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Samenvatting 

Pre-eclampsie is een zwangerschapssyndroom dat gekenmerkt wordt door hypertensie en 
proteinuria en als overkoepelend beeld endotheeldysfunctie heeft. Bij pre-eclampsie zijn er 
afwijkingen in de angiogenese en de trofoblastinvasie. De spiraalarteriën komen niet in een 
gedilateerde toestand  waardoor er hypoxie optreedt in de ontwikkelende placenta. Onderzoeken 
hebben aangetoond dat twee circulerende eiwitten in grotere hoeveelheden aanwezig zijn in 
patiënten met pre-eclampsie: sFlt-1 en sEng. De onderzoeksvraag die hier gesteld is, is: Wat is de rol 
van de angiogenese factoren sFlt-1 en sEng in pre-eclampsie? Een verhoging in de productie van sFlt-
1 remt vrij VEGF en PIGF. Het kan voorkomen dat deze groeifactoren binden aan hun  receptor (Flt-1 
resp. Flk/KDR). Naast sFlt-1 heeft sEng ook een anti-angiogene invloed. Samen (maar ook alleen) 
zorgen deze stoffen voor het klinische beeld van pre-eclampsie. Remodeling van de spiraalarteriën is 
nodig voor de formatie van de decidua. De trofoblastinvasie die hiervoor nodig is, kan interstitieel of 
endovasculair plaatsvinden. De trofoblastinvasie bij pre-eclampsie is beperkt tot de deciduale 
gebieden. Flt-1 is betrokken bij vaatremodeling en remt waarschijnlijk de productie van VEGF en PIGF 
door ze te overstemmen. Een interpretatie van de overproductie van sFlt-1 zou kunnen zijn dat sFlt-1 
de angiogenese blokkeert van de maternale endotheelcellen om zo een goede conditie voor te 
bereiden voor vaatremodeling door cytotrofoblasten. Pre-eclampsie is een complex syndroom met 
diverse ziektebeelden. Het is erg lastig de onderliggende mechanismen van pre-eclampsie te 
ontdekken. Het gebruik van diermodellen en humane modellen levert nog de nodige problemen. Er is 
veel vooruitgang op dit gebied al is er nog veel onderzoek mogelijk.  
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Inleiding 
Pre-eclampsie (in de volksmond ‘zwangerschapsvergiftiging’) is een syndroom tijdens de 
zwangerschap dat betrekking heeft op meerdere organen en verschillende oorzaken heeft. Pre-
eclampsie komt voor in 2-5% van de zwangerschappen (Lerberghe, 2005) en presenteert zich vanaf 
20 weken na gestatie met opkomende hypertensie en proteinuria  (Am. Coll. Obstet. Gynecol. Comm. 
Obstet. Pract., 2002).  Zowel bij de moeder als bij het kind zorgt dit syndroom voor veel complicaties, 
zoals nierfalen, prematuriteit en de dood. In ontwikkelingslanden is pre-eclampsie de grootste 
oorzaak van moederdood. Door beperkte gezondheidszorg in de derde wereld zorgt het wereldwijd 
voor jaarlijks >60.000 sterfgevallen (World Health Org. 2005). 
 
Omdat pre-eclampsie voor een hoge morbiditeit en mortaliteit zorgt bij zowel de moeder als de 
foetus, is het zeer belangrijk dat er een oplossing komt voor dit grote probleem. De enige, echte 
behandeling tegen pre-eclampsie is bevallen, terwijl dat niet altijd mogelijk is zonder de nodige 
consequenties. Ook al zijn de laatste tijd veel onderzoeken gedaan naar de onderliggende 
mechanismen van pre-eclampsie, het blijft onduidelijk wat pre-eclampsie veroorzaakt. Wel is het 
duidelijk dat de vorming van nieuwe vaten in de placenta (angiogenese) tijdens de zwangerschap en 
aanpassing (remodeling) van de vaten aan de zwangerschap verstoord is bij pre-eclampsie. Een 
overmaat aan soluble vascular endothelial growth factor receptor-1 (sVEGFR-1, ook wel sFlt1) en 
soluble endoglin (sEng) blijken een rol te spelen. De onderzoeksvraag die in deze scriptie wordt 
behandeld, is op basis van deze voorspellingen dan ook: Wat is de rol van de angiogenese factoren 
sFlt-1 en sEng in pre-eclampsie?    
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Hoofdstuk 1: Wat is pre-eclampsie? 

Klinisch beeld 

Pre-eclampsie heeft als hoofdkenmerken hypertensie en proteinuria (Hutchinson ES et al., 2009). 
Zowel bij de moeder als bij de foetus treden er complicaties op. Aan de moederlijke kant zijn dat 
nierfalen, HELLP syndroom, leverfalen, cerebraal oedeem met epileptische aanvallen (Mutter, 
Karumanchi, 2008), cerebrale hemorrhage, lever hemorrhage, uitzaaiende intravasculaire coagulatie 
(Khankin et al., 2010) en in het bijzondere geval de dood. Gevolgen voor de foetus zijn laag 
geboortegewicht, prematuriteit, de dood (Mutter, Karumanchi, 2008) en oligohydramnios (Sibai et 
al., 2005). Mogelijk ontstaan deze complicaties door beperkte trofoblastinvasie en afwijkingen in de 
angiogenese. De spiraalarteriën gaan niet dilateren (figuur 1) waardoor er hypoxie in de placenta 
ontstaat.  

 

Figuur 1: De vasculatuur in de uterus en de placenta bij verschillende condities. Bij pre-eclampsie 
dilateren de spiraalarteriën niet zoals bij een normale zwangerschap wel gebeurt (Burton et al., 
2009).   

