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Samenvatting 
In Afrika zuidelijk van de Sahara worden jaarlijks ongeveer 24 millioen vrouwen 
zwanger in gebieden met malaria. Malaria tijdens de zwangerschap is een belangrijk 
gezondheidsprobleem in dit werelddeel. In gebieden endemisch voor malaria kan bij 
meer dan 50% van de vrouwen die voor de eerste of tweede keer zwanger zijn malaria 
voorkomen. Plasmodium falciparum parasitaemie gedurende de zwangerschap is 
geassocieerd met bloedarmoede bij de vrouw en een laag geboortegewicht bij het kind 
ten gevolge van vroeggeboorte of een intra-uteriene groeiachterstand. Een laag geboorte
gewicht is een belangrijke risicofactor voor ziekte en sterfte in het eerste levensjaar. 

In de afgelopen twintig jaar is HIV/AIDS een belangrijk gezondheidsprobleem 
geworden in veel gebieden in Afrika ten zuiden van de Sahara waar ook malaria veel 
voorkomt. Ongeveer 28 miljoen mensen zijn hier besmet met HIV, en 80% van de 
vrouwen met HIV op de wereld leven in deze regio. Vanwege de uitgebreide 
geografische overlap tussen HIV en malaria is de HIV epidemie aanleiding tot 
ongerustheid over de potentiële interacties tussen de twee infecties. 

Het onderzoek in dit proefschrift beschrijft de interactie van malaria en HIV-
infectie in de zwangerschap en de effecten van de twee infecties op de gezondheid van 
moeder en kind. Het onderzoek omvat twee studies. De doelstellingen van de eerste 
studie waren om de effectiviteit en veiligheid van verschillende behandelingsstrategieën 
met sulfadoxine-pyrimethamine (SP) voor de preventie van malaria in de placenta te 
bepalen, en het effect van HIV status te onderzoeken(hoofdstuk 2). 

In de tweede studie werden verschillende aspecten van mogelijke interactie 
bestudeerd: 

-het effect van placentaire malaria op perinatale HlV-transmissie van moeder naar 
kind (hoofdstuk 3), 
-een evaluatie van risicofactoren voor HIV-infectie onder asymptomatische 
vrouwen die voor zwangerschapscontrole kwamen (hoofdstuk 4), 
-malaria en HIV als risicofactoren voor bloedarmoede in het derde trimester van 
de zwangerschap (hoofdstuk 5), 
-een evaluatie van het effect van infectie met zowel HIV als malaria op de 
zwangerschapsuitkomst (hoofdstuk 6), 
-een evaluatie van malaria en HIV-infectie als risicofactoren voor bloedarmoede 
in het eerste levensjaar (hoofdstuk 7), 
-het effect van HIV infectie op antilichaamreacties tegen malariaparasieten in 
maternaal en navelstrengbloed, en op de overdracht van antilichamen van moeder 
naar kind (hoofdstuk 8). 

In hoofdstuk 2 vergeleken we de volgende strategieën voor de behandeling en 
preventie van malaria in de zwangerschap: 

a. behandeling met SP (1,500 mg sulfadoxine en 75 mg pyrimethamine) alleen bij 
klinische symptomen van malaria, 

b. twee preventieve doses met SP (bij het begin van deelname in het tweede 
trimester en opnieuw in het begin van het derde trimester), en 

c. maandelijks SP (een behandelingsdosis bij begin van deelname in het tweede 
trimester en daarna maandelijks tot 34 weken zwangerschap). 
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Bij HlV-seropositieve vrouwen waren twee doses SP minder effectief voor het 
verminderen van malaria in de placenta dan bij HIV-seronegatieve vrouwen. Minder dan 
2% van de deelnemende vrouwen rapporteerden bijwerkingen, en er was geen verschil 
tussen HlV-seropositieve en HIV-seronegatieve vrouwen wat betreft bijwerkingen. 
Intermitterende behandeling met SP bij primi-en secundigravidae bleek een veilige en 
effectieve methode voor de preventie van malaria in de placenta. Hoewel een strategie 
met twee doses SP effectief zal zijn in een gebied met een lage prevalentie van HIV, zou 
het maandelijks toedienen van SP gedurende het tweede en derde trimester overwogen 
kunnen worden in gebieden met een hoge prevalentie van HrV. 

