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Samenvatting

Malaria is een van de leidende oorzaken van ziekte in tropische landen. Infectie met 

Plasmodium falciparum is de ernstigste vorm van malaria. Deze vorm van malaria 

treft voornamelijk kinderen jonger dan 5 jaar in Afrika ten zuiden van de Sahara. In 

deze leeftijdsgroep kan malaria gecompliceerd worden door ernstige bloedarmoede, 

uitputting, vermindering van het bewustzijn, lage bloedsuikerspiegels, verzuring 

(metabole acidose)  en toevallen. Hersenmalaria is de ernstigste neurologische 

uitingsvorm van malaria.

Wereldwijd gezien zijn koortsstuipen de meest voorkomende vorm van toevallen. 

Bij daarvoor gevoelige kinderen worden de meeste koortsstuipen veroorzaakt door 

ontstekingen zoals die van de luchtwegen, van de oren of van de maag of de darmen. 

Merendeels zijn het kortdurende, enkelvoudige toevallen die zelden overgaan in een 

zogeheten “status epilepticus”. De uiteindelijke afloop is gunstig. Maar in tropische 

landen komen plotselinge toevallen wellicht vaker voor en daar is malaria tropica (infectie 

met P. falciparum) een belangrijke oorzaak. Malaria tropica is in verband gebracht met 

meer dan 50% van de toevallen van kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen. 

Hoewel toevallen die met malaria verband houden zich voordoen in de context van 

een koortsende ziekte, zijn het patroon en de afloop anders dan die van eenvoudige 

koortsstuipen. De sterfte is hoger en beschadiging van zenuwcellen zich uitend als 

neurologische uitval, epilepsie of langdurige neurologische en cognitieve beperkingen 

is beschreven in percentages oplopend tot 24 % van de kinderen. Een slechte afloop 

doet zich voor bij kinderen met cerebrale malaria maar ook  bij kinderen met minder 

ernstige vormen van malaria, bijvoorbeeld met veelvuldige of gecompliceerde toevallen. 

Hoofdstuk 1 betreft een samenvatting van de klinische manifestaties van malaria bij 

Afrikaanse kinderen en onderzoeken van met malaria samenhangende toevallen.

Er is onvoldoende kennis van de risicofactoren en uitlokkende momenten van 

toevallen bij acute P. falciparum-infectie Wij weten niet hoe belangrijk dit is voor de 

openbare gezondheidszorg en we kennen de mechanismen niet waardoor schade aan 

zenuwcellen ontstaat. In dit proefschrift heb ik een schatting gemaakt van de bijdrage 

van malaria tropica aan het totaal van de acute toevallen bij kinderen die leven in een 

goed omschreven gebied in Kilifi aan de Keniaanse kust. Ik onderzocht enkele van de 

risicofactoren voor toevallen en neurologische en cognitieve beperkingen zoals gezien 

na lange termijn. Ik keek naar mogelijke mechanismen van schade aan zenuwcellen. 

Tenslotte onderzocht ik de mogelijkheid van neuro-protectie om de ontwikkeling van 

schade aan de zenuwcellen te voorkomen.
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Incidentie van acute toevallen en van met malaria samenhangende 

toevallen bij kinderen

Om de incidentie van acute toevallen in het onderzoeksgebied te bepalen, bestudeerden 

we de gegevens van alle kinderen van 0 tot 13 jaar die in een periode van 2 jaar werden 

opgenomen in het Kilifi District Ziekenhuis met acute toevallen. De noemer van de 

bevolking werd bepaald uit de bevolkingstelling van het onderzoeksgebied. Toevallen 

werden gemeld bij 900/4 921 (18,3%) kinderen en tenminste 98 hadden een status 

epilepticus. De incidentie van acute toevallen bij kinderen van 0 tot 13 jaar was 425/100 

000/jaar en 879/100 000/jaar bij kinderen jonger dan 5 jaar. Meer dan 80% van de toevallen 

hielden verband met ontstekingen. Neonatale sepsis (28/43 [65,1%]) en malaria tropica 

(476/821 [58,0%]) waren de belangrijkste ziekten die verband hielden met toevallen, 

respectievelijk bij neonaten en kinderen vanaf de leeftijd van 6 maanden. P. falciparum-

infectie was ook de belangrijkste ziekte die verband hield met status epilepticus. Andere, 

met toevallen geassocieerde ziekten waren pyogene meningitis, luchtweginfecties en 

gastroenteritis. De conclusie van het onderzoek luidde dat malaria de belangrijkste 

oorzaak is van acute toevallen bij kinderen levend in dit gebied en dat de meeste van de 

belangrijke oorzaken van toevallen ziekten zijn die voorkómen kunnen worden binnen 

bestaande volksgezondheidsprogramma’s (hoofdstuk 2). 

