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Samenvatting 
 
Tijdens een zwangerschap verandert de glucose- en insulinehuishouding van de moeder om 
te zorgen voor de groeiende foetus. De moeder wordt resistent voor insuline, hierbij zijn 
verschillende diabetogene eiwitten betrokken.  Insuline is nodig om glucose op te nemen in 
glucoseafhankelijke weefsels, omdat een zwangere vrouw insuline resistent wordt, treedt er 
hyperplasie van de β-cellen op. Op deze manier kan de pancreas voldoen aan de hogere 
behoefte aan insuline. Er is sprake van zwangerschapsdiabetes wanneer er niet genoeg 
insuline aanwezig is waardoor de bloedglucosewaarden hoger zijn. Er wordt veel onderzoek 
gedaan naar de genetische achtergrond van zwangerschapsdiabetes, er komen veel genen bij 
kijken en de uitkomsten verschillen per land. Hierdoor is er nog geen duidelijke genetische 
verklaring voor zwangerschapsdiabetes. Naast genetische mutaties zijn er enkele receptoren 
en eiwitten betrokken bij het ontstaan van zwangerschapsdiabetes. Vrouwen met 
zwangerschapsdiabetes hebben evenveel insulinereceptoren als gezonde zwangere vrouwen. 
Daarnaast hebben de receptoren voor beide groepen dezelfde affiniteit voor deze receptoren. 
De activatie van de insulinereceptoren ligt veel lager bij zwangerschapsdiabetes, insuline bindt 
wel, maar de signaaltransductie wordt niet geactiveerd. Een verklaring hiervoor is dat er bij 
zwangerschapsdiabetes meer TNF-a wordt geproduceerd wat de activatie van de insuline 
receptoren blokkeert. Vervolgens is adiponectine is betrokken bij de hyperplasie van β-cellen 
en blijkt dit hormoon belangrijk te zijn bij zwangerschapsdiabetes. De laatste mogelijke 
verklaring zou hepatocyte growth factor, HGF, kunnen zijn. Dit hormoon is betrokken bij de 
aanpassing van b-cellen. Er is uit onderzoek gebleken dat er geen associatie is tussen de 
concentratie HGF en zwangerschapsdiabetes.  
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Veranderingen insulinehuishouding bij zwangerschapsdiabetes  
 
Om voor de groeiende foetus te zorgen treden er tijdens een zwangerschap veranderingen op 
in de hormoonhuishouding van de moeder. Er ontstaat een placenta die onder andere 
gebruikt wordt om voedingsstoffen te transporteren naar de foetus. (Bouman, Boddeke, & 
Muntinga, 2014). Daarnaast is de placenta belangrijk voor de productie van hormonen die 
invloed hebben op de insulinehuishouding van de moeder (Carr & Gabbe, 1998). De hormonen 
in tabel 1 (Prolactine, Estradiol, human chorionic somatomammotropin (hCs), Cortisol en 
progesteron) verminderen de gevoeligheid van insuline receptoren op insuline (Carr & Gabbe, 
1998). Cortisol en progesteron hebben de sterkste werking tegen insuline en hebben een 
piekconcentratie rond de 26 en 32 weken respectievelijk (Carr & Gabbe, 1998). Als gevolg van 
de productie van deze hormonen wordt de moeder resistent voor insuline, de moeder heeft 
hierdoor meer insuline nodig voor voldoende glucose influx(Carr & Gabbe, 1998). De pancreas 
van gezonde zwangere vrouwen is in staat om tijdens de zwangerschap het lichaam van een 
1,5-2,5 keer hogere insulinebehoefte te voorzien (Carr & Gabbe, 1998). Wanneer de pancreas 
hier niet toe in staat is, ontstaat een insuline tekort. Hierdoor zal de concentratie van glucose 
in het bloed van de zwangere vrouw stijgen. Wanneer deze hoge bloedglucosespiegel voor 
het eerst gemeten is tijdens de zwangerschap is er sprake van zwangerschapsdiabetes 
(American Diabetes Association, 2017).  De prevalentie van zwangerschapsdiabetes ligt tussen 
de 1 en 14% afhankelijk van de geografische locatie (Carr & Gabbe, 1998). 
Zwangerschapsdiabetes is makkelijk te verwarren met niet gediagnosticeerde diabetes die 
tijdens de zwangerschap voor het eerst opgemerkt wordt (American Diabetes Association, 
2017) De in tabel 1 beschreven diabetogene hormonen hebben een piekeffect rond de 26 
weken, tijdens het tweede trimester. Zwangerschapsdiabetes kan pas na de verandering in de 
insuline huishouding van de moeder optreden (Carr & Gabbe, 1998). Diabetes die tijdens het 
eerste trimester gediagnosticeerd is, is geen zwangerschapsdiabetes, maar diabetes mellitus 
type 1 of 2 (Carr & Gabbe, 1998) (American Diabetes Association, 2017). Als gevolg van de 
obesitas epidemie wordt de leeftijd waarop diabetes type 2 zich manifesteert steeds lager, 
hierdoor zijn er meer zwangere vrouwen met niet gediagnostiseerde diabetes type 2 
(American Diabetes Association, 2017). Om te voorkomen dat niet gediagnostiseerde diabetes 
type 2 aangezien wordt als zwangerschapsdiabetes is het belangrijk dat vrouwen met risico 
voor deze ziekte getest worden op diabetes tijdens het eerste trimester van de zwangerschap. 
Risicofactoren voor diabetes zijn onder andere een direct familielid met diabetes, een hoog 
BMI (body mass index) en de diagnose van ziekten die te maken hebben met 
insulineresistentie (American Diabetes Association, 2017).  

