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Abstract 
 

Preeclampsia is one of the most prevailing diseases during pregnancy, occurring in 3% 
to 5% of the pregnancies. The disease is known for more than 4000 years, however there is 
no effective treatment available. Preeclampsia is defined by hypertension and proteinuria 
during pregnancy and is a leading cause of maternal and fetal death. Preeclampsia can be 
caused by pre-existing conditions such as chronic hypertension, diabetes and obesity, or by 
impaired placental development. The cause and pathogenesis of preeclampsia are still not 
know, it is assumed that preeclampsia is caused by a systemic inflammatory response. 
During preeclampsia immune cells are more activated compared to normal pregnancy. In this 
inflammatory response monocytes, neutrophils, NK cells and endothelial cells are involved. 
The cause of the activation of the immune system is still unknown, several placental factors 
have been proposed as the cause of preeclampsia, however none of these factors is the 
proven cause. It is likely that a combination of several placental factors cause preeclampsia. 
The failure to discover the cause of preeclampsia and to develop a therapy points out how 
complicated this disease is. More research is needed to learn more about the cause and 
pathogenesis of preeclampsia and eventually to develop a therapy. 
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Introductie 
Pre-eclampsie, oftewel zwangerschapsvergiftiging is een van de meest voorkomende 

aandoeningen tijdens de zwangerschap. Pre-eclampsie komt in 3% tot 5% van de 
zwangerschappen voor en is de voornaamste oorzaak van maternaal en foetaal overlijden 
tijdens de zwangerschap. (1) Het ziektebeeld pre-eclampsie is rond 2000 v.Chr voor het eerst 
beschreven maar tot de dag van vandaag is er nog steeds geen adequate behandeling 
mogelijk. De oorzaken en mechanismen van pre-eclampsie zijn nog veelal onduidelijk en na 
vele jaren onderzoek zijn veel resultaten en theorieën gepubliceerd maar er is nog steeds 
geen oorzaak van pre-eclampsie gevonden. (2) 

Dit review heeft als doel een overzicht te geven van de mogelijke oorzaken en 
mechanismen van pre-eclampsie, de focus ligt voornamelijk op de maternale 
ontstekingsreactie die de laatste jaren als oorzaak van pre-eclampsie wordt gezien. De 
onderzoeksvraag is dan ook: Is pre-eclampsie een ontsteking? De nadruk in dit review ligt op 
het verschil tussen een normale zwangerschap en pre-eclampsie. Ook worden de oorzaken 
en mechanismen van de ontsteking belicht.  

Pre-eclampsie 
Pre-eclampsie wordt gedefinieerd als de combinatie tussen hypertensie (hoge bloeddruk) 

en proteïnurie (verhoogde concentratie plasma eiwitten in de urine) tijdens de 
zwangerschap. De symptomen van pre-eclampsie treden op in de tweede of derde trimester 
van de zwangerschap en zijn 3 maanden na de bevalling meestal weer verdwenen. (3, 4) 

Naast hypertensie en proteïnurie is er vaak sprake van andere symptomen die afhankelijk 
van de ernst van de pre-eclampsie wel of niet aanwezig zijn. Symptomen die kunnen 
optreden zijn oedeem vorming (perifeer en centraal), hoofdpijn, verlies van 
gezichtsvermogen, tintelingen, pijn in de bovenbuik en epileptische insults die ook wel 
eclampsie genoemd worden. De boven beschreven symptomen kunnen resultaat zijn van 
orgaanschade veroorzaakt door pre-eclampsie. Hoofdpijn, verlies van gezichtvermogen en 
epileptische insults worden veroorzaakt door schade aan de hersenen. Proteïnurie wordt 
veroorzaakt door nierschade en de pijn in de bovenbuik kan duiden op schade aan de lever. 
(5, 6) 

Een ernstig -op pre-eclampsie lijkend- syndroom is het HELLP syndroom. HELLP is 
afkorting van haemolysis (afbraak rode bloedcellen), verhoogde lever enzymen (duidt op 
leverschade) en lage concentratie bloedplaatjes. Het HELLP syndroom deelt kenmerken met 
pre-eclampsie en wordt gezien als een complicatie of variant van ernstige pre-eclampsie. (7) 
Hoewel er ook onderzoeken zijn die beweren dat het HELLP syndroom niet gerelateerd is 
aan pre-eclampsie omdat de moleculaire kenmerken tussen de aandoeningen verschillen. (8) 

Diagnose 
Pre-eclampsie is onder te verdelen in milde en ernstige pre-eclampsie. De diagnose pre-

eclampsie wordt bepaald aan de hand van de bloeddruk (indicatie hypertensie) en de 
concentratie eiwitten in urine (indicatie proteïnurie). Milde pre-eclampsie wordt 
gediagnoseerd wanneer de diastolische bloeddruk hoger is als 90 mmHg en lager dan 110 
mmHg, de systolische bloeddruk hoger is dan 140 mmHg en het proteïnurie tussen de 300 
en 600 mg/24hr. Bij milde pre-eclampsie zijn er meestal geen organen betrokken in het 
ziektebeeld. Ernstige pre-eclampsie wordt gediagnoseerd wanneer de diastolische bloeddruk 
hoger is dan 110 mmHg, de systolische bloeddruk hoger is dan 170 mmHg en het 
proteïnurie hoger is dan 600 mg/24hr of wanneer er organen betrokken zijn in het 
ziektebeeld. Vaak wordt er ook gekeken of de patiënt last van hoofdpijn of verlies van 
gezichtsvermogen heeft omdat dit ook belangrijke indicatoren zijn van de ernst van pre-
eclampsie. (9) 

Er zijn verschillende richtlijnen voor het bepalen van milde en ernstige pre-eclampsie. (6, 

10) De richtlijnen zijn niet allemaal eenduidig en daardoor is de scheidslijn tussen milde en 
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ernstige pre-eclampsie niet een vastgestelde grens. Het is aan de specialisten die de patiënt 
observeren om de ernst van de aandoening te bepalen. 

Behandeling 
Pre-eclampsie heeft geen specifieke behandelmethoden. De beperkte mogelijkheden op 

dit moment zijn het afbreken van de zwangerschap of het vervroegd inleiden van de 
bevalling, afhankelijk van de ernst van de klachten. De klachten kunnen wel verminderd 
worden door antihypertensie medicijnen toe te dienen en zo de symptomen te bestrijden en 
het moment van inleiding van de bevalling uit te stellen. (11) 

Risicofactoren 
Er zijn verschillende factoren die de kans op pre-eclampsie vergroten en verkleinen. De 

meeste gegevens zijn verkregen uit epidemiologische onderzoek. Factoren die het risico op 
pre-eclampsie vergroten en verkleinen zijn weergegeven in tabel 1.  