Gebruikmakend van een gegevensbestand van alle opnames van kinderen uit het 

onderzoeksgebied van 1992 to 2004, een periode van 13 jaar, schatten wij dat minimaal 1 

156 kinderen jonger dan 5 jaar per 100 000 jaarlijks een hersenbeschadiging ondergingen 

door malaria. Aantasting van het centrale zenuwstelsel uitte zich meestal door toevallen 

(incidentie 911 per 100 000 per jaar). De incidentie was lager bij kinderen ouder dan 5 

jaar [3]. Omdat geen rekening is gehouden met kinderen in het onderzoeksgebied die het 

district ziekenhuis niet bezochten, zijn deze incidentiegegevens een absoluut minimum. 

Uit eerdere schattingen weten wij dat twee derde van de sterfte van kinderen jonger 

dan 5 jaar in het onderzoeksgebied zich voordoet buiten het ziekenhuis. Het verschil in 

incidentie tussen de twee studies suggereert dat er een daling is opgetreden in incidentie 

van acute toevallen. Deze daling kan deels verklaard worden door een daling van 

het aantal gevallen van malaria. Malaria was in 1996 geassocieerd met 66,5% van de 

toevallen in Kilifi District Ziekenhuis; in de jaren 2005-6 daalde dit tot 53,7%.

Risicofactoren en uitlokkende momenten van toevallen bij kinderen 

met malaria

De oorzaken van toevallen bij kinderen met malaria tropica zijn niet goed bekend. 

Wij vormden de hypothese dat naast een factor in de parasiet die aanleiding geeft 

tot toevallen, een genetische aanleg voor toevallen een rol zou kunnen spelen. Deze 

aanleg zou kunnen bestaan uit in de tropen gewoonlijk voorkomende kenmerken of 
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polymorphismen van enkelvoudige nucleotiden in ionen kanalen. Toevallen zouden 

kunnen worden veroorzaakt door metabole stoornissen of co-infecties met virussen. 

Bovendien zou de drempel voor toevallen verlaagd kunnen zijn door tekorten aan 

micronutriënten als ijzer en zink.

Om deze hypothesen te onderzoeken vergeleek ik de kinderen met toevallen die 

beschreven zijn in hoofdstuk 2 met in het ziekenhuis opgenomen kinderen zonder 

toevallen. Bovendien maakte ik gebruik van een groot retrospectief cohort kinderen met 

malaria, opgenomen tussen 1992 en 2004 (hoofdstuk 4) om enkele risicofactoren voor 

toevallen te onderzoeken. Van alle ziekten was malaria het vaakst geassocieerd met 

acute toevallen bij kinderen van 6 maanden en ouder en malaria was verantwoordelijk 

voor meer dan 50% van alle toevallen. Het mediane aantal toevallen bij kinderen met 

malaria was twee maal hoger dan het aantal bij kinderen met andere oorzaken. De 

toevallen bij kinderen met malaria duurden langer en deze kinderen hadden vaker een 

status epilepticus. Hoewel toevallen ook bij een lage parasitemie werden gezien nam het 

aantal patiënten met toevallen toe in relatie tot de parasitemie. Kinderen met toevallen 

waren ouder en hadden vaker toevallen gehad in het verleden (hoofdstukken 2 en 4). 