Risicofactoren 

Er zijn veel factoren die het risico op pre-eclampsie in een vrouw verhogen. Dit zijn onder meer: 
- Maternale obesitas (pregravid body mass index van ≥ 30 (Shirazian, Raghavan, 2009)). Obese 

vrouwen hebben een 10-15% verhoogde kans op het ontwikkelen van pre-eclampsie (Barton, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hutchinson%20ES%22%5BAuthor%5D
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Sibai, 2008). Tijdens de zwangerschap treden veel metabole veranderingen op, waaronder 
een 60% verlaagde insuline gevoeligheid. Aangezien obese vrouwen al meer kans op een 
verlaagde insuline gevoeligheid hebben, is de kans op metabole dysregulatie tijdens de 
zwangerschap verhoogd (Catalano, 2003). De complicaties (waaronder pre-eclampsie) lijken 
op het metabool syndroom (World Health Organization, 1999). Het metabool syndroom 
tijdens zwangerschap houdt onder meer een verhoogde kans op hypertensie, verstoring van 
het nutriënt metabolisme en inflammatie in. Na de zwangerschap is het metabool syndroom 
nog subklinisch aanwezig en hebben deze vrouwen een verhoogd risico op het ontwikkelen 
van het metabool syndroom op latere leeftijd, vooral wanneer er een toename in gewicht is 
postpartum (Villamor, Cnattingius 2006).  

- Insuline resistentie. Er is ontdekt (Wolf et al., 2002) dat het sekshormoon binding globuline 
als marker voor verlaagde insuline gevoeligheid significant verlaagd was in het eerste 
trimester in vrouwen die voor het eerst zwanger werden. Deze vrouwen ontwikkelden 
vervolgens ook pre-eclampsie (Wolf et al., 2002).  

 
Maternale obesitas en onderliggende insuline resistentie zijn significante korte- en langetermijn 
risicofactoren voor moeder en kind (figuur 2).  
 

 
 

Figuur 2: Vicieuze cirkel van obesitas en insuline resistentie overgebracht van moeder op kind 

(Catalano, 2003). 

- Hypertensie. Het blijkt dat zwangere vrouwen die pre-eclampsie ontwikkelen al een hoge 
gemiddelde arteriële bloeddruk (MAP) hebben in het eerste en tweede trimester. Ook voor 
hun zwangerschap hebben ze vaak al een hogere bloeddruk (Easterling et al., 1990; Rang et 
al., 2004).  Er is echter geen direct verband tussen een hoge bloeddruk en het ontwikkelen 
van pre-eclampsie.  

- Hyperlipidemie. De triglyceride en cholesterolconcentraties worden twee- tot driemaal zo 
hoog tijdens de zwangerschap (Knopp et al. 1980) en daarmee is zwangerschap een staat van 
hyperlipidemie. Vrouwen met pre-eclampsie hebben nog eens een lipideverhoging  van 1.5-2 
keer (Gratacos et al., 1996). Vrouwen die voor de zwangerschap al last hebben van 
hyperlipidemie hebben daarmee een sterk verhoogde kans op complicaties. Hyperlipidemie 
zou de productie van lipide peroxides kunnen stimuleren en de balans van vasoactieve 
componenten kunnen verstoren. Dit zou weer kunnen leiden tot endotheeldysfunctie en 
vasoconstrictie, kenmerken van pre-eclampsie (Stone et al., 1994; Gratacos et al., 1996; 
Roberts et al., 1993). De associatie met een toename in lipiden voor de zwangerschap is nog 
niet goed onderzocht (Thadhani et al., 1999).  

- Nierziekte. Het risico voor vrouwen met een nierziekte op zwangerschapsziektes als pre-
eclampsie is verhoogd. Cunningham et al. onderzocht 37 zwangerschappen en ontdekte bij 
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vrouwen met een milde resp. een ernstige vorm van nierinsufficiëntie een aanwezigheid van 
58% resp. 64% van pre-eclampsie (Cunningham et al., 1990). 

- Trombofilie. Dit is een overkoepelende term voor alle condities die een persoon vatbaar 
maken voor trombose. Er zijn aangeboren en verworven condities. Tijdens de zwangerschap 
treden er veel fyiologische veranderingen op in het coagulatie systeem die zorgen voor een 
verhoogde neiging tot trombose (Said, Dekker, 2003).  

- Leeftijd. Najati en Gojazadeh hebben ontdekt dat bij moeders onder de achttien jaar een 
grotere kans is op complicaties bij moeder en kind. Bij moeders jonger dan vijftien jaar is 
deze kans nog groter (Najati et al., 2010). Daarnaast is, naarmate de vrouw ouder wordt, de 
kans op complicaties bij moeder en kind ook groter. Tromp et al. deden onderzoek met drie 
cohorten vrouwen van resp. 23, 29 en 36 jaar. Al vanaf 29 jaar was de kans op complicaties 
en nadelige uitkomsten groter (Tromp et al., 2010).  

 
Pre-eclampsie wordt gezien als een syndroom dat veel voorkomt bij vrouwen die voor het eerst 
zwanger worden. Vrouwen die echter veranderen van partner hebben een net zo grote kans op het 
ontwikkelen van pre-eclampsie als vrouwen die voor het eerst zwanger raken (7,5%) (Tubbergen et 
al., 1999). Het verhoogde risico kan verklaard worden door: 

- Verandering in vaderschap 
- Langere tijd tussen twee zwangerschappen  

 
Tenslotte hebben zwangere vrouwen een verhoogde kans op pre-eclampsie als ze al een 
geschiedenis van pre-eclampsie hebben. De grootte van dit risico is afhankelijk van de gestatietijd op 
het moment van ontstaan, ernst van de ziekte en de aan- of afwezigheid van al bestaande medische 
stoornissen (Barton, Sibai, 2008). Een vrouw heeft een 2 tot 4 keer zo grote kans op ernstige pre-
eclampsie als een eerstegraads verwant pre-eclampsie gehad heeft (Carr et al., 2005). Daarnaast 
vergroot een geschiedenis van pre-eclampsie bij de moeder van de vader de kans op pre-eclampsie 
(Esplin et al., 2001).  

