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Summary Summary 
Aboutt 21 million women in sub-Saharan Africa are pregnant in malaria-endemic areas 

eachh year. Malaria in pregnancy is associated with maternal anemia, and low birth weight in the 
infant,, an important risk factor for infant mortality. It is estimated that 11 million women in sub-
Saharann Africa are infected with human immunodeficiency virus-1 (HIV). The work discussed in 
thiss thesis addresses some important aspects off  malaria and HIV infection in pregnancy. 

Chapterr 1: Introduction 
Chapterr 1 provides an overview of available knowledge on the interaction between 

malariaa and HIV. Although initially an interaction between HIV-infection and malaria did not 
seemm to exist, in 1996 the increased risk of malaria parasitemia in HIV-seropositive pregnant 
womenn was reported. More recent studies have shown an increased risk on asymptomatic and 
symptomaticc malaria in HIV-seropositive adults, compared to HIV-seronegative adults, and this 
riskrisk increased with decreasing CD4 count. In children, the effect of HIV on malaria is not clear. 
HIV-positivee children may be more susceptible to the consequences of malaria. In general, HIV-
seropositivee persons responded similar to antimalarial treatment as HIV-negative persons, except 
forr HIV-seropositive pregnant women for whom beneficial effects of treatment on placental 
malariaa may not be similar. The question if repeated malarial episodes increase the HIV-related 
diseasee progression remains unanswered. An in-vivo study in adults showed increased viral 
replicationn during and after a malaria attack. Malaria was not related with HIV disease 
progressionn in children; to the contrary, malaria was associated with protection. It is not clear if 
thiss was an effect of malaria per se or of malaria treatment. 

Chapterr 2: Risk factors for HIV-infection in pregnant women 
Interventionss are available that improve the course of pregnancy and birth outcome in 

HIV-seropositivee pregnant women, e.g. the use of nevirapine or zidovudine to reduce vertical 
transmissionn of HIV. If risk factors for HIV infection could be identified, this could result in 
targetingg the counseling service with limited resources to subgroups of women with higher risks. 
Wee evaluated if it was possible to identify risk factors for HIV infection among women attending 
ann antenatal clinic (ANC) and participating in a study of the interaction of malaria and HIV in 
pregnancyy in Nyanza General Provincial Hospital in Kisumu, Kenya. Overall HIV 
seroprevalencee was 26.1% (743/2844) (95% Confidence Interval (CI): 24.5-27.7). In a 
multivariatee model, five factors could be identified that were more common in HIV-seropositive 
pregnantt women; anemia (Hb < < 11 g/dl), malaria parasitemia, documented fever at the time of 
thee ANC visit, a history of treatment for vaginal discharge and a history of alcohol consumption. 
However,, the predictive capacity of a model including all five factors was poor; if the model 
wouldd be used, 50% of the HIV-negative women would have been identified as at risk of HIV 
infection,, and 25% of the HIV-positive women would not have been identified as at risk. We 
weree not able to identify a subgroup at risk of HIV infection using non-serologic information 
amongg pregnant women, indicating that in this antenatal clinic universal access to voluntary HIV 
counselingg and testing would be preferable to targeted screening. 

Chapterr 3: Malaria and HIV as risk factors for anemia in pregnant women 
Anemiaa in pregnancy is a major public health problem in sub-Saharan Africa, where the 

prevalencee can be as high as 75%. During labor, women with severe anemia are less able to 
enduree even moderate blood loss and as a consequence are at a higher risk of requiring a blood 



transfusion.. In addition, severe anemia in pregnancy is an important direct and indirect cause of 
maternall  death, and for the fetus, severe maternal anemia may result in intrauterine growth 
retardation,, stillbirth, and low birth weight. In developing countries, nutritional deficiencies, 
infectiouss diseases and congenital blood disorders contribute to anemia in pregnancy. In this 
chapterr we evaluated the prevalence of anemia in women visiting the ANC in the third trimester, 
andd assessed the contribution of malaria and HIV infection to anemia. Of the 4,608 women who 
participated,, approximately one in 5 women had malaria parasites in the blood, and almost 4 out 
off  5 women had anemia (a hemoglobin < 11 g/dl). Severe anemia (a hemoglobin < 7 g/dl) 
occurredd in 1 out of approximately 15 women. Malaria was more common in HTV-seropositive 
pregnantt women. In women pregnant for the first and second time, malaria and HIV infection 
weree important risk factors for anemia; however, only documented fever at the time of the 
antenatall  clinic visit and HIV infection were associated with severe anemia. In multigravidae 
(gravidaee *3), HIV infection was the most important determinant of anemia, and this was 
independentt of the presence of malaria parasitemia. In conclusion, HIV infection adds another 
causee to the long list of etiological factors of anemia in pregnancy in developing countries. It will 
bee important to confirm if treatment efficacious in HIV-seronegative women, is efficacious in 
HIV-seropositivee women as well. 

