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Het humane afweersysteem als 
basis voor snelle tbc-diagnostiek 
met de Multi-Biomarker Test

Tijdige diagnose en goede behande-

ling van tuberculose helpen verdere 

besmettingen, ziekte en dus ook het 

aantal tbc-sterfgevallen te verminderen (in 

2017 dagelijks meer dan 4.000 doden). 

Maar van de naar schatting 10 miljoen 

nieuwe tbc-patiënten per jaar worden er 

zo’n 3,6 miljoen niet of niet correct gedi-

agnosticeerd. 

De diagnose tuberculose wordt nu gesteld 

door het aantonen van de aanwezigheid 

van de tbc-bacterie in sputum. Dit gebeurt 

met microbiologische, microscopische of 

genetische methoden die of tijdrovend, of 

niet gevoelig, of (te) duur zijn, en boven-

dien door speciaal getraind personeel 

moeten worden uitgevoerd. Het ophoes-

ten van sputum brengt daarnaast infec-

tierisico’s met zich mee en lukt ook lang 

niet altijd, met name niet bij kinderen. 

Daar komt bij dat de huidige diagnostische 

testen beperkt beschikbaar zijn juist waar 

ze het meest nodig zijn: in gezondheids-

zorgcentra in afgelegen gebieden waar 

tuberculose erg vaak voorkomt en hand in 

hand gaat met armoede. 

Deze problematiek van tbc-diagnostiek 

vraagt dringend om nieuwe, makkelijk 

uitvoerbare testen die geen gebruik maken 

van sputum en uitgevoerd kunnen worden 

door minimaal getraind personeel.

Karakteristieke immuunstoffen
Of iemand die besmet is met de tbc-bac-

terie ook daadwerkelijk de ziekte tuber-

culose krijgt, is afhankelijk van zijn of haar 

immuunsysteem. Uit jarenlang weten-

schappelijk onderzoek weten we dat in 

het bloed van tbc-patiënten bepaalde 

immuunstoffen in andere hoeveelheden 

voorkomen dan bij personen die ook geïn-

fecteerd zijn (geweest) maar geen klini-

sche symptomen van tuberculose hebben 

ontwikkeld en de ziekte dus niet hebben. 

Deze door de mens geproduceerde, voor 

tuberculose karakteristieke immuunstoffen 

noemen we tbc-biomarkers. 

Onderzoek in diverse Afrikaanse landen 

(Ethiopië, Gambia, Namibië, Oeganda en 

Zuid-Afrika) onder personen met sympto-

men van tuberculose (koorts, aanhoudend 

hoesten, gewichtsverlies, afwijkingen op 

thoraxfoto’s) heeft aangetoond dat we op 

basis van een combinatie van zes biomar-

kers in serum tbc-patiënten kunnen onder-
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scheiden van patiënten in dezelfde regio 

met andere aandoeningen aan de lucht-

wegen (sensitiviteit 91,3%; specificiteit 

73,3%). 

Triage met een strip
Een test gebaseerd op deze biomarkers 

die patiënten categoriseert in ‘mogelijk 

tuberculose’ of ‘tuberculose uitgesloten’ 

(triage) kan kostenbesparend werken 

doordat onnodige verwijzingen naar dure 

diagnostische methoden (GeneExpert) 

worden voorkomen. Triage-testen die 

niet op sputum zijn gebaseerd en snel ter 

plekke (point of care) gebruikt kunnen 

worden om tuberculose uit te sluiten zijn 

daarom essentieel. De lagere complexiteit 

en kosten van zulke testen maken initiële 

diagnose toegankelijker en kunnen zo de 

diagnostiek aanzienlijk versnellen.

De afgelopen drie jaar hebben twee afde-

lingen van het Leids Universitair Medisch 

Centrum (LUMC) in samenwerking met de 

Stellenbosch Universiteit in Kaapstad een 

eerste versie van zo’n triagetest ontwikkeld 

met subsidie van de Europese Commissie 

(EDCTP: European & Developing Countries 

Clinical Trial Partnership). Het betreft een 

zogenaamde ‘lateral flow’ (LF) of ‘dipstick’-

test, die qua uitvoering vergelijkbaar is met 

bijvoorbeeld een zwangerschapstest: het 

te testen monster (bloed, serum, urine et 

cetera) wordt op een stripje gebracht en 

geeft na enige tijd via een gekleurd bandje 

op de strip aan of de test positief dan wel 

negatief is.

Automatische analyse
De test detecteert zes verschillende 

biomarkers. Hiertoe zijn op vaste posities 

op de strip zes antilichamen geplaatst 

die elk specifiek zijn voor één van de zes 

individuele biomarkers (zie de Figuur). 