Toekomst 

Alhoewel pre-eclampsie kort na verwijdering van de placenta verdwijnt, kan het nog lang zijn sporen 
nalaten. Endotheeldysfunctie kan jaren na ziekte nog aanwezig zijn en vrouwen die pre-eclampsie 
hebben gehad, hebben een verhoogde kans op cardiovasculaire ziekten later in hun leven. Ze hebben 
een verhoogde kans op chronische hypertensie, coronair arteriën ziekte (CAD) en een beroerte 
(Mutter, Karumanchi, 2008). Ook hebben ze een verminderde endotheel gemedieerde dilatatie in de 
arteria brachialis tot 2 jaar na de bevalling, hebben ze lagere nitraatniveaus in het serum en hogere 
cholesterolniveaus (Germain et al., 2007).  

Hoofdstuk 2: Angiogenese factoren en endotheeldysfunctie 

Placentatie 

Wanneer de zaadcel en eicel gefuseerd zijn tot een zygote gaat de zygote op weg naar de 
baarmoeder door de eileider. Gedurende deze doortocht, die twee dagen duurt, ondergaat de zygote 
snelle, mitotische delingen. De overgebleven cellen worden blastomeren genoemd. Na ongeveer drie 
dagen gaat een compacte celmassa, de morula, de uterus binnen. Na nog meer delingen blijft er een 
holle bol over die blastocyt genoemd wordt. Deze blastocyt bestaat uit een enkele cellaag, de 
trofoblast, en een binnenste celmassa, de embryoblast. De embryoblast zal, na differentiatie en 
groei, het embryo vormen en de trofoblast vormt de placenta. De placenta zorgt voor de uitwisseling 
van nutriënten, zuurstof en afvalstoffen tussen moeder en kind. Na twee dagen in de uterus 
invadeert de blastocyt, op dag zes, het endometrium (Hadley, Levine, 2006) met behulp van enzymen 
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die het uitscheidt. Endometriumcellen nemen de blastocyt volledig op (Silverthorn, 2006). Als reactie 
hierop ondergaan het onderliggende epitheel en endometrium cellulaire veranderingen, ook wel 
decidualisatie proces genoemd. Het endometrium wordt de decidua en kan plaats bieden aan het 
embryo. De trofoblastcellen die in contact komen met het epitheel prolifereren in een invasieve 
syncytiotrofoblast.  Samen met de endometrium capillairen vormen de lacunaire netwerken van de 
syncytiotrofoblast de primitieve uteroplacentaire circulatie. Na 10 dagen is de innesteling in het 
endometrium klaar (Hadley, Levine, 2006).  

Placenta angiogenese 

Het vormen van bloedvaten in de placenta gebeurt door middel van twee processen: angiogenese en 
vasculogenese (Risau, Flamme, 1995; Risau, 1997). Angiogenese is het vormen van nieuwe 
bloedvaten op bloedvaten die al bestaan, vasculogenese is het ontstaan van nieuwe bloedvaten uit 
angioblast precursor cellen (Demir et al., 1989). Bij angiogenese zorgen hemangiogene stamcellen, 
gevormd van pluripotente mesenchymale cellen, voor de vorming van angioblastcellen die 
voorlopers zijn van endotheelcellen (Hanahan, 1997; Ribatti et al., 2002) (figuur 3). Daarnaast zorgen 
ze, via de vorming van hemangioblasten, voor de vorming van hematopoietische cellen (Risau, 1997) 
(figuur 3). Hematopoietische cellen zijn weer voorlopers van alle verschillende bloedcellen. 
Uiteindelijk vindt er remodeling plaats van de maternale vaten (de spiraalarteriën) wat zorgt voor 
een verbinding tussen de bloedvaten van de moeder en de placenta (Khankin et al., 2010). 
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat vascular endothelial growth factor (VEGF) en zijn 
receptoren KDR en Flt-1 de grootste rol spelen in dit proces (Ferrara, Davis-Smyth, 1997; Shibuya, 
1995; Mustonen, Alitalo, 1995; Shibuya et al., 1999).  
 

 
 
Figuur 3: De drie stappen die betrokken zijn in de vaatformatie tijdens embryogenese: 
vasculogenese, angiogenese en vaatremodeling. Naast VEGF met de receptoren KDR en Flt-1 zijn de 
systemen PDGF-PDGF en Angiopoietin-Tie betrokken (Risau, 1997). 
 
Bloed van de foetus naar de placenta stroomt door vaten in de navelstreng (Khankin et al., 2010). De 
foetale circulatie in de placenta is een vertakte structuur met afnemende vaatdiameter van 
myometrium naar endometrium. De spiraalarteriën zijn sterk opgerold in de basale laag en de 
onderste laag van de functionele laag. Ze monden uiteindelijk uit in de capillaire plexus die net onder 
het epitheel ligt (Burton et al., 2009) (figuur 4). 
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Figuur 4: De opbouw van het endometrium. Onder het endometrium ligt het myometrium. 
http://www.mum.org/endvaspa.jpg , 27-06-2010. 
 
