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Summary
Malaria in pregnancy, caused by Plasmodium falciparum infections, causes world-
wide morbidity and mortality in both pregnant women and their offspring. In high 
endemic settings, adult women have a certain level of immunity against malaria, 
but they suddenly become more vulnerable to malaria once they are pregnant. 
This is because specific immunity against a P. falciparum surface antigen on the 
infected erythrocyte, solely expressed during pregnancy, is lacking. As a result, 
pregnant women with malaria may suffer from (severe) anaemia and give birth to 
low birth weight, preterm or small for gestational age babies. During successive 
pregnancies, women do generally acquire immunity against this pregnancy spe-
cific surface antigen.

In high endemic areas, intermittent preventive treatment with sulfadoxine-py-
rimethamine (IPTp-SP) is provided to pregnant women at antenatal care visits 
(ANC) to prevent malaria and malaria-related morbidity in pregnancy. IPTp-SP has 
been shown to reduce (placental) malaria and low birth weight babies, but its effi-
cacy is threatened by low coverage of IPTp-SP and by increasing resistance of P. 
falciparum against SP. This thesis aimed to contribute to improved prevention of 
malaria in pregnancy and malaria-related morbidity.

In chapter two of this thesis, the literature on quality of a community based ap-
proach developed to improve access to malaria-related health care for children 
was systematically reviewed. This was done to draw lessons for the similar ap-
proach of improving prevention of malaria in pregnancy. Community case man-
agement of malaria is a strategy that builds upon the deployment of community 
health workers (CHWs) for providing malaria health care within their communi-
ty. CHWs are lay health workers specifically trained for diagnosis of malaria with 
a rapid diagnostic test (RDT) and to give prompt treatment in case of a positive 
test. The available literature revealed that CHWs, if adequately trained, can per-
form RDTs correctly with high sensitivity and moderate to high specificity. CHWs 
showed high adherence to positive RDT results, but adherence to negative test 
results was problematic in some studies, probably because CHWs used to provide 
anti-malarial treatment presumptively to every child with fever before implemen-
tation of RDTs. Overall, the strategy seemed to have a positive impact on morbidity 
and mortality, although high quality evidence was lacking. Issues mentioned that 
require attention for sustainable implementation of the strategy were consistent 
stock supply of both RDTs and anti-malarial treatment, and CHW motivation and 
remuneration.

The intervention trial for community screening and treatment of pregnancy 
malaria was explained in chapter three. The study was designed as a cluster-
randomized controlled trial in Benin, the Gambia and Burkina Faso. Villages were 
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randomized into 15 control and 15 intervention villages, enrolling 1800 women over 
1.5 years per country. CHWs in intervention villages were trained and instructed to 
visit pregnant women in their village from second trimester onwards at a monthly 
interval. During these visits, the CHW performed a RDT for malaria screening. In 
case of a positive RDT and no recent anti-malarial treatment, the woman was given 
a three-day course of artemether-lumefantrine. In control villages, there were no 
CHWs trained for malaria care in pregnant women. Women from both intervention 
and control villages who visited the health centre during their pregnancy received 
the standard antenatal care, including IPTp-SP. At delivery, a placental biopsy for 
histological assessment of placental malaria was collected from all women and 
birth weight of the baby was recorded.

In chapter four we have subsequently evaluated the quality of the intervention for 
pregnant women in Burkina Faso. It was shown that CHWs are capable of per-
forming RDTs with a fair sensitivity and high specificity. The sensitivity of RDTs 
was lower than what was found in previous studies on RDT use by CHWs for ma-
laria diagnosis in children, but this can be explained by lower parasite densities 
found in pregnant women compared with children. The increasing number of false 
positive RDTs seen with increasing gestational age was probably related to per-
sistent circulating malaria antigen after a treated P. falciparum infection. Further-
more, almost all women that were given artemether-lumefantrine finished the full 
3-day course. Overall, it can be stated that CHWs are very well capable of offering 
malaria screening and treatment of adequate quality to pregnant women.

