie van NASBA omdat daar te weinig studies voor 

beschikbaar waren. Om de precisie van de NASBA testen exact te beoordelen zullen er meer studies 

gedaan moeten worden die dan ook duidelijk kunnen maken wat de toegevoegde waarde is van deze 

test ten opzichte van microscopie en PCR.  


