
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Point-of-care diagnostic tools
Selection, evaluation and implementation in resource-constrained settings
Kosack, C.S.

Publication date
2017
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
Kosack, C. S. (2017). Point-of-care diagnostic tools: Selection, evaluation and implementation
in resource-constrained settings. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/pointofcare-diagnostic-tools(4a13b7e5-16b0-4043-a1fc-c4a2a47ada5d).html


308

Summary

Diagnosis and subsequent treatment decisions rely heavily on diagnostic tests. 
Approximately 70% of healthcare decisions depend on them. Without the right 
diagnostic tests people remain undiagnosed for HIV, tuberculosis, malaria and 
other neglected tropical diseases which kill more than 10 million people yearly. A 
lack of availability of diagnostics leads to misdiagnosis and incorrect treatments 
often with fatal outcomes. 

In low-income countries laboratory capacity is severely lacking and diagnostic 
testing is often of poor quality. In addition, little funding is allocated for research 
and development on diagnostics as compared to vaccines or therapeutics. 
Currently less than 5% of annual spending is apportioned to diagnostics for 
neglected diseases and this mostly to two diseases: HIV and tuberculosis; leaving 
other areas completely under resourced.

Due to the funding provided for reducing the burden of HIV/AIDS, TB and malaria, 
a relatively good selection of diagnostic products is available in these areas, as 
manufacturers consider this a secure market. However, selection is scarce when 
it comes to diagnostic tests required for monitoring side effects of treatment, or 
for diagnosing communicable diseases outside of the three main infectious killer 
diseases, and which are tailored for resource-constrained settings. 

Policy makers are left with carrying out complex market reviews: searching peer-
reviewed literature on previous evaluations of diagnostic products, looking for 
guidance by the WHO on product testing etc. 

Often in the end leaving more questions than answers, the identification of safe and 
efficient diagnostic products is a cumbersome process, as only limited information 
is available.

The main objective of this research was to investigate the selection, evaluation and 
implementation of point-of-care diagnostic tools for use in resource-constrained 
settings.  There were two main sub-themes to the work. The first examines the 
selection, evaluation and implementation of diagnostic tests for infectious diseases. 
The second sub-theme focuses on the selection, evaluation and implementation 
of point-of-care tests for monitoring disease progression, and tools to monitor 
treatment side-effects. 

In Chapter 1, a general introduction to diagnostics, especially point-of-care 
diagnostics for resource-constrained settings (RCS) is given, and the scope of the 
research is presented.
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Chapter 2 provides an overview of commonly used diagnostic tools in resource-
constrained settings. This chapter also outlines challenges and gaps in the diagnosis 
of common infectious diseases, and describes the lack of tools for monitoring 
treatment side-effects.

One of the best performing malaria rapid diagnostic tests (RDTs) that can 
differentiate between P. falciparum and non-falciparum infections, according to 
the World Health Organization (WHO) / Foundation for Innovative New Diagnostics 
(FIND) product testing evaluations, has been implemented in two clinics in Rakhine 
State in Myanmar. This test is used a) to diagnose a malaria infection and b) to 
streamline treatment decisions. Chapter 3 describes the assessment of the on-
site performance of the SD Bioline Malaria Pf/pan test (Standard Diagnostics, 
Korea) as compared to quality controlled malaria microscopy. This test detects 
malaria caused by P. vivax/P. malariae to a lesser extent than P. falciparum infection. 
Sensitivity improved with increasing parasitaemia level; however even at higher 
levels some infections were missed. It was concluded that the test is adequate for 
use in settings where high quality microscopy is not available.

In chapters 4 and 5, the diagnostic accuracy of three RDTs for the detection of 
Hepatitis C virus (HCV) infection is described. The evaluations were carried out at 
a reference laboratory for HCV diagnostics to assess their maximum performance. 
None of the three tests correctly identified all positive, negative and seroconversion 
samples. However, all showed excellent sensitivity of 100% when a mixed panel of 
positive and negative samples was tested, which is crucial when RDTs are used for 
blood donor screening in resource-constrained settings.

In chapter 6, three implementation strategies for the Xpert MTB/RIF (Cepheid, 
USA), an automated molecular test for simultaneous detection of tuberculosis (TB) 
and rifampicin resistance recommended by the WHO, were examined across 33 
projects in 18 countries. The highest yield in TB diagnosis was found when Xpert 
was used as an add-on test to microscopy: this strategy increased laboratory TB 
confirmation by 49.7%, versus 42.3% for Xpert replacing microscopy. Overall, the 
implementation of Xpert was feasible, despite a high rate of inconclusive results.
 