Wanneer er geen risico is op diabetes type 2 wordt er tussen de 24 en 28 weken 
zwangerschap getest op zwangerschapsdiabetes. Dit wordt gedaan door middel van een orale 
glucosetolerantietest (OGTT), de bloedglucose wordt gemeten na een periode van vasten. 
Vervolgens drinkt de patiënt een oplossing met 75 g glucose, de bloedglucosewaarde wordt 
vervolgens gemeten op 1 en 2 uur na inname. De bloedglucosewaarde na het vasten mag niet 
hoger liggen dan 92 mg/dL (5,1 mmol/L), 1 uur na inname mag de waarde niet hoger zijn dan 
180 mg/dL (10,0 mmol/L) en bij 2 uur ligt de grens op 153 mg/dL (8,5 mmol/L). Wanneer de 
gemeten bloedglucose concentraties boven deze waarden liggen wordt de diagnose 
zwangerschapsdiabetes gesteld (American Diabetes Association, 2017).  
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Tabel 1 De placenta maakt tijdens de zwangerschap hormonen aan, deze kunnen een diabetogene werking hebben op de 
moeder. Dit wil zeggen dat zij insuline resistentie veroorzaken. In deze tabel is zichtbaar wanneer de piekconcentratie is van 
de hormonen en de sterkte van de diabetogene werking.  

 
Insuline is een hormoon dat geproduceerd wordt in de pancreas door β-cellen gelokaliseerd 
in de eilandjes van Langerhans (Bouman, Boddeke, & Muntinga, 2014). Wanneer voedsel de 
darmen bereikt, wordt glucose-dependent insulinotropic polypeptide, GIP, geproduceerd. Dit 
polypeptide zorgt voor de aanmaak van insuline, dit bindt vervolgens aan insuline receptoren 
en een cascade van reacties wordt geactiveerd. Door deze cascade wordt glucose opgenomen 
in de cel. Insuline is nodig voor de influx van glucose, in glucose afhankelijke weefsel is glucose 
nodig als energiebron voor cellulaire processen (Bouman, Boddeke, & Muntinga, 2014). 
 Tijdens een zwangerschap wordt de moeder resistent voor insuline, dit is noodzakelijk om de 
foetus te voorzien van glucose (Ladyman & Grattan, 2017).  Insuline bindt normaal aan de 
insuline receptoren, maar de signaaltransductie wordt niet geactiveerd (Barbour, et al., 2007). 
Als gevolg van de insulineresistentie zal de glucose influx dalen, hierdoor stijgen de 
bloedglucosewaarden (American Diabetes Association, 2017). Om de concentratie van 
glucose in het bloed te verlagen is er meer insuline nodig. Het aantal β-cellen in de pancreas 
neemt toe om het lichaam van de zwangere vrouw van voldoende insuline te voorzien, er 
treedt hyperplasie van de β-cellen op als gevolg van een hogere oestrogeen en progesteron 
productie (Carr & Gabbe, 1998). Dit heeft als gevolg dat er meer insuline geproduceerd wordt 
waardoor de bloedsuikerspiegel normaal blijft (Carr & Gabbe, 1998). Na de bevalling is de 
placenta niet meer aanwezig en worden de diabetogene hormonen minder geproduceerd. De 
gevoeligheid voor insuline neemt al tijdens het einde van de zwangerschap weer toe en is bij 
een ongecompliceerde zwangerschap binnen een jaar weer normaal (Carr & Gabbe, 1998) 
(Kirwan, et al., 2004). De insuline resistentie is alleen tijdelijk en heeft bij een gezonde 
zwangerschap geen consequenties (Carr & Gabbe, 1998). 
 Bij zwangerschapsdiabetes kan de pancreas van de zwangere vrouw niet genoeg 
insuline produceren (Carr & Gabbe, 1998). Om symptomen te voorkomen wordt een gezond 
dieet en meer beweging aanbevolen (Moreno-Castilla, Mauricio, & Hernandez, 2016). Dit 
heeft als doel om de glucosewaarden in het bloed van de zwangere vrouw te verlagen 
(Moreno-Castilla, Mauricio, & Hernandez, 2016). Zwangerschapsdiabetes wordt vaak gelinkt 
aan obesitas (Ogburn, 2016). Het is echter niet verstandig als de moeder tijdens de 
zwangerschap gewicht verliest (Moreno-Castilla, Mauricio, & Hernandez, 2016). Wanneer de 
moeder te weinig voedingsstoffen tot zich neemt, krijgt het kind eveneens te weinig 
voedingsstoffen binnen; dit leidt tot een grotere kans dat de baby een laag geboortegewicht 
ontwikkelt, deze baby’s zijn vaak klein voor de duur van de zwangerschap (Moreno-Castilla, 
Mauricio, & Hernandez, 2016). Als een gezonde levensstijl niet de gewenste effecten oplevert, 
de bloedglucosewaarden blijven hoog, dan kan er gekozen worden voor farmaceutische 
therapieën. Zo kan er gekozen worden voor het spuiten van insuline om de insuline 
receptoren te activeren (Zawiejska, Wender-Ozegowska, Grewling-Szmit, Brazert, & Brazert, 
2016). Naast insuline kan er gekozen worden voor een therapie van metformine. De werking 