In een studie naar het effect van malaria in de placenta op de verticale transmissie 
van HIV (hoofdstuk 3) waren matemale HIV-RNA-spiegel en een perineum trauma (een 
episiotomie of een perineum scheur) de belangrijkste factoren voor een toename van 
verticale transmissie, in overeenkomst met eerder gepubliceerde studies. De verticale 
transmissie was minder bij vrouwen met malaria in de placenta met een lage 
parasietendichtheid en toegenomen bij vrouwen met malaria in de placenta met een hoge 
parasietendichtheid. Deze bevinding suggereert echter niet dat de huidige aanbevelingen 
voor het gebruik van intermitterende malaria behandeling bij zwangere vrouwen in 
gebieden met malaria veranderd zouden moeten worden. De meerderheid van de vrouwen 
geïnfecteerd met zowel malaria als HIV zal een lage parasietenconcentratie hebben, met 
als gevolg een bescheiden reductie van verticale transmissie, een minderheid zal 
onvoldoende gecontroleerde infecties hebben met hoge parasietenconcentraties met als 
gevolg een toename van de verticale transmissie. Op dit moment zijn we niet in staat om 
van te voren te kunnen differentiëren welke vrouw in welke groep zal eindigen. 
Daarnaast is een belangrijk voordeel van behandeling met malariamiddelen dat de 
waarschijnlijkheid dat vrouwen een infectie hebben met een hoge parasietendichtheid 
afneemt, en dat het ook helpt de andere nadelige gevolgen van malaria in de 
zwangerschap te verminderen, zoals bloedarmoede, een laag geboortegewicht, en 
vroeggeboorte. 

Wij evalueerden of het mogelijk was om risicofactoren voor HIV infectie te 
identificeren in de studiepopulatie van zwangere vrouwen (hoofdstuk 4). Identificatie 
van risicofactoren voor HIV infectie zou het mogelijk kunnen maken om de beperkte 
middelen voor HIV-counseling en HIV-testen in de ontwikkelingslanden te richten op 
bepaalde risicogroepen van vrouwen die de prenatale kliniek bezoeken. In de 
studiepopulatie was 26% van de zwangere vrouwen met HIV geïnfecteerd. Het was niet 
mogelijk een groep met een verhoogd risico op HIV infectie te identificeren zonder 
serologische informatie, en dat suggereert dat in deze populatie, universele toegang tot 
vrijwillige HIV-counselen en testen te prefereren is boven gerichte screening. 

Wij evalueerden de prevalentie van bloedarmoede bij vrouwen die in het derde 
trimester voor zwangerschapscontrole kwamen en bepaalden de bijdrage van malaria en 
HIV-infectie aan bloedarmoede (hoofdstuk 5). Bij vrouwen in de eerste en tweede 
zwangerschap (primi-en secundigravidae) waren malaria en HIV infectie belangrijke 
risicofactoren voor bloedarmoede, en de aanwezigheid van koorts tijdens het bezoek 
(axillair gemeten) en HIV infectie waren geassocieerd met ernstige bloedarmoede. In 
multigravidae (vrouwen met twee of meer zwangerschappen in het verleden) was HIV 
infectie de belangrijkste determinant van bloedarmoede, en dit was onafhankelijk van de 
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aanwezigheid van malariaparasieten in het bloed. Kortom, HIV infectie voegt een 
oorzaak toe aan de lange lijst van etiologische factoren voor bloedarmoede tijdens de 
zwangerschap in ontwikkelingslanden. Het is belangrijk om vast te stellen of 
behandelingen van bloedarmoede die bewezen effectief zijn in HIV-seronegatieve 
vrouwen, ook effectief zijn in HIV-seropositieve vrouwen. 

In hoofdstuk 6 evalueerden we het effect van een gecombineerde infectie met 
malariaparasieten en HIV op de geboorte-uitkomst. Vergeleken met vrouwen zonder een 
infectie hadden primigravidae met een gecombineerde infectie een driemaal zo grote kans 
op een kind met laag geboortegewicht, een bijna verdrievoudigd risico op prematuriteit 
en een ongeveer twee maal zo grote kans op een kind met een intrauteriene 
groeiretardatie. Bovendien hadden zowel primigravidae als multigravidae met een 
gecombineerde infectie een meer dan tweemaal zo grote kans op matige bloedarmoede 
(een hemoglobine gehalte < 8 g/dl). Een vergelijking van vrouwen met een 
gecombineerde infectie met vrouwen met alleen HIV liet zien dat het risico op laag 
geboortegewicht en prematuriteit bij primigravidae en matige bloedarmoede bij 
multigravidae verergerd was door de aanwezigheid van malaria. In vergelijking met 
vrouwen met alleen malaria vergrootte HIV in combinatie met malaria aanzienlijk het 
risico op matige bloedarmoede in zowel primi-als multigravidae. Samengevat, de 
combinatie van malaria en HIV vergroot de kans op een slechtere uitkomst van de 
geboorte voornamelijk bij primigravidae, en vergroot de kans op bloedarmoede bij de 
bevalling aanzienlijk bij alle zwangeren. 

