
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Novel biomarkers in the pathogenesis of placental malaria in sub-Saharan Africa

Owens, S.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Owens, S. (2012). Novel biomarkers in the pathogenesis of placental malaria in sub-Saharan
Africa. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. Rozenberg.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/novel-biomarkers-in-the-pathogenesis-of-placental-malaria-in-subsaharan-africa(b1e61451-21cc-4828-bad6-a3f411856c99).html


164

SAMENVATTING 

 

Dit proefschrift presenteert oorspronkelijke gegevens over de verschillende 

biomarkers bij placentale malaria die voorheen weinig voorkwamen in de medische 

literatuur, maar die nieuwe inzichten kunnen geven in de pathogenese van deze 

aandoening. Hieronder vallen een aantal bekende antigene varianten in de rode 

bloedcellen die verbonden zijn met de ontvankelijkheid van ziekte, niet eerder 

vermelde waarnemingen van interacties tussen parasieten en de placenta, nieuwe 

elementen van de immuunreactie op infectie, veroorzaakt door pariteitsspecifieke 

malaria en functionele gevolgen van placentale malaria voor het immuunsysteem van 

pasgeboren kinderen. 

 

Hoofdstuk 1 

 

Dit hoofdstuk is een overzicht van de recente literatuur over zwangerschapsmalaria in 

het algemeen en placentale malaria in het bijzonder. De belangrijkste aspecten van 

epidemiologie, pathologie, immunologie en functionele gevolgen van de infectie zijn 

geschetst. Het hoofdstuk belicht gebieden die aanbevolen zijn om verder onderzocht 

te worden, waaronder de vraagstelling hoe de interactie van het endocriene en het 

immuunsysteem van de moeder vatbaar kunnen zijn voor malaria tijdens de 

zwangerschap, de gevolgen van door malaria ontstane placentale ontsteking voor de 

functie van de placenta en immunologische studies naar de pathologische processen 

van placentale malaria. 

 

Hoofdstuk 2 

 

Hoewel niet is aangetoond dat AB0-histobloedgroepantigenen een specifieke 

fysiologische functie hebben, wordt er wel vermeld dat individuele fenotypes in 

verband worden gebracht met een verscheidenheid van aandoeningen, waaronder 

infecties en kanker. De geografische verspreiding van AB0-bloedgroepen varieert 

duidelijk, hetgeen erop kan wijzen dat krachtige selectiefactoren de genverspreiding 

beïnvloed hebben. Hoofdstuk 2 is een systematisch overzicht van het 

epidemiologische, klinische en immunologische bewijs dat fenotypes van het AB0-

bloedgroepensysteem in verband staan met het risico op malaria. Bij meta-analyse 

waren er duidelijke verbanden tussen bloedgroep A en klinische ernst en tussen 

bloedgroep 0 en ziekte in mildere vorm bij kinderen. Onder zwangere patiënten 

toonden twee studies een verband aan van soortgelijke orde van grootte tussen 

bloedgroep 0 en inductie van pariteitsspecifieke weerstand tegen placentale malaria 

onder zwangere vrouwen die meerdere keren zwanger geweest zijn en die leven in 

omstandigheden waar veel malaria wordt overgedragen. De verschillende 

mechanismen met betrekking tot deze verbanden zijn onderzocht in samenhang met 

de glycobiologie van malaria-infecties. 

 

Hoofdstuk 3 

 

Er is een verslag uitgebracht over een analyse naar de verbanden tussen placentale 

malaria, pariteit en AB0-histobloedgroepantigenen onder 97 vrouwen die bevielen in 

Kumasi, Ghana. In tegenstelling tot de eerdere zwangerschapstudies, die beschreven 

zijn in hoofdstuk 2, en andere vervolgrapporten, werd bloedgroep A in plaats van 

bloedgroep 0 geïdentificeerd als een risicofactor voor placentale malaria bij vrouwen 

die voor het eerst bevallen waren. Er was geen verband tussen bloedtype en malaria 

onder vrouwen die meerdere keren bevallen waren. Deze waarnemingen strookten 

met observaties van individuen die niet zwanger waren.  