Chapterr 4: HIV-infection and malaria in pregnancy 
Previouss studies have described the increased prevalence of malaria in HIV-seropositive 

pregnantt women. In this chapter we studied in more detail the importance of HIV infection for 
malariaa in pregnancy. In the third trimester and at the time of delivery 5,093 and 2,502 women, 
whoo did not have clinical signs of AIDS, participated respectively. Compared to HIV-
seronegativee women, HTV-seropositive women were more likely to carry malaria parasites in the 
blood,, to have higher parasite densities, and to be febrile when parasitemic. Placental infections 
inn HTV-seropositive women were more likely to be chronic, as indicated by the presence of 
moderatee to heavy pigment depositions. The higher malaria risk among HTV-seropositive women 
wass seen in all pregnancies, but was most apparent in HTV-seropositive multigravidae, who had a 
similarr risk of malaria as HTV-seronegative primigravidae. The excess malaria attributable to 
HTVV increased from 34.6% among HTV-seropositive primigravidae, to 41.5% among HTV-
seropositivee secundigravidae, and 50.7% among HTV-seropositive women who had three or 
moree pregnancies. When adjusted by age, HTV-seropositive primigravidae had a similar risk of 
malariaa as HTV-seropositive multigravidae. This studyy showed that HTV infection has important 
implicationss for malaria in pregnant women, and that in areas with a high prevalence of HTV and 
malaria,, all pregnant women should be targeted for malaria control efforts, and not just primi-
andd secundigravidae, as proposed by the World Health Organization. A previous study in primi-
andd secundigravidae indicated that HTV-seropositive pregnant women may need more 
intermittentt treatment doses with sulfadoxine-pyrimethamine to clear placental parasitemia 
comparedd to HTV-seronegative women. This needs to be confirmed for multigravidae and for 
drugss other than sulfadoxine-pyrimethamine. Further research is necessary into effective 
treatmentt regimens for HTV-seropositive women. 

Chapterr 5: Effect of HIV-infection and malaria in pregnancy on birth outcome 
Withh the knowledge that the prevalence of malaria is higher in HTV-seropositive pregnant 

women,, we wanted to know what the consequences are for mother and infant at the time of 
delivery.. In this chapter we looked at maternal anemia and birthweights of newborns in women 



whoo were infected with both malaria and HIV, and compared the outcome in this group to the 
outcomee in women with either HTV, or malaria at delivery or none of the infections. In this 
particularr study population of 2466 live singleton deliveries, adverse outcomes were not very 
common:: low birthweight (LBW, a birthweight < 2500 grams), preterm delivery (a delivery 
beforee a gestation of 37 weeks), intrauterine growth retardation (IUGR) and maternal anaemia 
(Hbb < 8 g/dl) occurred in 4.6%, 6.7%, 9.8% andd 13.8% of deliveries respectively. Maternal HIV 
infection,, in the absence of malaria, was associated with a 99 grams (95% CI 52-145) reduction 
inn mean birthweight among all gravidae. Malaria was associated with both IUGR and preterm 
delivery,, resulting in a reduction in mean (95% CI) birthweight of 145 grams (82-209) among 
HIV-seronegativee and 206 grams (115-298) among HlV-seropositive primigravidae, but not 
amongg multigravidae. Both HIV and malaria were significant risk factors for postpartum 
maternall  anaemia and HlV-seropositive women with malaria were twice as likely to have Hb < 8 
g/dll  than HIV-seronegative women with or without malaria. In conclusion, the adverse effect of 
malariaa on birth outcome were worsened by HIV infection, particularly in primigravidae. In 
multigravidae,, dual infection mainly increased anemia at the time of delivery. It wil ll  be 
importantt to assess what interventions in HIV-seropositive women can control malaria and 
anemiaa and improve birth outcome. 