Aandoeningen zoals obesitas, diabetes type II, chronische hypertensie en 
nieraandoeningen vergroten de kans op pre-eclampsie. De mechanismen in de link tussen 
de aandoeningen en pre-eclampsie zijn complex. Waarschijnlijk speelt schade aan het 
endotheel een rol in de link tussen bestaande aandoeningen en pre-eclampsie. Dit omdat de  
bovengenoemde aandoeningen worden geassocieerd met endotheelschade, wat ook een 
belangrijke rol speelt in de pathofysiologie van pre-eclampsie. 

 De foetus is een semi-allograft en bestaat voor 50% uit paternale genen, door 
verminderd aanpassen van het immuunsysteem tijdens de zwangerschap aan de foetus 
kunnen er symptomen van pre-eclampsie ontstaan. Epidemiologische bewijs geeft aan dat 
een eerste zwangerschap, sperma of eicel donatie, eerdere pre-eclamptische zwangerschap 
en zwangerschap van een meerling de kans op ontwikkeling van pre-eclampsie vergroot. (2) 

Ook aandoeningen die het immuunsysteem activeren zoals infecties vergroten de kans 
op pre-eclampsie. Dit komt waarschijnlijk doordat de drempelwaarde voor een systemische 
ontstekingsrespons kleiner is als het immuunsysteem al in staat van activatie is. 
 

 Risicovergrotende factoren  
• Eerste zwangerschap 
• Zwangerschap na sperma of eicel donatie 
• Pre-eclampsie in een vorige zwangerschap 
• Zwanger van meer dan een foetus 
• Maternale infecties 
• Obesitas 
• Diabetes mellitus 
• Chronische hypertensie 
• Nieraandoening 
  

 Risicoverkleinende factoren  
• Roken tijdens de zwangerschap 
• Langdurige blootstelling aan sperma 
• Wisselen van partner na een vorige pre-eclamptische zwangerschap 
• HIV gerelateerde T cel immuun deficiëntie 

Tabel 1. De risicovergrotende en –verkleinde factoren van pre-eclampsie. (1, 12) 

Gevolgen van pre-eclampsie 
De gevolgen van pre-eclampsie kunnen ernstig en zelfs fataal voor de moeder en de foetus 
zijn. Het gevaar van pre-eclampsie is dat de symptomen niet op tijd worden opgemerkt en 
dat daardoor pre-eclampsie te ver doorontwikkelt en de moeder overlijdt aan de symptomen. 
Als de symptomen al in een vroeg stadium van de zwangerschap ontwikkelen moet de keuze 
gemaakt worden tussen abortus van de foetus of hopen dat de symptomen mild genoeg zijn 
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om het moment van bevalling uit te stellen. Deze situatie heeft een grote psychische impact 
omdat er een keuze gemaakt moet worden tussen het leven van de moeder en het 
ongeboren kind. Buiten het feit dat pre-eclampsie fataal kan aflopen kan het ook nog andere 
maternale en foetale gevolgen hebben. 

Foetale gevolgen 

Door pre-eclampsie kunnen er complicaties bij de foetus optreden, een aandoening die 
voor kan komen is ‘intrauterine growth restriction’ (IUGR). Dit is het fenomeen dat de foetus 
wordt geboren met een laag geboortegewicht. Er is sprake van IUGR wanneer het 
geboortegewicht minder is dan wat bij 90% van de foetussen wordt gewogen van dezelfde 
zwangerschapsleeftijd. De IUGR wordt tijdens pre-eclampsie veroorzaakt door een 
verminderde doorbloeding van de placenta, hierdoor is de toevoer van zuurstof en 
voedingstoffen naar de foetus beperkt. IUGR kan ernstige gevolgen hebben voor de foetus. 
Ook hier bestaat de kans dat de foetus dood wordt geboren door het aanhoudende 
zuurstofgebrek. (13)  

Maternale gevolgen 

Pre-eclampsie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een systemische ontsteking wat 
gevolgen heeft voor het metabolisme van de moeder. Tijdens een systemische ontsteking 
komen verschillende cytokinen vrij die op verschillende manieren invloed hebben op het 
metabolisme. TNF-α induceert insuline ongevoeligheid, inhibeert lipogenese en stimuleert 
lipolyse. Door de toename in lipolyse komen meer vrije vetzuren in de circulatie. 

De veranderingen die in het metabolisme plaatsvinden tijdens een systemische 
ontstekingsrespons kunnen aandoeningen zoals arteriosclerose veroorzaken. (60) 

Arteriosclerose zou de link kunnen zijn tussen pre-eclampsie en cardiovasculaire 
aandoeningen op latere leeftijd. (14) Ook het HELLP syndroom, wat eerder beschreven is kan 
een gevolg van pre-eclampsie zijn met ernstige (fatale) gevolgen. 

Maternale en placentaire pre-eclampsie  
Op basis van het moment tijdens de zwangerschap waar de eerste symptomen van pre-

eclampsie zich voordoen wordt er onderscheid gemaakt tussen placentale en maternale pre-
eclampsie. Placentaire pre-eclampsie (ook wel vroege pre-eclampsie genoemd) wordt 
gediagnoseerd wanneer de symptomen voor de 34ste week van de zwangerschap 
geobserveerd worden en is vaak een ernstige vorm van pre-eclampsie. Maternale pre-
eclampsie (ook wel late pre-eclampsie genoemd) wordt vastgesteld wanneer de symptomen 
na de 34ste week van de zwangerschap voorkomen en ontwikkelt meestal tot een milde vorm 
van pre-eclampsie. Placentaire pre-eclampsie wordt geassocieerd met abnormale placenta 
vorming en de maternale pre-eclampsie wordt voornamelijk in verband gebracht met al 
aanwezige aandoeningen van de moeder zoals diabetes, nieraandoeningen en hypertensie. 

(15) 

Maternale pre-eclampsie 

Maternale pre-eclampsie wordt geassocieerd met al bestaande aandoeningen van de 
moeder. Voorbeelden hiervan zijn diabetes mellitus, obesitas en cardiovasculaire 
aandoeningen. Veel van deze aandoeningen worden gekenmerkt door een lichte 
systemische ontstekingsreactie, een vorm van hypertensie of endotheel schade. Deze 
vrouwen hebben een grotere kans om pre-eclampsie te ontwikkelen omdat de bestaande 
aandoeningen een rol kunnen spelen in de pathofysiologie van pre-eclampsie. Hierdoor 
wordt de drempel voor de ontwikkeling van pre-eclampsie lager. 