Een maand na conceptie en tot het einde van het eerste trimester veranderen de endothele 
buissegmenten in de placenta villi in primitieve capillaire netwerken. De endothele buissegmenten 
zijn gevormd door vasculogenese en veranderen door het verlengen (niet-vertakkende angiogenese) 
en het vertakken (kiemende angiogenese) van de bestaande buizen. In de derde maand bereiken 
sommige endothele buizen een diameter van meer dan 100 µm (Khankin et al., 2010). Hierna vormen 
ze media- en adventitia-achtige structuren en vervolgens is er expressie van de gladde spiercellen 
myosine (Demir et al., 1989; Kohnen et al., 1996). Vanaf week 25 postconceptie verandert de 
angiogenese van een vertakkende structuur in een niet-vertakkende structuur door proliferatieve 
verlenging. Er is hierbij een reductie in trofoblasten en een verhoging in endothele proliferatie over 
de gehele lengte van de vaten. Uiteindelijk bereiken deze perifere capillairen een lengte van 
minimaal 4000 µm (Kaufmann et al., 1985; Kaufmann et al., 1987). De capillairen groeien sneller dan 
de villi en rollen zich op. Elke villus bevat minimaal een capillaire spoel en heeft als buitenlaag een 
extreem dunne laag  (minder dan 2 µm) van syncytiotrofoblasten. Op deze manier ontstaan er 
vasculo-syncytiale membranen die de belangrijkste plaatsen zijn waar diffusie van gassen tussen 
moeder en foetus plaatsvindt (Khankin et al., 2010).  
 
Wanneer de bloedvaten in de placenta niet goed ontwikkelen door afwijkingen in de vaatformatie 
treden er ernstige complicaties op. Pre-eclampsie is hier een voorbeeld van. 

sFlt-1 en sEng veroorzaken endotheeldysfunctie 

Er is ontdekt dat pre-eclampsie te maken heeft met een inbalans van circulerende angiogenese 
factoren die resulteert in endotheeldysfunctie (Mutter, Karumanchi, 2008). Deze 
endotheeldysfunctie is een overkoepelende complicatie van pre-eclampsie (Easterling et al., 1990). 
De exacte onderliggende mechanismen van endotheeldysfunctie zijn onduidelijk. Een verklaring zou 
kunnen zijn dat door de slechte ontwikkeling van de vaten er bepaalde hormonen of chemische 
stoffen vrijkomen die het endotheel beschadigen aan de binnenkant van de vaten. Daarnaast zouden 
deze stoffen ook veranderingen in het metabolisme bewerkstelligen, inflammatie veroorzaken en 
nog andere reacties veroorzaken (Rang et al., 2004). Roberts denkt dat endotheelschade een 
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verhoogde gevoeligheid geeft bij de gladde spiercellen voor vasopressoren (zoals noradrenaline), 
vasoconstrictie en aanzetten van coagulatie waardoor het pre-eclampsie veroorzaakt (Roberts, 
1998). Pre-eclampsie is ook geassocieerd met verlaagde niveaus van prostacyclines (Mills, 1999). 
 
Pre-eclampsie verdwijnt bij verwijdering van de placenta, maar men zag dat de ziekte aanhield bij 
patiënten wanneer er nog enig placentamateriaal aanwezig was. Verondersteld werd dat een of 
meerdere circulerende factoren, geproduceerd door de placenta, bijdragen aan het ontstaan van de 
ziekte (Mutter, Karumanchi, 2008). mRNA microarrays hebben inderdaad aangetoond dat twee 
circulerende eiwitten in grotere hoeveelheden aanwezig zijn in patiënten met pre-eclampsie: soluble 
vascular endothelial growth factor receptor-1 (sVEGFR-1 of sFlt-1) en soluble endoglin (sEng). Deze 
anti-angiogene factoren dragen bij aan de endotheeldysfunctie, laten het klinische beeld 
(hypertensie, proteinuria en glomerulaire endotheliose) zien in een ratmodel en kunnen de 
ontwikkeling van de ziekte voorspellen (Maynard et al., 2003; Venkatesha et al., 2006).  
 
sFlt-1 
De familie van VEGF heeft, zoals al eerder vermeld, de grootste rol in het complexe proces van 
vaatvorming (Ferrara, Davis-Smyth, 1997; Shibuya, 1995; Mustonen, Alitalo, 1995; Shibuya et al., 
1999). VEGF gen expressie wordt gereguleerd door verschillende stimuli waaronder hypoxie (figuur 
5). Onder hypoxische toestand worden de transcriptiefactoren HIF1α en HIF2α (hypoxia inducible 
factor 1) gestabiliseerd en getransloceerd naar de nucleus. In de nucleus werkt het samen met HIFβ 
om VEGF te activeren via een specifiek deel HRE (hypoxia response element). Een eendelig type NLS 
(nuclear localization signal) wordt gebruikt voor de translocatie van HIF1α en HIF2α door de nucleus 
(Shibuya, 2001). Recent is ontdekt dat er ook een tweedelig type NLS betrokken is bij de nucleaire 
translocatie van HIF1α en HIF2α (Luo, Shibuya, 2001). Het VHL eiwit is direct betrokken bij de 
degradatie van VEGF onder normoxische (normale zuurstofniveaus) condities. Wanneer VHL niet 
goed meer functioneert, is er een upregulatie van VEGF (Shibuya, 2001).  
 

 
 
