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Dit proefschrift richt zich op de pathofysiologie van preeclampsie (PE), beter bekend 
als zwangerschapsvergiftiging. Het biedt een reeks van geïdentificeerde parameters 
aan die betrekking hebben op versnelde placentale ontwikkeling, die vervolgens geb-
ruikt kunnen worden om meer subtypes van PE te identificeren. Het onderscheiden 
van meer subtypes van PE zal vervolgens bijdrage aan een meer gerichte klinische 
behandeling en bij het voorkomen van herhaalde PE in een volgende zwangerschap 
(Hoofdstuk 2). Verder biedt dit proefschrift nieuwe inzichten in de bijdrage van mi-
tochondriën in het mediëren van placentale oxidatieve stress in PE-gecompliceerde 
placenta’s of na blootstelling aan hypoxie (verminderde zuurstof spanning) (Hoofd-
stuk 3 en 4). Bovendien creëert dit proefschrift een beter begrip in het samenspel 
tussen een placenta die blootgesteld is aan hypoxie en het vaatstelsel in termen van 
acute en aanhoudende vaatcontractiliteit, morfologie en endotheliale integriteit 
(Hoofdstuk 5 en 6). 

Bij PE wordt aangenomen dat een versnelde rijping van placentale villi (die het con-
tact oppervlakte vormen tussen het maternale bloed en de foetale circulatie) optreedt 
als compensatie voor een afwijkende bloedtoevoer naar de placenta. Echter is er 
nog steeds weinig bekend over deze specifieke morfologische aanpassingen van de 
placenta. Een gedetailleerde profilering van PE placenta's zal ons helpen in het typ-
eren van PE-suptypes en in het beter herkennen van deze structurele patronen, wat 
zal bijdragen aan het vroegtijdig opsporen van deze ziekte tijdens te zwangerschap. 
Daarom is in hoofdstuk 2 een reeks van morfologische parameters geïdentificeerd 
om histologische villus maturiteit te evalueren in placenta's gecompliceerd met PE. 
PE-gecompliceerde placenta's zijn vergeleken met controle placenta's die overeen-
komen met hun zwangerschapsduur als ook met volgroeide placenta's. Histologische 
villus rijping is gekarakteriseerd door middel van 17 histologische markers. Veertien 
van deze makers geven informatie over de potentiele capaciteit van de placenta om 
gassen, voedingsstoffen en afvalstoffen uit te wisselen tussen moeder en de foetus en 
11 van deze markers tonen versnelde histologische villus rijping aan in PE placenta’s 
in vergelijking met de controle groep. Data in dit proefschrift laat zien dat PE pla-
centa's sneller overgaan van groei naar rijping van de placentale villi in vergelijking 
met controle placenta's. 

Verder is het algemeen aangenomen dat oxidatieve stress een belangrijke rol speelt 
in de pathofysiologie van PE. Echter is het ontstaan van placentale oxidatieve stress 
in PE nog steeds onduidelijk. In dit proefschrift (Hoofdstuk 3 en 4), is aangetoond 
dat PE-gecompliceerde placenta's en placenta’s of BeWo trofoblast cellen (cellen 
die de eerste barrière vormen tussen het maternale en foetale circulatie) die bloot-
gesteld zijn aan hypoxie, gekenmerkt worden door hogere niveaus van geoxideerd 
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glutathion (GSSG), een hoger antioxidant vermogen en hogere mRNA-niveaus van 
het mitochondrieel gelokaliseerde antioxidant enzym mangaan-afhankelijk superode 
dismutase 2 (MnSOD2) in vergelijking met de controle groep. De toegenomen oxi-
datieve stress, verhoogde mitochondrieel-specifieke antioxidant expressie in PE, en 
het feit dat mitochondriën de belangrijkste intracellulaire plaats zijn voor cellulaire 
O2-consumptie, suggereert dat mitochondriën een belangrijke bron vormen voor re-
actieve zuurstofradicalen in PE-placenta’s of na blootstelling aan hypoxie. In over-
eenstemming met deze waarneming, zorgt het mitochondrieel-specifieke antioxidant 
MitoQ voor een concentratie-afhankelijke verlaging van de intracellulaire productie 
van reactieve zuurstofradicalen en een verhoudingsgewijsde verlaging van GSSG 
niveaus in BeWo tophoblasten tijdens de blootstelling aan hypoxie (Hoofdstuk 4). 
Bovendien zijn in hoofdstuk 3 en 4 aanwijzingen gevonden voor een significante 
verlagingen van het aantal mitochondriën in PE-placenta's en BeWo-trofoblasten die 
blootgesteld zijn aan hypoxie in vergelijking met de controles. Onze gegevens geven 
aan dat in reactie op PE of hypoxie het energiemetabolisme van de placenta ver-
schuift van oxidatieve fosforylering naar glycolyse. De verhoogde afhankelijkheid 
van de glycolyse in PE-placenta's kan een gevolg zijn van lagere O2-spiegels, een 
verminderde aantal mitochondriën en een verminderde werking van hun elektronen 
transport keten. Deze verschuiving naar anaerobe ademhaling (opwekken van en-
ergie zonder het gebruik van O2) kan een beschermende reactie van de placenta 
zijn voor de verminderde placentale perfusie bij PE om zo O2 te sparen voor de 
groeiende foetus. Bovendien veroorzaken disfunctionele mitochondriën niet alleen 
een overmatige productie van reactieve zuurstofradicalen, maar veroorzaken ze ook 
een ontstekingsreactie en apoptose (geprogrammeerde celdood), die beide gekend 
zijn om betrokken te zijn bij de pathogenese van PE. Een verhoogde productie van 
mitochondriale reactieve zuurstofradicalen in de placenta, kan mitochondriaal DNA 
direct beschadigen en zo de aanmaak van mitochondriën (biogenese) remmen en de 
afbraak (mitofagie) stimuleren. In overeenstemming met de verlaagde hoeveelheid 
mitochondriën, zijn de mRNA- en eiwitniveaus van de belangrijkste moleculen die 
betrokken zijn bij de regulering van de mitochondriale biogenese lager in PE-placen-
ta’s en placenta's of BeWo-trofoblasten die blootgesteld zijn aan hypoxie, terwijl die 
van de mitofagie verhoogd zijn in vergeleken met de controles.