Unfortunately, there was no effect of the additional screening and treatment in-
tervention on the prevalence of placental malaria or low birth weight. One of the 
reasons could be the high uptake of IPTp-SP during the study, as the local resis-
tance of P. falciparum against SP was still moderate in Burkina Faso (chapter five). 
This was determined by sequence analyses to detect single nucleotide polymor-
phisms in the dihydropteroate synthase (dhps) and dihydrofolate reductase (dhfr) 
genes of P. falciparum. The prevalence of the triple dhfr mutations was high, as 
well as mutations at dhps S436 and A437 codons. The quintuple mutation (triple 
dhfr mutation plus mutations in dhps codon A437 and K540), strongly associated 
with SP treatment failure, was found for the first time in Burkina Faso, but in small 
numbers (four samples from the general population and two from women at de-
livery). Consistently, IPTp-SP was still efficacious in preventing low birth weight. 
Although the prevalence of dhfr mutations was significantly higher at delivery than 
at ANC enrolment, an association of mutations with the number of IPTp-SP doses 
received could not be confirmed. However, rainy season showed strong positive 
associations with mutation prevalence in delivery samples. It was hypothesized 
that selection of mutant parasites in pregnant women is dependent of multiple 
factors such as transmission intensity, immunity and SP drug exposure. A higher 



513442-L-bw-ruizendaal513442-L-bw-ruizendaal513442-L-bw-ruizendaal513442-L-bw-ruizendaal
Processed on: 14-9-2017Processed on: 14-9-2017Processed on: 14-9-2017Processed on: 14-9-2017 PDF page: 308PDF page: 308PDF page: 308PDF page: 308

308

dhfr mutation prevalence was also found in samples from the general population 
than in ANC enrolment samples, but an explanation is lacking. In this study area 
resistance against SP is still moderate due to the limited numbers of quintuple 
mutants. Nevertheless, regular monitoring is needed as the mutation prevalence 
is clearly still increasing.

As the efficacy of (additional) screening and treatment could also be dependent 
of sensitivity of the screening tool, a search for potential host biomarkers that can 
contribute to diagnosis of malaria in pregnancy was started (chapter six and sev-
en). In chapter six the literature was systematically reviewed in search of biomark-
ers, both peripheral and placental, that were associated with placental malaria. Of 
(anti-)inflammatory cytokines, interleukin-10 (IL-10) was one of the most strongly 
associated biomarkers with placental malaria. Associations with placental malaria 
were also found for tumour necrosis factor-α (TNF-α) in multiple studies. Of all 
other (anti-)inflammatory cytokines that were studied the soluble TNF receptor 
II (TNF-RII) was of particular interest, because of the positive association with 
peripheral and placental malaria and because sTNF-RII levels normalized after 
clearance of infection. Besides the (anti-)inflammatory cytokines, several other 
biomarkers were of interest, such as complement component 5a, soluble fms-like 
tyrosine kinase-1 (sFlt-1), angiopoietin 1 and 2, apolipoproteins, leptin and estra-
diol. It was postulated that a combination of (anti-) inflammatory and other bio-
markers for malaria in pregnancy is probably needed for sufficient sensitivity and 
specificity.

In chapter seven the levels of IL-10, TNF-α, sTNF-RII, apolipoprotein B, leptin and 
sFlt-1 were subsequently evaluated in a case-control study of pregnant women 
based on malaria diagnosis by real-time PCR. IL-10 and sTNF-RII were both sig-
nificantly increased in women with peripheral and placental malaria infections. 
Furthermore, they were both positively associated with parasite density. A scor-
ing model based on cut-off points for IL-10 and sTNF-RII was created. The model 
showed a sensitivity and specificity to diagnose peripheral malaria infection of 
88.9% and 83.3% for primigravidae, 81.8% and 100% for secundigravidae and 56.5 
and 94.3% for multigravidae respectively, with diagnosis by real-time PCR as ref-
erence. The model in its current format is unlikely to outperform RDT for micro-
scopically positive infections, and needs improved sensitivity for sub-microscopic 
malaria infections. Furthermore, it is unclear if the model is sufficiently accurate 
in other study populations. Nevertheless, it can serve as a basis for subsequent 
studies, in which new additional biomarkers may be evaluated for addition to the 
model, preferably other markers than inflammatory cytokines.

