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Chapter 8

SUMMARY

Even though wide-scale interventions have led to important reductions in 

malaria morbidity and mortality, the disease still has a large impact on hu-

man health. Scaling up existing interventions and developing new methods 

for malaria control are essential to eventually eliminate malaria in most en-

demic settings. Prevention, diagnosis and treatment play crucial roles in this 

respect. The focus of this thesis lies on the latter two and the described work 

can be grouped into two main sections.

Section A. Molecular malaria diagnostics: evaluating diagnostic accuracy and 
overcoming implementation challenges.

Microscopy and/or rapid diagnostic tests (RDTs) are the most commonly 

used malaria diagnostics and highly suitable for case detection. However, 

they lack sensitivity to detect low-density infections, which are common in 

especially asymptomatic individuals and do represent a source of onward 

transmission. It is therefore important to diagnose and treat these submicro-

scopic infections, particularly in low transmission areas targeting elimina-

tion. Highly sensitive molecular diagnostics may play an important role, but 

technical requirements and costs currently hamper their implementation in 

resource-limited settings. Several molecular tools are therefore under devel-

opment that are easier to implement (chapter 1). 

Chapter 2 provided an overview of the currently available molecular tools for 

the diagnosis of malaria and a systematic evaluation of their reported accu-

racy, including both traditional PCR-based techniques (conventional PCR, 

real-time PCR and nested PCR) and newer methods (amongst others LAMP, 

db-PCR-NALFIA, LDR-FMA and the RNA-hybridization assay). No impor-

tant difference in accuracy was found between the most commonly used 

PCRs, with most of them having high sensitivity and specificity, implying 

that there are no reasons other than practical ones to choose one technique 

over the other. However, it was also noted that summary estimates should 

not be interpreted in isolation from the results of the original paper, as con-

siderable heterogeneity exists, especially in the evaluations of convention-

al PCR. Alternative molecular diagnostics appeared to be highly accurate as 

well, with some offering potential to be used in resource-limited settings. 
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One of the molecular techniques with implementation advantages over the 

traditional PCRs is direct-on-blood PCR nucleic acid lateral flow immuno-

assay (db-PCR-NALFIA). In chapter 3, the development and validation of two 

multiplex db-PCR-NALFIA assays was described, one detecting pan-Plasmo-

dium and Plasmodium falciparum (pan/P. falciparum), and the other detecting 

pan-Plasmodium and Plasmodium vivax (pan/P. vivax). It also presented the 

results of a prospective evaluation in Western Kenya, where index test pan/P. 

falciparum db-PCR-NALFIA was compared to an RDT and evaluated against 

microscopy and real-time PCR as reference standards. It was found that the 

db-PCR-NALFIA is a sensitive and specific test for the diagnosis of malaria, 

which is able to differentiate between species and is easier to use than most 

molecular tests. Major advantages of this method are that it does not require 

any sample processing steps and the easy and fast readout. Db-PCR-NALFIA 

may be especially of interest for low-transmission areas, where sensitive 

molecular tools are considered to have the highest impact.

While several tests with clear implementation advantages over traditional 

PCR-based methods have been described in this thesis, there are still issues 

remaining that complicate their use and require attention. These include the 

dependence of molecular methods on electricity, the necessity of a cold-chain 

for most assays and the need for a short time to test result. Possible solutions 

that are currently explored include the development and use of mobile labo-

ratories with on-board PCR-facilities, heat-stable (lyophilized) reagents and 

solar- or battery powered portal PCR-machines (chapter 7).

Section B. Pyronaridine-artesunate for the treatment of P. falciparum ma-
laria in children: efficacy, safety, gametocyte kinetics and submicroscopic 
residual parasitemia.

Artemisinin based combination therapy (ACT) is currently recommended 

by the WHO as the first-line treatment for P. falciparum malaria. Upon their 

introduction, ACTs were initially believed to play an important role in con-

taining resistance. However, artemisinin resistance was reported in 2009 in 

the Thai-Cambodian border area and is currently spreading. Drug resistance 

therefore remains a constant threat to malaria control and the associated 
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ongoing challenge is the development and evaluation of new, effective and safe 

antimalarials, including both ACTs and non-ACTs. Pyronaridine-artesunate 

(PA) is a promising novel ACT, of which several aspects have been evaluated 

in this thesis (chapter 1).