De pathofysiologische processen die ten grondslag liggen aan de vroege aanvang 
van PE omvatten een afwijkende ontwikkeling van de placenta en apoptose van 
invasieve trofoblast cellen wat leidt tot onvoldoende aanpassing van spirale arteriën 
wat resulteert in onvoldoende bloedtoevoer naar de placenta. De daaropvolgende 
verlaagde en schommelende toevoer van O2 naar de placenta resulteert in oxidatieve 
stress en de productie van een verscheidenheid aan door de placenta uitgescheiden 
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factoren (secretoom) die gezamenlijk diepgaande effecten hebben op de bloeddruk-
regulatie van de moeder. In samenspraak met voorgaande studies tonen gegevens in 
dit proefschrift (Hoofdstuk 5) aan dat placenta-hypoxisch geconditioneerd medium 
(HCM) de vasoconstrictie via de Angiotensine II-receptor type 1 (AT1) en (ET-1) 
-receptor verhoogt en de vasculaire contractiliteit van een tromboxaan-A2 (TXA2) 
agonist analoog (U46619) verhoogd. Bij een gecombineerde blootstelling van de 
placenta aan hypoxie en het antioxidant quercetine, kunnen de acute en aanhoudende 
vasculaire effecten op het placenta-geconditioneerde medium op een concentratieaf-
hankelijke manier worden voorkomen. Quercetine is geselecteerd voor deze studie, 
omdat het de meest voorkomende flavonoïde is die in onze voeding voorkomt. Om 
te testen of deze effecten endotheel-gemedieerd zijn, zijn dezelfde condities ook 
intraluminaal getest (Hoofdstuk 6). Intraluminale toediening van hetzelfde HCM 
induceert ook vasculaire contractie, wat suggereert dat de contractiele respons door 
het HCM mogelijk endotheel-afhankelijk is, wat ons zal helpen bij de selectie van 
nieuwe therapeutische strategieën.

Ter ondersteuning van deze gegevens tonen onze gegevens in hoofdstuk 6 aan dat 
de vasculaire permeabiliteit voor kaliumchloride (KCl) toeneemt na intraluminale 
blootstelling aan HCM van de placenta in vergelijking met de controle. Bovendi-
en verminderd HCM van zowel de placenta als BeWo-cellen de levensvatbaarheid 
van endotheelcellen en verhoogd het de IL-6- en IL-8-cytokine-expressie en de pro-
ductie van reactieve zuurstofradicalen in endotheelcellen. Tumornecrosefactor alfa 
(TNF-α), een bekend verhoogd pro-inflammatoire cytokine in PE, moduleert het 
immuunrespons door de vasculaire permeabiliteit, lymfocytenactivatie en IL-6- en 
IL-8-productie te verhogen bij hypoxische stress in de placenta. Bij PE is het bekend 
dat bioactieve factoren zoals angiotensine II Type 1 Receptor Agonistic Autoanti-
bodies (AT1-AA), NADPH-oxidase stimuleert via de AT1-receptor en zo trofoblast 
cellen en vasculaire gladde spiercellen activeert om reactieve zuurstofradicalen te 
produceren, nucleaire factor kappa B (NF-kB) te activeren en vervolgens een ont-
stekingsreactie te initiëren. In lijn met onze bevindingen in hoofdstuk 5, suggereerde 
Khalil et al. dat AT1-AA, vrijgegeven door de placenta, ernstige vaatvernauwing kan 
veroorzaken. Eerder is voorgesteld dat, naast het activeren van de AT-1-receptor, 
verhoogde niveaus van AT1-AA van de placenta, endotheelcellen kan activeren om 
ET-1 te produceren, wat het ontstaan van PE hypertensie verder kan stimuleren.