Hormoon Piekconcentratie (weken) Diabetogene werking 
Prolactine 10 Zwak 
Estradiol 26 Heel Zwak 
hCs 26 Matig 
Cortisol 26 Heel Sterk 
Progesteron 32 Sterk 
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van metformine is niet volledig bekend, wel bekend is dat het de glucoseafgifte uit de lever 
verlaagt (Lüllmann, Mohr, & Hein, 2014). Een nadeel van metformine is dat deze mogelijk leidt 
tot verhoogde triglyceride waarden bij de behandelde vrouwen. Als hier geen extra onderzoek 
naar gedaan wordt is het verstandiger om voor insuline te kiezen om zwangerschapsdiabetes 
te behandelen (Zawiejska, Wender-Ozegowska, Grewling-Szmit, Brazert, & Brazert, 2016).  
Ondanks de verschillende behandelingen heeft zwangerschapsdiabetes gevolgen voor de 
moeder en het kind. Zowel de moeder als het kind hebben een grotere kans om op latere 
leeftijd diabetes type 2 te ontwikkelen (Moon, Kwak, & Jang, 2017). De moeder heeft 
daarnaast een grotere kans op cardiovasculaire ziekten en het metabool (Retnakaran & Shah, 
2019) (Mirghani Dirar & Doupis, 2017). De baby’s hebben een groter risico op 
geboorteafwijkingen zoals hartafwijkingen, neurale buisdefecten en andere defecten van het 
centraal zenuwstelsel (Kumar, Abbas, & Aster, 2013). Daarnaast hebben ze een grote kans om 
geboren te worden met een lage bloedglucosewaarde, hypoglykemie, omdat er veel insuline 
aanwezig is en er na de bevalling geen voedingsstoffen binnenkomen (Kühl, Andersen, Hertel, 
& Møldsted-Pedersen, 1982). Over de gevolgen en therapieën voor zwangerschapsdiabetes is 
veel bekend, maar over het ontstaan van zwangerschapsdiabetes is nog veel onenigheid. Er 
zijn meerdere processen en mechanismen bij betrokken. De hoofdvraag luidt: ‘Wat is de 
pathofysiologie van zwangerschapsdiabetes?’. Er zal gekeken worden naar de genetische 
achtergrond, de cascade die de translocatie van glucose bewerkstelligt, hepatocyte growth 
factor en adiponectine.  
 
Pathofysiologie 
 Genetische achtergrond 
Zwangerschapsdiabetes heeft net als diabetes type 1 en type 2 een genetische etiologie, deze 
komt het meeste overeen met diabetes type 2 (Mao, Li, & Gao, 2012). De genetica van 
zwangerschapsdiabetes is erg complex; er zijn meerdere genen bij betrokken welke per 
continent lijken te verschillen (Kleinberger, Maloney, & Pollin, 2016). In 2012 is in China een 
meta-analyse uitgevoerd waarbij het genoom van 10.336 patiënten met 
zwangerschapsdiabetes vergeleken werd met een controlegroep bestaande uit 17.445 
vrouwen. Uit deze analyse blijkt dat er acht genen betrokken zijn bij zwangerschapsdiabetes, 
er zijn mutaties gevonden in of rondom TCF7L2, MTNR1B, IGF2BP2, KCNJ11, CDKAL1, KCNQ1 
en GCK (Mao, Li, & Gao, 2012). In tabel 2 is zichtbaar hoe de verschillende genen betrokken 
zijn bij het ontstaan van zwangerschapsdiabetes (Mao, Li, & Gao, 2012). In Korea is een 
vergelijkbare studie gedaan naar de genetica achter zwangerschapsdiabetes. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een onderzoek bestaande uit twee delen. In het eerste deel is er gekeken naar 
de correlatie tussen 2,19 miljoen markers en zwangerschapsdiabetes, hiervoor werden 468 
vrouwen met zwangerschapsdiabetes vergeleken met 1.242 vrouwen zonder diabetes 
(KWAK). Het tweede onderdeel van de studie bestond uit verder onderzoek naar 11 loci die 
bij het eerste onderdeel naar boven waren gekomen. Voor het tweede onderdeel is gebruikt 
gemaakt van casegroep van 931 individuen en een controlegroep van 783 individuen (Kwak, 
et al., 2012). De resultaten van deze studie zijn wederom verwerkt in tabel 2.  
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Tabel 2 Verschillende genen betrokken bij zwangerschap. De functie, gevolgen, de populatie waar het gevonden is en de bron 
zijn weergegeven in de verschillende kolommen per gen. * TCF7L2= transcription factor-7-like 2, MTNR1B= melatonin receptor 
1B, IGF2BP2= insulin-like growth factor mRNA binding protein, KCNJ11= potassium inwardly rectifying channel subfamily J, 
member 11, CDKAL1= Cyclin-dependent kinase 5 regulatory subunit associated protein 1-like 1, KCNQ1= potassium voltage-
gated channel, KQT-like subfamily, member 1, GCK= Glucokinase. IRS-1= Insuline receptor substraat-1. 