Obesitas is een steeds vaker voorkomende conditie in de westerse wereld hetgeen veel 
problemen met zich meebrengt. Obesitas is een risicofactor voor ernstige 
gezondheidsproblemen waaronder: hart- en vaatziekten, hypertensie, beroertes, kanker, 
diabetes type 2 en zwangerschap complicaties. Obesitas wordt meestal vastgesteld door de 
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body mass index (BMI) te bepalen. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op pre-eclampsie 
toeneemt naar mate de BMI hoger wordt. (19) 

Obesitas en pre-eclampsie delen een aantal kenmerken. Obesitas wordt geassocieerd 
met oxidatieve stress en  toename in ontstekingsmarkers. Het vetweefsel (adipose weefsel) 
speelt hier een rol in, adipose weefsel is meer dan alleen een opslag van energie maar is 
ook een bron van ontstekings cytokinen. Adipocyten (vetcellen) scheiden TNF-α, IL-6 en 
leptine uit. Leptine heeft een pro-inflammatoire functie en kan aan ontstekingscellen met een 
leptine receptor binden om zo een ontstekingsreactie induceren of versterken. (14, 19, 20) 

Naast obesitas is ook diabetes mellitus een risicoverhogende factor voor pre-
eclampsie. Uit epidemiologisch onderzoek is gebleken dat diabetes type I (aanwezig voor de 
zwangerschap) de kans op pre-eclampsie aanzienlijk verhoogd. Diabetes heeft veel 
verschillende symptomen en een aantal van deze symptomen verhoogt de kans op pre-
eclampsie. Een van de gevolgen van diabetes is schade aan de nieren, waardoor proteinurie 
kan ontstaan; een symptoom van pre-eclampsie. (21) Bij zwangere vrouwen met een zware 
vorm van diabetes, waarbij nierschade veelvuldig voorkomt is een hoger voorkomen van pre-
eclampsie (22), al is dit niet aangetoond in alle studies. (23) Vrouwen met diabetes type I 
hebben meestal ook obesitas en hypertensie. Deze factoren vergroten de kans op pre-
eclampsie aanzienlijk.  

Placentaire pre-eclampsie 

De ontwikkeling van de placenta is van groot belang voor een succesvolle 
zwangerschap. Abnormale placentatie kan leiden tot verminderende transformatie van 
bloedvaten in de uterus (spiraalarteriën), wat leidt tot verminderde doorbloeding van de 
placenta. Spiraalarteriën zijn de maternale spiraalvormige bloedvaten die de bloedtoevoer 
naar de placenta faciliteren.  Tijdens een normale zwangerschap infiltreren cytotrofoblasten 
de spiraalarteriën tot in de decidua en myometrium, hierbij transformeren de cytotrofoblasten 
naar een invasief fenotype en worden de maternale endotheelcellen en gladde spiercellen 
vervangen door de cytotrofoblasten. Hierdoor transformeren de spiraal arteriën van kleine 
bloedvaten met een hoge weerstand naar grote bloedvaten die grote hoeveelheden bloed 
naar de placenta kunnen vervoeren. Tijdens een abnormale placentatie zijn de 
cytotrofoblasten niet in staat om  de spiraalarteriën volledig te infiltreren en beperkt de 
infiltratie zich tot in de decidua. Hierdoor blijven de spiraal arteriën kleine bloedvaten met een 
hoge weerstand. De bloedtoevoer naar de placenta is hierdoor verminderd. (16, 18) Zie figuur 1 
voor een overzicht van normale en abnormale placentatie. 

Door de abnormale placentatie en verminderde doorbloeding, is er een beperkte toevoer 
van zuurstof en voedingstoffen naar de placenta en de foetus. Dit kan leiden tot verminderde 
groei van de foetus en zwangerschapscomplicaties. Ook kan de verminderde bloedtoevoer 
een  staat van ischemie en hypoxia in de placenta induceren waardoor er meer cel activatie 
en celdood plaatsvindt in het placentaweefsel. Deze toename in apoptose en necrose kan 
leiden tot een verhoogde concentratie micropartikels in het bloedplasma. Micropartikels 
worden geassocieerd met de initiatie van de ontstekingsreactie en pathogenese van pre-
eclampsie. (17, 18) De toename van celdood en -activatie in het placentaweefsel kan ook leiden 
tot toename in cytokine productie en andere placentale factoren die bij kunnen dragen in de 
pathologie van pre-eclampsie. (14) Later in dit review wordt de functie van micropartikels, 
cytokinen en andere placentale factoren in de pathogenese van pre-eclampsie uitgebreid 
toegelicht. 
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Figuur 1. Ontwikkeling van de 
placenta tijdens normale 
zwangerschap en pre-eclampsie. 

(18) 

 
A. Normale ontwikkeling van de 
placenta tijdens de zwangerschap. 

Infiltratie van spiraal arteriën door 
cytotrofoblasten tijdens een normale 
zwangerschap.  
 
 
 
 
 
 
 
B. Abnormale ontwikkeling van de 
placenta tijden pre-eclampsie. 

Cytotrofoblast falen te transformeren in 
het invasieve  endotheel fenotype.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foetale-maternale interface 
In de vroege zwangerschap (na 5 dagen) infiltreert de blastocyst het endometrium en er 

ontstaat contact met het onderliggende stroma. Onder invloed van hormonen wordt de  
decidua gevormd, het slijmvlies van de uterus tijdens de zwangerschap. (59) De decidua is 
ook de plaats waar het eerste contact tussen de foetale trofoblasten en de maternale 
immuuncellen plaatsvindt. Het raakvlak tussen de invasieve trofoblasten en immuuncellen 
wordt ook wel interface I genoemd.  De invasieve trofoblasten brengen niet de ‘klassieke’ 
HLA-A, HLA-B en  HLA-D antigenen tot expressie maar een specifieke subset van HLA-C, 
HLA-E en HLA-G antigenen die interacties aan gaan met uterine NK cellen. Deze interacties 
stimuleren de productie van cytokinen en andere factoren die voordelig zijn voor de invasie 
van trofoblasten in interface I en de placentatie. Door het ontbreken van de klassieke HLA 
moleculen kunnen de trofoblasten geen interactie aangaan met T cellen die betrokken zijn bij 
afstotingsreacties. Interface I verdwijnt tijdens het derde trimester van de zwangerschap door 
de regressie van de invasieve trofoblasten.  

