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11 CHAPTER

Summary / Samenvatting

Generalized vascular relaxation in the early first trimester can be seen as an impor-
tant physiologic hallmark of an uncomplicated pregnancy. In contrast, pregnan-
cies complicated by preeclampsia and/or fetal growth restriction are preceded by
abnormal hemodynamic adaptation in early pregnancy. The objective of this the-
sis was to investigate whether in preeclamptic pregnancy maladaptation in central
and renal hemodynamics in early pregnancy is mirrored by abnormal hemody-
namic changes during the menstrual cycle. In the first part we investigated
whether the menstrual cycle mimics the hemodynamic changes of early preg-
nancy. The second part dealt with the question whether the cyclic hemodynamic
changes in women with a history of preeclampsia are different from those observed
in women with a history of uneventful pregnancies.

Chapter 2 is a review of the literature in regard to the pathogenesis of preeclamp-
sia. Placental ischemia secondary to defective placentation, a prerequisite for the
development of preeclampsia, has a multifactorial origin consisting of three major
components: immune maladaptation, genetic predisposition and vascular medi-
ated factors. Probably, a summation of these factors will determine whether or not
a pregnant woman is to develop die syndrome.

Chapter 3 describes a pilot-study in which we investigated whether the luteal
phase of the menstrual cycle differs from the follicular phase by the development
of a state of general vascular relaxation. The results did not support the concept of
a luteal state of general vascular relaxation. We could not demonstrate a statisti-
cally significant increase in blood flow to the investigated vascular beds (skin, fore-
arm and kidneys) during the luteal phase of the menstrual cycle.

The study in Chapter 4 was designed to investigate whether total peripheral vascu-
lar resistance decreases and plasma volume and extracellular fluid volume increase
in the luteal phase of the menstrual cycle relative to the follicular phase. Despite
the activation of sodium and fluid retaining mechanisms, extracellular fluid vol-
ume and plasma volume did not increase appreciably in the luteal phase of the
menstrual cycle. Apparently, the stimulus of arterial relaxation, and subsequent ar-
terial underfill, in the luteal phase of the menstrual cycle is, compared to early
pregnancy, too weak to elicit a measurable rise in extracellular fluid volume and
plasma volume.
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In Chapter 5 we evaluated total peripheral resistance, renal vascular resistance,
glomerular filtration rate and forearm vascular resistance in the menstrual cycle
during low- and high-salt diet. The data showed, in case of sufficient salt intake, a
decrease in both total peripheral resistance and renal vascular resistance without
concomitant consistent changes in forearm vascular resistance in the luteal phase
of the menstrual cycle. The increase in glomerular filtration rate in the luteal phase
is paralleled by an increase in effective renal plasma flow and a decrease in filtration
fraction. Post-ovulatory vasodilation of efferent, more than afferent, renal arteri-
oles could be responsible for the raised glomerular filtration rate. The hemody-
namic changes induced by the endocrine environment of the luteal phase of the
menstrual cycle were modified by salt intake, and mimic the hemodynamic adap-
tation to early pregnancy.

In Chapter 6 we investigated the relative contribution of endogenous progester-
one and 17(5-estradiol to the above described hemodynamic changes during the
menstrual cycle by comparing ovulatory - with anovulatory cycles. Except for a
difference in cyclic change in serum progesterone, effective renal plasma flow, fil-
tration fraction and renal fraction, we did not find a statistically significant differ-
ence in cyclic hemodynamic changes between ovulatory and anovulatory

|" menstrual cycles. Although in many instances both steroids may act in concert in

| inducing the hemodynamic changes with the menstrual cycle, the results of this
*" study suggest that the luteal fall in total peripheral resistance and rise in glomerular
— filtration rate are primarily mediated by 17P-estradiol, whereas, the luteal rise in
fc effective renal plasma flow seems to be primarily a progesterone-dependent effect.

In Chapter 7 we tested the hypothesis that women with a recent history of
preeclampsia have abnormalities in their renal hemodynamics and volume status.
We observed that women with previous preeclampsia are relatively hypovolemic
and tend to have a lower effective renal plasma flow and a higher renal vascular re-
sistance and filtration fraction as compared to controls. These findings support
the hypothesis that "healthy" women with a history of preeclampsia show abnor-
malities in their volume status and renal hemodynamics, irrespective of their
blood pressure.

In Chapter 8 we compared cyclic change in volume status and renal hemodynam-
ics in women with a recent history of preeclampsia with that in controls. There
were no differences observed in cyclic change between ex-preeclamptics and con-
trols. We only observed differences in baseline values in the subgroups of ex-
preeclamptics with hypertension and apparently healthy ex-preeclamptics as
specified in Chapter 7.
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Chapter 11 • Summary /Samenvatting

In conclusion, the data presented in this thesis show that hemodynamic changes in
the LP of the menstrual cycle resemble those in early pregnancy, and also that
these adaptations are dependent upon salt intake. If salt intake is sufficient, a mod-
est general vascular relaxation is observed in the LP of die menstrual cycle. The as-
sociated lower luteal TPR seems to be primarily mediated by 17(3-estradiol.
Although, sodium and fluid retaining mechanisms are activated, PV and ECFV
do not increase appreciably in the LP. The luteal increase in ERPF exceeds that in
GFR thus giving rise to a lower FF. The results of our study in anovulatory cycles
provides indirect evidence for the concept that the higher ERPF and lower FF in
the LP of the menstrual cycle are primarily progesterone-dependent and secondary
to selective relaxation of die efferent renal arterioles.