Figuur 5: Regulatie van VEGF gen expressie en de signaal transductie van KDR. KDR reguleert de 
endotheelcel signalering via de PLC-γ-PKC-MAP kinase pathway (Takahashi et al., 1999). 
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De VEGF familie bestaat uit VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E en placental growth factor 
(PIGF). Dat VEGF belangrijk is in de vaatvorming in de placenta blijkt wel uit de bevinding dat bij 
inactivatie van een enkel VEGF gen de embryonale consequenties lethaal zijn op dag 11 en 12 en dat 
er significante defecten zijn in de vasculatuur (Ferrara, Davis-Smyth, 1997). VEGF-A is een endotheel-
specifiek mitogen en overlevingsfactor (Khankin et al., 2010). De receptor tyrosine kinases van VEGF-
A zijn VEGF-R1 en VEGF-R2, ook wel bekend als Flt-1 en Flk/KDR (Shibuya, 2001). KDR reguleert groei 
en permeabiliteit acties van VEGF (Khankin et al., 2010). KDR reguleert de endotheelcel signalering 
voor endotheelcelgroei via de PLC-γ-PKC-MAP kinase pathway (Takahashi et al., 1999) (figuur 5). Flt-1 
kan echter negatief werken door zich voor te doen als een receptor of door de signalen van KDR te 
onderdrukken (Khankin et al., 2010). VEGF-B bindt alleen Flt-1. VEGF-C en VEGF-D binden VEGF-R3 
(Flt-4) en in bepaalde mate KDR. Deze laatste twee soorten zijn belangrijke regulatoren van 
lymfangiogenese (Joukov et al., 1996; Jeltsch et al., 1997). VEGF-E bindt alleen KDR (Ogawa et al., 
1998). PIGF is als eerste gezien als een soortgelijke groeifactor als de VEGF familie en men ontdekte 
dat het een hoge expressie heeft in de placenta. PIGF bindt, net als VEGF-B, alleen Flt-1 en niet KDR 
(Persico et al., 1999). PIGF versterkt zo de angiogenese activiteit van VEGF (Khankin et al., 2010). SFlt-
1 ontstaat uit een alternatieve splice variant mRNA dat geen cytoplasmatisch en transmembraan 
domein heeft, maar wel het ligand-bindend domein van Flt-1 bezit (Kendall, Thomas, 1993).   
 
Hypoxie stimuleert de expressie van pro-angiogene eiwitten, zoals VEGF (Shweiki et al., 1992) (figuur 
5) en Flt-1 (Gerber et al., 1997), in endotheelcellen. Verlaagde zuurstofdruk in explanten van placenta 
villi bijvoorbeeld geeft een verhoogde expressie van sFlt-1 wat aangeeft dat hypoxie de productie van 
sFlt-1  stimuleert (Ahmad en Ahmed, 2004). Een verhoging van sFlt-1 heeft te maken met verlaagde 
niveaus van vrij VEGF en PIGF in serum. sFlt-1 kan aan deze pro-angiogene factoren binden. Het kan 
voorkomen dat deze groeifactoren binden aan hun  receptor (Flt-1 resp. Flk/KDR) (Kendall et al., 
1996). Wanneer sFlt-1 meer tot expressie komt, terwijl vrij VEGF en PIGF laag zijn, is er een netto 
anti-angiogene balans. Niet-zwangere ratten met een verhoogd niveau van sFlt-1 lieten hetzelfde 
ziektebeeld zien (Mutter, Karumanchi, 2008) wat ook aangeeft dat de werking van deze stoffen direct 
is en niet afhankelijk is van de aanwezigheid van een placenta (Khankin et al., 2010). Bij een 
overexpressie van VEGF-R2 (sFlk-1), die antagonist is van VEGF en niet van PIGF, waren er niet 
dergelijke afwijkingen. Dit wijst erop dat ook PIGF (en dus beide factoren) geblokkeerd moet worden 
om pre-eclampsie te ontwikkelen (Maynard et al., 2003). Een meer recente bevinding is dat 
uteroplacentale ischemie resulteert in pre-eclampsie symptomen gecombineerd met verhoogde 
expressie van circulerend sFlt-1 (Makris et al., 2007). Dit laat zien dat placentale ischemie/hypoxie al 
voldoende is voor de ontwikkeling van pre-eclampsie met verhoogde niveaus van sFlt-1. Of 
placentale ischemie noodzakelijk is voor de ontwikkeling van pre-eclampsie is onduidelijk (Mutter, 
Karumanchi, 2008). Overexpressie van sFlt-1 is waarschijnlijk niet genoeg om alle manifestaties van 
pre-eclampsie mee te verklaren. sFlt-1 komt hoog tot expressie vanaf ongeveer 6,5 weken voor het 
ontstaan van de ziekte (Hertig et al., 2004). Onderzoeken naar de voorspellende waarde van 
verhoogde sFlt-1 niveaus en daarmee verlaagde PIGF niveaus lieten weten dat deze niveaus tijdens 
het derde trimester geassocieerd zijn met pre-eclampsie, maar dat er meer onderzoek nodig is om 
deze niveaus te gebruiken als screening testen (Widmer et al., 2007). 
 
Er is sterk bewijs dat het capillaire endotheel van de nieren erg gevoelig is voor VEGF. Dit zou kunnen 
verklaren waarom renale dysfunctie een van de eerste en belangrijkste ziektebeelden is van pre-
eclampsie. In niet-zwangere muizen is een reductie van 50% in de expressie van VEGF genoeg voor 
de ontwikkeling van glomerulaire endotheliose en proteinuria (Eremina et al., 2003). Deze daling in 
expressie wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de hogere niveaus van sFlt-1 (Mutter, Karumanchi, 
2008). VEGF is dus belangrijk in de regulatie van bloeddruk, maar ook voor goede werking  van de 
nieren (Khankin et al., 2010). 
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sEng 
Endoglin is een receptor voor TGF-β op endotheelcellen (Hertig et al., 2010). TGF-β is, net als VEGF, 
een cruciale factor in angiogenese (Venkatesha et al., 2006). Endoglin heeft een hoge expressie in 
vasculaire endotheelcellen (Cheifetz et al., 1992) en syncytiotrofoblasten (Gougos et al., 1992). Het 
regelt de vaatspanning door interacties met endotheel NO synthase (eNOS) (Toporsian et al., 2005). 
eNOS is een krachtige vasorelaxant die bijdraagt aan de regulatie van systemische bloeddruk, 
vaatpermeabiliteit en angiogenese. Het extracellulaire domein van Endoglin kan afgestaan worden 
en in het serum wordt het soluble Endoglin (sEng) genoemd. sEng remt de vorming van de endotheel 
capillaire buis en stimuleert vaatpermeabiliteit. sEng remt TGF-β gemedieerde NOS-afhankelijke 
dilatatie, remt het binden en seinen van TGF-β1 in endotheelcellen en remt TGF-β1 gemedieerde 
activatie van eNOS. Voor sEng geldt ook dat het bij overexpressie zorgt voor proteinuria en 
hypertensie. Deze zijn echter milder dan bij sFlt-1 alleen. Wanneer deze beide tot overexpressie 
komen in ratten ontwikkelen de ratten ernstige proteinuria, hypertensie, intrauterine groeirestrictie 
en symptomen van het HELLP syndroom (Venkatesha et al., 2006). sEng is verhoogd aanwezig in het 
maternale serum vanaf 2-3 maanden voordat de ziekte zich ontwikkelt (Levine et al., 2006). 
Overproductie van sEng wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verhoogde proteolytische splijting 
(Munaut et al., 2008). 
 