Interface II bevindt zich tussen circulerende maternale immuuncellen en 
syncytiotrofoblasten die de buitenste membraan vormen van de chorion villi; waar het foetale 
bloed door stroomt. De syncytiotrofoblasten brengen geen HLA antigenen op het membraan 
tot expressie en kunnen daardoor geen maternale T cellen activeren. Wel wordt er een 
oplosbare vorm van HLA-G (sHLA-G) uitgescheiden, HLA-G heeft een immunosuppresief 
effect op helper- en cytotoxische T cellen en gaat interacties aan met uterine NK cellen zoals 
eerder beschreven. Deze gegevens suggereren dat sHLA-G een immunosuppressieve 
functie heeft en de kans op een succesvolle zwangerschap vergroot. (1, 24, 25) Uit onderzoek is 
gebleken dat trofoblasten in patiënten met pre-eclampsie vermindert HLA-G tot expressie 
brengen en sHLA-G afscheiden. De verminderde expressie van HLA-G zou bij kunnen 
dragen aan de pathologie van pre-eclampsie omdat er minder immunosuppressie plaats zou 
vinden. Hierdoor is het mogelijk dat de trofoblasten met een verminderde HLA-G expressie 

A 

B 
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worden gelyseerd door de T en NK cellen. (55, 56) Interface II wordt geactiveerd tijdens de 8ste 
en 9de week van de zwangerschap en neemt toe in grootte samen met de groei van de 
placenta. Tegen het eind van de zwangerschap is interface II de dominante interface. (25)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Interface I en II, de raakvlakken tussen maternale en foetale cellen. 
(24)

 A. In interface I vinden er 

interacties plaats tussen maternale immuuncellen; uterine NK cellen (uNK), macrofagen (M), T lymfocyten (L), 
dendritische cellen (DC) en de invasieve cytotrofoblasten (Tx) tussen grote stromale cellen (S) en spiraal arteriën 
(SPA). B. In interface II vinden er interacties plaats tussen circulerende maternale immuuncellen; T lymfocyten 

(L), dendritische cellen (DC), NK cellen (NK) en monocyten (Mo), de syncytiotrofoblasten scheiden 
syncytiotrofoblasten micropartikels (STBMs) af in de circulatie wat een gevolg is van de normale turnover van de 
syncytiotrofoblasten. C. Vergrootte (extended) interface II, STBMs circuleren door het maternale bloed en gaan 

interacties aan met maternale endotheelcellen. 
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Pathofysiologie van pre-eclampsie 
De oorzaak en mechanismen van pre-eclampsie zijn nog veelal onduidelijk. Aangenomen 

wordt dat een systemische maternale ontstekingsrespons een belangrijk mechanisme is in 
de pathogenese van pre-eclampsie. De maternale ontstekingsreactie wordt gekenmerkt door 
activatie van endotheelcellen en de circulatie van ontstekingscellen. (26, 27) 

Activatie van het immuunsysteem 
Het immuunsysteem kan verdeeld worden in het aangeboren en verworven 

immuunsysteem. Het aangeboren immuunsysteem wordt geactiveerd door pathogenen die 
herkend worden door toll like receptoren op neutrofiele granulocyten, monocyten, 
macrofagen en NK cellen. Het aangeboren immuunsysteem reageert snel en is relatief 
aspecifiek. Het aangeboren immuunsysteem reageert op gevaar signalen en kan behalve 
door pathogenen ook door andere factoren zoals producten van oxidatieve stress, ischemie 
en necrose geactiveerd worden. Tijdens het activatie proces worden chemokines 
geproduceerd die neutrofiele granulocyten en monocyten naar de plaats van de ontsteking 
aantrekken. Tegelijkertijd worden er ontstekingscytokinen zoals interleukine (IL)-1, IL-6 en 
TNF-α geproduceerd om de neutrofiele granulocyten en monocyten extra te activeren. 
Dendritische cellen nemen de pathogenen op en presenteren de antigenen aan T-cellen 
(cellulaire afweer) en B-cellen (humorale afweer). 

B- en T-cellen maken deel uit van het verworven immuunsysteem, dat langzamer 
reageert dan het aangeboren immuunsysteem en na een aantal dagen een pathogeen 
specifieke afweer opbouwt. Th1 cellen en cytokines zoals IL-2, IFN-γ en TNF-β spelen een 
rol in de cellulaire afweer. Th2 cellen en cytokinen zoals IL-4, IL-5, IL-6 en IL-13 maken deel 
uit van de humorale afweer. Chemokines trekken niet alleen cellen aan van het aangeboren 
immuunsysteem maar ook cellen van het verworven immuunsysteem, zoals Th1 cellen.  

Het aangeboren immuunsysteem kan interacties aangaan met het verworven 
immuunsysteem maar heeft dit niet nodig om te functioneren. Dit in tegenstelling tot het 
verworven immuunsysteem dat niet kan functioneren zonder de signalen van het 
aangeboren immuunsysteem. (1, 14) 

Ontstekingsreactie  
De normale zwangerschap wordt gekenmerkt door een lichte systemische 

ontstekingsreactie, die toeneemt naarmate de zwangerschap vordert en de gehele 
zwangerschap door duurt. (52) Hierbij is voornamelijk het aangeboren immuunsysteem 
geactiveerd en niet het verworven immuunsysteem. In een systemische ontstekingsreactie 
zijn alle ontstekingscellen en eiwitten in het bloed betrokken. De primaire ontstekingscellen 
die tijdens de systemische ontsteking zijn geactiveerd, zijn de monocyten, neutrofiele 
granulocyten, dendritische cellen en NK cellen. (14) Ook de endotheel cellen zijn betrokken in 
de ontstekingsreactie. Er zijn verschillende theorieën over het nut van deze 
ontstekingsreactie. Zo zou deze reactie bijdragen aan de bescherming van de moeder en 
foetus tegen pathogenen van buitenaf. (28) De cytokinen productie van de monocyten NK 
cellen en neutrofiele granulocyten verandert tijdens de activatie van deze cellen. De 
cytokinen productie verschuift van de Th1 cytokinen subset naar de Th2 cytokinen subset. 
Hierdoor vindt er een shift plaats in de balans van het verworven immuunsysteem van de 
cellulaire naar de humorale afweer. Deze shift is belangrijk voor het behouden van een 
gezonde zwangerschap. (29) 

 Pre-eclampsie wordt gekenmerkt door een verhoogde activatie van het aangeboren 
immuunsysteem in vergelijking met een normale zwangerschap. De verhoogde activatie van 
neutrofiele granulocyten, monocyten en NK cellen wordt gekenmerkt door een verandering in 
expressie van activatiemarkers zoals ICAM-1, HLA-DR en L-selectine. Ook wordt er een 
verhoogde productie van zuurstof radicalen door monocyten en neutrofiele granulocyten 
waargenomen tijdens pre-eclampsie in vergelijking met een gezonde zwangerschap.  (1, 53) 
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Neutrofiele granulocyten 
Neutrofiele granulocyten maken deel uit van het aangeboren immuunsysteem. 