Gen Functie gen Gevolgen mutatie  Populatie Overig Bron 
TCF7L2* Betrokken bij 

WNT-
signaalcascade
.  

Verlaging insuline 
secretie.  

China Betrokken 
bij 
diabetes 
type 2.  

 (Mao, Li, 
& Gao, 
2012), 
(Lyssenko
, et al., 
2007) 

MTNR1B
* 

Produceert 
melatonine 
receptoren.  

Aantasting b-cellen, 
minder insuline.  

China, 
Korea  

-  (Mao, Li, 
& Gao, 
2012), 
(Kwak, et 
al., 2012) 
(Hayes, et 
al., 2013) 

IGF2BP2* Bindt aan 
insulin like 
growth factor 
2 en reguleert 
daarmee 
translatie 

Verlaging insuline 
secretie.  

China Betrokken 
bij 
diabetes 
type 2. 

(Mao, Li, 
& Gao, 
2012) 
(Rao, et 
al., 2016) 

KCNJ11* Produceert 
Kalium 
kanalen.  

Vatbaarder voor 
zwangerschapsdiabetes
, werking onbekend.  

China - (Mao, Li, 
& Gao, 
2012) 
(Shaat, et 
al., 2005) 

CDKAL1* Produceert 
CDK5 
regulatory 
subunit 
associated 
protein 1-like 1 

Vatbaarder voor 
zwangerschapsdiabetes
, werking onbekend. 

China, 
Korea, 
blanke 
populatie
s 

- (Mao, Li, 
& Gao, 
2012) 
(Kwak, et 
al., 2012) 

KCNQ1* Betrokken bij 
de formatie 
van a-subunit 
van 
kaliumkanalen
.  

Verlaging insuline 
secretie  

Korea - (Mao, Li, 
& Gao, 
2012) 
(Shin, et 
al., 2010) 

GCK * Betrokken bij 
het 
mechanisme 
wat glucose 
waarneemt in 
het bloed. 

Grotere kans op 
zwangerschapsdiabetes
.  

China  Bij blanke 
populatie
s een 
effect op 
diabetes 
type 2.  

(Mao, Li, 
& Gao, 
2012) 
(Yang & 
Du, 2014) 
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IRS-1 *  Betrokken bij 
de translocatie 
van glucose 
receptoren.  

Glucose receptor 
komen niet aan in het 
plasmamembraan.  

Saoedi-
Arabië 

- (Alharbi, 
Khan, 
Abotalib, 
& Al-
Hakeem, 
2014) 

 
Niet alle genen die belangrijk leken in het Chinese onderzoek blijken even belangrijk in het 
onderzoek in Korea. Daarentegen waren er twee genen, MTNR18 en CDKAL1, die in beide 
populaties naar boven kwamen die betrokken kunnen zijn bij het ontstaan van 
zwangerschapsdiabetes (Mao, Li, & Gao, 2012) (Kwak, et al., 2012). Uit onderzoek van 
Kanthimathi et al. (2015) blijkt dat er twee mutaties in CDKAL1 betrokken zijn bij het ontstaan 
van zwangerschapsdiabetes bij Zuid-Indiase vrouwen. Op twee plekken in het gen zijn 
puntmutaties aangetroffen, deze single nucleotide polymorphins (SNPs) hebben invloed op 
het ontstaan van zwangerschapsdiabetes, hoe deze SNPs zwangerschapsdiabetes 
veroorzaken is nog niet bekend (Kanthimathi, et al., 2015). Naast bovenstaande mutaties is er 
ook een mutatie gevonden in Insuline receptor substraat, wat betrokken is bij de influx van 
glucose, dit mechanisme wordt in figuur 1 besproken. Omdat insuline receptor substraat een 
belangrijke rol speelt bij zwangerschapsdiabetes kan deze mutatie een rol spelen bij het 
ontstaan van zwangerschapsdiabetes (Alharbi, Khan, Abotalib, & Al-Hakeem, 2014). Er is hier 
echter nog niet genoeg onderzoek naar gedaan om aan te kunnen tonen in hoeverre deze 
mutatie betrokken is bij zwangerschapsdiabetes (Alharbi, Khan, Abotalib, & Al-Hakeem, 2014). 
De genetische achtergrond verschilt tussen de onderzoeken gedaan over de hele wereld, 
verschillende populaties hebben verschillende genetica en het is daarom niet mogelijk om op 
dit moment een uitspraak te doen over de genetische achtergrond van 
zwangerschapsdiabetes voor de gehele wereldbevolking (Kanthimathi, et al., 2015). 
Daarnaast is er van veel genen niet bekend op welke manier ze bijdragen aan het risico op 
zwangerschapsdiabetes, dit maakt het wederom moeilijk om te bepalen welke genen 
betrokken zijn bij zwangerschapsdiabetes (Kwak, et al., 2012) (Mao, Li, & Gao, 2012) (Shaat, 
et al., 2005).  
 
