
 

 

 

Fetal asphyxia : friend or foe? : the impact of fetal
asphyxia and preconditioning during early periods of
brain development
Citation for published version (APA):

Strackx, E. (2010). Fetal asphyxia : friend or foe? : the impact of fetal asphyxia and preconditioning during
early periods of brain development. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht University.
https://doi.org/10.26481/dis.20100114es

Document status and date:
Published: 01/01/2010

DOI:
10.26481/dis.20100114es

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20100114es
https://doi.org/10.26481/dis.20100114es
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/50e68e6f-75f8-4dcd-850a-d394d4c714da


S

Summary

Chapter 1

In chapter 1, a general introduction was given on the current knowledge of

developmental asphyxia and hypoxic-ischemic preconditioning. In addition,

the different animal models and the aims of the studies in this thesis were in-

troduced. 

Chapter 2

In chapter 2, we investigated the long-term effects of fetal asphyxia on loco-

motor activity and the associated dopaminergic circuitry. Severe fetal asphyxia

was induced at embryonic day 17 by clamping the uterine and ovarian arter-

ies for 75 minutes, followed by full-term vaginally delivery. At 6 months of age,

rats were tested for changes in locomotor activity and tyrosine hydroxylase

(TH) was used as a marker for the assessment of the dopaminergic system. Be-

havioral analysis demonstrated that fetal asphyctic animals showed less basal

and amphetamine-induced locomotor activity. This decrease in locomotion

was related to a substantial loss of dopaminergic neurons in the substantia

nigra pars compacta and a loss of TH-immunoreactivity in the striatum. Fur-

ther, more GFAP-positive astrocytes were found in both areas. A last finding

was that fetal asphyxia also caused enlarged ventricles associated with smaller

white matter volumes. In conclusion, this chapter shows that fetal asphyxia

can cause long-lasting changes in motor behavior associated with morpho-

logical changes in the dopaminergic nigrostriatal circuitry. 

Chapter 3

In chapter 3, the same severe fetal asphyxia model was used as in chapter 1 to

investigate its long-term effects on the serotonergic (5-HT) system. At 19

months of age, rats were tested for anxiety-related behavior during an open

field test. Fetal asphyctic animals spent significantly less time in the center and

more time along the walls, demonstrating increased anxiety-related behavior.

Post-mortem analysis of the brains revealed that these behavioral changes
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were associated with an age-related loss of serotonergic cells in the dorsal

raphe. In addition, these neurons were smaller in comparison to control ani-

mals. Summarized, these results of this chapter support the notion that as-

phyctic insults during critical periods of brain development could predispose to

serotonergic abnormalities and anxiety deficits in adulthood. 

Chapter 4

Chapter 4 is the last chapter that investigates the long-term effects of severe

fetal asphyxia. In this chapter, we investigated the effects on synapse number.

Synaptophysin was used as a marker for presynaptic boutons. Using image

analysis, we found that fetal asphyxia decreased the number and the density

of presynaptic boutons in the striatum, while there was an increase in the 5th

layer of the frontal cortex. The results of this fourth chapter suggest that fetal

asphyxia can have long-lasting effects on synaptic organization that might con-

tribute to a developmental etiology of different neurological disorders and

aging.  

Chapter 5

In chapter 5, the concept of fetal asphyctic preconditioning was introduced

for the first time. A fetal asphyctic insult (FA) was induced, as a precondition-

ing stimulus, by clamping the uterine vasculature for 30 minutes on embryonic

day 17 (E17, first hit). At birth (P0), severe perinatal asphyxia (SPA) was induced

by placing the uterine horns, still containing the fetuses, in a water bath for 19

minutes. Using a TUNEL-staining cell death was examined in the striatum and

the prefrontal cortex. Results showed that the preconditioned animals showed

significantly less cell death in both areas compared to non-preconditioned an-

imals. Therefore, this study shows the first evidence that this model offers new

possibilities to study global fetal asphyctic preconditioning. However, addi-

tional experiments with extra control groups are necessary.