While several reports provided promising efficacy and safety data of PA, most 

participants were adults and adolescents and only one previous study fo-

cused primarily on children. Thus, confirmatory efficacy and safety data for 

the PA-treatment of children with P. falciparum malaria were much needed. 

Chapter 4 described the results of a randomized controlled phase III non-in-

feriority trial, where the efficacy and safety of PA was compared with ar-

temether-lumefantrine (AL) for the treatment of uncomplicated P. falcipar-

um malaria in Kenyan children aged 6 months to 12 years. Participants <20 

kg in the PA-group received child-friendly soluble granules instead of the 

standard tablet formulation. PA was shown to be effective, well tolerated and 

non-inferior to AL. Limitations of the study were that the initially planned 

sample size was not reached, which led to a reduction of power, and that ad-

ditional data are still needed for children ≤1 year. Nevertheless, the findings 

are well in line with previous reports and this study provided additional ev-

idence that the inclusion of PA in paediatric malaria treatment programmes 

deserves consideration. 

With the increasing efforts to reduce malaria transmission, it becomes highly 

important to evaluate not only the potential of ACTs to cure the asexual stage 

of the parasite, but also their effect on gametocytes. Differences between ACTs 

in the gametocyte response after treatment exist. In chapter 5, the QT-NASBA 

based gametocyte response after PA-treatment was compared to that after 

AL. Furthermore, a quantitative reverse transcriptase PCR (qRT-PCR) was 

used to differentiate male and female gametocyte dynamics. This differenti-

ation may be important, because the minority male population was shown in 

previous in vitro work to be more sensitive than females to a range of antima-

larial drugs. Thus, faster clearance of the male gametocyte population during 

or after treatment might sterilize the infection, while the female-dominated 

gametocyte density may not be reduced to the same extent. The duration of 

gametocyte carriage and gametocyte circulation time were slightly longer for 

PA, compared to AL. Future studies should confirm the position of PA among 

other ACTs in terms of its effect on gametocytes. Furthermore, there were no 
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indications that PA or AL preferentially cleared male gametocytes. These data 

may contribute to estimates of impact differences between ACTs, for exam-

ple based on a model that demonstrated a higher reduction of clinical epi-

sodes using long-acting ACTs in high transmission settings, while ACTs with 

shorter half-lifes but more pronounced gametocytocidal effects were shown 

to be more suitable for low-transmission settings. 

While the efficacy of ACTs is still excellent in African countries, extensive 

monitoring of parasite clearance dynamics after treatment with sensitive 

techniques is needed to determine whether responsiveness to ACT is chang-

ing. Chapter 6 described submicroscopic parasite clearance after PA and AL 

as determined by real-time PCR and db-PCR-NALFIA. Furthermore, the as-

sociation between the molecular test result on day 7 after treatment initia-

tion and subsequent treatment failure or success was established. This study 

demonstrated the common presence of low-density parasitemia after micro-

scopically successful ACT treatment, which confirms the findings from pre-

vious studies. The data are relevant for the interpretation of submicroscopic 

clearance dynamics after the relatively new PA and the frequently used AL. 

Both real-time PCR and db-PCR-NALFIA were found to be useful tools for 

patient follow-up after treatment, whereby in the clinical setting especially a 

negative db-PCR-NALFIA outcome at day 7 after treatment initiation may be 

a marker for an adequate clinical and parasitological response during further 

follow-up. 

As shown in this thesis and in previous studies, PA proved to be an important 

asset to the repertoire of antimalarial drugs. However, drug resistance re-

mains a major threat to malaria control and elimination. The search for new 

drugs, drug combinations and treatment regimens is therefore of key impor-

tance. Examples of new drugs that are in phase 2 of the development pipeline 

include ferroquine, cipargamin, artefenomel, MMV048, DSM 265 and KAF 

156. It will take at least several years before these drugs become generally 

available and the development of alternative regimens to existing drugs is 

crucial. Possibilities include the extension of the treatment course, two se-

quential courses of different ACTs and the development of triple therapies. 

The advantage of both sequential and triple ACTs is that partner drugs can be 

chosen such that high resistance to one partner drug is associated with lower 

resistance to the other (chapter 7).