 Insuline en de Insulinereceptor  
De concentratie insuline in het plasma van de moeder met en zonder zwangerschapsdiabetes 
verschilt. Insuline is naast de glucose opname betrokken bij de relaxatie van aderen in de 
navelstreng (Westermeier, et al., 2015). Bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes treedt er 
meer relaxatie op van deze aderen. Uit onderzoek blijkt dat dit verschil te wijten is aan het 
plasmaconcentratie verschil tussen de vrouwen.  
(Westermeier, et al., 2015). Er zijn twee varianten insulinereceptoren, IR-A en IR-B. Beide 
receptoren bestaan uit twee extracellulaire a-subunits en twee transmembraan b-subunits 
(Westermeier, et al., 2015). Wanneer er een peptide van 12 aminozuren aanwezig is aan de 
C-terminus van het extracellulaire deel van de a-subunit van de receptor dan wordt er 
gesproken over IR-B, bij afwezigheid van de peptide is het IR-A (Westermeier, et al., 2015). IR-
B beslaat het grootste deel van de insulinereceptoren en komt voor in insulineafhankelijke 
weefsels zoals vetweefsels, skeletspieren en in de lever. IR-A komt voornamelijk voor in de 
hersenen, kankerweefsel en de placenta. Hier kan zowel insuline als insulin-like growth factor 
2 (IGF-2) aan binden. Aan IR-B bindt enkel insuline (Westermeier, et al., 2015). Wanneer 
insuline receptoren geactiveerd worden ontstaat er een cascade van reacties die uiteindelijk 
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zorgen voor de opname van glucose (Westermeier, et al., 2015). Insuline binding aan de 
insuline receptoren leidt tot de fosforylatie van tyrosine in de b-subunits. Na fosforylatie 
ontstaat er een binding aan insuline substraat receptor-1, IRS-1, dit leidt tot de productie van 
PI(3)K, Phosphoinositide 3-kinase, wat vervolgens de glucose receptor naar het 
plasmamembraan transporteert, zie figuur 1.  
 

 
Figuur 1 Translocatie van glucose receptor naar het plasmamembraan van een cel. Na binding van insuline wordt de tyrosine 
in de b-subunits gefosforyleerd, dit leidt tot een binding aan IRS-1. De subunits van PI(3)K, p110 en p85, worden geactiveerd 
door IRS-1. PI(3)K leidt tot de translocatie van glucose receptoren uit het cytosol naar het plasmamembraan. Figuur aangepast 
van  (Saltiel & Kahn, 2001).  

