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Inleiding 

• Parasitaire ziekte: protozoa 

– Klasse: Haemosporidea 

– Genus: Plasmodium 

– Species gerelateerd aan de mens 

• P. falciparum 

• P. vivax 

• P. ovale 

• P. malariae 

• P. knowlesi (zoonotic malaria) 

• Vector: vrouwelijke Anopheles mug 

• Gastheer: mens, (aap) 

• Epidemiologie  

– 250 106 gevallen per jaar 

– +/- 1 106 dodelijke gevallen per jaar 

 

 

 



Geografische verspreiding 

• In origine: wereldwijde verspreiding 

• Europa: uitgeroeid (België: 1938) 

• P. falciparum: kosmopolitisch, tropische landen: 

Afrika, C- en Z-Amerika, Z- en ZO-Azië 

• P. vivax: tussen zomer isothermen 20°C in 

noordelijke en zuidelijke hemisfeer 

• P. ovale: vnl. C- en W-Afrika 

• P. malariae: tropisch Afrika, N-Afrika 

• Hoogte < 2000 m 

 

 

 

 

 



Geografische verspreiding 



Geografische verspreiding 

• P. vivax:  

– herkent geen RBC zonder Duffy bloedgroep Ag 

– Niet in W- en C-Afrika 

 

 

 

 

 



Cyclus 



Evolutie parasitemie 

• oorzaak pathologie: asexueel erythrocytaire cyclus 

• Geïnfecteerde RBC met trofozoiet 

• Maturatie tot schizont en merozoieten vrijlaten nieuwe cyclus  

• Barsten van geïnfecteerde RBC = malariasymptomen: 

koortsaanval, hoofdpijn, myalgie, malaise 

• Duur van de erythrocytaire cyclus = periodiciteit koorts 

 

 

 

 

 

• ! Koorts pas na bereiken klinische drempel parasitemie  

 

 

 

 

 

 

P. 

knowlesi 

P. 

falciparum 

P. ovale P. vivax P. 

malariae 

Duur 

erythrocytaire 

cyclus (u) 

24 24-48 48 48 72 



Evolutie parasitemie 

• oorzaak pathologie: asexueel erythrocytaire cyclus 

• Geïnfecteerde RBC met trofozoiet 

• starten 

• Barsten van geïnfecteerde RBC = malariasymptomen: 

koortsaanval 

• Duur van de erythrocytaire cyclus = periodiciteit koorts 

 

 

 

 

 

• ! Koorts pas na bereiken klinische drempel parasitemie  

 

 

 

 

 

 



Malaria diagnose 

• Detectie Plasmodium mbv microscopie 

– Dikke druppel 

– Bloeduitstrijkpreparaat 

– Kwantitatieve buffy coat 

• Detectie antigenen Plasmodium 

• Moleculaire diagnostiek 

• Detectie antistoffen tegen Plasmodium 

• Hematologische automaten 

– Research 

– Hemozoïne pigment in monocyten/neutrofielen 

– DNA in RBC 

 

 

 

 

 

 



Malaria diagnose 

• Detectie Plasmodium mbv microscopie 

– Dikke druppel 

• Kleuring met Giemsa 

• Aangewezen bij lage parasitemieën: concentratietechniek 

• 20 X sensitiever dan bloeduitstrijkje 

• Detectielimiet: 5-100 plasmodia per µl bloed 

• Bloed via vingerprik of uit EDTA tube  snel defibrineren 30-60 sec 

• Goed laten drogen, geen fixatie 

• pH heel belangrijk: 7,2 (7,0-7,4) 

• 10 min observeren 

 

– Bloeduitstrijkpreparaat 

• May-Grünwald Giemsa kleuring 

• voor species identificatie 

 

 

 

 

 



Malaria diagnose 

 

 

 

 

 



Malaria diagnose 

 

 

 

 

 

Dikke druppel met EDTA bloed 



Malaria diagnose 

• 1 parasiet / 100 000 RBC  =  koorts (niet-immune 

persoon)  =  25 - 50 parasieten / L 

 

 

 

 

 