 

Hoofdstuk 4 

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1, P. falciparum-parasieten die zich hechten aan 

chondroïtinesulfaat A, laten uniek wisselende oppervlakte-antigenen zien met de term 

VAR2CSA, die nauw betrokken zijn met de placentale afzondering van geïnfecteerde 

erytrocieten. Zoals verder beschreven in hoofdstukken 2 en 3, duidt het verband 

tussen placentale malaria met het AB0-bloedgroepfenotype van de moeder erop dat er 

bijkomstige mechanismen betrokken zijn bij dit proces. Siaalzuurafhankelijke 

kenmerken van de placentale syncytiotrophoblast zouden belangrijk kunnen zijn, 

omdat glycolipide- en glycoproteïnegebonden siaalzuren variëren tussen AB0-

bloedgroepfenotypes. In deze analyse omschrijven we de lectine-histochemie van 

placentale P. falciparum-infecties in de placenta om de siaalzuurafhankelijke 

placentale kenmerken te karakteriseren en om te bepalen of er belangrijke verschillen 

ontstaan in de intensiteit van verkleuring in relatie tot lectinebindende kenmerken en 

categorieën van placentale infectie (bij verleden, chronische en geen infectie). Door 

middel van elektronische beeldanalyse werd laten zien dat het vertoon van microvilli 

Neu5Ac(2,6)Gal/GalNAc-reeksen, die verbonden waren door de lectine van 

Sambucus nigra (SNA-1), sterk was toegenomen bij placentale biopten van 

Zambiaanse vrouwen die chronische P. falciparum-infecties hadden, hetgeen een 

belangrijke trend was  vergeleken met monsters met een vroegere infectie of zonder 

infectie  (p=0,002). Dit duidt op een specifieke reactie van syncytiotrophoblasten op 

P.  falciparum-malaria. Het vertoon van aan 2,6-verbonden siaalzuur, dat wordt laten 

zien door het verharden van SNA-1, wordt geassocieerd met het afstoten van cellen 

onderling in weefsel van patiënten met kanker en dit soort afstoten dat veroorzaakt 

wordt door een toegenomen 2,6 siaalverzuring van chorionische villi, zou de 

dichtheid van intervilli-parasitemia kunnen beïnvloeden. Het voorkomen van 

siaalzuur bij placentale malaria zou onderzocht moeten worden om erachter te komen 

of dit een malariaspecifiek fenomeen is en om diens verband met placentale 

ontsteking en zwangerschapsresultaten te bepalen. 

 

Hoofdstuk 5 

 

Dit hoofdstuk gaat over het aantreffen en de afhankelijkheid van cofactoren van 

antiphospholipide antistoffen (aPL) bij placentale malaria, beschreven in een 

oorspronkelijke cross-sectionele studie die werd gedaan in Kumasi, Ghana. Er werd 

vooropgesteld dat circulerende aPL, die cofactoren zijn van het plasma 

apolipoproteïne 2 glycoproteïne I ( 2GPI), kunnen bijdragen aan de 

ontstekingsgezinde vasculopathie die is waargenomen in placenta's met een 

chronische malaria-infectie en bij bepaalde zwangerschapscomplicaties, terwijl de van 

de cofactor onafhankelijke aPL een rol kunnen spelen in de immuunreactie op 

placentale parasitemia, zoals waargenomen is in de peripherale parasitemia van niet-
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zwangere individuen en bij andere infecties. Anti-cardiolipine, antiphosphatidylserine 

en anti- 22GPI ELISA's (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) werden uitgevoerd 

op de serums van 103 niet door HIV-geïnfecteerde zwangere vrouwen. Placentale 

malaria, zowel de actieve als de vroegere infectie, werd gediagnosticeerd in 33 op de 

103 gevallen (32%), gebaseerd op de placentale histologie. Bij vrouwen die meerdere 

keren bevallen waren werden 2GPI-onafhankelijke IgM antistoffen tegen 

cardiolipine (p=0,018) en phosphatidylserine (p=0,009) waargenomen, die het 

duidelijkst te zien waren bij vroegere placentale malaria-infecties. Onder vrouwen die 

voor het eerst waren bevallen werd geen verband aangetroffen tussen aPL en 

placentale malaria. Er werden trends vastgesteld van verbeterde klinische parameters 

bij geïnfecteerde vrouwen met anticardiolipineniveaus van meer dan het 99-voudige 

dan het gemiddelde van de gezonde, niet met malariabesmette bevolking. Deze studie 

naar placentale malaria beschrijft de pariteitsverbanden van 22GPI-onafhankelijke 

aPL-profielen en ondersteunt geen rol voor 2GPI-afhankelijke aPL. Het is belangrijk 

in de context van de bekende pariteitsverschillen bij immuniteit voor 

zwangerschapsmalaria. 