Chapterr 6: Risk factors for malaria in pregnancy in an urban/periurban population 
Withh the fast growing urbanization in sub-Saharan Africa (5-11% per year), 

urban/periurbann malaria is of increasing public health importance. We evaluated if there are 
differencess in risk factors between rural and urban areas for malaria in pregnancy. Between June 
19966 and March 1999, malaria and HIV infection were examined in 5,093 pregnant women in 
theirr third trimester, 2,502 of whom delivered in the hospital. The following groups of women 
weree more likely to carry malaria parasites in their blood in the third trimester and at delivery: 
womenn who were HTV infected, who were teenagers, who were pregnant for the first time, who 
belongedd to the Luo tribe and had a periurban residence as opposed to an urban residence. 
Womenn who reported the use of sulfadoxine-pyrimethamine in pregnancy were less likely to 
carryy malaria parasites compared to women who had used no antimalarial. The use of CQ was 
predictivee for the presence of malaria at delivery and this may be an indication of the severity of 
resistancee to CQ. Generally, risk factors in this urban/periurban area were similar to factors 
reportedd from rural areas. The use of an effective antimalarial strategy such as intermittent 
therapyy with SP or the use of an insecticide treated bednet could reduce the prevalence of malaria 
inn pregnancy. Preventing HTV infection, and delaying the first pregnancy after adolescence also 
couldd reduce malaria in pregnancy besides other obvious benefits. 

Chapterr 7: HIV infection and malaria as risk factors for anemia in infants 
Three-quarterss of preschool children in sub-Saharan Africa suffer from anemia. Malaria 

associatedd anemia is a major contributor to morbidity and mortality. Iron-deficiency anemia in 
infantss has been associated with an impaired mental and physical development and alteration in 
thee immune system. Anemia has been reported as the most common hematologic consequence of 
HIVV infection in children. The importance of maternal and pediatric HTV infection and malaria 
ass risk factors for anemia were determined in the birth cohort of infants bom to mothers 
participatingg in the study of the interaction between placental malaria and HIV infection. 
Betweenn June 1996 and April 2000,661 infants born to 467 HIV-seropositive and 194 HIV-
seronegativee mothers were monitored monthly from birth. Anemia in infants was common, and 



whereass the normal hemoglobin level in infants rises after a nadir at 2 months of age, the 
hemoglobinn level in this population continued to decrease with the nadir at approximately 32 
weekss of age. HIV-positive infants had a lower mean hemoglobin than HIV-negative infants 
fromfrom the first follow up visit onwards. HIV-negative infants of HIV-seropositive mothers 
showedd slightly decreased hemoglobin levels at the end of the first year of life compared to HIV-
negativee infants of HIV-negative mothers, and this was borderline significant. Placental malaria 
wass a risk factor for anemia mainly in the first months of life. HIV-positive infants with malaria 
parasitemiaa had lower hemoglobin levels than HIV-negative infants with or without malaria or 
HIV-positivee infants without malaria, and malaria seemed to have a relatively greater impact at 
aa younger age compared to HIV-negative infants. As part of the study, infants received 
sulfadoxine-pyrimethaminee whenever malaria parasites were detected in the blood, and iron 
supplementationn when their hemoglobin level was < 9 g/dl. However, this did not prevent most 
off  the infants from becoming or remaining anemic. The efficacy of micronutrient 
supplementationn as a means of preventing anemia should be prospectively assessed in HIV-
positivee infants. 

Conclusionss and recommendations 
Thesee studies can be considered as a start of studies into the interaction between malaria 

andd HIV. They gave answers, such as: 
 it is not possible to identify risk factors for HTV infection in this ANC population; 
 HIV is an important risk factor for anemia in pregnancy, independent of malaria; 
 HIV infection changes the epidemiological pattern of malaria in pregnancy: all 

graviditiess are at risk, and not primigravidae only; 
 dual infection with HIV and malaria in pregnancy increases adverse birth outcomes 

mainlyy in primigravidae, and increases anemia considerably in all gravidae; 
 risk factors for malaria in pregnancy are similar in an urban/periurban setting compared 

too a rural setting. A young age, a first pregnancy, and HTV infection were associated with 
malariaa in pregnancy. Sulfadoxine-pyrimethamine provided protection during the years 
off  study; 

 anemia in infants was common in this study population despite treatment of all 
asymptomaticc malaria: HIV infected infants were more likely to be anemic and this was 
worsenedd by malaria. 