Finally, in chapter eight, it was evaluated whether antibodies against VAR2CSA 
can be used to identify women at risk of placental malaria and low birth weight. 
Plasma samples from women included in the case-control population of the bio-
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markers study were assayed by flow-cytometry. A strong gravidity dependent in-
crease in VAR2CSA antibodies was observed. Higher VAR2CSA antibody levels 
were associated with a concurrent peripheral malaria infection and did not protect 
from placental malaria at delivery. However, VAR2CSA antibodies were negatively 
associated with parasite density and higher levels did protect against low birth 
weight babies, although these associations were mainly seen for women of higher 
gravidity. VAR2CSA antibodies at delivery were not associated with the total num-
ber of IPTp-SP doses. In conclusion, high VAR2CSA antibody levels were a sign of 
exposure to P. falciparum, while high levels were also associated with reduced se-
verity of infection as seen by lower parasite densities and reduced risk of low birth 
weight. It was suggested that monitoring of VAR2CSA antibody levels in pregnant 
women may inform on local transmission and efficacy of preventive strategies.

Currently, IPTp-SP is still highly efficacious in the study area for prevention of pla-
cental malaria and low birth weight. The additional screen and treat strategy by 
CHWs, although performed in an excellent manner, did not have any beneficial 
effect on malaria outcome or low birth weight. Besides high uptake of IPTp-SP 
with a high efficacy in preventing placental malaria and low birth weight, a reason 
for this lack of impact of additional screening for malaria could be the suboptimal 
performance of RDT. For this reason, highly sensitive diagnostic tools are needed, 
which may be found in biomarkers, but point-of-care molecular tools may also 
come available in the future. Prevention strategies should have a key focus on 
primigravidae, as they are most at risk of placental malaria and low birth weight 
babies, and have little protective immunity. In women of higher gravidity VAR2CSA 
antibodies may inform on the risk of low birth weight. Furthermore, a loss of gra-
vidity dependent clinical immunity associated with decreased malaria transmis-
sion can be monitored by VAR2CSA antibody studies.
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Samenvatting
Malaria, veroorzaakt door Plasmodium falciparum infecties, leidt wereldwijd tot 
een hoge morbiditeit en mortaliteit van zowel de zwangere vrouw en haar kind. 
Hoewel volwassen vrouwen die in hoog endemische gebieden leven normaal ge-
sproken enige immuniteit hebben opgebouwd tegen de malaria parasiet, worden 
ze plots weer kwetsbaarder voor malaria zodra ze zwanger zijn. De reden hiervoor 
is dat immuniteit tegen een oppervlakte antigeen van de malaria geïnfecteerde 
erythrocyt nog ontbreekt, omdat deze uitsluitend tot expressie komt in zwangere 
vrouwen. Zwangere vrouwen met malaria kunnen (ernstige) anemie ontwikkelen 
en er is een groot risico op laag geboortegewicht en premature of dysmature ba-
by’s. Gedurende opeenvolgende zwangerschappen ontwikkelen vrouwen uitein-
delijk ook een immuun respons tegen het zwangerschap specifieke antigeen.

In hoog endemische gebieden wordt intermitterend preventieve behandeling met 
sulfadoxine-pyrimethamine (IPB-SP) gegeven aan zwangere vrouwen die de pre-
natale kliniek bezoeken, om zo malaria en malaria gerelateerde morbiditeit te voor-
komen. IPB-SP vermindert (placentale) malaria en laag geboortegewicht, maar 
de effectiviteit van deze strategie wordt bedreigd door een lage dekkingsgraad 
van IPB-SP en door toenemende resistentie van P. falciparum tegen het middel 
SP. Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was een bijdrage te 
leveren aan verbeterde preventie van malaria en gerelateerde morbiditeit tijdens 
de zwangerschap.

In hoofdstuk twee van dit proefschrift wordt een systematische literatuur review 
beschreven over een strategie die ontwikkeld werd om kinderen een verbeterde 
toegang te geven tot malaria gerelateerde gezondheidszorg, door deze zorg bin-
nen de eigen gemeenschap aan te bieden. Uit deze review werd gepoogd lessen te 
trekken voor een vergelijkbare strategie voor de verbetering van malaria preventie 
tijdens de zwangerschap. Management van malaria patiënten binnen de gemeen-
schap is een strategie die gebaseerd is op de inzet van ‘gemeenschap gezond-
heidswerkers’ (GGW). GGWs zijn niet-professionele gezondheidswerkers, die spe-
cifiek getraind zijn voor het uitvoeren van malaria diagnostiek met een sneltest en 
voor het direct starten van malaria behandeling in het geval van een positieve test.