The performance of HIV testing algorithms at six study sites in sub-Saharan Africa 
is described in Chapter 7.  At several sites the diagnostic algorithms failed to meet 
expectations: sensitivity ranged from 89.5-100% and specificity from 98.3-100%.  
Overall 24 (1%) clients and as many as 8 per site (1.7%) were misdiagnosed, with 16 
false positive and 8 false negative results. 

In chapter 8, the findings of a diagnostic accuracy study of eight HIV RDTs and two 
simple confirmatory assays are described. Overall, individual RDTs performed worse 
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than in the WHO evaluations: only one test met the recommended thresholds for 
RDTs of ≥99% sensitivity and ≥98% specificity. These results confirm the existence 
of geographical and population differences in individual HIV RDT performance and 
highlight the challenges to design locally validated algorithms. In chapter 9 the 
results of the individual test evaluations from chapter 8 were used to model HIV 
diagnostic algorithms for each study site. Acceptable RDT-based algorithms could 
be identified when combining tests according to WHO-recommended algorithms 
for low and high prevalence settings.

CD4 T-lymphocyte counts are an indicator for HIV progression and are used in 
many settings to initiate anti-retroviral therapy. Chapter 10 describes an analysis of 
invalid CD4+ measurements with the Pima CD4+ analyzer (Alere, Germany) across 
39 sites, for 58 devices and 180 operators. The overall invalid rate was 13.1% with 
proportion varying widely by country, setting, user and device. Errors were not 
associated with settings, user experience or the number of users per device. 

Creatinine monitors renal function and is important to follow in patients under 
treatment with potentially nephrotoxic drugs, such as the anti-HIV drug Tenofovir. 
The performance of a handheld creatinine analyzer is described in Chapter 11. The 
StatSensor Xpress Creatinine analyzer (Nova Biomedical Cooperation, USA) showed 
acceptable to good results in terms of repeatability, inter-device reproducibility 
and between-run reproducibility over time using quality control reagents. The 
analyzer was found sufficiently accurate for detecting pathological values and can 
be used with a moderate risk of misclassification.

Some second-line drugs to treat TB can cause hypothyroidism. High levels of 
thyroid-stimulating hormone (TSH), i.e. ≥10 µIU/mL, are an indicator for starting 
thyroxin treatment. In order to make TSH measurements available in RCS a semi-
quantitative rapid test (TSH-CHECK-1, VEDALAB, France) was evaluated in Chapter 
12. The index test identified all sera with TSH ≥10 µIU/mL correctly, but lacked 
sufficient specificity, thus samples testing positive with the TSH-CHECK-1 would 
require confirmation using another method.

Chapter 13 outlines steps to consider when selecting diagnostic tests and 
highlights gaps that currently prevent the good quality and safe use of diagnostic 
tools in RCS.

Chapter 14 is the concluding chapter of this thesis. It discusses the main findings 
and limitations of the work presented in this thesis and provide recommendations 
for further research to increases access to point-of-care diagnostic tools in RCS.
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Nederlandse Samenvatting 

Diagnoses en de daaropvolgende behandelingsbeslissingen zijn nauw verbonden 
met diagnostische tests. Ongeveer 70% van de beslissingen in de gezondheidszorg 
zijn er afhankelijk van. Bij gebrek aan de juiste diagnostische tests worden mensen 
niet gediagnosticeerd voor HIV, tuberculose, malaria en andere onderbelichtte 
tropische ziekten die jaarlijks meer dan 10 miljoen sterfgevallen veroorzaken. 
De afwezigheid van diagnostische tests leidt tot verkeerde diagnoses en 
behandelingen, vaak met fatale afloop.

In landen met lage inkomens is laboratoriumcapaciteit vrijwel afwezig en 
diagnostische testen zijn vaak van slechte kwaliteit. Daarnaast wordt weinig geld 
toegekend aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van diagnostiek, in 
vergelijking met vaccins of geneesmiddelen. Op dit moment wordt minder dan 5% 
van de jaarlijkse uitgaven besteed aan onderzoek ter verbetering van diagnostiek 
van verwaarloosde ziekten. Daarbovenop wordt dit geld voornamelijk besteed aan 
twee ziekten: HIV en tuberculose, en worden andere gebieden volledig genegeerd. 
Ondanks de beperkte investeringen in diagnostiek over het algemeen, is er een 
relatief goede beschikbaarheid en keus op het gebied van HIV/AIDS, tuberculose 
en malaria. Dit is het gevolg van globale financiering ter vermindering van deze 
drie grote ziekteveroorzakers, waardoor fabrikanten dit als een veilige markt 
beschouwen. Maar de keus blijft zeer beperkt waar het gaat om diagnostische 
tests die nodig zijn voor het toezicht op de bijwerkingen van behandeling, of de 
diagnose van ziekten buiten de drie belangrijkste besmettelijke dodelijke ziekten.