In vergelijking met niet zwangere vrouwen is de opname van glucose bij zwangere 
vrouwen met 40% verlaagd, zwangere vrouwen met zwangerschapsdiabetes laten een 
reductie zien van 65% (Barbour, et al., 2007). Aangezien de binding van insuline aan insuline 
receptoren en het aantal insuline receptoren gelijk zijn bij zwangerschapsdiabetes en een 
gezonde zwangerschap zal er bij zwangerschapsdiabetes een interne fout zitten in de insuline 
receptor (Barbour, et al., 2007). Tijdens een gezonde zwangerschap daalt de hoeveelheid IRS-
1 in skeletspieren (40%), bij zwangerschapsdiabetes is deze daling groter (65%) (Souza, et al., 
2019). IRS-1 is betrokken bij de opname van glucose en daarom leidt een verlaagde IRS-1 
concentratie tot een daling van de opname van glucose in het weefsel (Westermeier, et al., 
2015). Een opmerkelijke ontdekking is dat de ISR-1 concentratie in vetweefsel significant lager 
is bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes in vergelijking met zwangere vrouwen zonder 
diabetes en niet zwangere vrouwen met een vergelijkbaar BMI. Hierdoor is het aannemelijk 
dat ISR-1 betrokken is bij zwangerschapsdiabetes. Deze veranderingen in ISR-1 zijn reversibel, 
na de zwangerschap namen zij toe tot normale spiegels (Barbour, et al., 2007). Het is 
onduidelijk of de afname van ISR-1 een oorzaak of gevolg van zwangerschapsdiabetes is 
(Barbour, et al., 2007). Uit het onderzoek van Barbour et al. (2017) blijkt TNFa, tumor necrosis 
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factor a, betrokken te zijn bij de verandering van de hormoonhuishouding van zwangere 
vrouwen. Alle zwangere vrouwen vertonen een toename van de plasmaconcentratie van 
TNFa, dit wordt geproduceerd in monocyten (Souza, et al., 2019) (Orlinska & Newton, 1995). 
De plasmaconcentratie van TNFa van zwangere vrouwen met zwangerschapsdiabetes 
vertoont een grotere stijging (Souza, et al., 2019). Wanneer TNFa aanwezig is bij insuline 
receptoren, treedt er fosforylatie op van serine (Barbour, et al., 2007). Door deze fosforylatie 
kan de fosforylatie van tyrosine niet plaatsvinden waardoor er geen translocatie van glucose 
receptor optreedt (Barbour, et al., 2007). Fosfatasen kunnen de fosforylatie van receptoren 
ongedaan maken, er zijn fosfatasen die ervoor zorgen dat serine in de insuline receptor niet 
meer gefosforyleerd is (Barbour, et al., 2007). Op deze manier kunnen insuline receptoren 
normaal geactiveerd worden en zal translocatie van glucose receptoren wederom plaats 
vinden (Barbour, et al., 2007). De veranderingen na toediening van fosfatase zijn het sterkst 
in gezonde zwangere vrouwen. Bij zwangere vrouwen met zwangerschapsdiabetes herstelt 
fosfatase gedeeltelijk de normale signaaltransductie (Barbour, et al., 2007). Omdat dit herstel 
gedeeltelijk is, is fosfatase nog niet effectief genoeg om gebruikt te worden als geneesmiddel 
bij zwangerschapsdiabetes (Barbour, et al., 2007).  Er zijn fosfatasen die serine kunnen 
defosforyleren en fosfatasen die hetzelfde effect hebben op de gewenste tyrosine fosforylatie 
van de insuline receptor (Barbour, et al., 2007). Recente studies tonen aan dat deze laatste 
groep fosfatasen betrokken kunnen zijn bij het ontstaan van zwangerschapsdiabetes (Xiong, 
et al., 2019). Dit in tegenstelling tot het onderzoek van Barbour et al. (2007) waar geen verschil 
in fosfatase concentratie was gevonden tussen gezonde zwangere vrouwen en de zwangere 
vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Xiong et al. (2019) heeft echter aangetoond dat hogere 
plasmaconcentraties van de fosfatasen, normaal betrokken bij defosforylatie van tyrosine, 
leiden tot een groter risico op zwangerschapsdiabetes bij vrouwen in China. In deze studie is 
gekeken naar een groep fosfatasen genaamd alkaline phosphatase, ALP, die voornamelijk 
actief zijn in beenderen en de lever waarvan de exacte werking momenteel nog onbekend is 
(Xiong, et al., 2019). Tijdens de zwangerschap neemt de plasmaconcentratie van ALP toe en 
na de bevalling nemen deze concentraties weer af. Door deze verandering in concentratie 
bestaat al lange tijd de hypothese dat ALP een belangrijke rol kan spelen tijdens de 
zwangerschap (Xiong, et al., 2019). De ALP-concentratie in het plasma van zwangere vrouwen 
met zwangerschapsdiabetes blijkt hoger te zijn dan in plasma van gezonde zwangere vrouwen. 
Na een prospectief cohortstudie, waarbij gekeken werd naar de correlatie tussen een 
verhoogde ALP-plasmaconcentratie en de kans op zwangerschapsdiabetes, is aangetoond dat 
een hoge plasmaconcentratie ALP de kans op zwangerschapsdiabetes vergroot (Xiong, et al., 
2019). Verder onderzoek zal uit moeten wijzen welk mechanisme hiervoor verantwoordelijk 
is zodat er medicijnen geproduceerd kunnen worden die hierop aan kunnen grijpen (Xiong, et 
al., 2019). Op dit moment kan deze kennis alleen gebruikt worden om vrouwen met een groot 
risico op zwangerschapsdiabetes te identificeren (Xiong, et al., 2019).  
 