De beschikbare literatuur liet zien dat GGWs, mits ze goed getraind waren, de snel-
testen op een correcte manier kunnen uitvoeren met een hoge sensitiviteit en re-
delijk tot goede specificiteit. GGWs hielden zich goed aan positieve test uitslagen, 
maar negatieve test resultaten gaven meer problemen, mogelijk omdat GGWs oor-
spronkelijk anti-malaria medicatie gaven aan elk kind met koorts, zonder andere 
diagnostiek. Over het algemeen lijkt de strategie morbiditeit en mortaliteit te verla-
gen, maar het bewijs hiervoor was niet van hoge kwaliteit. Er waren enkele kwes-
ties die meer aandacht vereisen voor duurzame implementatie van deze strategie, 
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zoals voorraad beheer van sneltesten en anti-malaria medicatie, en motivatie en 
vergoedingen voor GGWs.

De interventie bestaande uit malaria screening en behandeling van zwangere 
vrouwen in de gemeenschap staat beschreven in hoofdstuk drie. De studie was 
opgezet als een cluster-gerandomiseerde gecontroleerde studie in Benin, Gambia 
en Burkina Faso. Dorpen werden gerandomiseerd in 15 controle en 15 interventie 
dorpen, waarin per land 1800 zwangere vrouwen over 1.5 jaar werden geïnclu-
deerd. GGWs in interventie dorpen werden getraind en geïnstrueerd om binnen hun 
dorpen zwangere vrouwen vanaf hun tweede trimester op een maandelijkse basis 
te bezoeken. Gedurende deze bezoeken verrichtte de GGW een malaria sneltest 
ter screening. De zwangere vrouw werd een drie daagse kuur van artemether-lu-
mefantrine gegeven in het geval van een positieve sneltest en geen recent gebruik 
van anti-malaria medicatie. In controle dorpen werden geen GGWs getraind voor 
malaria zorg aan zwangere vrouwen. Tijdens bezoeken aan de prenatale kliniek 
werd de gebruikelijke zorg gegeven aan zowel vrouwen uit interventie als controle 
dorpen, waaronder IPB-SP. Bij de bevalling werd een placenta biopt voor histologie 
onderzoek naar placentale malaria afgenomen van alle vrouwen en het geboorte-
gewicht van de baby geregistreerd.

In hoofdstuk vier hebben we vervolgens de kwaliteit geëvalueerd van deze inter-
ventie voor zwangere vrouwen in Burkina Faso. Er werd aangetoond dat GGWs 
capabel zijn in het uitvoeren van sneltesten met een redelijk hoge sensitiviteit en 
hoge specificiteit. De sensitiviteit van de sneltest was lager dan wat in eerdere 
studies is beschreven over het gebruik van sneltesten door GGWs bij malaria diag-
nostiek in kinderen, maar dit zou verklaard kunnen worden door de lagere parasi-
temie in zwangere vrouwen dan in kinderen. Het toenemende aantal fout positieve 
sneltesten met het vorderen van de zwangerschapsduur was waarschijnlijk gere-
lateerd aan persisterende circulatie van malaria antigenen na behandeling van een 
P. falciparum infectie. Correcte naleving van positieve en negatieve test resultaten 
door GGWs was uitstekend. Daarnaast maakten bijna alle vrouwen de volledige 
drie daagse kuur van artemether-lumefantrine af. Over het algemeen kan worden 
gesteld dat GGWs screening en behandeling van malaria tijdens de zwangerschap 
kunnen uitvoeren van adequate kwaliteit.