RBC in  

100 velden 

WBC in 100 

velden 

Onderzocht 

volume in 100 

velden 

Gevoeligheid bij 10 

min onderzoek 

May-Grünwald 

uitstrijk 
80.000 125 0.010-0.016 µL 

100-300 

parasieten/µL 

Dikke druppel gelyseerd 2500 0,25-0,31 µL 10-20 parasieten/µL 

Wéry M, 1995, Protozoologie médicale 



Malaria diagnose 

• Detectie Plasmodium mbv microscopie 

– Dikke druppel 

– Bloeduitstrijkpreparaat 

– Kwantitatieve buffy coat 

• Detectie antigenen Plasmodium 

• Moleculaire diagnostiek 

• Detectie antistoffen tegen Plasmodium 

• Hematologische automaten 

– Research 

– Hemozoïne pigment in monocyten/neutrofielen 

– DNA in RBC 

 

 

 

 

 

 



Malaria diagnose 

• Detectie antigen 

– Commerciële sneltesten: immunochromatografie 

– Monoclonale antilichamen tegen: 

• Histidine rich protein-2 (HRP-2): glycoproteïne massaal geproduceerd 

door trofozoieten en jonge gametocyten van P. falciparum 
– Persisteert tot 43 dagen na behandeling 

– vb: ICT Malaria Pf test 

• Panmalaria antigenen: aldolase: aanwezig bij alle plasmodium species. 
– vb: Binax NOW malaria test 

• Parasite-specific Lactate DeHydrogenase pLDH: vnl. geproduceerd door 

de asexuele vormen, alle plasmodium species (incl P. knowlesi - 

McCutchan TF et al, EID 2008;14:1750) 
– vb: Optimal, Diamed 

  

 

 

 

 

 



Malaria diagnose 

• Detectie antigen 

– Beperkingen van malaria rapid diagnostic tests 

• Detectielimiet: 
1. P. falciparum:  100 parasieten /µL 

» Target = sensitiviteit van 95% zo 100 parasieten/µL 

        Andere Plasmodium species: 500 parasieten/µL 

2. HRP-2: licht betere performantie dan pLDH 

» ! P. falciparum: HRP-2 mutaties 

» Lee N. et al. 2006. JCM., 44:2773-2778 

3. P. falciparum > P. vivax > P.ovale/P. malariae 

• Prozone effect 
– Fout negatieve resultaten bij hoge parasitemieën 

– Hoe vermijden?  

» Bekijk steeds dikke druppel 

» Doe steeds HRP-2 en pLDH of aldolase 

» Bij lage bloedplaatjes  ‘second look’ dikke druppel 

• Tijdsafhankelijk effect 
– Uitgestelde aflezing kan vals positieve (aspecifieke) resultaten geven 

  respecteer de aangegeven afleestijd 

 

 

 

 

 

http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria/find_activities/product_testing/malaria-rdt-

product-testing/index.jsp  

http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria/find_activities/product_testing/malaria-rdt-product-testing/index.jsp
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http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria/find_activities/product_testing/malaria-rdt-product-testing/index.jsp
http://www.finddiagnostics.org/programs/malaria/find_activities/product_testing/malaria-rdt-product-testing/index.jsp


Malaria diagnose 

• Detectie antigen 

– Wat leert een malaria rapid diagnostic test? 

 

• Al dan niet malaria 

 

• Differentiatie P. falciparum  versus P. non-falciparum 

 

• Parasitemie: niet semikwantitatief te interpreteren adhv intensiteit lijn  

 

• ALTIJD samen met microscopie 

 

 

 

 

 

 



Malaria diagnose 

• Detectie Plasmodium mbv microscopie 

– Dikke druppel 

– Bloeduitstrijkpreparaat 

– Kwantitatieve buffy coat 

• Detectie antigenen Plasmodium 

• Moleculaire diagnostiek 

• Detectie antistoffen tegen Plasmodium 

• Hematologische automaten 

– Research 

– Hemozoïne pigment in monocyten/neutrofielen 

– DNA in RBC 

 

 

 

 

 

 



Malaria diagnose 

• Moleculaire diagnostiek: RT-PCR 

– Voordelen: 

• Grootste sensitiviteit en specificiteit 

– Toepassing: 

• Confirmatie van een menginfectie 

• Confirmatie van een twijfelachtige microscopie 

• Lage parasitemieën bij partieel behandelde patiënten 

• Research: nieuwe Plasmodium soorten – resistentie 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is zjm0030411110001.jpg [Object name is zjm0030411110001.jpg]&p=PMC3&id=356834_zjm0030411110001.jpg