 Hepatocyte growth factor  
Hepatocyte growth factor, HGF, werkt mitogeen op b-cellen in de pancreas. Tijdens een 
zwangerschap treden veranderingen op in deze b-cellen om de glucose huishouding aan te 
passen om de beste omgeving te creëren voor de foetus (Dishi, et al., 2015). HGF bindt aan de 
c-Met receptor in b-cellen van de pancreas en induceert groei (Demirci, et al., 2012). Knock-
out, KO, muizen voor cMet tonen tekenen vergelijkbaar met zwangerschapsdiabetes; hypo-
insulinemie, hogere bloedsuiker waardes en een verminderde glucosetolerantie. Daarnaast 
was de massa van de b-cellen verminderd (Demirci, et al., 2012). Dit toont aan dat HGF 
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betrokken kan zijn bij zwangerschapsdiabetes (Demirci, et al., 2012). Bij muizen is aangetoond 
dat zij tijdens een gezonde zwangerschap meer HGF produceren, dit leidt tot meer b-cellen 
en daardoor tot meer insuline (Demirci, et al., 2012). Daarentegen laat het onderzoek van 
Rajpathak et al. (2010) zien dat een hogere HGF-plasmaconcentratie kan leiden tot diabetes 
type 2. Dit lijken tegenstelde waarnemingen in zwangerschap leidt HGF tot een normale 
insuline huishouding, terwijl het bij niet zwangere vrouwen juist kan zorgen voor 
zwangerschapsdiabetes (Demirci, et al., 2012) (Rajpathak, Wassertheil-Smoller, Crandall, Liu, 
& Ho, 2010). Er wordt gedacht dat dit komt doordat deze mensen uiteindelijk resistent worden 
voor HGF, de hoge concentratie heeft hierdoor niet hetzelfde effect als het bij gezonde 
mensen zonder resistentie zou hebben (Rajpathak, Wassertheil-Smoller, Crandall, Liu, & Ho, 
2010). Aangezien diabetes mellitus type 2 en zwangerschapsdiabetes qua genetica 
vergelijkbaar zijn, is de hypothese ontstaan dat HGF-invloed kan hebben op de kans om 
zwangerschapsdiabetes te ontwikkelen (Dishi, et al., 2015). Een verhoging in de 
serumconcentraties van HGF leidt tot een verhoogde kans op type 2-diabetes. Deze associatie 
is voor zwangerschapsdiabetes niet gevonden. Een verhoogde HGF-plasmaconcentratie gaf 
geen groter risico op zwangerschapsdiabetes (Dishi, et al., 2015).  
 
 Adiponectine  
Het hormoon adiponectine, een adipokine geproduceerd door vetweefsel, is betrokken bij het 
metabolisme van vetweefsel en heeft daarnaast anti-diabetogene en anti-inflammatoire 
eigenschappen (Mohammadi & Paknahad, 2017). Tijdens een zwangerschap wordt 
adiponectine door de placenta geproduceerd en heeft het zowel in de foetus als in de moeder 
effecten (Moyce & Dolinsky, 2018). Het werkt in de foetus de effecten van insuline tegen, het 
vermindert de insuline signaaltransductie en remt de foetale groei (Moyce & Dolinsky, 2018). 
Daarnaast speelt adiponectine bij de moeder een belangrijke rol in de aanpassingen van b-
cellen tijdens de zwangerschap (Moyce & Dolinsky, 2018). Adiponectine heeft invloed op de 
b-cel massa. Op de secretie van insuline, afhankelijk van glucose, heeft adiponectine geen 
invloed (Retnakaran R. , 2017). Er is een verband gevonden tussen hypoadiponectinemie, lage 
adiponectine waarde in het bloed, en de dysfunctie van b-cellen (Retnakaran R. , 2017). Door 
middel van een case-control studie is de associatie tussen zwangerschapsdiabetes en 
plasmaconcentraties, afkomstig van het bloed van zwangere vrouwen met en zonder 
zwangerschapsdiabetes, adiponectine bestudeerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
adiponectine significant verlaagd was in de vrouwen met zwangerschapsdiabetes in 
vergelijking met gezonde zwangere vrouwen (Mohammadi & Paknahad, 2017).  

In adiponectine-knock-out muizen zijn de b-cellen kleiner dan in gewone muizen. De 
KO muizen vertonen tekenen van glucose intolerantie, lage insuline concentraties in het bloed 
en zwaardere foetussen, deze tekenen komen eveneens voor bij zwangerschapsdiabetes 
(Retnakaran R. , 2017). Daarentegen bleken deze muizen even gevoelig voor insuline als de 
wildtype muizen (Retnakaran R. , 2017).  

In zoogdieren is het mogelijk om insuline resistentie te verbeteren door adiponectine 
te verhogen doormiddel van supplementen, in mensen is deze verbetering niet zichtbaar 
wanneer adiponectine toeneemt (Moyce & Dolinsky, 2018). Dit kan beteken dat de 
adiponectine in muizen een andere rol speelt dan bij mensen waardoor er nog meer 
onderzoek nodig is om te kijken of adiponectine als target gebruikt kan worden voor 
therapieën tegen insuline resistentie die optreedt tijdens zwangerschapsdiabetes 
(Retnakaran R. , 2017). Adiponectine kan dus niet gebruikt worden om 
zwangerschapsdiabetes te behandelen of te genezen, maar het kan wel gebruikt worden als 
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marker om het risico op diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes te voorspellen, een lage 
concentratie aan het begin van de zwangerschap voorspelt problemen met b-cellen later in 
de zwangerschap (Retnakaran R. , 2017). In Spaanse vrouwen bleek de daling van 
adiponectine na een zwangerschap met zwangerschapsdiabetes te zorgen voor een afbraak 
van b-cellen, hierdoor steeg het risico op diabetes type 2 (Retnakaran R. , 2017).  
 