However,, new questions came up that remain unanswered and need further studies, such as: 
 what is the best way to treat and prevent malaria and anemia in HIV-seropositive and 

HIV-seronegativee pregnant women and children?; 
 can it be assumed that measured that are effective in HIV-seronegative pregnant women 

andd children, will also be effective in HIV-seropositive persons?; 
 wil l treatment of anemia and malaria lead to improved birth outcomes in HIV-

seropositivee women? 
InIn 1999, intermittent presumptive treatment with sulfadoxine-pyrimethamine was 

introducedd in the Provincial Hospital in Kisumu for the control of malaria in pregnancy. The first 
treatmentt dose of SP (three tablets for an adult) is supposed to be given in the second trimester, 
andd the second treatment dose early in the third trimester. It wil l be important to monitor the 
effectivenesss to assess if the program is indeed reaching its goal. In particular for HIV-positive 
womenn it wil l be important to confirm if they need a different approach than HIV-negative 
women.. In the context of malaria in pregnancy, it is important to not limit studies to pregnancy 



andd delivery, but to include the post partum period, and indicators in the infant, such as anemia. 
Inn the context of immunology, HTV infection can be considered as an unfortunate natural 
experiment,, allowing us to learn more about immunity in pregnancy and immunity to malaria. 



Perr jaar worden ongeveer 21 miljoen vrouwen zwanger in Afrika ten zuiden van de 
Saharaa in gebieden waar malaria veel voorkomt. Malaria in de zwangerschap is geassocieerd met 
bloedarmoedee bij de moeder en een relatief laag geboortegewicht van het kind. Een laag 
geboortegewichtt is een belangrijke risicofaktor voor kindersterfte in het eerste levensjaar. 
Ongeveerr 11 miljoen vrouwen in dit gebied zijn geinfecteerd met het humane immunodeficientie 
viruss -1 (HIV). Dit proefschrift beschrijft enkele belangrijke aspecten betreffende malaria en 
HIVV in de zwangerschap en de gevolgen voor het kind. 

Hoofdstukk 1: Inleiding 
Hoofdstukk 1 geeft een overzicht van de huidige kennis van de interactie tussen malaria en 

HIV.. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat er een interactie was tussen HTV-infectie and 
malaria,, maar in 1996 werd een toegenomen risico op malaria parasitemie in HIV-seropositieve 
zwangeree vrouwen gerapporteerd. Recente studies hebben een verhoogd risico op 
asymptomatischee en symptomatische malaria in HIV-seropositieve volwassenen laten zien. Dit 
risicorisico nam toe bij een lager aantal CD4 cellen. Bij kinderen is het effect van HIV op malaria niet 
duidelijk.. HlV-positieve kinderen zouden mogelijk ontvankelijker zijn voor de gevolgen van 
malaria.. Over het algemeen reageerden HIV-seropositieve personen op dezelfde wijze als HIV-
seronegativee personen op behandeling met medicijnen tegen malaria. Dit was echter niet het 
gevall  bij HIV-seropositive zwangere vrouwen bij wie een behandeling met sulfadoxine-
pyrimethaminee minder effectief zou kunnen zijn om malaria uit de placenta te verwijderen in 
vergelijkingg met HTV-seronegative vrouwen. De vraag of herhaaldelijke episodes van malaria de 
progressiee van HIV naar AIDS zou kunnen bespoedigen blijf t vooralsnog onbeantwoord. Een in 
in-vivoo studie in volwassenen liet een verhoogde replicatie van HIV zien gedurende en na een 
malariaa aanval. Malaria was niet geassocieerd met progressie van HIV in kinderen; integendeel, 
err leek een beschermende werking vanuit te gaan. Het is niet duidelijk of dit een effect van 
malariaa op zich was of van de medicatie die gegeven werd voor malaria. 

Hoofdstakk 2: Risicofactoren voor HIV-besmetting bij zwangere vrouwen 
Dee uitkomst van de zwangerschap bij HIV-seropositieve vrouwen kan worden verbeterd 