Chapter 6

In chapter 6, the new fetal asphyctic preconditioning model was further vali-
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dated. Additional control groups and brain regions were analysed. The results

confirmed the findings of the 5th chapter. Preconditioning lowered cell death

in the striatum, prefrontal cortex and hippocampus in comparison to non-pre-

conditioned animals. In addition, the preconditioned animals also showed a

decrease in the number of astrocytes. Furtermore, the extra control groups

showed that there were no significant changes due to the experimental pro-

cedures per se. Taken together, we can conclude that fetal asphyctic precon-

ditioning causes a decrease in cell death and astrogliosis. Consequently, mild

FA might cause neuroprotection by inducing anti-apoptotic mechanisms and

by attenuating astrogliosis. 

Chapter 7

The aim of this last experimental chapter was to investigate if fetal asphyctic

preconditioning can, in addition to a histological neuroprotection, also pro-

vide the long-lasting behavioral protection. For that reason, the functional out-

come was assessed at 6 months of age using different behavioral tests: the

open field for locomotor activity, the elevated zero maze for anxiety-related be-

havior, the forced swim test for depression-related behavior and the object

recognition task for cognition. Locomotor activity in the open field test and

cognitive performance in the object recognition task were impaired in the non-

preconditioned animals compared to the control groups. Most importantly,

fetal asphyctic preconditioning was able to preserve both locomotor activity

and cognition function. In conclusion, fetal asphytcic preconditioning induces

a long-lasting, functional protection against severe perinatal asphyxia. 

Chapter 8

Fetal asphyxia: Friend or foe?

In this last chapter the main findings of this thesis are discussed and an attempt

is made to put these findings in a clinical perspective. In conclusion, the pres-

ent work stresses that every coin has two sides. While severe fetal asphyxia is

a serious threat to development, causing both short and long-term functional

and morphological impairments in the rat brain, mild fetal asphyxia can induce
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a long-lasting neuroprotection. The question, however, whether the knowl-

edge about fetal asphyctic preconditioning can contribute to a cure of neona-

tal encephalopathy remains yet unsolved. 
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Vereenvoudigde samenvatting

Een tekort aan bloedstroming en zuurstof (asfyxie) voor, tijdens of vlak na de

geboorte is wereldwijd nog steeds één van de meest voorkomende proble-

men in de verloskunde en de neonatologie. Het vormt één van de voornaam-

ste oorzaken van mortaliteit bij pasgeborenen, aangezien het ongeveer 23%

van alle neonatale sterfgevallen veroorzaakt. Het ontstaan van asfyxie ligt

meestal in een gebrekkige zuurstofoverdracht van moeder naar kind. De meest

frequente oorzaken hiervan zijn een loslatende placenta, een afklemming van

de navelstreng of een moeilijke bevalling. Op deze manier krijgt het kind uitein-

delijk te weinig zuurstof in het bloed en de vitale organen, met hersenschade

als mogelijk gevolg. Hersenbeschadiging door asfyxie komt voor bij ongeveer

1 per 1000 van alle voldragen pasgeborenen. Afhankelijk van de duur en de

ernst van het zuurstofgebrek kunnen deze structurele beschadigingen leiden

tot de ontwikkeling van verschillende aandoeningen, zoals een mentale achter-

stand, leerachterstand, epilepsie en/of motorische stoornisssen. Een onher-

stelbaar hersenletsel is een tragedie voor het kind en de familie en het brengt

belangrijke medische, sociale en economische implicaties met zich mee. 

Over de lange termijn effecten van asfyctische hersenschade, bijvoorbeeld tij-

dens de adolescentie of op volwassen leeftijd, is echter weinig of niets bekend.

Mogelijk zou het een belangrijke factor kunnen zijn die bijdraagt aan neu-

rodegeneratieve ziekten, zoals versnelde verouderingsprocessen bij bijvoor-

beeld de ziekte van Parkinson of de ziekte van Alzheimer. 