Helaas werd er geen effect gevonden van de additionele screening en behandeling 
van malaria op het voorkomen van placentale malaria of laag geboortegewicht. 
Een van de redenen zou de hoge frequentie van gegeven IPB-SP doses aan zwan-
gere vrouwen binnen deze studie kunnen zijn, aangezien de lokale resistentie van 
P. falciparum tegen SP in Burkina Faso nog matig bleek te zijn (hoofdstuk vijf). 
De resistentie was bepaald door sequentie analyses uit te voeren voor detectie 
van nucleotide mutaties in de dihydropteroate synthase (dhps) en dihydrofolate 
reductase (dhfr) genen van P. falciparum. De prevalentie van de drievoudige dhfr 
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mutatie in het onderzoeksgebied was hoog, evenals de prevalentie van mutaties 
in de dhps codons S436 en A437. De vijfvoudige mutatie (drievoudige dhfr mutatie 
en mutaties in dhps codons A437 en K540), sterk geassocieerd met falen van SP 
behandeling, werd voor de eerste keer in kleine aantallen aangetoond in Burkina 
Faso (vier keer in monsters van de algemene populatie en twee keer in monsters 
van zwangere vrouwen op moment van bevalling). Gezien deze kleine aantallen 
vijfvoudige mutaties was IPB-SP naar verwachting nog steeds effectief in het 
voorkomen van laag geboortegewicht. Hoewel de prevalentie van dhfr mutaties 
significant hoger was in monsters genomen bij de bevalling dan in monsters 
genomen bij het eerste bezoek aan de prenatale kliniek, kon er geen associatie 
worden aangetoond met het aantal ontvangen IPB-SP doses. Echter, in monsters 
genomen bij de bevalling werd een sterke associatie aangetoond tussen regen 
seizoen en mutatie prevalentie. De gevormde hypothese was daarom dat selec-
tie van gemuteerde parasieten in zwangere vrouwen afhankelijk is van meerdere 
factoren, zoals de intensiteit van transmissie, immuniteit en blootstelling aan SP. 
In monsters van de algemene populatie werd ook een hogere prevalentie van dhfr 
mutaties gevonden dan in monsters van zwangeren verzameld tijdens het eerste 
bezoek aan de prenatale kliniek, maar een verklaring hiervoor werd niet gevonden. 
In het gebied waar het onderzoek plaatsvond is de resistentie tegen SP nog steeds 
matig, gezien het beperkte aantal vijfvoudige mutaties. Desalniettemin is regel-
matige monitoring noodzakelijk, aangezien er nog altijd een duidelijke stijging van 
mutaties wordt waargenomen.

Aangezien de effectiviteit van (aanvullende) screening en behandeling ook afhan-
kelijk kan zijn van de sensitiviteit van de screeningsmethode, werd een zoektocht 
gestart naar potentiële humane biomarkers die kunnen bijdrage aan de diagnos-
tiek van malaria tijdens de zwangerschap (hoofdstuk zes en zeven). In hoofdstuk 
zes wordt eerst een systematische review beschreven over de zoektocht naar bio-
markers, zowel perifeer als in de placenta, die geassocieerd zijn met malaria in de 
placenta. Van alle (anti-)inflammatoire cytokines was interleukine-10 (IL-10) een 
van de meest sterk geassocieerde biomarkers met placentale malaria. In meer-
dere studies werden ook associaties met malaria in de placenta gevonden voor 
tumour necrosis factor-α (TNF-α). Van alle andere (anti-)inflammatoire cytokines 
die beschreven werden was soluble TNF-receptor II (sTNF-RII) met name interes-
sant, vanwege een positieve associatie met perifere en placentale malaria en om-
dat sTNF-RII waardes normaliseerden na klaring van de infectie. Behalve de (anti-)
inflammatoire cytokines waren er meerdere andere biomarkers interessant, zoals 
complement component 5a (C5a), soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1),an-
giopoietin 1 en 2, apolipoproteines, leptin en estradiol. Er werd verondersteld dat 
een combinatie van (anti-)inflammatoire en andere biomarkers voor malaria tij-
dens zwangerschap waarschijnlijk noodzakelijk is voor voldoende sensitiviteit en 
specificiteit.
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In hoofdstuk zeven werden vervolgens de concentraties van IL-10, TNF-α, sT-
NF-RII, apolipoproteine B, leptin en sFlt-1 geëvalueerd in een case-control studie 
van zwangere vrouwen gebaseerd op malaria diagnostiek door middel van re-
al-time PCR. IL-10 en sTNF-RII waren beiden significant verhoogd in vrouwen met 
malaria infecties zowel in perifeer bloed als in de placenta. Daarnaast lieten beide 
biomarkers een positieve associatie zien met parasitemie. Een scoring model ge-
baseerd op afkapwaardes voor IL-10 en sTNF-RII werd opgesteld. Ten opzichte 
van malaria diagnose met real-time PCR liet het model een sensitiviteit en speci-
ficiteit zien van respectievelijk 88.9% en 83.3% voor primigravidae, 81.8% en 100% 
voor secundigravidae en 56.5% en 94.3% voor multigravidae. Het huidige model 
presteert waarschijnlijk niet beter dan malaria sneltesten voor microscopisch po-
sitieve infecties, en de sensitiviteit moet verhoogd worden voor het aantonen van 
sub-microscopische infecties. Daarnaast is het onduidelijk of het model accuraat 
genoeg is in andere studie populaties. Het kan echter wel dienen als een basis 
voor toekomstige studies, waarin nieuwe biomarkers getest kunnen worden als 
toevoeging aan het model, waarbij het een voorkeur zou hebben als dit geen in-
flammatoire cytokines zouden zijn.