Een zeer gevoelig luminescent label dat 

met infraroodlicht gekwantificeerd kan 

worden, geeft de hoeveelheid biomarker 

in het geteste monster nauwkeurig weer. De 

volledige analyse van de strip en uitkomst 

van de test verloopt automatisch via een 

goedkope, draagbare (lichtgewicht) scanner. 

De robuuste, gebruikersvriendelijke LF- 

testen zijn zodoende niet afhankelijk van 

geavanceerde analytische laboratorium-

apparatuur maar worden toch objectief en 

kwantitatief geanalyseerd zodat menselijke 

interpretatiefouten van het testresultaat 

uitgesloten zijn. 

Sensitieve test
Het bijzondere aan deze nieuwe test is dat 

op een enkele strip in één en hetzelfde 

klinische monster zes biomarkers tegelij-

kertijd kwantitatief gemeten worden zodat 

ook onderlinge verhoudingen (concen-

traties) tussen biomarkers mee kunnen 

worden gewogen in de testuitslag. Deze 

Multi-Biomarker Test (MBT) is in 2018 

geëvalueerd in een pilotstudie in vijf Afri-

kaanse landen (Ethiopië, Gambia, Namibië, 

Oeganda en Zuid-Afrika) in sera van 264 

mensen (18% hiv-positief) met respiratoire 

aandoeningen die een ziekenhuis bezoch-

ten met klachten die kunnen passen bij 

tuberculose.

Vingerprikbloed
De laatste stap in de ontwikkeling van de 

MBT is het gebruik van vingerprikbloed 

in plaats van veneus bloed als klinisch 

monster. Het voordeel hiervan is dat er 

geen getraind medisch personeel meer 

nodig is voor de bloedafname. Zo kan 

een test uitgevoerd worden in een peri-

fere kliniek, waar de meeste tbc-screening 

daadwerkelijk plaats vindt, zonder dat 

er een laboratorium aan te pas hoeft te 

komen. 

In 2019 zal de MBT-strip uitgebreid 

worden geëvalueerd in vingerprikbloed in 

prospectieve cohorten in perifere klinieken 

van de vijf genoemde Afrikaanse landen.

Figuur. Schematisch overzicht van het eindproduct van de Multi-Biomarker Test (MBT) op basis van zes biomarkers

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.

Introduction
Inexpensive rapid screening tests  applicable at the 
point-of-care (POC) are vital to combat 
tuberculosis. Particularly, minimally invasive, non-
sputum-based biomarker tests for all TB forms can 
help control transmission. The ScreenTB 
consortium aims at development of a POC test 
with sensitivity >90%, specificity 75%, NPV 96% 
based on detection of multiple serum biomarkers 
in fingerstick blood.
Availability of such tests would significantly 
accelerate and streamline diagnostic approaches, 
improve cost-efficiency and decrease unnecessary 
costly GeneXpert referrals.

Methods
Based on a 6 biomarker signature1,2 identified within 
the AE-TBC consortium, a novel  lateral flow (LF) 
format was developed within the ScreenTB 
Consortium allowing quantitative measurement of up 
to 6 serum proteins simultaneously on 1 strip. 
These Multi Biomarker Test (MBT) strips contain 
individual capture lines for selected analytes 
composing a biosignature that differentiates TB 
patients from other respiratory diseases (ORD) 
in the same geographical setting. 

Methods
Quantitative signals are recorded with a low-cost, 
handheld reader compatible with the applied 
luminescent up-converting particle (UCP) label3,4.
Biomarker selection for application on MBT strips 
and algorithms to distinguish TB and ORD are flexible.

Results TB vs ORD 
Results obtained with MBT strips correlate well 
with ELISAs and singleplex LF strips for each 
marker. 
Using LF tests for 4 selected biomarkers sensitivity 
and specificity achieved were 90% and 84%, 
respectively based on a  South-African cohort. 

Results treatment
TB treatment was assessed by MBT strips for 6 
markers in serum before (M0), at 2 (M2) and at 6 
months (M6) treatment.
Most markers were reduced during treatment. 
This indicates that MBT strips can be used for 
monitoring treatment. 

Discussion
Multiplex LFAs will enable the assessment of 
serum biomarker signatures in TB endemic 
areas.  
The UCP-LFA is a high sensitivity, low-
complexity test that can be used by first-
contact health care providers in the 
community to rule out TB when the result is 
negative whereas individuals with a positive 
result require further evaluation with a 
confirmatory test (i.e. GeneXpert). 
. 
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