Hoewel er volop onderzoek gebeurt, zijn er momenteel maar weinig efficiënte

therapieën voorhanden. Tot voor kort bestond de behandeling enkel uit het

bestrijden van de voornaamste symptomen, zoals controleren van de bloed-

druk, het behandelen van epileptische aanvallen en de ademhaling onderste-

unen. De laatste jaren werd echter een groot aantal onderzoeken verricht naar

effectievere behandelings- en preventiemethoden. Uit deze resultaten is

gebleken dat bij voldragen pasgeborenen koeling van het hoofd en/of van

het hele lichaam de kans op de ontwikkeling van neurologische aandoeningen

vermindert. Deze behandelingsstrategie is echter enkel effectief gebleken bij

matige asfyxie. Er is dus een dringende nood aan nieuwe en betere behan-
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delingsmethoden. 

Experimentele dierenmodellen, zoals in deze thesis beschreven worden, zijn

dan ook een waardevol hulpmiddel om de - nog onbekende - lange termijn

gevolgen van asfyxie en nieuwe behandelingsmethoden te onderzoeken. 

De onderzoeksvraag in deze thesis bestaat uit 2 delen. De eerste hoofdvraag

heeft als doel de voornaamste lange termijn gevolgen van asfyxie vóór de ge-

boorte te karakteriseren. Dit komt dan ook aan bod in hoofdstukken 2 tot en

met 4. De tweede hoofdvraag van de thesis richt zich meer op beschermende

mechanismen. De hoofdstukken 5 tot en met 7 concentreren zich op de ont-

wikkeling van een nieuw dierenmodel voor asfyctische preconditionering. Pre-

conditionering is het fenomeen waarbij een milde asfyxie het weefsel re-

sistenter maakt tegen de schadelijke effecten van een langdurige asfyxie.

Hoewel er inmiddels al behoorlijk wat onderzoek verricht is naar asfyctische

preconditionering, zijn de exacte mechanismen nog steeds onbekend. 

Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag, werd in hhooooffddssttuukk  22 onder-

zocht of ernstige asfyxie tijdens de prenatale periode kan leiden tot veran-

deringen in motoractiviteit en de gerelateerde hersenstructuren op volwassen

leeftijd. Ernstige foetale asfyxie werd geïnduceerd in een zwangere rat door de

bloedvaten naar de baarmoeder en de ovaria af te klemmen voor 75 minuten

op dag 17 van de zwangerschap. Uit dit onderzoek is gebleken dat een

dergelijke foetale asfyxie leidt tot verminderde motoractiviteit op de volwassen

leeftijd van 6 maanden. Dit was geassocieerd met een daling van het aantal

dopaminerge neuronen in de substantia nigra, dewelke betrokken zijn bij het

initiëren van beweging. Daarnaast werden in dit proefschrift ook de effecten

van foetale asfyxie op angstgedrag en de gerelateerde hersengebieden

bestudeerd (hhooooffddssttuukk  33). Met deze studie werd aangetoond dat foetale as-

fyxie een verhoogd angstgedrag veroorzaakt op een leeftijd van 19 maanden.

Deze gedragsverandering was gerelateerd aan verlies van serotonerge neu-

ronen in de dorsale raphe, een hersenkern belangrijk voor angst- en de-

pressiegerelateerd gedrag. In een laatse studie met dit dierenmodel (hhooooffddssttuukk

44), werd gekeken naar het aantal verbindingen tussen hersencellen, ook wel

synapsen genoemd. Deze verbindingen zijn belangrijk voor de communicatie

tussen verschillende cellen. Er kwamen veranderingen naar voren in twee ver-

schillende hersengebieden. In het striatum werd een daling van het aantal
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synapsen waargenomen, terwijl in de prefrontale cortex een stijging werd

gevonden. Samenvattend zouden we uit deze bevindingen kunnen conclud-

eren dat ernstige foetale asphyxie verstrekkende en langdurige gevolgen heeft.

