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Het humane afweersysteem als
basis voor snelle tbc-diagnostiek
met de Multi-Biomarker Test
Snellere tbc-diagnostiek kan helpen verdere besmettingen, ziekte en sterfgevallen door
tuberculose te verminderen. De Multi-Biomarker Test (MBT) is snel, niet op sputum
gebaseerd, kostenbesparend en ter plaatse (point of care) toepasbaar. Deze test op
basis van tbc-biomarkers (voor tuberculose karakteristieke immuunstoffen) wordt dit
jaar in vijf Afrikaanse landen uitgebreid geëvalueerd.
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Figuur. Schematisch overzicht van het eindproduct van de Multi-Biomarker Test (MBT) op basis van zes biomarkers

Methods

Een exacte hoeveelheid vingerprikbloed wordt afgenomen
met een disposable bloedcapillair. Het vingerprikbloed
wordt vervolgens gemengd met buffer en op de MBT-strip
gebracht. Na verloop van een vastgestelde reactietijd wordt
de strip geanalyseerd met een volautomatische scanner. Het
testresultaat wordt weergegeven op de display van de scanner.

antitative signals are recorded with a low-cost,
ndheld reader compatible with the applied
minescent up-converting particle (UCP) label3,4.
marker selection for application on MBT strips
d algorithms to distinguish TB and ORD are flexible.

Discussion

11