doorr interventies met bijvoorbeeld nevirapine of zidovudine waardoor HIV transmissie van 
moederr naar kind wordt verminderd. Om HIV-seropositieve zwangere vrouwen deze interventies 
tee kunnen aanbieden is het belangrijk om de HTV-status van zwangere vrouwen tijdens de 
zwangerschapscontroless vast te stellen. Dit vergt echter counselings gesprekken met alle 
zwangeree vrouwen, terwijl de mogelijkheden van het personeel van de counseling service 
beperktt zijn. Als risico factoren voor HIV infectie kunnen worden geïdentificeerd, zou de 
counselingg kunnen worden beperkt tot de groep vrouwen met een verhoogd risico op HIV. Wij 
evalueerdenn of het mogelijk was risicofactoren voor HIV infectie vast te stellen bij vrouwen die 
voorr zwangerschaps controle kwamen en participeerden in een studie naar de interactie tussen 
malariaa en HIV in Nyanza Provincial General Hospital in Kisumu, Kenya. Van de 2844 vrouwen 
diee deelnamen waren er 743 HlV-positief (26.1%). In een multivariate analyse werden 5 factoren 
geïdentificeerdd die meer voorkwamen bij HlV-positieve zwangere vrouwen; bloedarmoede (een 
hemoglobinegehaltee minder dan 11 g/dl), de aanwezigheid van malaria parasieten in het bloed, 
koortss tijdens de zwangerschaps controle (een lichaams temperatuur van 37.5 graden °Celsius of 
meer,, axillair gemeten), een behandeling voor vaginale afscheiding in de voorgeschiedenis, en 
eenn rapportage van gebruik van alcohol. De voorspellende waarde van een model met deze vijf 
factorenn was echter matig; als dit model zou worden gebruikt, zou 50% van de HIV-



seronegatievee vrouwen ten onrechte geïdentificeerd worden als behorend tot een groep met 
verhoogdverhoogd risico op HIV besmetting, terwijl 25% van de HTV-seropositieve vrouwen ten onrechte 
niett in aanmerking zou komen voor screening. Wij waren dus niet in staat een risicogroep te 
identificerenn met informatie verkregen van zwangere vrouwen zonder het gebruik van 
bloedtesten.. Dat betekent dan ook dat in deze kliniek het nog steeds te prefereren is alle 
zwangeree vrouwen een HTV-test aan te bieden op vrijwillig e basis boven een aanbod beperkt tot 
eenn risicogroep. 

Hoofdstukk 3: Malaria en HIV als risicofactoren voor bloedarmoede in zwangere vrouwen 
Bloedarmoedee in de zwangerschap is een omvangrijk gezondheids probleem in Afrika 

zuidelijkk van de Sahara, waar in sommige gebieden 75% of meer van de zwangere vrouwen 
anemischh is. Vrouwen met ernstige bloedarmoede zijn minder bestand tegen bloedverlies tijdens 
dee bevalling, met als gevolg een verhoogd risico op bloedtransfusies. Bovendien is ernstige 
bloedarmoedee een belangrijke directe en indirecte oorzaak van matemale sterfte. Voor de foetus 
kann ernstige maternale bloedarmoede resulteren in verminderde foetale groei, intra-uteriene 
sterftee of een laag geboortegewicht. Voedingsdeficiënties, infectieziekten en aangeboren 
bloedafwijkingenn dragen bij aan bloedarmoede in de zwangerschap in ontwikkelingslanden. In 
ditt hoofdstuk beschreven wij de prevalentie van bloedarmoede bij vrouwen die voor 
zwangerschapscontrolee kwamen in het derde trimester van de zwangerschap, en bepaalden wij 
dee bijdrage van malaria en HTVinfectie aan bloedarmoede. Van de 4,608 vrouwen die 
participeerdenn had een op de vijf malariaparasieten in het bloed, en ongeveer vier op de vijf 
vrouwenn had bloedarmoede (een hemoglobinegehalte minder dan 11 g/dl). Ernstige 
bloedarmoedee (een hemoglobinegehalte minder dan 7 g/dl) kwam voor bij ongeveer 1 op de 15 
vrouwen.. Malariaparasieten waren vaker te vinden in het bloed van HTV-seropositieve vrouwen. 
Bijj  vrouwen die zwanger waren voor de eerste of tweede keer (primigravidae en 
secundigravidae)) waren malaria en HTV-infectie belangrijke risicofactoren voor bloedarmoede. 
Koortss tijdens de zwangerschapscontrole en HTV-besmetting waren de enige factoren die 
geassocieerdd waren met ernstige bloedarmoede in deze groep. In vrouwen die twee or meer 
zwangerschappenn hadden meegemaakt (multigravidae) was HIV-besmetting de belangrijkste 
factorr voor bloedarmoede. Dit was onafhankelijk van de aanwezigheid van malariaparasitemie. 
Samenvattend,, HIV-infectie voegt een oorzaak toe aan de al lange lijst van oorzaken van 
bloedarmoedee in de zwangerschap in ontwikkelingslanden. Het is belangrijk vast te stellen of 
behandelingenn voor bloedarmoede die bewezen effectief zijn bij HIV-seronegatieve vrouwen, 
ookk effectief zijn bij HlV-seropositieve vrouwen. 