Verder leveren deze studies het eerste bewijs dat foetale asfyxie mogelijk een

bijdragende factor is voor de ontwikkeling van verschillende neurodegenera-

tieve ziekten, zoals de ziekte van Parkinson. Om die reden zouden deze bevin-

dingen belangrijke implicaties kunnen hebben voor het verklaren van het

ontstaan van bepaalde neurologische aandoeningen.

Zoals hierboven reeds werd aangehaald, handelt de tweede onderzoeksvraag

in dit proefschrift over asfyctische preconditionering. In de volgende hoofd-

stukken werd een nieuw rattenmodel geïntroduceerd. Een milde foetale as-

fyxie werd geïnduceerd, als een preconditioneringsstimulus, door de

bloedvaten naar de baarmoeder en ovaria af te klemmen voor slechts 30

minuten (in tegenstelling tot 75 minuten in de eerste hoofdstukken) op dag 17

van de zwangerschap. Vier dagen later, op de dag van de geboorte, werd een

ernstige perinatale asfyxie teweeggebracht door de baarmoeder met de rat-

tenpupjes onder te dompelen in een waterbad gedurende 20 minuten. De hy-

pothese is dat milde foetale asfyxie (=preconditionering) beschermt tegen

hersenbeschadiging veroorzaakt door ernstige perinatale asfyxie. In hhooooffddssttuukk

55  eenn  hhooooffddssttuukk  66 werd naar voren gebracht dat de gepreconditioneerde

dieren, zoals verwacht, minder celdood (apoptose) vertoonden dan de niet-

gepreconditioneerde dieren 7 dagen na de geboorte in alle onderzochte

hersengebieden, waaronder de hippocampus, de cortex en het striatum.

Verder hadden de gepreconditioneerde dieren minder gliose dan de niet-

gepreconditioneerde dieren. Gliose is een reactie van het hersenweefsel op

een schadelijke stimulus, waarbij de steuncellen in de hersenen, ook wel as-

trocyten genaamd, vermeerderen. Preconditionering beschermt het brein dus

tegen acute hersenschade. De langdurige, gedragsmatige effecten van asfyc-

tische preconditionering werden geanalyseerd in hhooooffddssttuukk  77. Ernstige peri-

natale asfyxie veroorzaakte problemen met zowel spontane motoractiviteit als

leren en geheugen. Deze problemen werden volledig tenietgedaan door pre-

conditionering. Uit deze studies kunnen we besluiten dat milde foetale asfyxie,

als een preconditioningsstimulus, waarschijnlijk een langdurige bescherming

biedt tegen asfyctische hersenbeschadiging en de geassocieerde gedrags-

matige problemen. Deze bevindingen zouden mogelijk belangrijke klinische
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implicaties kunnen hebben. Om ethische redenen, is preconditionering van

de hersenen echter niet klinisch toepasbaar bij patiënten. Het doel van dit on-

derzoek is echter om dezelfde of gelijkaardige beschermende mechanismen

na te bootsen via bijvoorbeeld farmacologische interventies. Verder experi-

menteel en klinisch onderzoek is nodig om na te gaan of deze potentiële

beschemingsmechanismen ook in de klinische praktijk toepasbaar zijn. 

Slotopmerking

Foetale asfyxie: Vriend of vijand?

Dit proefschrift toont aan dat de effecten van foetale asfyxie tweeledig kun-

nen zijn. In het eerste deel werd aangetoond dat ernstige foetale asfyxie een

gevaarlijke bedreiging kan vormen voor de ontwikkeling (vijand). Zo leidt ern-

stige foetale asfyxie tot een stoornis van de motoractiviteit en angstgedrag,

wat gepaard gaat met het verlies van respectievelijk dopaminerge en sero-

tonerge neuronen. Ook het aantal verbindingen tussen hersencellen veran-

dert onder invloed van ernstige asfyxie. In tegenstelling tot deze schadelijke

bevindingen, laat het tweede deel van het proefschrift zien dat asfyxie, wan-

neer deze voldoende mild is, ook een beschermende werking kan bieden

(vriend). Verder onderzoek zal echter moeten uitwijzen of deze beschermende

mechanismen mogelijk kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een

nieuwe geneeswijze. 
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