Neutrofiele granulocyten produceren toxische componenten zoals reactieve zuurstof 
verbindingen, TNF-α en myeloperoxidase. Deze componenten kunnen een lokale ontsteking 
veroorzaken. Zoals eerder beschreven, is uit onderzoek gebleken dat neutrofiele 
granulocyten geactiveerd worden tijdens de normale zwangerschap en dat deze activatie 
verhoogd is in pre-eclampsie patiënten. De activatie van neutrofiele granulocyten is 
aangetoond door het meten van activatie markers op deze cellen. Onderzoek heeft 
aangetoond dat tijdens pre-eclampsie de expressie van L-selectine en CD14 afneemt en een 
lichte toename is in expressie van CD64 dit in vergelijking met een normale zwangerschap. 
De afname in expressie van L-selectine en CD14 en de toename in CD64 duidt op activatie 
van de neutrofiele granulocyten tijdens pre-eclampsie. De productie van zuurstof radicalen 
neemt toe tijdens pre-eclampsie in vergelijking met een gezonde zwangerschap wat er ook 
op duidt dat er sprake is van een verhoogd activatie van neutrofiele granulocyten. (28, 53) Ook 
de populatie van neutrofiele granulocyten neemt toe in pre-eclampsie patiënten in 
vergelijking met normale zwangere vrouwen wat ook kan duiden op activatie. (28) 

 De activatie van de neutrofiele granulocyten en daarmee de productie van toxische 
componenten kunnen vasculaire disfunctie veroorzaken. Het superoxide anion (een 
reactieve zuurstof verbinding) die door de neutrofiele granulocyten gevormd wordt kan 
interacties aangaan met het endothele stikstofmonoxide (NO), waardoor het oxidatieve 
peroxynitriet gevormd wordt. Peroxynitriet is een anion en kan oxidatieve schade 
veroorzaken in de endotheelcellen, wat kan leiden tot endothele disfunctie. (31) TNF-α 
geproduceerd door neutrofiele granulocyten is een ontstekingscytokine en kan ook 
ontstekingen veroorzaken in endotheelcellen. Myeloperoxidase is in staat om NO te 
inactiveren en daardoor het vasodilatieve effect van NO te blokkeren; hierdoor kan 
hypertensie ontstaan.  

Opgeteld hebben neutrofiele granulocyten veel factoren die vasculaire disfunctie kunnen 
induceren. Hierdoor is het waarschijnlijk dat neutrofiele granulocyten een rol spelen in de 
pathologie van pre-eclampsie. Of ze een rol spelen in de oorzaak van pre-eclampsie of 
alleen in het ziektebeeld is niet duidelijk. Meer onderzoek is nodig om de rol van neutrofiele 
granulocyten in pre-eclampsie te onderzoeken. (19, 30, 31)  

Monocyten 
Monocyten maken net zoals neutrofiele granulocyten deel uit van het aangeboren 

immuunsysteem. Monocyten circuleren in het bloed voordat ze differentiëren naar 
macrofagen. Monocyten vertonen een verhoogde activiteit in pre-eclampsie in vergelijking 
met een normale zwangerschap. Monocyten zijn een bron van cytokine productie tijdens pre-
eclampsie, voornamelijk van de pro-inflammatoire cytokinen IL-1β, TNF-α, IL-6 en IL-8. (32, 33) 
Deze pro-inflammatoire cytokinen induceren oxidatieve stress en veranderingen in de 
vasculaire integriteit wat bij kan dragen aan de pathologie van pre-eclampsie. (34) Een andere 
factor die duidt op activatie van monocyten tijdens pre-eclampsie in de toename in de 
productie van reactieve zuurstof verbindingen. Uit onderzoek is gebleken dat monocyten 
tijdens pre-eclampsie meer reactieve zuurstof verbindingen produceren. (31) Activatie van 
monocyten is ook aangetoond door meten van activatie markers en de afscheiding van 
micropartikels. De verhoogde activatie van monocyten tijdens pre-eclampsie is aangetoond 
met de activatie markers zoals ICAM, CD14 en CD11b. Onderzoek heeft ook aangetoond 
dat er tijdens pre-eclampsie micropartikels van monocyten afgescheiden worden, dit is niet 
het geval tijdens een normale zwangerschap. (30)  De afscheiding van micropartikels kan 
duiden op activatie van de monocyten of een toename in celdood van deze cellen. Later in 
dit review worden de mechanismen waarop micropartikels worden afgescheiden 
verduidelijkt.   

De oorzaak van de activatie van monocyten tijdens pre-eclampsie is nog niet bekend, wel 
zijn er suggesties gedaan. Het is mogelijk dat factoren in het plasma van pre-eclamptische 
vrouwen de monocyten activeren. Een van deze factoren kunnen micropatrikels van 
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syncitiotrofoblasten zijn, de rol van micropartikels in pre-eclampsie wordt later toegelicht in 
dit review.(27) 

Er moet meer onderzoek gedaan worden om een duidelijk beeld over de activatie van de 
monocyten te vormen. Het is nog niet duidelijk welke rol de activatie van monocyten in pre-
eclampsie speelt. Het is mogelijk dat de activatie van monocyten de oorzaak is van het 
ontstaan van pre-eclampsie, maar het kan ook zijn dat de activatie alleen een verschijnsel is 
in het ziektebeeld van pre-eclampsie.  

Endotheelcellen 
Endotheelcellen vormen het binnenste membraan van de bloedvaten en staan daardoor 

in direct contact met het bloed. Endotheelcellen hebben verschillende functies waaronder het 
produceren van vasoconstrictieve en –dilatieve stimuli. Normaliter produceren de 
endotheelcellen vasodilatieve stimuli zoals stikstofmonoxide (NO) en prostacycline (PGI2), 
die zorgen voor een goede doorstroming van het bloed. (35) Pre-eclampsie daarentegen wordt 
gekenmerkt door hypertensie en daarmee vasoconstrictie. Tijdens pre-eclampsie is er 
sprake van activatie en disfunctie van het endotheel. De activatie van endotheel in pre-
eclampsie patiënten is aangetoond met de activatiemarkers ICAM-1 en VCAM-1 en E-
selectine. De expressie van deze markers neemt toe in pre-eclampsie in vergelijking met een 
normale zwangerschap, wat duidt op activatie. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alle endotheel cellen in het lichaam geactiveerd 
worden, alleen in bepaalde gebieden. Markers van endotheel activatie zoals  in het bloed 
wijzen er op dat er sprake is van systemische endotheel activatie, maar specifiek onderzoek 
door middel van biopsies heeft uitgewezen dat de activatie van endotheel specifiek is voor 
een aantal gebieden. Endotheel activatie vindt voornamelijk plaats in de gebieden rond de 
nieren en lever. Deze gegevens komen overeen met het ziektebeeld van pre-eclampsie. (36) 
In ernstige pre-eclampsie is er vaak sprake van nierschade (proteïnurie) en leverschade (pijn 
in de bovenbuik).  

De oorzaak van endotheel activatie en disfunctie is nog niet bekend maar heeft mogelijk 
te maken met verminderde synthese van NO. (65) En andere optie is dat de productie van NO 
geïnhibeerd wordt door ‘asymmetric diemethylarginine’ (ADMA) een NO synthase inhibitor. 
(66)     

Activatie en disfuctie van endotheel wordt tegenwoordig genoemd als het kenmerk van 
pre-eclampsie. De activatie van endotheel veroorzaakt de hypertensie en disfunctie van 
verschillende organen. Hierdoor ligt de nadruk van veel onderzoek naar pre-eclampsie op de 
oorzaak van activatie en disfunctie van het endotheel.     