Discussie  
De pathofysiologie van zwangerschapsdiabetes is erg complex. Een kort antwoord op de vraag 
wat de pathofysiologie van zwangerschapsdiabetes inhoudt, bestaat niet. Er komen veel 
genen, eiwitten en omgevingsfactoren bij kijken die allemaal invloed lijken te hebben op de 
prevalentie van deze ziekte. De genetische achtergrond van zwangerschapsdiabetes is 
moeilijk te bepalen. Er zijn veel genen bij betrokken, huidig onderzoek kan nog geen eenduidig 
antwoord geven op welke mutaties met zekerheid tot zwangerschapsdiabetes leiden. 
Daarnaast geven onderzoeken in verschillende landen tegenstrijdige uitkomsten. Een mutatie 
in een gen dat in het ene land een groter risico op zwangerschapsdiabetes met zich 
meeneemt, geeft in andere landen geen correlatie met zwangerschapsdiabetes. Dit kan 
mogelijk veroorzaakt worden door de genetische verschillen per populatie, maar het kan ook 
te maken hebben met omgevingsfactoren. Om te bepalen welke genen er betrokken zijn bij 
zwangerschapsdiabetes zal een groot onderzoek uitgevoerd moeten worden waarbij 
onderscheid gemaakt wordt tussen locaties. In een onderzoek met vrouwen met 
zwangerschapsdiabetes die in hun leven geëmigreerd zijn uit hun geboorteland, kan er 
gekeken worden of het verschil tussen verschillende landen veroorzaakt wordt door het 
verschil in genetica of door omgevingsfactoren die invloed hebben op de genetica.  

Er zijn enkele eiwitten betrokken bij de pathofysiologie van zwangerschapsdiabetes, 
TNFa zorgt voor de fosforylering van serine waardoor de vereiste fosforylering van tyrosine 
niet mogelijk is (Barbour, et al., 2007). Wanneer tyrosine niet gefosforyleerd wordt, kan de 
signaaltransductie in de insuline receptor niet plaatsvinden, hierdoor wordt glucose niet 
opgenomen. Fosfatase kan dit bij zwangerschapsdiabetes gedeeltelijk terugdraaien en zou 
hiermee een mogelijke behandeling kunnen bieden tegen zwangerschapsdiabetes (Barbour, 
et al., 2007). Verder onderzoek is nodig om te bestuderen of er overige effecten verbonden 
zijn aan het toedienen van fosfatase en waarom fosfatase de insuline resistentie maar 
gedeeltelijk terug kan laten keren. Daarnaast kan er meer onderzoek gedaan worden naar de 
oorzaak van de verhoging van TNFa, als er bekend is waarom dit verhoogd is in vrouwen met 
zwangerschapsdiabetes kunnen hier mogelijk therapieën tegen ontwikkeld worden.  

Adiponectine heeft invloed op de b-cel massa, bij zwangerschapsdiabetes is dit eiwit 
verminderd aanwezig, dit zou verklaren waarom er minder hyperplasie van de b-cellen 
optreedt (Moyce & Dolinsky, 2018). Op dit moment is er geen therapie die werkt via deze 
pathway, maar adiponectine is een mogelijke target voor geneesmiddelen om hyperplasie van 
b-cellen te activeren (Retnakaran R. , 2017). HGF is bij diabetes type 2 betrokken, deze 
patiënten hebben een verhoogde concentratie HGF en kunnen resistent worden waardoor er 
geen hyperplasie van de b-cellen optreedt. Daarentegen geeft HGF geen mogelijke marker 
voor zwangerschapsdiabetes (Dishi, et al., 2015).  

Door de verschillende gevolgen van zwangerschapsdiabetes en de gezondheidszorg 
kosten die hieruit volgen is het belangrijk dat er meer onderzoek gedaan wordt naar het 
ontstaan van zwangerschapsdiabetes. Op deze manier kan er een betere therapie worden 
ontwikkeld waardoor de gevolgen en de kosten van zwangerschapsdiabetes beperkt kunnen 
blijven.  
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Conclusie 
Op de vraag: ‘Wat is de pathofysiologie van zwangerschapsdiabetes?’ kan met huidig 
onderzoek niet één kloppend antwoord gegeven worden. Zwangerschapsdiabetes is een 
ingewikkelde ziekte waarbij meerdere receptoren, hormonen en genen betrokken zijn. Het is 
aangetoond dat het gen CDKAL1 en het eiwit TNFa een grote rol spelen binnen de 
pathofysiologie van zwangerschapsdiabetes (Mao, Li, & Gao, 2012) (Barbour, et al., 2007).  
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