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Samenvatting 

 

De laboratoriumdiagnose van malaria berust gewoonlijk op microscopisch 

onderzoek van bloed waarin Plasmodium parasieten gedetecteerd kunnen 

worden. Er zijn verschillende factoren die de gevoeligheid en de specificiteit van 

microscopisch onderzoek kunnen beïnvloeden zoals de ervaring van de 

microscopist en de mate van infectie (parasitemie) van de patiënt. Verscheidene 

aanpassingen om het microscopisch onderzoek te verbeteren als ook 

alternatieve technologieën die helemaal geen gebruik maken van microscopie 

zijn in de laatste jaren ontwikkeld en worden besproken in de algemene inleiding 

(hoofdstuk 1) van dit proefschrift. 

 

De technologieën die op moleculaire biologie gebaseerd zijn worden inmiddels 

gebruikt in de routinediagnose van diverse parasitaire ziekten. De meeste testen 

zijn gebaseerd op de detectie van DNA. Nucleic Acid Sequence Based Assay 

(NASBA) detecteert RNA waardoor het niet alleen mogelijk is om te kwantificeren 

maar ook stadiumspecifieke vormen van de malaria parasiet aan te tonen. 

Toepassing van NASBA voor de identificatie en kwantificering van Plasmodium 

falciparum is reeds beschreven evenals ontwikkeling van een specifieke test voor 

detectie van P. falciparum gametocyten, gebaseerd op het pfs25 coderend RNA.  

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling en de evaluatie van testen voor de 

detectie en kwantificering van de drie andere ziekte veroorzakende Plasmodium 

soorten; P vivax, P. malariae en P. ovale. Deze testen zijn gevoelig en specifiek 

en kunnen de verschillende soorten kwantificeren. Hiermee maken deze testen 

het arsenaal voor de diagnostiek van de verschillende malaria soorten compleet. 

Daarnaast kunnen deze testen in bijvoorbeeld epidemiologische studies worden 

gebruikt. Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling en de evaluatie van NASBA 

voor de specifieke detectie van P. vivax gametocyten. P. vivax is lang gezien als 

de veroorzaker van slechts milde symptomen van malaria. Recente publicaties 

laten echter zien dat P. vivax infecties ook een ernstiger beloop kunnen hebben. 
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Mede in dit licht bezien is het belangrijk een beter inzicht te verkrijgen in de  

transmissiepatronen van P. vivax. Daarom is er op basis van het Pvs25 coderend 

RNA een kwantitatieve NASBA ontwikkeld die specifiek de P. vivax gametocyten 

kan aantonen. Opmerkelijk is dat de analyse van de bloedmonsters uitwijst dat 

niet alle P. vivax bevattende monsters ook P. vivax gametocyten bevatten. Of dit 

toe te schrijven is aan late ontwikkeling van gametocyten of aan beperkingen van 

de ontwikkelde test, of dat het mogelijk een stam of regiospecifiek fenomeen is, 

zal in verder moeten worden bestudeerd. 

 

NASBA is niet alleen een geschikte methode voor de diagnostiek van malaria, 

maar is ook een waardevol hulpmiddel in onderzoek. De hoge gevoeligheid van 

de test maakt het mogelijk om parasieten aan te tonen onder de detectiedrempel 

van microscopie. De lage detectielimiet van NASBA heeft het mogelijk gemaakt 

om de parasitemie gedurende de behandeling met sulfadoxine-pyrimethamine in 

Keniaanse kinderen te vervolgen (hoofdstuk 4). In deze studie had dat een 

positieve NASBA uitslag op dag 7 na de start van behandeling, een 

voorspellende waarde voor het falen van behandeling op dag 28. In vergelijking 

met microscopie scoorde de NASBA beduidend beter. Het gebrek aan 

gevoeligheid van microscopie dwingt vele studies naar de doeltreffendheid van 

eerstelijns anti-malaria middelen om patiënten tot dag 28 of langer te vervolgen 

om hiermee laat behandelingsfalen uit te sluiten. De implementatie van testen 

zoals NASBA zou de vervolgtijd mogelijk drastisch kunnen verminderen. 

 

De gevoeligheid van NASBA en de mogelijkheid om specifieke stadia van de 

parasiet aan te tonen hebben hun nut getoond in de analyse van ontwikkeling 

van gametocyten in patiënten die behandeld zijn met artemisinine combinatie 

therapie (ACT). Terwijl er geen verschil te zien is in de effectiviteit van 

artemisinine-lumefantrine (AL) en dihydroartemisinine-piperaquine (DP) en beide 

medicijnen snel aseksuele parasieten klaren, is er een duidelijk verschil te zien 

als er naar gametocyten gekeken wordt gedurende en na behandeling 

(hoofdstuk 5). Het percentage patiënten dat gametocyten heeft na behandeling 
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is groter in de groep die is behandeld met DP. Deze bevindingen zouden 

implicaties kunnen hebben voor de beheersing van malaria en moeten in 

overweging worden genomen als nieuwe malaria controleprogramma’s worden 

opgezet. 

 

Bovenstaande studies pleiten voor het gebruik van NASBA in onderzoek en 

mogelijk ook in diagnostiek. Ondanks de hogere gevoeligheid van de techniek is 

het de vraag of implementatie van NASBA in de diagnostiek, met name in 

endemische gebieden, een overtuigende winst oplevert. De additionele waarde 

van moleculaire diagnostiek in vergelijking met andere routine diagnostiek, zoals 

teststripjes (rapid diagnostic tests, RDT) en microscopie, is bestudeerd in twee 

verschillende endemische gebieden met een verschillende transmissie intensiteit 

(hoofdstuk 6). Dit liet zien dat NASBA in zowel hoog endemische als in laag 

endemische gebieden meer patiënten met malaria identificeert. Daarnaast liet de 

studie ook zien dat in een hoog endemisch gebied de toegevoegde waarde van 

moleculaire diagnostiek gering is doordat een zeer hoog percentage patiënten 

geïnfecteerd is en in deze gebieden goede microscopie, of daar waar dat niet 

mogelijk is RDT, goed te gebruiken methodes zijn. In laag endemische gebieden 

is de toegevoegde waarde veel groter en zal implementatie van NASBA een 

verbetering van de patiëntenzorg kunnen opleveren.  

 

In principe is voor de uitvoering van NASBA slechts een waterbad nodig  dat 

verwarmd is tot 41 ºC maar voor de detectie van het NASBA product wordt  

gebruik gemaakt van apparatuur die elektriciteit en een geavanceerd 

laboratorium vereist. In veel malaria endemische gebieden zijn deze 

voorzieningen niet voorhanden en dit houdt mede de implementatie van NASBA 

als diagnostisch hulpmiddel tegen. Een vereenvoudiging van de technologie en 

de afleesmethoden zou implementatie mogelijk dichterbij brengen. Met behulp 

van Nucleic Acid Lateral Flow Immuno Assay (NALFIA) is een begin gemaakt 

met de vereenvoudiging van de afleestechnologie (Hoofdstuk 7). NALFIA is snel 

en gevoelig en is geëvalueerd in een perifeer ziekenhuisje in Kenia waar deze 
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technologie toepasbaar bleek onder veld condities. De huidige NALFIA is 

gebaseerd op DNA-detectie waardoor deze technologie niet meteen toepasbaar 

is voor NASBA die immers RNA detecteert. Een vertaalslag naar NASBA 

technologie zou ook moleculaire diagnostiek in de lokale ziekenhuizen 

toegankelijk kunnen maken.  
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To accomplish great things we must not only act, but also dream,  

not only plan, but also believe. 

 

Anatole France  
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