8
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SAMENVATTING

Hoewel grootschalige interventies hebben geleid tot belangrijke dalingen 

in door malaria veroorzaakte morbiditeit en mortaliteit, heeft deze ziekte 

nog steeds een grote impact op de humane gezondheid. Het opschalen van 

bestaande interventies en het ontwikkelen van nieuwe methodes voor het be-

heersen van malaria zijn essentieel voor uiteindelijke eliminatie in de meeste 

endemische gebieden. Preventie, diagnose en behandeling spelen hierin een 

cruciale rol. De focus van dit proefschrift ligt op de laatste twee en het bes-

chreven werk kan in twee belangrijke secties worden opgedeeld.

Sectie A. Moleculaire malariadiagnostiek: het evalueren van diagnostische 
accuratesse en het overwinnen van implementatieproblemen.

Microscopie en/of antigeengebaseerde sneltesten zijn de meest gebruikte 

diagnostische middelen voor de detectie van malaria en zeer geschikt voor 

de dagelijkse klinische praktijk. Deze testen zijn echter niet gevoelig ge-

noeg om infecties met lage dichtheden aan parasieten te detecteren, die veel 

voorkomen in met name asymptomatische individuen en een bron zijn van 

verdere transmissie. Het is daarom belangrijk om deze submicroscopische 

infecties te diagnosticeren en te behandelen, vooral in lage transmissiege-

bieden die gericht zijn op eliminatie. De zeer gevoelige moleculaire diagnos-

tiek zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen, maar technische vereisten 

en kosten belemmeren de implementatie in gebieden met beperkte middelen. 

Verschillende moleculaire technieken die makkelijker zijn in te voeren zijn 

daarom in ontwikkeling (hoofdstuk 1).

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de momenteel beschikbare 

moleculaire technieken voor de diagnose van malaria en er wordt een sys-

tematische evaluatie gepresenteerd van hun gerapporteerde accuratesse, 

inclusief zowel traditionele PCR-gebaseerde systemen (conventionele PCR, 

kwantitatieve PCR en nested PCR) als nieuwere methoden (onder andere 

LAMP, db-PCR-NALFIA, LDR-FMA en het RNA-hybridisatie assay). Er werd 

geen belangrijk verschil in accuratesse gevonden tussen de meest gebruikte 

PCR’s, waarvan de meeste een hoge sensitiviteit en specificiteit hadden. Dit 

impliceert dat de redenen om de ene test boven de andere te verkiezen voor-

namelijk van praktische aard zijn. Het is echter wel belangrijk om te besef-

fen dat deze resultaten niet geïnterpreteerd moeten worden zonder naar de 
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waarden in de originele publicatie te kijken omdat aanzienlijke heterogen-

iteit bestaat, met name bij de evaluatie van conventionele PCR. Alternatieve 

moleculaire diagnostiek bleek ook zeer accuraat te zijn, en een aantal meth-

oden biedt mogelijkheden om gebruikt te worden in gebieden met beperkte 

faciliteiten.

Eén van de moleculaire technieken met voordelen wat betreft de implemen-

tatie in vergelijking met de traditionele PCR’s is direct-on-blood PCR nucleic 

acid lateral flow immunoassay (db-PCR-NALFIA). In hoofdstuk 3 is de ontwik-

keling en validatie van twee multiplex db-PCR-NALFIA testen beschreven, 

waarvan er één pan-Plasmodium en Plasmodium falciparum (pan/P. falci-

parum) detecteert en de ander pan-Plasmodium en Plasmodium vivax (pan/P.

vivax). Ook zijn hierin de resultaten van een prospectieve evaluatie in West-

Kenia gepresenteerd, waar index test pan/P. falciparum db-PCR-NALFIA is 

vergeleken met een antigeengebaseerde sneltest (RDT) en waarbij micros-

copie en kwantitatieve PCR zijn gebruikt als referentiestandaarden. Er werd 

gevonden dat db-PCR-NALFIA een gevoelige en specifieke test is voor de di-

agnose van malaria, die kan differentiëren tussen soorten en makkelijker in 

het gebruik is dan de meeste moleculaire technieken. Belangrijke voordelen 

van deze methode zijn dat bloedmonsters niet verwerkt hoeven te worden 

voorafgaand aan de PCR-stap en het makkelijke en snelle uitlezen van het re-

sultaat. Db-PCR-NALFIA zou met name een rol kunnen spelen in lage-trans-

missiegebieden, waar de impact van gevoelige moleculaire diagnostiek naar 

verwachting het hoogste is.