Beleidsmakers worden belast met het uitvoeren van complexe marktreviews: het 
zoeken van peer-reviewed literatuur over eerdere evaluaties van diagnostische 
producten, het zoeken naar richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie 
(World Health Organization, WHO) voor diagnostische tests, etc. Uiteindelijk 
blijven ze vaak zitten met meer vragen dan antwoorden, en blijft het identificeren 
van veilige en efficiënte diagnostische producten een moeizaam proces vanwege 
de beperkt beschikbare informatie.

Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om beter begrip te krijgen over de 
identificatie, evaluatie en implementatie van point-of-care diagnostische test voor 
gebruik in resource-constrained settings (RCS). Hierbinnen waren twee belangrijke 
sub thema’s. In het eerste deel van dit proefschrift wordt onderzoek beschreven 
met betrekking tot diagnostische tests voor infectieziekten. In het tweede wordt 
onderzoek beschreven naar point-of-care tests voor het toezicht op verloop van 
ziekte en tests om bijwerkingen te monitoren. 
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In hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding over diagnostiek gegeven (in het 
bijzonder point-of-care diagnostiek voor RCS) en wordt de reikwijdte van het 
onderzoek gepresenteerd.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de meest gebruikte diagnostische testen in 
RCS. Dit hoofdstuk beschrijft de knelpunten en lacunes in de diagnose van veel 
voorkomende infectieziekten, evenals het ontbreken van instrumenten voor de 
monitoring van bijwerkingen.

Eén van de best presterende sneltests (ST) voor malaria volgens productevaluaties 
van de WHO en de ‘Foundation for Innovative New Diagnostics’ (FIND), die in staat 
zijn om onderscheid te maken tussen P. falciparum en non-falciparum infecties, is in 
gebruik in twee klinieken in de staat Rakhine in Myanmar. Deze test wordt gebruikt 
om a) een malaria-infectie te diagnosticeren en b) de behandelbeslissing te maken. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de beoordeling van de prestaties van de SD Bioline Malaria 
Pf/pan-test (Standard Diagnostics, Korea) in het veld, in vergelijking met kwaliteit-
gecontroleerde malaria microscopie. Deze test detecteert malaria veroorzaakt door 
P. vivax/P. malariae in mindere mate dan P. falciparum infecties. De gevoeligheid 
verbetert met een toenemende concentratie parasieten in het bloed; maar ook bij 
hogere concentraties werden sommige infecties gemist. Geconcludeerd werd dat 
de test geschikt is voor gebruik in omgevingen waar hoge kwaliteit microscopie 
niet beschikbaar is.

In hoofdstukken 4 en 5 wordt de diagnostische nauwkeurigheid beschreven 
van drie ST voor de detectie van hepatitis C virus (HCV) infectie. De evaluaties 
werden uitgevoerd bij een referentielaboratorium voor HCV-diagnostiek, met 
de bedoeling de best haalbare prestaties te beoordelen. Geen van de drie tests 
identificeerde de positieve, negatieve en seroconversiemonsters volledig correct. 
Daarentegen vertoonden ze allen een uitstekende gevoeligheid van 100% bij een 
gemengd panel van positieve en negatieve monsters. De uitstekende gevoeligheid 
ondersteunt het gebruik van deze ST voor bloeddonorscreening in RCS, waarbij 
het cruciaal is om geen gevallen van infectie te missen.

In hoofdstuk 6 worden drie implementatiestrategieën in 33 projecten en 18 
landen onderzocht voor de Xpert MTB/RIF (Cepheid, USA). Dit is een door de WHO 
aanbevolen geautomatiseerde moleculaire test voor de gelijktijdige detectie 
van tuberculose (tbc) en rifampicineresistentie. Het beste resultaat in de tbc-
diagnose werd gevonden wanneer Xpert gebruikt werd als toegevoegde test naast 
microscopie: deze strategie verhoogt het aandeel tbc met laboratoriumbevestiging 
tot 49.7%, tegenover 42.3% wanneer enkel de Xpert test zou worden uitgevoerd 
ter vervanging van microscopie. Over het algemeen was de implementatie van de 
Xpert test haalbaar, ondanks een groot aantal resultaten zonder uitsluitsel.
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In hoofdstuk 7 wordt de evaluatie van de prestaties van HIV test algoritmen 
in gebruik op 6 verschillende studie locaties in sub-Sahara Afrika beschreven. 
Op verschillende locaties bleken de diagnostische algoritmen niet aan de 
verwachtingen voldoen: sensitiviteit varieerde van 89.5 tot 100% en de specificiteit 
van 98.3 tot 100%. In totaal is bij 24 (1%) van de klanten, met een maximum van 8 
per site (1.7 %), een verkeerde diagnose gesteld. Dit betrof 16 fout-positieve en 8 
fout-negatieve resultaten.