Het is bekend dat er een genetische gevoeligheid bestaat voor toevallen en een aantal 

polymorphismen is in verband gebracht met het ontstaan van koortsstuipen [4]. Enkele 

vaak in de tropen voorkomende polymorphismen beïnvloeden de klinische presentatie 

van malaria tropica [5]. Om het verband tussen twee zeer vaak voorkomende genetische 

kenmerken en de hoge incidentie van acute toevallen in dit gebied te bepalen, onderzocht 

ik polymorphismen in het haptoglobine en α-globine gen. Het HP2-2 polymorphisme 

van het haptoglobine gen is geassocieerd met epilepsie en gedacht wordt dat individuen 

met α-thalassaemie een ander metabolisme van ijzer hebben waardoor het risico 

op toevallen is toegenomen. De proporties van kinderen met toevallen (cases) en van 

kinderen zonder toevallen (controles) met het HP2-2 genotype waren gelijk en ook vond 

ik geen verschil tussen cases en controles wat betreft deleties in het α-globine gen. Bij de 

kinderen met toevallen waren HP2-2 polymorphisme en deleties in hetα-globine gen niet 

geassocieerd met een verandering in het type, het aantal of de duur van de toevallen en 

ook niet met het resultaat van de behandeling (hoofdstuk 3). Dit onderzoek suggereert 

dat HP2-2 genotype en α-thalasaemie geen risicofactoren vormen voor acute toevallen, 

dit in tegenstelling tot idiopathische gegeneraliseerde epilepsie waarbij HP2-2 genotype 

betrokken kan zijn bij de chronische vorm van toevallen,.
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Toevallen en abnormale, verkrampte lichaamshouding 

(o.a. opisthotonus) bij kinderen met cerebrale malaria

Cerebrale malaria is de ernstigste neurologische complicatie van malaria. Een 

verkrampte lichaamshouding, bijvoorbeeld opisthotonus (met het hoofd en de hielen 

gespannen, achterovergebogen) komt vaak voor maar de etiologie en pathogenese zijn 

niet bekend. Verhoogde intracraniële druk is een bekende oorzaak van opisthotonus 

en deze is beschreven bij cerebrale malaria bij Afrikaanse kinderen [6]. Toevallen 

zijn ook beschreven bij meer dan 60% van de patiënten met acute niet-traumatische 

encephalopathieën en opisthotonus. The hypothese dat opisthotonus veroorzaakt zou 

kunnen worden door toevallen of een uitingsvorm is van toevallen heeft geleid tot 

gebruik van anticonvulsiva als behandeling. Er is weinig bewijs ter ondersteuning van 

deze behandeling. In hoofdstuk 5 beschrijven wij retrospectief statusonderzoek naar 

risicofactoren voor verkrampte lichaamshouding bij kinderen met cerebrale malaria. 

Deze werd gezien bij 163 (39,1%) patiënten en was geassocieerd met tekenen van 

toegenomen intracraniële druk zoals gezien bij fundoscopie. Bovendien waren ernstige 

uitingen van verkrampte lichaamshouding, met name opisthotonus geassocieerd 

met terugkeer van toevallen. Bij 19 van de 31 patiënten (61,3%) die stierven waren er 

tekenen die herseninklemming suggereerden en bij degenen die overleefden waren 

er vaker neurologische restverschijnselen. Het onderzoek duidt erop dat verhoogde 

intracraniële druk de belangrijkste oorzaak zou kunnen zijn voor abnormale, verkrampte 

lichaamshouding bij kinderen met cerebrale malaria en het verband met toevallen zou 

kunnen berusten op verhoogde intracraniële druk die de bloedtoevoer naar gebieden 

waar de toevoer al beperkt is, nog verder doet afnemen [7].

Continue elektro-encefalografische monitoring en toevallen bij 

cerebrale malaria.

Toevallen komen vaak voor bij kinderen met cerebrale malaria en multipele toevallen zijn 

een risicofactor voor een slechte afloop .Continue registratie van het elektro-encefalogram 

(EEG) bij patiënten in coma, opgenomen op intensive care units heeft getoond dat er een 

hoge incidentie is van niet-convulsieve toevallen die neuronen kunnen beschadigen. In 

dit onderzoek bestudeerde ik de elektro-encefalografische kenmerken van 52 kinderen 

met cerebrale malaria bij wie het EEG continu werd geregistreerd. Ik bestudeerde of deze 

kenmerken verband hielden met de afloop. Het achtergrond-EEG werd gekarakteriseerd 

door zeer langzame golven met hoge amplitude. Honderd negen en veertig klinisch 

manifeste toevallen (40%) en 223 (60%) elektrografische toevallen werden ontdekt bij 20 