 

Hoofdstuk 6 

 

Onlangs werd gesuggereerd dat het krijgen van immuniteit voor malaria als 

volwassene in hevig endemische gebieden afhankelijk is van de puberteitsrijping van 

het gastlichaam en de productie van androgenen. De serumconcentratie van 

dihydroepiandrosterone sulfaat (DHEAS), het meest uitgescheiden menselijke 

androgeen, voorspelde een weerstand tegen P. falciparum-infectie bij niet-zwangere, 

jonge volwassenen in West-Kenia. Er zijn geen gepubliceerde gegevens over de rol 

van DHEAS in zwangerschapsmalaria. Een secundaire analyse van opgeslagen 

serums van de vorige cross-sectionele studie naar placentale malaria in Kumasi, 

Ghana, werd in gang gezet en wordt in dit hoofdstuk gepresenteerd. Het doel was om 

het verband te bepalen tussen DHEAS-concentraties, die verkregen waren uit 

monsters tijdens de bevalling en gemeten met behulp van ELISA, histologische 

veranderingen van placentale malaria en kenmerken van het ziektecijfer door malaria 

bij een groep van 104 vrouwen die niet door HIV geïnfecteerd waren. De DHEAS-

concentraties werden in verband gebracht met de leeftijd van de moeders en het aantal 

keer dat ze bevallen waren.  Tijdens univariate analyse zag men een zwak 

tegenovergesteld verband tussen DHEAS-concentratie en malaria-infectie bij 

vrouwen die voor het eerst bevielen (p=0,062), hoewel aangepaste analyses geen 

samenhang toonden tussen DHEAS en de hemoglobineconcentratie van het 

moederlijk bloed of het geboortegewicht, hetgeen de belangrijkste kenmerken zijn 

van het ziektecijfer van zwangerschapsmalaria. DHEAS-productie kan een factor zijn 

bij het verkrijgen van immuniteit tegen malaria in de pre-zwangerschap en 

rechtvaardigt verder onderzoek, vooral onder jongere vrouwen die voor het eerst 

bevallen zijn. Verklarende mechanismen die betrokken zijn bij aPL worden 

vooropgesteld en zijn gebaseerd op malariamodulatie bij recente laboratoriumdieren 

door 16 -bromoepiandrosterone (EPI), wat overeenkomt met DHEAS. 

 

Hoofdstuk 7 

 

Dit hoofdstuk presenteert de voornaamste analyse van de cross-sectionele studie naar 

placentale malaria die uitgevoerd is in Kumasi, Ghana. De doeltreffendheid van de 

transplacentale overdracht van de mazelenspecifieke antistof, die gemeten is in de 

navelstreng en in de van de moeder afkomstige serums door gebruik van ELISA en 

uitgedrukt als een ratio, werd in relatie tot placentale malaria bepaald. Infecties tijdens 

de bevalling werden in verband gebracht met een daling van 30% van verwachte 

antistoffentiters tegen mazelen in de navelstreng. Niet-geïnfecteerde vrouwen die 

anti-malariamedicijnen kregen tijdens de zwangerschap droegen 

30% meer antistoffen over dan vrouwen die geen medicatie ontvingen. Pasgeborenen 

van moeders met placentale malaria kunnen een verhoogde kans hebben op mazelen 

in de eerste maanden van hun leven en kunnen er baat bij hebben om vroeger ingeënt 

te worden. Een van de voordelen van een malaria controle tijdens de zwangerschap 

kan een verminderd risico zijn op infectieziektes tijdens de eerste periode van het 

pasgeboren kind. 

 

Hoofdstuk 8 

 

Dit proefschrift eindigt met een algemene discussie over de gegevens die erin staan in 

samenhang met de huidige paradigma's van placentale malaria. Het belang van 

immuniteit tegen malaria tijdens de pre-zwangerschap voor vrouwen die voor het 

eerst bevallen zijn wordt benadrukt en vooropgesteld om verantwoording af te leggen 

over de waarnemingen van bloedgroepfenotypes en DHEAS-productie bij het bepalen 

hoe ontvankelijk het gastlichaam is voor malaria-infecties. Er wordt voorgesteld om 

het functionele gevolg van placentale malaria voor de immuunontwikkeling van het 

pasgeboren kind prioriteit te geven als onderzoeksthema en het onderwerp te 

bespreken in een context, waarin er zo snel mogelijk een doeltreffende vaccine 

gevonden wordt voor zwangerschapsgebonden malaria. 
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