Hoofdstukk 4: HIV-infectie en malaria in de zwangerschap 
Voorgaandee studies hebben de verhoogde kans op malariaparasitemie in HIV-

seropositievee vrouwen beschreven. In dit hoofdstuk bestudeerden we gedetailleerder de gevolgen 
vann HIV-besmetting voor malaria in de zwangerschap. Wij onderzochten 5,093 vrouwen in het 
derdee trimester van de zwangerschap en 2,502 van deze vrouwen bij de geboorte. Geen van deze 
vrouwenn toonde klinische kenmerken van AIDS. Vergeleken met HIV-seronegatieve vrouwen 
haddenn HlV-seropositieve vrouwen een grotere kans op de aanwezigheid van malariaparasieten 
inn het bloed, op een hogere parasietenconcentratie, en de aanwezigheid van koorts bij 
parasitemia.. Malariainfecties in de placenta bij HlV-seropositieve vrouwen waren chronischer 
vann aard, gezien de aanwezigheid van matige tot grote hoeveelheden neerslagen van pigment. 



Hett verhoogde risico bij HTV-seropositieve vrouwen werd in alle zwangerschapsgroepen gezien, 
maarr was in HTV-seropositieve multigravidae het meest prominent. Deze vrouwen hadden 
eenzelfdee risico als HTV-seronegative primigravidae. De toename van malaria die aan de co-
infectiee met HIV geweten kon worden was 34.6% in primigravidae, 41.5% in secundigravidae, 
enn 50.7% in multigravidae. Deze studie laat zien dat HTV-infectie belangrijke gevolgen heeft 
voorr malaria bij zwangere vrouwen. In gebieden waar beide infecties veel voorkomen, dienen 
allee zwangere vrouwen in aanmerking te komen voor preventie van malaria in de zwangerschap, 
enn niet alleen primi- of secundigravidae, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie voorstelt. Een 
voorgaandee studie bij primi-en scundigravidae liet zien dat HTV-seropositieve zwangere vrouwen 
vakerr preventieve behandeling nodig hebben met sulfadoxine-pyrimethamine om de malaria uit 
dee placenta te elimineren dan HTV-seronegatieve vrouwen. Het moet nog onderzocht worden of 
ditt ook opgaat voor multigravidae en voor andere antimalaria middelen. 

Hoofdstukk 5: Effect van HTV-infectie en malaria in de zwangerschap op uitkomst van de 
bevalling g 

Mett de kennis dat de prevalentie van malaria toegenomen is bij HTV-seropositieve 
vrouwen,, wilden wij vervolgens weten wat de consequenties zijn voor moeder en kind ten tijde 
vann de bevalling. In dit hoofdstuk bestudeerden we geboortegewicht en matemale bloedarmoede 
bijj  vrouwen die geïnfecteerd waren met zowel malaria als HTV. We vergeleken deze resultaten 
mett de resultaten van vrouwen die of alleen met HTV geïnfecteerd waren, of malaria in de 
placentaplacenta hadden of geen van de twee hadden. De onderzochte populatie, met 2,466 levend 
geborenn eenlingen, had over het algemeen een goede uitkomst bij de bevalling: een laag 
geboortegewichtt (een geboorte gewicht < 2500 gram), een vroeg geboorte (een geboorte voor de 
termijnn van 37 weken), een intra-uteriene groeiachterstand, en matemale bloedarmoede (een 
hemoglobinee gehalte minder dan 8 g/dl) kwamen voor in respectievelijk 4.6%, 6.7%, 9,8% en 
13.8%% van de bevallingen. Matemale HTV-besmetting, bij afwezigheid van malaria, was 
geassocieerdd met een reductie van 99 (95% confidence interval [Cl] 52-145) gram van het 
gemiddeldee geboorte gewicht van alle zwangerschapsgroepen. Malaria was geassocieerd met 
zowell  intra-uteriene groeiachterstand als vroeggeboorte, en resulteerde in een reductie van het 
gemiddeldee geboortegewicht van 145 (82-209) gram bij HTV-seronegatieve en 206 (115-298) 
gramm bij HTV-seropositieve primigravidae, maar niet bij multigravidae. Zowel HTV als malaria 
warenn significante risicofactoren voor matemale bloedarmoede postpartum. HTV-seropositieve 
vrouwenn hadden een twee keer zo grote kans op matemale bloedarmoede dan HTV-seronegatieve 
vrouwenn met of zonder malaria. Samenvattend, het effect van malaria op de zwangerschap wordt 
verergerdd door HTV-infectie, in het bijzonder bij primigravidae. Bij multigravidae was bij de 
aanwezigheidd van beide infecties met name de kans op bloedarmoede bij de bevalling verhoogd. 
Hett is belangrijk om vast te stellen welke interventies bij HTV-seropositieve vrouwen de malaria 
enn bloedarmoede kunnen verminderen, en de uitkomst bij de geboorte kunnen verbeteren. 