(38,5%) kinderen. De meerderheid kwam voort uit een focus. Een hogere frequentie van 

het achtergrond-EEG was geassocieerd met een kortere duur van het coma terwijl een 

asymmetrisch achtergrond-EEG, rhytmische runs en een elektrische status epilepticus 

geassocieerd waren met sterfte of neurologische restverschijnselen. Het onderzoek leidt 
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tot de conclusie dat kinderen met cerebrale malaria en convulsieve status epilepticus 

frequente elektrografische toevallen ondergaan en dat een elektrografische status 

epilepticus geassocieerd is met een slechte afloop. Continue EEG registratie is een 

nuttig instrument om dergelijke toevallen vast te stellen en het EEG bij opname kan 

van prognostische waarde zijn. Dit onderdeel eindigt met hoofdstuk 7, een gedetailleerd 

overzicht van de gepubliceerde literatuur over cerebrale malaria betreffende klinische 

kenmerken, pathogenese en neurologische afloop.

Risicofactoren voor beperkingen op de lange termijn na cerebrale 

malaria en mechanismen van beschadiging van neuronen bij malaria.

Bij kinderen die cerebrale malaria hebben overleefd zijn bij ontslag uit het ziekenhuis 

bij 11% belangrijke neurologische defecten aantoonbaar. Blijvende neuro-cognitieve 

beperkingen zijn aangetoond bij 24%, verscheidene jaren na de aandoening. In 

hoofdstuk 8 onderzocht ik risicofactoren voor deze blijvende beperkingen door de 

ziekenhuisgegevens te bestuderen van 143 kinderen die ten minste 20 maanden na 

ontslag werden onderzocht op het bestaan van beperkingen in motorische functies, 

spraak en taal en andere cognitieve functies. Ik ontdekte dat eerdere toevallen, diep 

coma bij opname, focale neurologische tekenen tijdens opname en neurologische 

defecten bij ontslag onafhankelijk van elkaar geassocieerd waren met blijvende 

beperkingen. Bovendien bleken multipele toevallen geassocieerd met beperking van 

motorische functies, bleken leeftijd beneden 3 jaar, ernstige ondervoeding, tekenen van 

verhoogde intracraniële druk en hypoglycemie geassocieerd met taalbeperkingen terwijl 

langdurig coma, ernstige ondervoeding en hypoglycemie geassocieerd waren met andere 

cognitieve functies [8]. Ik kwam tot de conclusie dat de verschillen in risicofactoren voor 

specifieke functies verschillende mechanismen voor beschadiging van neuronen zouden 

kunnen suggereren hoewel er nogal wat overlap is betreffende de aangetaste functies en 

de risicofactoren voor de beperkingen. Deze factoren zouden de basis kunnen vormen 

voor toekomstige preventie strategieën.

Biomarkers in de liquor cerebrospinalis , kortweg liquor (hersen- en ruggenmergvloeistof) 

zijn toegepast om pathofysiologische mechanismen te beschrijven, neurologische 

uitkomsten te voorspellen en vervolgen en om nieuwe therapeutische benaderingen te 

evalueren. Wij hebben de spiegels van 2 parameters van hersenbeschadiging bepaald, 

het tau eiwit (parameter voor axonale schade) en S-100B (parameter voor schade 

aan astrocyten), in de liquor van 143 Keniaanse kinderen met en zonder malaria en 

verschillende stadia van bewustzijn (hoofdstuk 9). De tau spiegel was significant hoger 

bij kinderen met cerebrale malaria vergeleken met kinderen met malaria en uitputting of 

met toevallen maar met normaal bewustzijn [9]. Mediane spiegels van tau bij kinderen 

met cerebrale malaria waren 3 maal hoger dan gemeld in eerdere rapporten betreffende 
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volwassenen; zij zouden een verklaring kunnen vormen voor de hogere prevalentie 

van neurologische restverschijnselen bij kinderen [10]. Verhoogde spiegels aan S-100B 

bij kinderen waren geassocieerd met toegenomen risico van recidiverende toevallen 

hetgeen de suggestie wekt dat de recidiverende toevallen na opname een uiting zouden 

kunnen zijn van hersenschade, in plaats van oorzaak van deze schade.

Neuro-protectie bij kinderen met cerebrale malaria

Diverse prognostische factoren voor het ontstaan van cerebrale malaria bij Afrikaanse 

kinderen zijn geïdentificeerd maar beschermende factoren zijn niet goed omschreven. 