sFlt-1 en sEng veroorzaken op een verschillende manier endotheeldysfunctie (Mutter, Karumanchi, 
2008). sFlt-1 en sEng blokkeren de pro-angiogene werking van VEGF resp. TGF-β1 (Venkatesha et al., 
2006) en werken op deze manier samen om het klinische beeld van pre-eclampsie te bewerkstelligen 
(Mutter, Karumanchi, 2008). Het is duidelijk dat er onderzoek gedaan moet worden naar de werking 
van deze stoffen in pre-eclampsie. 

Hoofdstuk 3: Angiogenese factoren en trofoblastinvasie 

Pseudovasculogenese 

Voor de formatie van het maternale deel van de placenta (decidua, eerst endometrium) is 
remodeling van de spiraalarteriën nodig (Khankin et al., 2010). Normaliter leveren de spiraalarteriën 
bloed aan het endometrium stroma en de klieren ter voorbereiding van innesteling door de 
blastocyt. Tijdens de menstruatie zorgen ze voor beperkt bloedverlies door hun mogelijkheid om 
samen te trekken. Bij zwangerschap moeten ze echter niet samentrekken, maar dilateren. 
Embryogenese eist dat er veel bloedtoevoer is naar de foetus. In het tweede trimester is een grotere 
bloedtoevoer nodig om aan de eisen van de foetus te voldoen. Tegen het einde van de zwangerschap 
komt het preciezer vanwege de groei van de foetus. Hiervoor is het noodzakelijk dat de 
spiraalarteriën zich aanpassen en zo zorgen voor meer bloedtoevoer bij de juiste snelheid en druk. 
Deze fysiologische verandering (ook wel pseudovasculogenese genoemd) is noodzakelijk voor een 
succesvolle zwangerschap (Burton et al., 2009).  
 
Spiraalarteriën leveren bloed aan de endometriumlaag en in de zwangere baarmoeder omspannen 
ze het myometrium en de decidua. Door trofoblastinvasie ondergaan deze arteriën de noodzakelijke 
verandering. De endotheelcellen waarmee de  spiraalarteriën bekleed zijn, worden vervangen door 
de trofoblasten (Nagamatsu et al., 2004). De spiraalarteriën veranderen van vaten met een hoge 
weerstand en een lage bloeddoorstroom in sterk gedilateerde vaten met een verhoogde 
bloeddoorstroom bij een lagere weerstand (Burton et al., 2009). Deze laatste verandering treedt op 
doordat er verlies optreedt van de gladde spiercellen en de elastische laag van de vaatwand (Whitley, 
Cartwright, 2010). In de niet-zwangere staat bevatten de arteriën grote hoeveelheden gladde 
spiercellen die autonoom geïnnerveerd zijn. Ze reageren daarom sterk op exogene en endogene 



Angiogenese factoren in pre-eclampsie  J.D.Heeringa 

14 

 

stimuli (Adamsons, Myers, 1975; Ramsey, Donner, 1980). In de zwangere staat is deze innervatie niet 
meer aanwezig waardoor de vaten open blijven staan (dilateren) en zo veranderen in slappe vaten 
(Burton et al., 2009). Hierbij is het heel belangrijk dat de circulatie naar de placenta ononderbroken is 
zodat er geen risico is op spontane vasoconstrictie en zo op een onderbroken perfusie. Als de 
spiraalarteriën van de uterus, die normaal zorgen voor beperkt bloedverlies tijdens menstruatie, niet 
meedoen in deze circulatie heeft de zwangere vrouw een verhoogde kans op post-partum 
bloedingen (Burton et al., 2009). Een experiment (Harper et al., 1989) laat zien dat patiënten met 
hoge niveaus van catecholamines door phaeochromocytoma waarschijnlijk een groter aantal 
miskramen hebben door constrictie van de vaten. Het is dus erg belangrijk dat de spiraalarteriën 
dilateren. Als ze dat niet doen, kunnen de gevolgen fataal zijn. Spiraalarteriën verkeren op deze 
manier tijdens de zwangerschap in een andere toestand dan tijdens de menstruatie.   
 