Hoofdstukk 6: Risicofactoren voor malaria in de zwangerschap in een stedelijke populatie 
Mett de snel groeiende urbanisatie in dit deel van Afrika, is malaria in steden van 

toenemendd belang voor de gezondheisdzorg. Wij evalueerden of er een verschil is in 
risicofactorenrisicofactoren tussen rurale en stedelijke gebieden voor malaria in de zwangerschap. Tussen juni 
19966 en maart 1999 werden 5,093 vrouwen in het derde trimester van de zwangerschap 
onderzochtt op malaria en HIV; 2,502 van hen bevielen in het ziekenhuis. Bij de volgende 
groepenn vrouwen was de kans malaria parasieten in het bloed te vinden verhoogd: HIV-



seropositivee vrouwen, vrouwen jonger dan 20 jaar, primigravidae, vrouwen die tot de Luo stam 
behoorden,, en vrouwen die een woning in de buitenwijken hadden in vergelijking met het 
centrumm van de stad. Vrouwen die het gebruik van sulfadoxine-pyrimethamine tijdens de 
zwangerschapp rapporteerden hadden een minder grote kans op parasitemie dan vrouwen die geen 
malariamiddelenn hadden gebruikt. Het gebruik van chloroquine gedurende de laatste twee weken 
voorr de bevalling was voorspellend voor de aanwezigheid van malaria in de placenta of in 
matemaall  bloed bij de bevalling. Dit kan worden opgevat als een indicatie van de ernst van de 
chloroquinee resistentie in dit gebied. Over het algemeen waren risicofactoren in dit stedelijk 
gebiedd vergelijkbaar met wat gerapporteerd is uit rurale gebieden. Het toepassen van effectieve 
malariaa preventie (medicatie of het gebruik van klamboes) tijdens de zwangerschap zou de 
prevalentiee van malaria in de zwangerschap kunnen doen afnemen. Benevens andere voor 
zichzelff  sprekende voordelen zouden preventie van HIV-infectie van vrouwen in de 
reproductievee leeftijd, en het uitstellen van de eerste zwangerschap tot na de adolescentie ook de 
prevalentiee van malaria tijdens de zwangerschap kunnen verminderen,. 

Hoofdstukk 7: HIV-infectie en malaria als risicofactoren voor bloedarmoede in het eerste 
levensjaar r 

Inn landen zuidelijk van de Sahara lijdt drie kwart van de kinderen jonger dan 6 jaar aan 
bloedarmoede.. Malaria draagt aanzienlijk bij aan ziekte en sterfte van kinderen ten gevolge van 
bloedarmoede.. Ijzergebreksanemia is geassocieerd met een verstoorde mentale en fysieke 
ontwikkelingg en met veranderingen in het immuun systeem. Bloedarmoede is de meest 
voorkomendee hematologische aandoening ten gevolge van HIV-infectie. Het belang van HIV-
infectiee en malaria bij moeder en kind als risicofactor voor bloedarmoede in kinderen in het 
eerstee levensjaar werd bestudeerd in een cohort van kinderen van moeders die deelnamen aan 
eenn studie van de interactie tussen malaria en HIV. Tussen juni 1996 en april 2000 werden 661 
kinderenn van 467 HIV-seropositieve en 194 HTV-seronegatieve moeders maandelijks gevolgd 
vanaff  de geboorte. Bij deze kinderen kwam bloedarmoede veel voor; terwijl het normale 
hemoglobinegehaltee stijgt na een physiologisch dieptepunt rondom 8 weken, bleef in deze 
populatiee het hemoglobingehalte dalen tot een dieptepunt rondom 32 weken. HIV-positieve 
kinderenn hadden een lager gemiddeld hemoglobinegehalte dan HTV-negatieve kinderen 
gedurendee het gehele eerste jaar. HIV-negatieve kinderen van HIV-seropositieve moeders 
haddenn een gemiddeld iets lager hemoglobine niveau aan het eind van het eerste jaar dan HIV-
negatievee kinderen van HTV-seronegatieve moeders, maar dit was marginaal significant. Malaria 
inn de placenta was met name een risicofactor voor de eerste levensmaanden. HIV-positieve 
kinderenn met malaria hadden een lager hemoglobinegehalte dan HTV-negatieve kinderen met of 
zonderr malaria of HIV-positieve kinderen zonder malaria, Malaria leek een grotere impact te 
hebbenn op jongere leeftijd in HTV-positieve kinderen vergeleken met HTV-negatieve kinderen. 
Kinderenn die deel namen aan de studie ontvingen behandeling voor malaria wanneer parasieten 
inn het bloed werden ontdekt, en ijzer-suppletie wanneer het hemoglobine minder dan 9 g/dl was. 
Ditt voorkwam echter niet dat de meeste kinderen opnieuw anemisch werden of bleven. De 
effectiviteitt van micronutrient- suppletie als een middel om anemie te voorkomen zou 
prospectieff  moeten worden onderzocht in HIV-positieve kinderen. 