NK cellen 
Natural Killer (NK) cellen spelen naast de neutrofiele granulocyten en monocyten ook 

een belangrijke rol in de pathologie van pre-eclampsie. NK cellen gaan interacties aan met 
trofoblasten in interface I. Deze uterine NK cellen vormen een cytokine producerende 
populatie en hebben geen cytotoxisch fenotype. Het is mogelijk dat de interacties tussen de 
placentale cellen en de NK cellen the shift tussen Th1 en Th2 cytokinen tot stand brengt. De 
productie van Th1 cytokinen verschuift naar de Th2 subset, deze shift wordt belangrijk 
geacht in het behouden van een gezonde zwangerschap. Uit onderzoek is gebleken dat 
tijdens pre-eclampsie deze shift niet (volledig) plaats vindt en dat er een verhoogde 
expressie is van Th1 cytokinen in vergelijking met een normale zwangerschap. (29) Waarom 
de Th1/Th2 shift uitblijft is niet duidelijk en kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn 
dat schade aan de placenta veroorzaakt door de verminderde bloedtoevoer resulteert in het 
uitblijven van de Th1/Th2 shift. (37, 38) Het is ook mogelijk dat een factor afkomstig van de 
placenta het maternale immuunsysteem stimuleert en dat hierdoor de productie van Th1 
cytokinen toeneemt en de productie van Th2 cytokinen overschaduwd.  
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Mogelijke oorzaken pre-eclampsie 
Door het onderzoek wat de afgelopen jaren naar pre-eclampsie gedaan is ontstaat er 

een beter beeld over de mogelijke oorzaken van pre-eclampsie. Aangezien  pre-eclampsie 
alleen kan ontstaan in aanwezigheid van een placenta, wordt er logischerwijs gezocht naar 
een placentale factor die een rol speelt  in de ontwikkeling van pre-eclampsie. Verschillende 
placentale factoren zijn het onderwerp van onderzoek. Op dit moment wordt er veel 
onderzoek gedaan naar het effect van micropartikels van de placenta op de ontwikkeling van 
de systemische immuunrespons. Ook worden andere factoren zoals soluble FLts-1 (sFlts-1) 
en placental growth factor (PIGF) onderzocht. Maar ook niet placentale factoren zoals 
autoantilichamen worden onderzocht. Deze factoren worden hieronder beschreven. 

Syncytiotrofoblast micropartikels 
Micropartikels (MPs) zijn membraanomhulde celfragmenten, die continu worden 

afgescheiden in lichaamsvloeistoffen door fysiologische en pathologische mechanismen. 
MPs worden gevormd door veranderingen in het membraan, dit proces word gefaciliteerd 
door een verhoogde intracellulaire concentratie calcium, wat verschillende enzymen kan 
activeren die betrokken zijn in de formatie van MPs, zoals calpain (zie figuur 3 voor de 
mechanismen van de formatie van micropartikels). De micropartikels zijn over het algemeen 
100 nm groot en hebben vermoedelijk een functie in cel-cel communicatie. De cel-cel 
communicatie door micropartikels kan een rol spelen in verschillende processen zoals 
angiogenese, trombose en ontstekingen. De micropartikels kunnen verschillende moleculen 
bevatten zoals RNA, transcriptiefactoren, infectieuze deeltjes en ook caspase moleculen, dit 
zijn moleculen die een rol spelen in de inductie van apoptose. (39) 

 
Figuur 3. Formatie van micropartikels. 

(39) 

Micropartikels worden gevormd door fragmentatie 
van het cytoskelet, bijvoorbeeld door calpain.  A. 

Het membraan beweegt naar de buitenkant 
wanneer het cytoskelet bestaande uit spectrin 
losser wordt. B. De membraan uitstulping wordt 
groter. C. Uiteindelijk is een micropartikel 

gevormd uit een membraan uitstulping. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Micropartikels die voorkomen in bloedplasma zijn afkomstig van verschillende celtypen. 
De meest voorkomende micropartikels zijn afkomstig van bloedplaatjes, endotheelcellen en 
leukocyten. Tijdens zwangerschap worden er ook micropartikels afgescheiden door 
syncytiotrofoblasten (Syncytiotrofoblast micropartikels, STBMs) in de placenta. De 
syncytiotrofoblasten vormen de buitenste laag van de placenta. Door de normale ‘turnover’ 
en fysiologische en pathologische mechanismen zoals celactivatie, apoptose en necrose 
worden de STBMs afgescheiden in de circulatie tijdens de zwangerschap. (39-41) In pre-
eclampsie is er sprake van een toename van apoptose in het placenta weefsel. (57) Dit kan 
een verklaring zijn voor de verhoogde concentraties STBMs in de maternale circulatie tijdens 
pre-eclampsie.  
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Het is mogelijk dat de STBMs in hoge concentraties kunnen bijdragen aan de 
ontstekingsreactie die ontstaan tijdens de pathogenese van pre-eclampsie. De membranen 
van de STBMs bevatten verschillende adhesie moleculen. Hierdoor hebben de STBMs 
waarschijnlijk de mogelijkheid om te binden aan monocyten en neutrofiele granulocyten. (64) 
Het is mogelijk dat de STBMs door adhesie aan immuuncellen het immuunsysteem 
activeren. In recent -nog lopend onderzoek- zijn aanwijzingen gevonden dat STBMs geen 
activatie maar apoptose induceert in monocyten en endotheelcellen. Dit zou uiteindelijk 
kunnen leiden tot activatie van het immuunsysteem. Wat voor interacties er tussen de 
immuuncellen en STBMs plaatsvinden is nog niet bekend en meer onderzoek moet gedaan 
worden om duidelijkheid te krijgen. 

Behalve een kwantitatief is het ook mogelijk dat een kwalitatief verschil tussen STBMs 
van gezonde zwangere vrouwen en pre-eclampsie patieneten een rol in de activatie van het 
immuunsysteem zou kunnen spelen. Zo heeft onderzoek aangetoond dat STBMs van pre-
eclampsie patiënten een hoger gehalte meervoudig-onverzadigde vetzuren bevat. (58) Het is 
ook mogelijk dat de STBMs van pre-eclampsie patiënten andere moleculen bevatten dan 
STBMs van gezonde vrouwen. Het is mogelijk dat de pre-eclamptische STBMs caspases 
bevatten en zo in staat zijn op apoptose in monocyten en andere immuuncellen te induceren. 
Welke rol de verschillen tussen de STBMs spelen is nog niet bekend en toekomstig 
onderzoek moet hierin uitsluitsel geven. (30, 42, 43) 

Het is ook mogelijk dat STBMs een direct effect hebben op de endotheelcellen en zo 
endothele disfunctie veroorzaken. Eerder  in vitro onderzoek heeft aangetoond dat STBMs in 
staat zijn om endotheelcellen te beschadigen. (62) Het is dus niet ondenkbaar dat STBMs een 
direct effect hebben op endotheelcellen, maar ook hier moet meer onderzoek uitsluitsel  
geven. 

