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Nederlandstalige samenvatting 

Klinische observaties en experimentele resultaten tonen aan dat foetale blootstelling 
aan antenatale inflammatie zowel voordelige als nadelige effecten heeft voor de foetus. 
Chorioamnionitis brengt schade toe aan de ontwikkelende foetus door bijvoorbeeld het 
verstoren van de long ontwikkeling. Meerdere organen kunnen aangedaan zijn door 
blootstelling aan antenatale inflammatie. Daarom wordt nu algemeen aangenomen dat 
chorioamnionitis een multi-orgaan ziekte in de foetus veroorzaakt (hoofdstuk 2).  

 

Om de verschillende ziekte mechanismes te bestuderen zijn dier modellen van intra-
amniotische en intraveneuze injecties ontwikkeld. Het risico van vroeggeboorte stijgt bij 
een meerlingen-zwangerschap onafhankelijk van de aanwezigheid van extra risico 
factoren zoals chorioamnionitis. Klinische resultaten tonen aan dat histologische 
chorioamnionitis bij een tweelingzwangerschap in de meerderheid van de gevallen 
alleen de foetus die blootgesteld wordt aan deze chorioamnionitis, beïnvloedt. In ons 
schaap model hebben we aangetoond dat LPS-geïnduceerde histologische 
chorioamnionitis beperkt blijft tot het blootgestelde compartiment en niet de tweede 
foetus beïnvloedt (hoofdstuk 3). Inflammatie in de placenta, membranen en longen van 
de LPS-blootgestelde foetus van de tweelingzwangerschap was significant hoger op 2 
en 14 dagen na LPS injectie wanneer vergeleken met controle-tweelingen. Ook de long 
compliantie in LPS-blootgestelde dieren was significant gestegen 14 dagen na 
blootstelling vergeleken met controle-tweelingen. Intra-uteriene LPS blootstelling 
veroorzaakte een stijging in long compliantie en inflammatie in de membranen, placenta 
en longen in dezelfde graad in tweelingen als in eenlingen. Deze bevindingen kunnen 
daarom mogelijk artsen aanmoedigen om een verlate-interval bevalling te opteren. 
Wanneer chorioamnionitis zich presenteert met klinische symptomen en de 
zwangerschapsduur van de meerlingen-zwangerschap aanleunt tegen 
levensvatbaarheid, kan het van zeer groot belang zijn als 1 of beiden compartiment 
aangedaan zijn door chorioamnionitis. 

 

Hersenschade na endotoxine blootstelling 

Van klinische en epidemiologische studies is het gekend dat blootstelling aan infecties in 
de baarmoeder een belangrijke rol speelt in het ontstaan van foetale of neonatale 
schade wat kan leiden tot cerebrale parese en chronische long ziekte. Na 
chorioamnionitis stijgt de incidentie van peri-ventriculaire witte stof schade en peri-
ventriculaire of intra-ventriculaire hersenbloedingen in vroeggeboren significant. 
Perinatale hersen schade is vaak geassocieerd met cerebrale ischemie, cerebrale 
bloedingen of een intra-uteriene infectie. Verschillende studies suggereren dat cytokines 
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die worden geproduceerd tijdens een intra-uteriene infectie direct schade veroorzaken 
aan het immature brein. Daarom vertonen preterme kinderen vaak chronische 
problemen met de witte stof ontwikkeling en corticale maturatie. Hoewel foetale 
infectie/inflammatie kan bijdragen tot witte stof pathologie, is het onbekend welke 
factoren bijdragen tot de corticale veranderingen. Naast de cerebrale peri-ventriculaire 
witte stof schade, zijn ook de corticale en subcorticale grijze stof alsook het cerebellum 
aangedaan, wat bijdraagt tot de complexe lange termijn neurologische morbiditeit in 
deze kinderen.  

In hoofdstuk 4 hebben we het effect van foetale lipopolysaccharide (LPS) blootstelling 
op de cerebrale witte stof en corticale ontwikkeling onderzocht door middel van elektro-
encefalografie (EEG) in foetale schapen van wie de ontwikkelingsbiologie overeenstemt 
met de preterme periode in de mens. 10 mg intra-amniotisch LPS of zoutoplossing werd 
gegeven 2 of 14 dagen voor vroeggeboorte op een zwangerschapsduur van 125 dagen. 
De foetussen werden geboren door middel van een keizer snede onder lokale 
anesthesie. Een 5-minuten durende EEG met delta activiteit en amplitude, microglia 
activatie en apoptose in de witte en de corticale stof werd geanalyseerd.  