Malaria diagnose 

• Detectie Plasmodium mbv microscopie 
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Malaria diagnose 

• Serologie: detectie van antistoffen 

 

– Technieken: 

• ELISA 

• Indirecte immuunfuorescentie 

 

– Toepassing: 

• Selectie bloeddonoren 

• Klinisch verdacht geval en herhaaldelijk negatieve dikke druppel 

• Confirmatie vroeger vermoedde malaria-aanvallen 

 

 

 

 

 

 



Malaria diagnose 

• Detectie Plasmodium mbv microscopie 

– Dikke druppel 

– Bloeduitstrijkpreparaat 

– Kwantitatieve buffy coat 

• Detectie antigenen Plasmodium 

• Moleculaire diagnostiek 

• Detectie antistoffen tegen Plasmodium 

• Hematologische automaten 

– Research 

– Hemozoïne pigment in monocyten/neutrofielen 

– DNA in RBC 

 

 

 

 

 

 



Microscopie 

 

 

• Gouden standaard 

– Detectie in dikke druppel 

– Species identificatie in bloeduitstrijkpreparaat 

 

– Intraspecies variatie is een kenmerk van de malaria parasiet 

 geen twee stammen van hetzelfde species zijn identiek 

 
 

 

 

 

 

 



Microscopie 

• Aandachtspunten bij microscopisch onderzoek 

 

– Percentage geïnfecteerde RBC 

– Ringstadium 

– Trofozoiet 

– Schizont: aantal merozoieten: 2 (jong) – 24 

– Gametocyten: vorm (sikkelvorm – rond) 

– Korreling: Schüffner, Maurer 

– Pigment 

 

 
 

 

 

 

 

 



Microscopie - bloeduitstrijk 

 

 
 

 

 

 

 

 

P. falciparum P. vivax P. ovale P. malariae 

Type RBC Normale vorm/grootte Groot en 

vervormd 

Variabel volume 

(ovaal/uitgerokken) en 

vervormd (uitgerafeld) 

Normaal tot 

klein 

Granulen Maurer vlekken 

(pH=8) 

Schüffner 

granulatie in 

oude 

geparasiteerde 

RBC 

Schüffner granulatie in 

bijna alle 

geparasiteerde RBC 

 

/ 

Stadia Meestal trofozoieten 

uitzonderlijk 

schizonten/gametocyt

en 

Alle stadia 

tegelijkertijd 

Alle stadia tegelijkertijd 

 

Alle stadia 

tegelijkertijd 

 

Parasitemie Tot 2*106/µL bloed 

>50% 

Tot 200.000/µL 

2-4% 

Tot 200.000/µL 

2-4% 

Tot 50.000/µL 

1% 



Microscopie - bloeduitstrijk 

 

 
 

 

 

 

 

 

P. falciparum P. vivax P. ovale P. malariae 

Trofozoiet Fijne jonge trofozoiet 

Ringvormig 

Accolé vorm 

Polyparasitisme 

1-2 kernen 

Typische amoeboïde 

oude trofozoiet 

Nemen volledige 

RBC in 

 

Typische amoeboïde 

Oude trofozoiet 

Nemen niet 

volledige RBC in 

 

Bandvorm 

trofozoiet 

Hemozoïne 

pigment 

Schizont Niet in perifeer bloed 12-24 kernen 

Meestal 16 

Nemen bijna 

volledige RBC in 

4-16 kernen 

Nemen niet 

volledige RBC in 

6-12 kernen 

Meestal 8 

Pigment soms 

centraal 

(bloemvorm) 

Nemen 

volledige RBC in 

Gametocyt banaanvorm Rond/ovaal rond rond 



Microscopie - bloeduitstrijk 

 

 
 

 

 

 

 

 



P. falciparum – dikke druppel 

Courtesy A. Wilcox,  

U.S. Department of Health,  

Education and Welfare. 1960.   

ringvormige 

trofozoieten 

gametocyten 



P. falciparum – dikke druppel 

Ovale RBC met ringvorm 



P. falciparum – dikke druppel 



P. falciparum – bloeduitstrijk 

Courtesy Lamy LH   



P. falciparum – bloeduitstrijk 

4 ringvormen 



P. falciparum – bloeduitstrijk 

Polyparasitisme 

Accolé-vorm 



P. falciparum – bloeduitstrijk 

Polyparasitisme 



P. falciparum – bloeduitstrijk 

Schizont met 

geclumped pigment 

Zware infectie 



P. falciparum – bloeduitstrijk 

gametocyt 

ringvorm 



P. vivax – dikke druppel 

Courtesy A. Wilcox,  

U.S. Department of Health,  

Education and Welfare. 1960.   