Erythropoietine heeft een beschermende werking bij diermodellen met hersenschade en 

toediening van dit middel bij een muizenmodel van cerebrale malaria verminderde de 

sterfte met 90% [11]. Wij ontwikkelden de hypothese dat de afloop van cerebrale malaria 

gemodificeerd wordt door de reactie van cytokinen op hypoxie en in het bijzonder 

op erythropoietine en dat hoge spiegels aan erythropoietine in plasma en liquor 

kinderen met cerebrale malaria  beschermen tegen het ontwikkelen van neurologische 

restverschijnselen of sterfte. In hoofdstuk 10 vergeleken wij, achteraf, spiegels aan 

erythropoietine in plasma en liquor in 3 groepen kinderen met cerebrale malaria: 

kinderen die stierven en kinderen die overleefden met en zonder neurologische schade 

(n=124). De mediane plasmaspiegels aan erythropoietine waren respectievelijk 123, 184 

en 278 U/L.  Een erythropoietine spiegel in het plasma > 200 U/L was geassocieerd met 

meer dan 80% reductie van risico voor ontwikkelen van neurologische restverschijnselen. 

Deze gegevens ondersteunen verder onderzoek van erythropoietine als adjuvante 

behandeling bij kinderen met cerebrale malaria.

Lopende en toekomstige studies

Sommige van onze aanvankelijk geformuleerde hypothesen werden nog niet onderzocht 

en andere zijn momenteel onderwerp van studie. Ik ben van plan onderzoek te doen 

naar de associatie tussen deficiënties van micronutriënten, in het bijzonder van ijzer, 

en acute toevallen bij kinderen. Ik zal ook onderzoeken of co-infectie met virussen het 

risico van acute toevallen verhoogt. Bovendien ben ik van plan onderzoek te doen naar 

het verband tussen acute toevallen en single nucleotide polymorphismen in “ligand 

en voltage gated” ionen kanalen. Dit zal leiden tot een beter begrip van de genetische 

achtergrond van aandoeningen met acute toevallen in de tropen en van de interactie 

tussen genetica en omgevingsfactoren en het risico op acute toevallen.

Verschillende observationele en retrospectieve studies hebben aangetoond dat 

recidiverende toevallen bij kinderen met cerebrale malaria een risicofactor vormen 

voor neurologische restverschijnselen. Het is evenwel niet duidelijk of de recidiverende 

toevallen de neurologische schade veroorzaken of dat de recidiverende toevallen en de 
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neurologische restverschijnselen uitingen zijn van de neuronale schade bij patiënten 

met ernstige ziekte. Als de recidiverende toevallen de restverschijnselen veroorzaken 

zou voorkómen van recidieven van toevallen vermindering moeten geven van het 

aantal kinderen met restverschijnselen. Een profylactische dosis fosphenytoine, gegeven 

bij opname van kinderen met cerebrale malaria zou heroptreden van toevallen en 

neurologische en cognitieve beperkingen moeten voorkomen. Dit placebo-gecontroleerde 

onderzoek is gaande. Door dit onderzoek zou ons inzicht in de rol van toevallen als 

oorzaak van neuronale schade kunnen verbeteren.

Conclusies

P.falciparum-infectie is de leidende oorzaak van toevallen bij kinderen in landen waar 

malaria endemisch is. De toevallen variëren van eenvoudige koortsstuipen tot complexe, 

focale, langdurige of multipele toevallen en zij  zijn een belangrijke risicofactor voor 

het ontstaan van neurologische en cognitieve beperkingen bij kinderen. Het risico op 

toevallen neemt toe met toenemende parasitemie maar de rol van genetische gevoeligheid 

voor toevallen die aan malaria te wijten zijn, is nog onduidelijk. Toekomstige studies 

naar het verband tussen acute toevallen en polymorphismen in ionen kanalen en de 

rol van profylactisch toegediende anticonvulsiva ter voorkoming van recidiverende 

toevallen en van neuro-cognitieve beperkingen, zullen ons begrip van de pathogenese 

vergroten en helpen bij het ontwerpen van interventies. Mogelijk kan in de toekomst 

de uiteindelijke uitkomst verbeterd worden door neuro-protectieve, adjuvante therapie  

met geneesmiddelen als erythropoietine of vergelijkbare middelen.
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