Als laatste hebben we in hoofdstuk acht geëvalueerd of antilichamen tegen VAR-
2CSA gebruikt kunnen worden voor het identificeren van vrouwen met een hoog 
risico op placentale malaria en het krijgen van babies met laag geboortegewicht. 
Plasma monsters van vrouwen die ook geïncludeerd waren in de case-control stu-
die naar biomarkers, werden getest door middel van flow-cytometrie. Er was een 
sterke stijging in de concentratie VAR2CSA antilichamen die samenhing met een 
hogere graviditeit. Hogere VAR2CSA antilichaam concentraties waren geassoci-
eerd met een gelijktijdige perifere malaria infectie en beschermden niet tegen pla-
centale malaria bij de bevalling. VAR2CSA antilichamen waren echter wel negatief 
geassocieerd met parasitemie en hogere concentraties beschermden tegen laag 
geboortegewicht, hoewel deze associaties met name werden gezien voor vrouwen 
van hogere graviditeit. VAR2CSA antilichaam concentraties werden niet beïnvloed 
door het totaal aantal IPB-SP doses. Concluderend, hoge VAR2CSA antilichaam 
concentraties waren een teken van expositie aan P. falciparum, terwijl hoge le-
vels ook geassocieerd waren met een mildere ziekte zoals een lagere parasitemie 
en verminderd risico op laag geboortegewicht. De suggestie naar aanleiding van 
deze studie is dat monitoren van VAR2CSA antilichaam concentraties in zwangere 
vrouwen mogelijk informatie kan opleveren over lokale transmissie en effectiviteit 
van preventieve strategieën.

Op het moment is IPB-SP nog steeds effectief voor de preventie van placentale ma-
laria en laag geboortegewicht in het onderzoeksgebied. Er was geen toegevoegde 
waarde van screening en behandeling binnen de gemeenschap door GGWs, hoe-
wel uitstekend uitgevoerd, op malaria uitkomsten of laag geboortegewicht. Behal-
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ve een hoge frequentie van gegeven IPB-SP doses met een hoge effectiviteit in het 
voorkomen van placentale malaria en laag geboortegewicht, kan de suboptimale 
prestatie van sneltesten een reden zijn voor het gebrek aan effect van de malaria 
screening. Hierom is hoog sensitieve diagnostiek nodig, waar mogelijk biomarkers 
een rol in kunnen spelen, maar makkelijke en snelle moleculaire diagnostiek zou 
mogelijk ook beschikbaar kunnen komen in de toekomst. Preventieve strategieën 
moeten zich extra sterk richten op primigravidae, aangezien zij het meeste risico 
lopen op placentale malaria en babies met laag geboortegewicht, en slechts over 
weinig immuniteit beschikken. In vrouwen van hogere graviditeit kunnen VAR2CSA 
antilichamen informeren over het risico op laag geboortegewicht. Daarnaast zou 
een verlies van deze graviditeit afhankelijke immuniteit, geassocieerd met vermin-
derde malaria transmissie, gemonitord kunnen worden met VAR2CSA antilichaam 
studies.