Trofoblastinvasie is dus nodig om meer bloeddoorstroom te krijgen door de placenta. Extravilleuze 
trofoblasten (trofoblasten die groeien van de placenta in de gedecidualiseerde uterus) kunnen op 
twee manieren spiraalarteriën invaderen: interstitieel door de placenta of endovasculair via de 
distale einden van de spiraalarteriën. Op deze laatste manier gaat de invasie tegen de bloedstroom 
in. Interstitiele trofoblastinvasie bereidt de cellen van de vaatwand voor op de endovasculaire invasie 
(Meekins et al., 1994). Endovasculaire invasie faciliteert interacties met het endotheel (Burton et al., 
2009). Hierbij trekken de endovasculaire extravilleuze trofoblastcellen langs het lumen van de 
spiraalarteriën en de interstitiële trofoblastcellen door het stroma van het endometrium waarbij ze 
de vaatwanden vanaf de buitenkant binnentreden. Normaal gesproken trekken de interstitiële 
trofoblastcellen door tot in het binnenste derde deel van het myometrium. Hier veranderen ze in 
onbeweeglijke reuscellen. Beide manieren hebben te maken met de fysiologische verandering die de 
spiraalarteriën ondergaan (Kaufmann et al., 2003). De mate van verandering is verschillend tussen 
plaatsen in het placentale bed. De grootste verandering treedt op waar trofoblastinvasie het 
omvangrijkst is (Brosens, 1988). Harris en Ramsey hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar deze 
laatste bevinding (Harris, Ramsey, 1966). Zij stelden vast dat spiraalarteriën dilateren, maar dat dit 
niet uniform gebeurt. Ook ontdekten ze veel variatie in doorsnede tussen verschillende arteriën in 
een persoon en over de lengte van een arterie. De belangrijkste waarneming was dat de uiteinden 
van spiraalarteriën wel een diameter van 2-3 mm. konden bereiken na remodeling (Harris, Ramsey, 
1966). Normaliter hebben myometrium spiraalarteriën een diameter van ongeveer 200 µm (8 in 8). 
Door de verwijding zorgen deze delen voor een trechterachtige vorm van de spiraalarteriën 
(Nagamatsu et al., 2004). Waarom alleen de uiteinden dilateren, is niet duidelijk. Het zou te maken 
kunnen hebben met de mate van endovasculaire invasie van de vaten in het begin van de 
zwangerschap (Burton et al., 2009). Al met al verandert er veel in de bloedtoevoer en daarmee is er 
een tien keer zo grote bloedtoevoer naar het fetoplacentale deel in het derde trimester vergeleken 
met een niet-zwangere uterus (Moll  et al., 1975).   

Trofoblastinvasie en pre-eclampsie 

Men is het met elkaar eens dat de myometriumdelen het meest aangetast zijn tijdens pre-eclampsie 
(Khong et al., 1986). Remodeling is beperkt tot de deciduale regio’s (Brosens et al., 1972). Hoe het 
kan dat de remodeling niet volledig is, is onbekend (Khong et al., 1986). Angiogenese factoren zoals 
VEGF en PIGF lijken hier een rol in te spelen. Lage zuurstofspanning in de placenta reguleert de 
activiteit van cytotrofoblasten die nodig is voor de vaatremodeling en reguleert vervolgens de 
vaatstructuur in de placenta. Er is nog weinig bekend over de associatie tussen lage zuurstofspanning 
en de productie van angiogenese factoren door cytotrofoblasten. Het is ook onduidelijk wat de rol 
van deze factoren is in het proces van vaatremodeling. Nagamatsu et al. deden onderzoek hiernaar 
en vonden dat verminderde zuurstof de secretie van sFlt-1 deed toenemen. Daarnaast vonden ze dat 
de expressie van VEGF toegenomen was onder hypoxische omstandigheden in de cytotrofoblasten 
en dat verlaagde zuurstofniveaus het vrij PIGF in cultuur media verlaagden.  
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Dat de expressie van VEGF toeneemt terwijl secretie van sFlt-1 ook toeneemt, komt waarschijnlijk 
doordat de kracht van het VEGF systeem bepaald wordt door een balans tussen VEGF en sFlt-1. sFlt-1 
productie overstemt de productie van VEGF en doet daarmee de effecten van VEGF teniet. De 
verlaging van vrij PIGF bij verlaagde zuurstofniveaus komt waarschijnlijk ook doordat de verhoogde 
sFlt-1 productie de vrij PIGF productie overstemt. Hiernaar is echter meer onderzoek nodig. Dat de 
cytotrofoblasten de productie van sFlt-1 doen toenemen bij hypoxie is controversieel. Dit lijkt niet te 
kloppen met de hypothese dat de expressie van VEGF gereguleerd wordt door hypoxie. 
Vaatremodeling is echter een specifieke gebeurtenis. Een interpretatie van de overproductie van 
sFlt-1 zou kunnen zijn dat sFlt-1 de angiogenese blokkeert van de maternale endotheelcellen om zo 
een goede conditie voor te bereiden voor vaatremodeling door cytotrofoblasten (Nagamatsu et al., 
2004). 
 
De veranderde uteroplacentale haemodynamiek levert een bijdrage aan de pathologie van pre-
eclampsie. Soortgelijke veranderingen zijn ook gevonden in de spiraalarteriën van vrouwen die 
zwanger zijn van kinderen die te klein zijn voor hun gestatieleeftijd (Khong et al., 1986). Men 
verwacht dat de myometriumdelen gecontraheerd blijven en zo voor hypoperfusie in de placenta 
zorgen. Hypoperfusie heeft invloed op de locale zuurstofdruk en veroorzaakt placentaal 
hypoxie/ischemie. Uiteindelijk geeft het afwijkingen in het maternaal vasculair endotheel (Granger et 
al., 2002; Challier and Uzan, 2003). Er zijn echter verschillen gevonden tussen de interstitiële en de 
endovasculaire cellen. Defecten worden verwacht in de endovasculaire invasie, omdat er geen 
afwijkingen zijn gevonden in de interstitiële invasie (Pijnenborg et al., 1998). Een kanttekening hierbij 
is dat er minder interstitiële invasie gemeld is (Naicker et al., 2003; Kadyrov et al., 2003). De invasie is 
complex wat maakt dat er op verschillende plaatsen in het proces iets fout kan gaan. Zelfs bij 
voldoende invasie kunnen er afwijkingen zijn in de interactie met vaten en de remodeling van vaten 
(Whitley, Cartwright, 2010).   