Soluble fms-like tyrosine kinase-1  
Soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) is een oplosbare vascular endothelial growth 

factor (VEGF) receptor. VEGF is een subfamilie van groeifactoren waaronder placental 
growth factor (PIGF) valt. VEGF speelt een belangrijke rol in de vasculogenese en 
angiogenese en is de belangrijkste groeifactor voor endotheelcellen. VEGF is behalve een 
belangrijke groeifactor ook belangrijk voor de proliferatie en overleving van bestaande 
bloedvaten en endotheelcellen. (44) sFlt-1 inhibeert het effect van VEGF en kan daardoor 
bijdragen aan endotheel disfunctie. sFlt-1 wordt geproduceerd door endotheelcellen, 
monocyten, maar ook door de placenta. Door activatie van endotheelcellen en monocyten is 
het mogelijk dat er een toename is in productie van sFlt-1.  

In patiënten met pre-eclampsie is er een toename in serum sFlt-1 gevonden. sFlt-1 kan 
in verhoogde concentraties endotheelschade induceren. Het is dan ook niet ondenkbaar dat 
sFlt-1 een rol speelt in de pathologie van pre-eclampsie. Het is niet waarschijnlijk dat sFLt-1 
de oorzaak van pre-eclampsie is omdat de toename in productie van sFlt-1 plaatsvindt in 
endotheelcellen en monocyten die al geactiveerd zijn. Het is waarschijnlijker dat sFlt-1 de 
toestand tijdens pre-eclampsie verergert of in stand houdt door het effect van sFlt-1 op het 
endotheel. 

Cytokinen productie door de placenta 
Het is mogelijk dat de syncytiotrofoblasten (of andere cellen in de placenta) tijdens pre-

eclampsie een grote hoeveelheid pro-inflammatiore cytokinen uitscheiden, wat kan leiden tot 
een systemische immuunrespons. Voorbeelden van deze cytokinen zijn TNF-α, IL-6, IL-1α 
en IL-1β. (33, 54)  

Onderzoek heeft uitgewezen dat de placenta van patiënten met pre-eclampsie meer 
TNF-α produceert dan de placenta’s van vrouwen met een normale zwangerschap. (45) Ook 
al is dit niet in alle onderzoeken statistisch significant aangetoond. (46) De verhoogde 
productie van TNF-α kan verschillende gevolgen hebben in de pathofysiologie van pre-
eclampsie. TNF-α kan de monocyten  en neutrofiele granulocyten in de maternale circulatie 
activeren en hierdoor bijdragen aan de pathologie van pre-eclampsie. TNF-α kan ook 
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functionele veranderingen veroorzaken in endotheelcellen waardoor er endothele disfunctie 
veroorzaakt wordt. De oorzaak van de verhoogde productie van TNF-α door de placenta is 
niet bekend. (45) Een mogelijkheid is dat de productie een gevolg is van de ischemie / hypoxia 
die in de placenta wordt geïnduceerd door de belemmerde bloedtoevoer.  

Resultaten van een onderzoek naar de verhoging van de productie van cytokinen tijdens 
pre-eclampsie heeft uitgewezen dat een hypoxische staat van de placenta resulteert in een 
verhoging van de productie van de pro-inflammatiore cytokinen IL-1α en IL-1β. Deze 
cytokinen kunnen ook bijdragen aan de endothele disfunctie. (47)   

Uit deze onderzoeken kan geconcludeerd worden dat de cytokinen productie bijdraagt 
aan de ontsteking tijdens pre-eclampsie. De cytokinen productie door de placenta is 
waarschijnlijk het gevolg van de hypoxische en ischemische staat van de placenta tijdens 
pre-eclampsie. De verhoogde cytokinen productie kan een belangrijke rol spelen in de 
pathologie van pre-eclampsie omdat de cytokinen in staat zijn om immuuncellen te activeren 
en de ontstekingsrespons te verergeren.  

Autoantilichamen in pre-eclampsie patiënten 
Veel onderzoeken zoeken naar een placentale factor die pre-eclampsie kan veroorzaken 

maar er zijn ook onderzoeken die aanwijzingen hebben gevonden dat pre-eclampsie 
mogelijk een auto-immuunziekte kan zijn. Deze onderzoeken zijn gebaseerd op het Renine–
Angiotensine Systeem (RAS), dit systeem is essentieel voor de regulatie van bloeddruk en 
elektrolyten balans. Renine is een enzym wat in de nieren wordt gevormd en 
angiotensinogen (geproduceerd in de lever) omzet naar angiotensine I; een inactief 
molecuul. Angiotensine I wordt omgezet naar het biologische actieve angiotensine II (ANG II) 
door het angiotensine converting enzyme (ACE). Angiotensine II bindt aan angiotensine 
receptoren AT1 en AT2. ANG II bindt voornamelijk aan de AT1 receptoren die vooral op 
vasculaire gladde spiercellen en de bijnieren tot expressie komen. Activatie van AT1 leidt tot  
vasoconstrictie en waterretentie in de nieren (zie figuur 4 voor een overzicht van het Renine-
Angiotensine Systeem)  

 Tijdens de normale zwangerschap neemt activiteit van het RAS systeem toe, alleen de 
expressie van ACE neemt af. In zwangere vrouwen met pre-eclampsie is er nauwelijks 
verhoging in activatie van het RAS systeem te vinden. Het grote verschil tussen normaal 
zwangere vrouwen en pre-eclampsie patiënten is dat pre-eclampsie patiënten veel 
gevoeliger zijn voor angiotensine II. Ook is er tijdens pre-eclampsie een daling in de 
expressie van angiotensine-(1-7) (ANG-(1-7)), een vasodilatief molecuul. ANG-(1-7) wordt 
gesynthetiseerd uit ANG I (onafhankelijk van ACE) of uit ANG II door het enzymatisch 
afknippen van een deel van het molecuul. ANG-(1-7) gaat interacties aan met de AT1 en 
AT2 receptor maar heeft waarschijnlijk ook een eigen receptor. (48, 49) 

Er is bewijs gevonden in verschillende onderzoeken dat er IgG autoantilichamen gericht 
tegen de AT1 receptor bestaan, deze angiotensine II agonistische autoantilichamen (AT1-AA) 
kunnen de AT1 receptor activeren en via deze weg een rol in de pathologie van pre-
eclampsie spelen. (50) Activatie van de AT1 receptor door AT1-AA heeft verschillende 
fysiologische gevolgen. Het is mogelijk dat door de aanwezigheid van AT1-AA de productie 
van sFlt-1 verhoogd wordt. ANG II stimuleert namelijk de secretie van sFlt-1 tijdens de 
zwangerschap, aangezien er niet meer ANG II tijdens de zwangerschap wordt geproduceerd 
moet een andere verklaring zijn voor de toename in sFlt-1 tijdens pre-eclampsie. De 
productie van AT1-AA tijdens pre-eclampsie zou mogelijk de stijging in secretie van sFlt-1 
kunnen verklaren naast de verhoogde productie van sFlt-1 door de monocyten en placenta. 
(51)   
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Figuur 4. Schema Renine-Angiotensine Systeem.  Activatie leid tot symptomen van pre-eclampsie. 