Hoewel er verschillende testen met duidelijke implementatievoordelen 

vergeleken met de traditionele PCR’s zijn beschreven in dit proefschrift, zijn 

er nog een aantal zaken die het gebruik bemoeilijken en aandacht vragen. Deze 

omvatten onder andere de afhankelijkheid van moleculaire technieken van 

elektriciteit, de noodzaak van het koud opslaan van reagentia voor de meeste 

testen, en het vereiste van een snelle testuitslag. Mogelijke oplossingen die 

nu worden onderzocht zijn de ontwikkeling en het gebruik van mobiele labo-

ratoria met PCR-faciliteiten aan boord, hitte-stabiele (gevriesdroogde) rea-

gentia, en PCR-machines die werken op zonne-energie of batterijen (hoofd-

stuk 7).

8
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Sectie B. Pyronaridine-artesunate voor de behandeling van P. falciparum 
malaria in kinderen: effectiviteit, veiligheid, kinetiek van gametocyten en 
submicroscopische parasitemie na behandeling.

Artemisinine gebaseerde combinatietherapie (ACT) wordt door de WHO 

aangeraden als eerstelijnsbehandeling voor ongecompliceerde P. falciparum 

malaria. Toen ACT’s werden geïntroduceerd, werd in eerste instantie gedacht 

dat deze een belangrijke rol zouden spelen in het beperken van resistentie. 

Artemisinineresistentie werd echter voor het eerst gerapporteerd in 2009, 

in het grensgebied tussen Thailand en Cambodja, en verspreidt zich nu. 

Resistentie tegen medicijnen blijft daarmee een constante bedreiging voor 

het beheersen van malaria en de daarmee geassocieerde uitdaging is het bli-

jven ontwikkelen en evalueren van nieuwe, effectieve en veilige medicijnen, 

zowel ACT’s als niet-ACT’s. Pyronaridine-artesunaat (PA) is een voorbeeld 

van een veelbelovende nieuwe ACT, waarvan verschillende aspecten zijn 

geëvalueerd in dit proefschrift (hoofdstuk 1).

Terwijl verschillende rapporten veelbelovende effectiviteit en veiligheid van 

PA lieten zien, waren de meeste deelnemers aan deze studies volwassenen 

en adolescenten. Slechts één eerdere studie was volledig gericht op kinderen. 

Bevestigende data over de effectiviteit en veiligheid van de PA-behandeling 

van kinderen met P. falciparum malaria waren daarom hard nodig. In hoofd-

stuk 4 zijn de resultaten beschreven van een gerandomiseerd gecontroleerd 

fase 3 non-inferioriteitsonderzoek, waarin de effectiviteit en veiligheid van 

PA zijn vergeleken met artemether-lumefantrine (AL, een andere ACT) voor 

de behandeling van ongecompliceerde P. falciparum malaria in Keniaanse 

kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 12 jaar. Deelnemers <20 kg 

in de PA-groep kregen kindvriendelijke oplosbare korreltjes in plaats van de 

standaardformulering bestaande uit tabletten. Er werd aangetoond dat PA ef-

fectief is, goed wordt verdragen en niet inferieur is aan AL. Limitaties van de 

studie waren het niet behalen van het geplande aantal deelnemers, wat leid-

de tot een verminderd onderscheidend vermogen, en dat er nog steeds extra 

data nodig zijn in met name kinderen ≤1 jaar. Desondanks zijn de bevindingen 

in lijn met eerdere publicaties en voegt deze studie extra bewijs toe dat het 

toevoegen van PA aan pediatrische behandelingsprogramma’s voor malaria 

het overwegen waard is.
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Met de toenemende inspanningen om malariatransmissie te verminderen, 

wordt niet alleen het vermogen van ACT’s om het aseksuele stadium van de 

parasiet te behandelen zeer belangrijk, maar ook het effect op gametocyten. 