Naast de directe effecten op de contractiliteit van bloedvaten tijdens de zwanger-
schap, resulterend in maternale hypertensie, laten we in hoofdstuk 6 zien dat HCM 
van de placenta ook het vaatstelsel onomkeerbaar veranderd, wat in lijn is met het 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd bij vrouwen na PE. Door 
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dwarsdoorsnedeoppervlakken van het lumen, de media en de adventitia van arteriën 
die aan HCM van de placenta blootgesteld zijn te vergelijken, is de dwarsdoorsned-
eoppervlakte van de media, die de gladde spiercellen bevat, vergroot in vergelijking 
met die van de controle. Om de oorzaak van het vergrote dwarsdoorsnedeopper-
vlak van de media te onderzoeken, is de vasculaire celdeling beoordeeld in dezelfde 
arteriën, die significant toeneemt na 1 dag blootstelling aan het HCM van de pla-
centa. Zowel de toename in dwarsdoorsnedeoppervlak als de vasculaire proliferatie 
(celdeling) kunnen concentratieafhankelijk vermeden worden door de aanwezigheid 
van quercetine of RRR-α-tocoferol tijdens de placentale blootstelling aan hypoxie. 
Om te bevestigen of het beschermend effect van quercetine te danken is aan de anti-
oxiderende eigenschappen, is RRR-α-tocoferol ook getest in ons onderzoek. RRR-
α-tocoferol is een natuurlijk voorkomende en de meest actieve vorm en is al eerder 
gebruikt als vruchtbaarheidsverbetering ter verbetering van de doorbloeding van de 
baarmoederader. Deze bevindingen bevestigen opnieuw dat oxidatieve stress de be-
langrijkste motor is van het gewijzigde placentaire secretoom na blootstelling aan 
hypoxie, wat de afwijkingen in functie en morfologie van de vaten veroorzaakt.

Concluderend, PE is een hypertensieve zwangerschapscomplicatie die nog steeds 
10 miljoen zwangere vrouwen treft en wereldwijd resulteert in de sterfte van 76.000 
moeders en 500.000 baby’s. Het gebrek aan inzicht in de moleculaire mechanismen 
die betrokken zijn bij de vroege oorzaken van PE en de mogelijk ontbrekende klin-
ische subtypes ervan, zijn de belangrijkste redenen voor de vaak late diagnose en 
toegang tot passende zorg en het gebrek aan therapeutische opties naast een vroegtij-
dige bevalling van de foetus. Een beter begrip van de moleculaire mechanismen van 
PE zal helpen bij het identificeren van PE-subtypes en bij het ontwikkelen van voor-
spellingsstrategieën, opties voor vroegtijdige preventie en nieuwe mogelijkheden 
voor een genezing van deze ziekte. De resultaten van dit proefschrift illustreren een 
compenserende versnelde villus rijping aan in PE-placenta’s, die pathologen ver-
volgens een hulpmiddel kunnen bieden om de klinische diagnose van PE histolo-
gische te onderbouwen. Naast de morfologische gevolgen van PE, demonstreren 
we uitgebreid verhoogde oxidatieve stress, die voornamelijk veroorzaakt is door 
mitochondriën, een verminderde mitochondriale aanmaak, en verhoogde mitochon-
driële afbraak in PE-placenta’s of na blootstelling aan hypoxie. Onze bevindingen 
impliceren dat een mitochondrieel gericht, op antioxidanten gebaseerde interventie, 
met als doel het voorkomen van mitochondriale disfunctie en overmatige vorming 
van reactieve zuurstofradicalen, therapeutisch potentieel kan hebben bij zwanger-
schapscomplicaties zoals PE. Het kunnen identificeren en bergrijpen van deze ver-
schillende veranderingen in de placenta binnen een klinische setting, is een cruciale 
eerste stap in het genereren van betrouwbare voorspellende diagnostische biomark-
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ers, ontwikkelen van meer gerichte therapieën, en het identificeren van PE-subtypen. 
Verder hebben we ontdekt dat door oxidatieve stress in de placenta na blootstelling 
aan hypoxie, het placenta secretoom gestimuleerd wordt. Deze veranderde secretie 
van placentale factoren resulteert in een vasculaire contractie die gemedieerd wordt 
door de AT1- en ET-1 receptoren en een verhoogde permeabiliteit van het endotheel. 
Verder leiden deze placentale factoren tot een toegenomen vasculaire contractiliteit 
voor TXA2 en is dit geassocieerd met een verhoogde vasculaire celdeling gevolgd 
door een toegenomen verdikking van de arteriële media. Een beter begrip van het 
complexe samenspel tussen de gestreste placenta in PE en het maternale cardiovas-
culaire systeem, kan helpen bij de identificatie van nieuwe serum biomarkers voor 
de voorspelling van PE en bij het ontwerpen van nieuwe diagnostische benaderingen 
voor een beter klinische behandeling. Het zal ook onze kennis over langdurige vas-
culaire gevolgen in de moeder verbeteren, waardoor nieuwe postpartum behandelin-
gen en vervolgstrategieën mogelijk worden. 