Amoeboïde 

trofozoieten 

Jonge 

schizont 

mature 

schizont 

microgameto

cyt 



P. vivax – dikke druppel 

Trofozoiet met Schüffner 

granulatie 



P. vivax – bloeduitstrijk 

Courtesy Lamy L.H. 

 



P. vivax – bloeduitstrijk 

Jonge schizont 

Amoeboïde trofozoieten 

Ringvormen 



P. vivax – bloeduitstrijk 

Oudere ring 

Amoeboïde trofozoiet 

Schüffner stippeling 



P. vivax – bloeduitstrijk 

Amoeboïde trofozoiet 

Ovale gametocyt 

Schüffner stippeling 



P. vivax – bloeduitstrijk 

Schizont met vele 

merozoieten, vergrote RBC 



P. ovale – dikke druppel 

Jonge shizont met Schüffner 

stippeling 



P. ovale – bloeduitstrijk 

Courtesy Lamy L.H. 

 



P. ovale – bloeduitstrijk 

Ovale RBC met ringvorm 



P. ovale – bloeduitstrijk 

Uitgerafelde en vergrote 

RBC met ringvorm 



P. ovale – bloeduitstrijk 

uitgerafelde RBC met 

amoeboïde trofozoieten 



P. ovale – bloeduitstrijk 

Gametocyt, neemt RBC niet 

volledig in 



P. ovale – bloeduitstrijk 

Jonge schizont met 2 kernen en 

pigment 



P. malariae – dikke druppel 

Courtesy A. Wilcox,  

U.S. Department of Health,  

Education and Welfare. 1960.   

kleine 

trofozoieten 

Groeiende 

trofozoieten 

mature 

trofozoiet 

Immature 

schizonten 

Mature 

schizonten 



P. malariae – bloeduitstrijk 

Courtesy Lamy L.H. 

 



P. malariae – bloeduitstrijk 

Compacte ringvorm met 

zwart pigment, soms 

aanwezig 



P. malariae – bloeduitstrijk 

Bandvorm trofozoieten 



P. malariae – bloeduitstrijk 

Ronde gametocyt, de RBC 

volledig innemend 



P. malariae – bloeduitstrijk 

Mature schizont met 10 

kernen, marguerite vorm 



• Vroege trofozoieten: 

• Ringvormen cfr P. falciparum 

• Soms polyparasitisme 

• Soms twee chromatinekorrels 

 

P. knowlesi – bloeduitstrijk 



• Late trofozoieten: 

• Vullen max 2/3 van de RBC 

• Compact niet amoeboïd cytoplasma 

• Soms bandvormen 

• Cfr. P. malariae 

 

P. knowlesi – bloeduitstrijk 



• Schizonten: 

• Centrale cluster van 16 merozoieten 

• Mature schizonten vullen niet volledig de RBC 

 

P. knowlesi – bloeduitstrijk 



• Late trofozoieten en schizonten: 

• Dens gepigmenteerd met donkere korrels 

 

P. knowlesi – bloeduitstrijk 



• Gametocyten: 

• Gelijkaardig aan deze van P. malariae 

• Rond, vullen merendeel van de RBC 

• Verspreid malaria pigment 

 

 

P. knowlesi – bloeduitstrijk 



• Late trofozoieten en schizont geïnfecteerde RBC 

worden frequent vastgesteld in bloeduitstrijk 

• Niet vergrote RBC 

• Geen (Schüffner)stippeling 

• Cfr. P. malariae: 

 

 

P. knowlesi – bloeduitstrijk 



Conclusie 

Courtesy Gentilini M. & Duflo B. 



Conclusie 

Courtesy Gentilini M. & Duflo B. 

2. Plasmodium vivax 

3. Plasmodium  

falciparum 

4. Plasmodium  

malariae 

5. Plasmodium  

ovale 
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