De reactie van gametocyten op behandeling verschilt tussen ACT’s. In hoofd-

stuk 5  is deze reactie na PA vergeleken met die na AL, met behulp van quan-

titative nuleic acid sequence based amplification (QT-NASBA). Verder is er een 

quantitative reverse transcriptase PCR (qRT-PCR) gebruikt om onderscheid te 

kunnen maken tussen mannelijke en vrouwelijk gametocyten. Dit ondersc-

heid zou belangrijk kunnen zijn, omdat in vitro data hebben laten zien dat de 

minderheid aan mannelijke gametocyten gevoeliger is dan vrouwelijke ga-

metocyten voor een reeks aan malariamedicijnen. Een snellere klaring van 

mannelijke gametocyten tijdens of na behandeling zou de infectie dus kunnen 

steriliseren, terwijl de door vrouwelijke gametocyten gedomineerde dicht-

heid nog maar weinig is afgenomen. De duur van het dragen van gametocyten 

en de circulatietijd waren iets langer na PA dan na AL. Vervolgstudies zouden 

de positie van PA ten opzichte van andere ACT’s moeten bevestigen wat bet-

reft het effect op gametocyten. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat PA 

of AL sneller mannelijke gametocyten klaart. Deze data kunnen bijdragen aan 

schattingen van het verschil in impact tussen ACT’s, bijvoorbeeld gebruik-

makend van een model dat een sterkere reductie aan klinische gevallen liet 

zien met langwerkende ACT’s in hoge-transmissiegebieden, terwijl ACT’s 

met kortere halfwaardetijden maar een duidelijker effect op gametocyten 

geschikter zijn voor lage-transmissiegebieden.

Hoewel de effectiviteit van ACT’s in Afrikaanse landen nog steeds zeer 

goed is, is het intensief monitoren van parasietenklaring na behandeling 

met gevoelige technieken nodig om te bepalen of de reactie van de parasi-

eten op ACT’s verandert. In hoofdstuk 6 is de submicroscopische parasiet-

enklaring na PA en AL beschreven, zoals bepaald door kwantitatieve PCR en 

db-PCR-NALFIA. Verder is de associatie tussen het moleculaire testresultaat 

op dag 7 na de start van behandeling en de daaropvolgende behandelingsuit-

komst (succes of falen) bepaald. Deze studie liet zien dat lage dichtheden par-

asieten veel voorkwamen na een microscopisch succesvolle behandeling met 

ACT, wat de bevindingen van eerdere studies bevestigt. De data zijn relevant 

voor de interpretatie van de submicroscopische klaringsdynamiek na zow-

el het relatief nieuwe PA als het veelgebruikte AL. Zowel kwantitatieve PCR 

8
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als db-PCR-NALFIA zijn geschikt om patiënten op te volgen na behandeling, 

waarbij in de klinische setting met name een negatieve db-PCR-NALFIA-uit-

komst op dag 7 na de start van behandeling een indicatie zou kunnen zijn voor 

een adequate klinische en parasitologische respons.

Zoals beschreven in dit proefschrift en in eerdere studies blijkt PA een be-

langrijke toevoeging te zijn aan het repertoire aan malariamedicijnen. Het 

ontwikkelen van resistentie blijft echter een bedreiging voor het beheers-

en en elimineren van malaria. De zoektocht naar nieuwe medicijnen, com-

binaties van medicijnen en behandelingsregimes is daarom zeer belangrijk. 

Voorbeelden van nieuwe medicijnen in fase 2 van ontwikkeling zijn ferro-

quine, cipargamin, artefenomel, MMV048, DSM 265 en KAF 156. Het zal nog 

minstens een aantal jaar duren voordat deze medicijnen algemeen beschik-

baar zullen zijn en de ontwikkeling van alternatieve regimes van bestaande 

medicijnen is daarom cruciaal. Mogelijkheden beslaan het verlengen van 

de behandeling, het geven van twee opeenvolgende kuren van verschillen-

de ACT’s en het ontwikkelen van drievoudige therapieën. De voordelen van 

zowel opeenvolgende als drievoudige ACT’s is dat de partnermedicijnen zo 

kunnen worden gekozen dat aanwezige resistentie tegen de een is geasso-

cieerd met lagere resistentie tegen de ander (hoofdstuk 7).