The second part of this thesis demonstrates diat, based on our findings of a re-
duced PV and suppressed level of ANP, women with a history of preeclampsia are
relatively hypovolemic. Possibly, a decreased circulatory volume may have caused
the observed lower renal blood flow and higher FF. Hemodynamic adaptation
during the menstrual cycle in ex-preeclamptics is comparable to that observed in
women with a history of uneventful pregnancies. To what extent the hypovolemic
state in ex-preeclamptics contributes to the pathogenesis of preeclampsia is the ob-
jective of future studies.
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Samenvatting

Een belangrijk fysiologisch verschijnsel van een ongestoord verlopende zwanger-
schap is het optreden van een gegeneraliseerde vasodilatatie vroeg in het eerste tri-
mester. In zwangerschappen, die gecompliceerd raken door preeclampsie en/of
foetale groeiretardatie, verlopen deze vroege aanpassingen in de bloedsomloop
echter arwijkend. Het doel van dit proefschrift was ora te onderzoeken of deze
vroeg optredende maladaptatie in een door preeclampsie gecompliceerde zwan-
gerschap weerspiegeld wordt door afwijkende hemodynamische veranderingen
tijdens de menstruele cyclus. In het eerste gedeelte van dit proefschrift hebben wij
onderzocht of de hemodynamische veranderingen van de vroege zwangerschap
worden nagebootst in de menstruele cyclus. Het tweede gedeelte behandelt de
vraag of hemodynamische veranderingen in de menstruele cyclus bij vrouwen met
een preeclampsie in de anamnese vergelijkbaar zijn met die bij vrouwen met een
bianco anamnese.

^, Hoofdstuk 2 behandelt de literatuur met betrekking tot de pathogenese van
I preeclampsie. Een gestoorde placentatie met als gevolg placentaire ischemie lijkt
^ een voorwaarde voor het ontstaan van preeclampsie. Deze gestoorde placentatie is
• vaak multicausaal, waarbij er drie categorieen van afwijkingen te onderscheiden
1 zijn, te weten: een afwijkende aanpassing van het afweersysteem, genetische aanleg
g- en vasculair gemedieerde factoren. Waarschijnlijk bepaalt een optelsom van deze
*-" factoren of een zwangere vrouw preeclampsie zal ontwikkelen.

Hoofdstuk 3 beschrijft een pilot-studie bij gezonde vrouwen waarbij we de hypo-
these getoetst hebben, dat er in de luteale fase van de menstruele cyclus in vergelij-
king tot de folliculaire fase een gegeneraliseerde vasodilatatie optreedt. We zagen
in de luteale fase van de cyclus geen significante toename in de doorbloeding van
de huid, skeletspier (onderarm) en de nieren. Deze onderzoeksresultaten boden
geen ondersteuning voor de geponeerde hypothese. Daarbij dient wel de kantteke-
ning geplaatst te worden, dat de power van de pilot-studie laag was.

De studie in hoofdstuk 4 was ontwikkeld om te onderzoeken of, in vergelijking
tot de folliculaire fase, de totale perifere vaarweerstand zou afnemen en het plas-
mavolume en extra-cellulaire volume zou toenemen in de luteale fase van de men-
struele cyclus bij gezonde vrouwen. Ondanks de activatie van zout- en
vochtretinerende mechanismen nam het extra-cellulaire volume en plasmavolume
niet toe in de luteale fase van de menstruele cyclus. Blijkbaar was de stimulus van
arteriele relaxatie, met als gevolg arteriele ondervulling in de luteale fase van de
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Chapter 11 • Summary / Samenvatting

menstruele cyclus, te zwak in vergelijking tot die in de zwangerschap, om een
meetbare toename te veroorzaken in het extra-cellulaire volume en plasmavolume.

In hoofdstuk 5 hebben wij de totale perifere vaatweerstand, renale vaatweerstand,
glomerulaire filtratiesnelheid en vaatweerstand in de onderarm onderzocht tijdens
de menstruele cyclus bij gezonde vrouwen die achtereenvolgens een laag - en hoog-
zout dieet gebruikten. Alleen bij een hoogzout dieet tijdens de luteale fase van de
menstruele cyclus konden wij een afname van de totale perifere vaatweerstand en
renale vaatweerstand aantonen met een gelijkblijven van de vaatweerstand in de
onderarm. De toename van de glomerulaire filtratiesnelheid ging vergezeld van
een toename van de effectieve renale plasma doorstroming en een afname in de fil-
tratie fractie. De luteale toename in glomerulaire filtratiesnelheid zou een gevolg
kunnen zijn van een sterkere vaatverwijding van de efferente renale arteriolen, die
vanuit de glomerulus de peritubulaire microcirculatie verzorgen, dan van de affe-
rente renale arteriolen naar de glomerulus toe. De luteale veranderingen in bloeds-
omloop bleken afhankelijk te zijn van de zoutconsumptie en tonen
overeenstemming met het patroon van hemodynamische veranderingen, die men
in de vroege zwangerschap ziet.

