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Deze dia-indeling is zo 
gemaakt dat zelf een 
afbeelding kan worden 
geplaatst. 
 
Klik met de 
rechtermuisknop in de 
achtergrond en kies 
Achtergrond opmaken. 
Klik op Opvulling met figuur 
of bitmappatroon en dan op 
Bestand. 
Kies de afbeelding en klik 
op Invoegen, daarna op 
Sluiten. 
 
Klik niet op overal 
toepassen, omdat dan de 
achtergrond van alle dia’s 
wordt aangepast. 
Met Ctrl+Z kan dit hersteld 
worden.  
 
Voor het mooiste resultaat 
is de verhouding 1024 x 768 
pixels.  Dit zorgt ervoor dat 
de foto in de achtergrond 
scherp wordt, en niet 
vervormt. 
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using modern RNA- and DNA-based 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Introduction 
 

 Increasing antimicrobial resistance (AMR) in Neisseria 

gonorrhoeae 

 

 Culture replaced by nucleic acid amplification test (NAAT) 
– AMR testing using NAAT still limited 

– Many infections are asymptomatic 

 

 Use test of cure (TOC) to monitor treatment outcome 
– Previously based on culture 

– Evidence for timing with modern NAATs limited 
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Study design 

 Aim: assess timing of TOC using modern RNA- and 

DNA-based NAATs 

 

 Design: prospective cohort study 

 

 Patients STI Clinic Amsterdam; March-October 2014 
– Ano-genital gonorrhoea 

– Receiving routine treatment:  
- Ceftriaxone 500 mg intramuscular 

- Chlamydia: plus azithromycin or doxycycline 

 

 Required sample size: 80 patients 

– Similar numbers of urethral, vaginal and rectal infections 
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Study procedure 

 Self-collection of swabs or urine 

1. RNA-based NAAT: Aptima Combo 2 assay 

2. DNA-based NAAT: Cobas 4800 NG/CT assay 

 

 Samples collected: 

– Pre-treatment 

– Daily for 28 days following treatment 

 

 Study diary: 

– Sexual contact and condom use 

– Intra-vaginal or rectal douching 
 

 Return visit within 35 days 
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Definitions 
 Clearance: 3 consecutive negative test results 

 

 

 Reinfection:  

– ≥ 3 consecutive positive test results after clearance 

  AND 

– At least one sample positive for both RNA and DNA 

 

 

 Intermittent positive results (“Blips”):  

– Positive test result after clearance 

  AND 

– Not meeting criteria for reinfection 
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 Bachmann et al. J Clin Microb 2002 
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Table 1 – Baseline characteristics (n=62) 

 Characteristics N (%) 

Anatomical site 

Urethra 20 (32%) 

Rectum 21 (34%) 

Vagina 21 (34%) 

Sexual risk group   

MSM 35 (56%) 

Hetero male 6 (10%) 

Female 21 (34%) 

Median age, in years (IQR) 25 (22-35) 

C. trachomatis 23 (37%) 

Symptoms or signs 37 (60%) 

Median RLU value (range) 1227 (567-1350) 

Median CT value (range) 29 (24-38) 

Treatment at inclusion   

Ceftriaxone mono-therapy 23 (37%) 

Ceftriaxone + azithromycin 27 (44%) 

Ceftriaxone + doxycycline 12 (19%) 
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Table 2 – Behaviour after inclusion 

  

Characteristics 

Total 

n (%) 

Urethra 

n (%) 

Rectum 

n (%) 

Vagina 

n (%) 

  

P 

Patients 62 20 21 21   

Median no. of samples (range) 27 (20-28) 28 (25-28) 28 (20-28) 27 (20-28) 0.01 

Rectal/vaginal douching 11 (26%) - 7 (33%) 4 (19%) 0.29 

Unprotected sexual contact 17 (27%) 4 (20%) 5 (24%) 8 (38%) 0.39 
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Table 2 – Behaviour after inclusion and clearance of N. gonorrhoeae 

  

Characteristics 

RNA (n=61) 

n (%) 

DNA (n=61) 

n (%) 

Patients with blips 6 (10%) 10 (16%) 

Samples at risk for blip 1308 1285 

Number of blips 11 (0.8%) 19 (1.5%) 

Mean RLU/CT-value (range) 221 (91-463) 38 (35-40) 

Unprotected sex <48 hours 0 (%) 2 (3%) 

Blips 

 Logistic regression analysis: no association sex and blips 

 

 Univariate association with: 

– Chlamydia trachomatis co-infection (RNA only) 

– Ceftriaxone MICs >0.016 mg/L 
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Conclusions 
 

 Median time to clearance: 2 days  

 100% clearance 

– RNA: 7 days 

– DNA: 15 days 

 

 Associated: Sexual risk group / anatomical site / treatment 

 

 

 

 Blips after clearance occur 

– RNA: 0.8% of samples 

– DNA: 1.5% of samples 

 

 No association with sexual contact 
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Discussion 

 Time to clearance similar to previous research 

– Different molecular tests 

 

 

 Limitations: 

– Single centre study 

– No pharyngeal samples 

– Limited power for associations clearance and blips 

 

 

 Interpretation of blips unclear: viable organism? 
– Significant difference RLU/CT-value pre-treatment 
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Clinical recommendation 

         Timing for TOC in ano-genital gonorrhoea 

 

 

 RNA (Aptima Combo 2):  after 7 days  

 

 DNA (Cobas 4800):   after 14 days 
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