(49) 

 

Zoals eerder beschreven is het mogelijk dat sFlt-1 een rol speelt in de pathologie van 
pre-eclampsie, het is niet ondenkbaar dat de AT1-AA autoantilichamen via sFlt-1 de 
pathologie van pre-eclampsie verergeren. Het is niet waarschijnlijk dat de AT1-AA 
autoantilichamen de oorzaak zijn van pre-eclampsie. Dierexperimenten hebben uitgewezen 
dat wanneer de bloedtoevoer naar de placenta belemmerd wordt, er AT1-AA geproduceerd 
worden. Er is geen AT1-AA productie waargenomen in de zwangere controle groepen. (49) Dit 
suggereert dat de productie van AT1-AA het gevolg is van de verminderde bloedtoevoer naar 
de placenta of de systemische verhoogde bloeddruk. De mechanismen waar op de 
autoantilichamen gevormd worden is nog niet duidelijk. 

Diermodellen 
In de afgelopen jaren dat er onderzoek gedaan is naar pre-eclampsie is er ook gebruik 

gemaakt van diermodellen. Pre-eclampsie is een aandoeningen die hoofdzakelijk bij mensen 
voorkomt maar ook bij primaten is pre-eclampsie geobserveerd. (62) Het is mogelijk om met 
een lage dosis endotoxine een staat van pre-eclampsie te induceren in een zwangere rat. 
Door het gebruik van diermodellen kunnen verschillende fasen van de ontwikkeling van pre-
eclampsie nauwlettend gevolgd worden. Eerder onderzoek waarbij een staat van pre-
eclampsie geïnduceerd werd door infusie van endotoxine in zwangere ratten heeft laten zien 
dat pre-eclampsie waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een ontstekingsrespons. Ook is 
aangetoond dat monocyten in een staat van activatie zijn tijdens pre-eclampsie. (63) Ook al is 
het diermodel niet direct vergelijkbaar met de in vivo situatie kunnen deze onderzoeken 
bijdragen aan nieuwe inzichten in de pathofysiologie van pre-eclampsie. 
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Discussie 
De vraagstelling: Is pre-eclampsie een ontsteking? Kan vandaag de dag nog niet met 

een zekere ja beantwoord worden. Door jaren van onderzoek is duidelijk dat pre-eclampsie -
naar alle waarschijnlijkheid- een ontsteking is. Deze waarneming is onderbouwd met 
onderzoek dat uitwijst dat tijdens pre-eclampsie ontstekingscellen meer geactiveerd zijn dan 
tijdens een normale zwangerschap, waarbij al sprake is van een matige ontstekingsreactie. 
Met zekerheid is de vraagstelling niet te beantwoorden omdat er meer onderzoek gedaan 
moet worden naar het verloop van pre-eclampsie, zodat er een compleet beeld van deze 
ziekte ontstaat. 

De oorzaak van pre-eclampsie is nog onduidelijk, waarschijnlijk speelt een combinatie 
van placentale factoren hier een rol in omdat pre-eclampsie alleen voorkomt in de 
aanwezigheid van een placenta. Maar dit punt is niet geheel te bewijzen omdat ook 
bestaande aandoeningen van de moeder en mogelijk niet placentale factoren zoals 
autoantilichamen pre-eclampsie kunnen veroorzaken. 

Samenvattend is er decennia lang onderzoek gedaan naar pre-eclampsie variërend van 
epidemiologisch onderzoek tot diermodellen. Deze onderzoeken zijn vooral gericht op de 
oorzaak en verloop van pre-eclampsie. Tot op de dag van vandaag is er nog geen oorzaak 
gevonden van pre-eclampsie, ook het verloop van pre-eclampsie is nog lang niet duidelijk. 
Door het gebrek aan kennis over pre-eclampsie is er nog steeds geen effectieve behandeling 
voor deze levensbedreigende ziekte. Naar mijn mening bewijst het tekortschieten in het 
vinden van de oorzaak van pre-eclampsie en het ontwikkelen van een therapie, hoe complex 
deze ziekte is. Jaren onderzoek zullen nog nodig zijn om meer inzicht te krijgen in de 
oorzaak of oorzaken van pre-eclampsie. Aangezien tegenwoordig snelle en nauwkeurige 
technieken beschikbaar zijn om onderzoek te doen, zal het waarschijnlijk niet lang duren 
voordat er meer duidelijkheid is over de oorzaak van pre-eclampsie.  

Aanbevelingen 
Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op de verschillende placentale factoren 

waarin een verandering wordt waargenomen tijdens pre-eclampsie in vergelijking met een 
normale zwangerschap. Het onderzoek naar de rol van STBMs in de pathogenese van pre-
eclampsie zou uitgebreid moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheid 
dat STBMs in staat zijn om apoptose te induceren in immuuncellen zoals monocyten. In de 
meest ideale situatie zou er in dit onderzoek gebruik gemaakt moeten worden van STBMs 
die geïsoleerd zijn uit vrouwen die gezonde zwangerschap of pre-eclampsie hebben. In dit 
onderzoek kan dan ook het kwalitatieve verschil tussen deze STBMs meegenomen worden. 
Het nadeel is dat op dit moment nog geen techniek is waarmee de STBMs uit bloed 
geïsoleerd kunnen worden. De beste manier waarop dit onderzoek dan kan plaatsvinden is 
op de meest fysiologische manier STBMs isoleren uit placenta’s van gezonde zwangere 
vrouwen en pre-eclampsie patiënten. 

Ook is het aan te bevelen om een breed onderzoek op te zetten naar de oorzaak van 
pre-eclampsie. Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar één placentale factor 
terwijl het niet onwaarschijnlijk is dat verschillende factoren samen pre-eclampsie 
veroorzaken. In dit onderzoek zouden verschillende factoren zoals STBMs, cytokine 
productie,  sFlt-1 en autoantilichamen onderzocht moeten worden en de interacties die deze 
factoren met elkaar aangaan. De nadruk van dit onderzoek zou dan moeten liggen op de 
activatie van het immuunsysteem door deze factoren (of een combinatie hiervan), hierdoor 
kan er een beter beeld gevormd worden van de oorzaak en pathologie van pre-eclampsie.  
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