In hoofdstuk 6 werd de relatieve bijdrage van endogeen progesteron en
17P-oestradiol aan de bovengenoemde veranderingen in de bloedsomloop tijdens
de menstruele cyclus bestudeerd door ovulatoire met anovulatoire cycli te vergelij-
ken. De cyclische veranderingen in ovulatoire en anovulatoire cycli waren voor
bijna alle gemeten variabelen vergelijkbaar, met uitzondering van de mate van toe-
name in het serum progesteron, de effectieve renale plasma doorstroming, de fil-
tratie fractie en de renale fractie van het hartminuutvolume. Hoewel meestal beide
steroi'den samenwerken bij het veroorzaken van hemodynamische veranderingen
tijdens de menstruele cyclus, suggereren deze resultaten dat de luteale afname in
totale perifere vaatweerstand en toename in glomerulaire filtratiesnelheid voorna-
melijk veroorzaakt worden door 17(3-oestradiol. De luteale toename in effectieve
renale plasma doorstroming lijkt voornamelijk veroorzaakt te worden door pro-
gesteron.

In hoofdstuk 7 hebben wij de hypothese getoetst, dat vrouwen met preeclampsie
in de voorgeschiedenis afwijkingen vertonen in renale hemodynamiek en plasma-
volume. Wij konden aantonen dat vrouwen met preeclampsie in de voorgeschie-
denis in vergelijking tot vrouwen met een bianco voorgeschiedenis een verlaagd
plasmavolume hebben, vaak gepaard gaand met een lagere effectieve renale plasma
doorstroming enerzijds, en een hogere renale vaatweerstand en filtratie fractie an-
derzijds. Deze bevindingen ondersteunen de hypothese, dat ogenschijnlijk gezon-
de vrouwen, die in het verleden een preeclampsie hebben doorgemaakt, een
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verlaagd plasmavolume hebben vaak in combinatie met een licht gecompromit-
teerde renale hemodynamiek.

In hoofdstuk 8 hebben we cydische veranderingen in plasmavolume en renale he-
modynamiek bestudeerd in een groep vrouwen met preeclampsie in de voorge-
schiedenis en deze vergeleken met een groep vrouwen, die een ongestoorde
zwangerschap hadden doorgemaakt. Alhoewel de vrouwen zowel een lager plas-
mavolume hadden alsook een licht verlaagde renale hemodynamiek (zie hoofd-
stuk 7), waren alle cyclische veranderingen tussen de groepen vergelijkbaar.

Concluderend kunnen we stellen, dat met de data in dit proefschrift wordt aange-
toond dat de hemodynamische veranderingen in de luteale fase van de menstruele
cyclus Iijken op die in de vroege zwangerschap, met als bijzonderheid, dat de am-
plitudo van de cyclische veranderingen toeneemt naarmate er meer zout geconsu-
meerd wordt. Bij voldoende zout inname wordt er een bescheiden

j? gegeneraliseerde vasodilatatie waargenomen in de luteale fase van de menstruele
' j cyclus. De lagere totale perifere vaatweerstand in de luteale fase lijkt voornamelijk

1 veroorzaakt door het 17(i-oestradiol. Alhoewel zout- en vochtretinerende mecha-
5 nismen zijn geactiveerd, nemen plasmavolume en extra-cellulair volume niet toe

i in de luteale fase. De luteale toename van de effectieve renale plasma doorstro-
ming is groter dan die van de glomerulaire filtratiesnelheid, waardoor de filtratie
fractie daalt. Onze bevindingen in de studie van anovulatoire cycli ondersteunen

;; de idee, dat de hogere effectieve renale plasma doorstroming en lagere filtratie frac-

f tie in de luteale fase van de menstruele cyclus voornamelijk effecten van progeste-
^ ron zijn, hetgeen mogelijk tot stand komt door een selectieve relaxatie van

efferente renale arteriolen.

Het tweede deel van dit proefschrift toont aan dat, gebaseerd op onze bevindingen
van een verlaagd plasmavolume en ANP, de vullingsgraad van het vaatbed bij
vrouwen met preeclampsie in de voorgeschiedenis krapper is. Mogelijk dat een
verlaagd circulerend volume de oorzaak is van de waargenomen lagere nierdoor-
bloeding en hogere filtratie fractie. De hemodynamische veranderingen tijdens de
menstruele cyclus bij vrouwen met preeclampsie in de voorgeschiedenis zijn verge-
lijkbaar met die bij vrouwen met een bianco voorgeschiedenis. In hoeverre de ver-
minderde vullingsgraad bij vrouwen met preeclampsie in de voorgeschiedenis een
rol speelt in de pathogenese van preeclampsie is het doel van toekomstige studies.
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