Conclusiess en aanbevelingen 
Dezee studies kunnen worden gezien als een start van studies naar de interactie tussen 

malariaa en HIV. Op verschillende vr»gen kon antwoord worden gegeven, zoals: 



 het is niet mogelijk om risicofactoren voor HTV-besmetting te identificeren in deze 
studiepopulatiee van zwangere vrouwen.; 

 HIV is een belangrijke risicofactor voor bloedarmoede in de zwangerschap, 
onafhankelijkk van malaria.; 

 HIV infectie verandert de epidemiologie van malaria in de zwangerschap: alle zwangere 
vrouwen,, en niet alleen primigravidae, hebben verhoogd risico op malaria, vergeleken 
mett niet-zwangere vrouwen.; 

 de aanwezigheid van HTV-infectie en malaria tegelijkertijd, vergroot de kans op een laag 
geboortegewichtt bij primigravidae, en vergroot de kans op bloedarmoede aanzienlijk bij 
allee zwangerschapsgroepen.; 

 risicofactoren voor malaria in de zwangerschap zijn vergelijkbaar in rurale en stedelijke 
gebieden.. Een jonge leeftijd, een eerste zwangerschap en HTV-besmetting zijn 
geassocieerdd met malaria in de zwangerschap. Het gebruik van het malariamiddel 
sulfadoxine-pyrimethaminee was een beschermende factor gedurende de studiejaren.; 

 bloedarmoede bij kinderen kwam veel voor in deze studiepopulatie, ondanks behandeling 
vann alle asymptomatische en symptomatische malaria. HTV-positieve kinderen hadden 
eenn grotere kans op bloedarmoede, en dit werd verergerd door malaria. 

Ditt onderzoek genereerde nieuwe vragen die verdere studie vereisen: 
 wat is de beste manier om malaria en bloedarmoede te behandelen en te voorkomen bij 

HTV-seropositievee en HTV-seronegatieve zwangere vrouwen en kinderen?; 
 kan worden aangenomen dat maatregelen die effectief zijn voor HTV-seronegatieve 

zwangeree vrouwen en kinderen, dit ook zijn voor HTV-seropositieve personen? 
 Zal behandeling van bloedarmoede en malaria in de zwangerschap leiden tot verbeterde 

uitkomstenn bij de bevalling in HTV-seropositieve vrouwen? 

Inn 1999 werd preventieve behandeling van malaria met sulfadoxine-pyrimethamine in de 
zwangerschapp geüitroduceerd in het Provinciale ziekenhuis in Kisumu. De eerste 
behandelingsdosiss (3 tabletten voor een volwassene) dient gegeven te worden in het tweede 
trimester,, onafhankelijk van klachten of resultaten van bloedonderzoek naar malaria, en de 
tweedee dosis in het begin van het derde trimester. Het is belangrijk om te evalueren of dit 
programmaa inderdaad zijn doel bereikt. In het bijzonder voor HTV-seropositieve vrouwen zal het 
belangrijkk zijn om te bevestigen of zij een andere of intensievere behandeling voor malaria nodig 
hebbenn dan HTV-seronegatieve vrouwen. In de context van malaria in de zwangerschap is het 
belangrijkk om niet alleen studies ten tijde van de zwangerschap en de bevalling uit te voeren, 
maarr ook de postpartumperiode te includeren, en kindsfactoren zoals bloedarmoede in de eerste 
maandenn erbij te betrekken. In immunologische context kan HTV-infectie beschouwd worden als 
eenn onfortuinlijk "natuurlijk" experiment, een gelegenheid om meer te leren over immuniteit 
tegenn malaria in de zwangerschap. 