In hoofdstuk 8 worden de bevindingen van een diagnostische nauwkeurig-
heidsstudie van acht HIV ST en twee eenvoudige bevestingstests beschreven. 
Over het geheel genomen presteren individuele ST slechter dan in de WHO 
evaluaties: slechts één test voldoet aan de aanbevolen drempels voor ST van ≥99 
% sensitiviteit en ≥98% specificiteit. Deze resultaten bevestigen het bestaan van 
geografische en demografische verschillen die de prestaties van individuele HIV 
ST beïnvloeden, en benadrukken hoe gecompliceerd het is om lokaal gevalideerde 
algoritmen te ontwerpen.
 
In hoofdstuk 9 worden de resultaten van de ST evaluaties uit hoofdstuk 8 gebruikt 
om diagnostische algoritmes voor HIV te modelleren. Door het combineren van 
verschillende tests was het mogelijk om ST-gebaseerde algoritmes te ontwerpen 
voor elke locatie, welke voldoen aan de eisen van de WHO met betrekking tot de 
prestatie eisen voor lage en hoge HIV prevalentie.

CD4+ T-lymfocyt tellingen zijn een indicator voor HIV-progressie, en worden in 
veel settings gebruikt om te beslissen over initiatie van anti-retrovirale therapie. 
Hoofdstuk 10 beschrijft een analyse van ongeldige CD4+ metingen met het Pima 
CD4+ meetinstrument (Alere, Duitsland) in 39 locaties, over 58 instrumenten en 
180 gebruikers. Het totale percentage ongeldige resultaten bedroeg 13.1%, en 
varieerde sterk per land, setting, gebruiker en apparaat. Fouten waren echter niet 
geassocieerd met setting, gebruikerservaring of het aantal gebruikers per apparaat.

Creatinine wordt gebruikt als indicatie van de nierfunctie, en is een belangrijk 
marker om in de gaten te houden bij patiënten onder behandeling met potentieel 
toxische renale geneesmiddelen, zoals de anti-HIV drug Tenofovir. De prestaties 
van een draagbaar creatinine apparaat worden in hoofdstuk 11 beschreven. De 
StatSensor Xpress Creatinine analyzer (Nova Biomedical Cooperation, USA) laat 
goede resultaten zien voor herhaalbaarheid, inter-apparaat-reproduceerbaarheid 
en tussen reeksen reproduceerbaarheid over tijd, gemeten met gebruik van 
kwaliteitscontrole reagentia. Het apparaat bleek voldoende nauwkeurig voor het 
detecteren van pathologische waarden en kan worden gebruikt met een gematigd 
risico op misclassificatie.
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Sommige tweedelijns medicijnen voor de behandeling van tuberculose kunnen 
hypothyreoïdie veroorzaken. Hoge niveaus van schildklier-stimulerend hormoon 
(SSH), dat wil zeggen ≥10 µIU/mL, zijn een indicatie voor het starten van thyroxine 
behandeling. Om SSH metingen beschikbaar te stellen in RCS, is een semi-
kwantitatieve snelle test (TSH-CHECK-1, VEDALAB, Frankrijk) geëvalueerd en de 
resultaten zijn in hoofdstuk 12 beschreven. De indextest identificeerde alle sera 
met SSH ≥10 µIU/mL correct, maar miste voldoende specificiteit. Derhalve dienen 
monsters die positief testen met de TSH-CHECK-1 met een andere methode 
bevestigd te worden.

Hoofdstuk 13 beschrijft de stappen die kunnen worden overwogen bij het 
selecteren van diagnostische tests. Daarbij worden tekortkomingen benadrukt die 
een goede kwaliteit en veilig gebruik van diagnostische tests en instrumenten in 
de weg staan bij gebruik in RCS.

Hoofdstuk 14 is het afsluitende hoofdstuk van dit proefschrift. Het bespreekt de 
belangrijkste bevindingen en de beperkingen van het werk dat in dit proefschrift 
gepresenteerd wordt. Dit hoofdstuk geeft ook aanbevelingen voor verder 
onderzoek om toegang tot diagnostische point-of-care testen in RCS te verhogen.