In hoofdstuk 7 rapporteren we over bloedarmoede bij 661 kinderen (467 van 
HIV-seropositieve moeders and 194 van HIV-seronegatieve moeders) die maandelijks 
gevolgd werden gedurende het eerste levensjaar. Bloedarmoede kwam veel voor, waarbij 
het hemoglobinegehalte na de geboorte afnam en een dieptepunt bereikte bij een leeftijd 
van ongeveer 32 weken. HIV-positieve kinderen hadden een lager gemiddeld 
hemoglobinegehalte dan HIV-negatieve kinderen. HIV-negatieve kinderen van HIV-
seropositieve moeders hadden een iets lager hemoglobinegehalte aan het einde van het 
eerste levensjaar in vergelijking met kinderen van HIV-negatieve moeders. Malaria in de 
placenta was voornamelijk een risicofactor in de eerste maanden van het leven. HIV-
positieve kinderen met malaria hadden een lager hemoglobine gehalte dan HIV-negatieve 
kinderen met of zonder malaria of HIV-positieve kinderen zonder malaria. In de 
meerderheid van de deelnemende kinderen voorkwamen maandelijkse 
vervolgbezoeken, behandeling van asymptomatische malaria en ijzersuppletie 
bloedarmoede niet; de prevalentie van bloedarmoede bleef hoog tijdens de tweede helft 
van het eerste levensjaar. 

In hoofdstuk 8 bepaalden we in matemaal en navelstrengplasma of HIV infectie 
invloed heeft op serologische reacties tegen malaria, en of door HIV infectie verandering 
optreedt in de overdracht van moeder naar kind van malaria-antilichamen gericht tegen 
een aantal malaria-eiwitten [merozoite surface protein 1, 2 en 3, (MSP-li9kD, MSP-2 , 
MSP-3), erythrocyte binding antigen (EBA-175), rhoptry associated protein 1 (RAP-1), 
en circumsporozoite protein NANP5], en van antilichamen tegen tetanus toxoid (TT). De 
prevalentie van maternale antilichamen tegen de antigene determinanten van malaria was 
hoog. HIV infectie was alleen geassocieerd met een afgenomen hoeveelheid 
antilichamen tegen NAM'S. Voor de andere antigene determinanten werden geen 
consistente verschillen waargenomen in associatie met HIV infectie hetgeen suggereert 
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dat de toegenomen vatbaarheid voor malaria bij HIV-seropositieve vrouwen niet 
verklaard kan worden op basis van een verminderde antilichaamreactie tegen malaria 
antigenen. 

Samengevat: de studies beschreven in deze thesis suggereren een interactie 
tussen malaria en HIV tijdens de zwangerschap. Beide aandoeningen komen in dezelfde 
geografische gebieden voor en samen vormen ze een groot probleem voor de 
gezondheidszorg in Afrika zuidelijk van de Sahara. In dit deel van Afrika komen de 
meeste zwangere vrouwen ten minste éénmaal voor zwangerschapscontrole en dit biedt 
een mogelijkheid om de impact van HIV en malaria in de zwangerschap te verminderen 
door het aanbieden van malariapreventie door intermitterende chemoprofylaxe of door 
het gebruik van met insecticide behandelde klamboes, en het aanbieden van counselen, 
HlV-testen en anti-retrovirale middelen als onderdeel van de routinezorg. Nadat 
wetenschappelijk onderzoek de basis voor deze interventies heeft gelegd, is het 
incorporeren van deze interventies in de zorg van kritisch belang. 

De studies beschreven in dit proefschrift werden uitgevoerd in een veranderend 
klimaat van preventie van verticale transmissie van HIV en van malariapreventie tijdens 
de zwangerschap en zijn omgezet in een programma ter voorkoming van verticale 
transmissie van HIV door het aanbieden van nevirapine aan HIV-seropositieve zwangere 
vrouwen bij de bevalling, en een systeem dat de intermitterende behandeling van malaria 
tijdens de zwangerschap volgens nationale richtlijnen ondersteunt. Ook is men bezig deze 
programma's uit te breiden naar andere gebieden in Kenya. De combinatie van onderzoek 
naar de interactie tussen malaria en HIV, en het omzetten van belangrijke 
interventiestrategieën in toegepaste programma's zal leiden tot voordelen zowel op de 
korte als op de lange termijn. 
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