Conclusie 
Dit literatuuronderzoek is opgezet om te onderzoeken wat de rol van de angiogenese factoren sFlt-1 
en sEng in pre-eclampsie is. Er is veel onderzoek gedaan, maar er zijn nog veel onduidelijkheden over 
de onderliggende mechanismen van pre-eclampsie. Tijdens de zwangerschap zijn er veel 
veranderingen in de vaatstructuur van de moeder. Naast vasculogenese en  angiogenese vindt er 
remodeling plaats van de spiraalarteriën. Hypoxie in de ontwikkelende placenta is een drijvende 
kracht voor de trofoblastinvasie (Genbacev  et al., 1997) en angiogenese. Een goede circulatie is erg 
belangrijk en de trofoblasten zorgen voor een circulatie met een goede uitwisseling tussen moeder 
en kind. Als reactie op hypoxie produceren de cytotrofoblasten sFlt-1. Toch is het onzeker of de 
abnormale productie van sFlt-1 een oorzaak of een gevolg is van abnormale placentatie (Mutter, 
Karumanchi, 2008). sEng is, naast sFlt-1, een anti-antiogenese factor en samen zorgen ze voor een 
anti-antiogene toestand.   
 
Te concluderen valt dat angiogenese factoren een belangrijke rol vervullen in angiogenese en 
trofoblastinvasie in de zwangerschap. Angiogenese zorgt voor een grotere vasculatuur en 
trofoblastinvasie zorgt ervoor dat de spiraalarteriën gedilateerd blijven waardoor de 
bloeddoorstroom door de placenta vergroot wordt.  
 
Aangezien pre-eclampsie een complex syndroom is met diverse ziektebeelden, is het erg lastig om 
het onderliggende mechanisme te ontdekken. Het gebruik van knaagdieren als diermodel blijkt erg 
waardevol te zijn, maar er blijven beperkingen bij het vergelijken met mensen aangezien de diepte 
van de  trofoblastinvasie en de mate van remodeling van spiraalarteriën significant verschillend is. 
Materiaal van menselijke uteri is alleen aan het begin van de zwangerschap toegankelijk aangezien 
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remodeling van de spiraalarteriën een proces van weken is. Materiaal kan ook verzameld worden van 
zwangerschappen die onderbroken zijn in het eerste of aan het begin van het tweede trimester 
(abortus, miskramen), van baarmoederbiopsies bij keizersnedes of van hysterectomie. Dit materiaal 
is echter minder representatief voor de normale ontwikkeling in de placenta gedurende de eerste 
weken van de zwangerschap. De placentacellen zijn namelijk blootgesteld aan verschillende stimuli 
en spanningen door de omstandigheden waardoor ze anders zullen reageren dan cellen van een 
normale zwangerschap in het eerste trimester. Tussen cellen van verschillende, normale 
zwangerschappen zullen al verschillen in respons zijn in het eerste trimester. Naast dat de verkregen 
materialen meestal op verschillende momenten in de zwangerschap geïsoleerd zijn, zijn deze 
materialen vaak afkomstig van zwangerschappen met complicaties (Whitley, Cartwright, 2010). 
Recent is er vooruitgang geboekt in de screening van baarmoederarteriën in de vroege zwangerschap 
door Doppler ultrasound. Placentacellen van het eerste trimester kunnen nu beter onderzocht 
worden in hun risico op het ontwikkelen van pre-eclampsie (Melchiorre et al., 2008). Na screening, 
kunnen verkregen placentacellen misschien toch gebruikt worden in een humaan model (ook al zijn 
ze afkomstig van een abnormale zwangerschap).  
 
Primaire cellen geïsoleerd uit een in vivo omgeving of cellijnen afgeleid hiervan zijn niet bruikbaar in 
het verduidelijken van de aspecten van trofoblastinvasie. Hun interactie met vaatcellen is onmogelijk 
te bepalen met immunohistochemie. Wanneer echter de driedimensionale interacties met de matrix 
en de omringende cellen verbroken worden door isolatie en monolaag culturen verkregen worden, 
kan het gedrag van de cellen veranderen. Onderzoeksgroepen zijn bezig deze problemen te 
doorgronden om zo in vitro culturen samen met immunohistochemie te gebruiken als model voor 
trofoblastinvasie (Whitley, Cartwright, 2010). De onderzoekers Harris en Ramsey deden echter in 
1966 al onderzoek met driedimensionale reconstructies van spiraalarteriën van materiaal verkregen 
door hysterectomie (Harris, Ramsey, 1966). Al met al is op dit gebied nog genoeg te onderzoeken. 
Ook op het gebied van andere factoren die de vaatvorming beïnvloeden, is nog genoeg te ontdekken. 
Zo moet nog beter onderzocht worden wat VEGFR-1 voor rol speelt in pre-eclampsie (of het een 
oorzaak of gevolg is van abnormale placentatie), wat de rol ervan is in de normale ontwikkeling van 
de placenta en hoe het kan dat het niet in alle patiënten met pre-eclampsie overgeproduceerd is 
(Khankin et al., 2010). Daarnaast kan er gekeken worden wat precies de reden is van overproductie in 
sEng.  
 
Kortom: overproductie van sFlt-1 en sEng (afzonderlijk als samen) laat het klinische beeld van pre-
eclampsie zien, namelijk hypertensie, proteinuria en endotheeldysfunctie. Ze zorgen voor een anti-
angiogene balans. sFlt-1 is ook betrokken in de vaatremodeling. Het remt waarschijnlijk de 
angiogenese door de productie van VEGF en PIGF te overstemmen. Trofoblastinvasie is bij pre-
eclampsie beperkt tot het binnenste derde deel van het myometrium waardoor er hypoperfusie in de 
ontwikkelende placenta ontstaat. Er is nog veel werk te verrichten voor de onderzoekers om precies 
te weten te komen wat er in pre-eclampsie aan de hand is. Klinische interventies die de balans van 
angiogenese factoren herstellen, kunnen preventief zijn of het beloop van pre-eclampsie wijzigen 
(Mutter, Karumanchi, 2008).      
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