EEG delta activiteit was significant gestegen in foetussen blootgesteld aan LPS 14 
dagen voor de vroeggeboorte vergeleken met controle en 2-dagen blootgestelde 
foetussen. Geen verschillen werden opgemerkt tussen controle dieren en 2- dagen LPS 
blootgestelde dieren. Een associatie werd aangetoond tussen de EEG delta activiteit en 
corticale microglia activatie en apoptose alsook een correlatie tussen delta activiteit en 
geactiveerde microglia en apoptose in de witte stof. Deze studie is een van de eersten 
die een relatie aantoont tussen hersendysfunctie en chorioamnionitis-gerelateerde 
schade in schapen. Neurologische schade in pasgeborenen als gevolg van 
chorioamnionitis is zeer moeilijk te identificieren, vooral wanneer er geen klinische 
indicaties zijn net na de geboorte.  Daarom zou deze minder invasieve procedure in een 
niet-geanestheseerde foetus toegepast kunnen worden voor het opsporen van 
encefalopathie.  

Verschillende decennia al wordt het cerebellum beschouwd als een regio van het brein 
wat vooral betrokken is bij motorfuncties. Aangestuurd door neuro-anatomisch 
onderzoek en nieuwe diagnostische methodes, wordt er echter recent gesuggereerd dat 
het cerebellum bijdraagt in de pathofysiologie van psychiatrische aandoeningen.  

In hoofdstuk 5 testen we de hypothese dat het naast de verschillende hersen gebieden 
ook het cerebellum aangedaan was door intra-uteriene inflammatie. Een relatief hoog 
percentage van preterme kinderen met cerebrale parese vertonen ook abnormaliteiten 
in het cerebellum. Het cerebellum is zeer gevoelig tijdens de laatste periode van de 
zwangerschap aangezien er dan actieve proliferatie en migratie van de cerebellaire 
granulaire cellen plaatsvindt. Een ongunstige neurologische uitkomst als resultaat van 
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blootstelling aan intra-uteriene inflammatie wordt meer en meer aangetoond maar het is 
nog erg onduidelijk wat de juiste gevolgen zijn voor het centrale zenuwstelsel. 
Momenteel is er duidelijk bewijs dat ook het cerebellum betrokken is bij cognitieve en 
affectieve aandoeningen.  

Daarom stelden we de hypothese dat chorioamnionitis veranderingen zou veroorzaken 
in het aantal granulaire en/of Purkinje cellen en astrocyten in het cerebellum van een 
bijna voldragen foetus. 10 mg LPS werd toegediend intra-amniotisch in tegenstelling tot 
intraveneus om mogelijke circulatie veranderingen wat secundaire hypoxie-ischemie in 
de foetus kan veroorzaken, te minimaliseren. 30 dagen na de toediening van LPS (op 
140 dagen, a term= 147 dagen) werden de cerebellaire volumes en het aantal 
granulaire en Purkinje cellen bepaald door middel van stereologie en werd astrogliose 
gemeten door een semi-kwantitatieve analyse methode. Het volume van de buitenste 
granulaire laag, de binnenste granulaire laag, de moleculaire laag en de witte stof van 
het cerebellum was niet verschillend in LPS-blootgestelde dieren vergeleken met 
controle dieren. 

LPS-blootgestelde dieren vertoonden een significante stijging in het gemiddelde totale 
aantal granulaire cellen in de binnenste granulaire laag maar geen verschil in het 
gemiddelde totale aantal Purkinje cellen. Astrocyten vertoonden een sterke GFAP 
immuno-reactiviteit in zowel het cel lichaam als in de dendrieten in de hersenen van 
LPS-blootgestelde en controle dieren en werden teruggevonden in alle lagen van het 
cerebellum. LPS-blootgestelde dieren vertoonden een sterkere immuno-reactiviteit van 
GFAP en had een groter oppervlakte van GFAP-positieve astrocyten vergeleken met 
controle dieren. Deze studie toonde aan dat blootstelling aan chorioamnionitis in foetale 
schapen leidde tot belangrijke, morfologische veranderingen in het cerebellum. De 
klinische impact hiervan is complex en vraagt verdere uitdieping. Het blijft onduidelijk of 
deze cerebellaire veranderingen geassocieerd zijn met een nadelige neurologische 
ontwikkeling. Cerebellaire veranderingen wordt meer en meer geassocieerd met een 
zeer grote variatie aan complicaties zoals motor, sociale en cognitieve aandoeningen. 

In hoofdstuk 6 hebben we de impact van chorioamnionitis op zowel witte als grijze stof 
structuren in het centrale zenuwstelsel van het preterme schaap gekwantificeerd. 
Hiervoor werden apoptotische cellen en cel types in de hersenen, cerebellum en 
ruggenmerg geanalyseerd met behulp van flow cytometrie. In tegenstelling tot de meest 
gebruikte experimentele setups, werd er in deze studie LPS toegediend in het amnion 
vocht door middel van een amniocentese. Deze intra-amniotische toediening vermijdt 
hemodynamische veranderingen en secundaire post-asphyxtische encefalopathie wat 
veroorzaakt wordt door foetale intraveneuze LPS toediening. Het centrale zenuwstelsel 
werd onderzocht op dag 125 van de zwangerschapsduur 2 of 14 dagen na de 
toediening van 10 mg LPS. Het experimentele tijdstip in schapen komt overeen met een 
zwangerschapsduur van 28 weken in de ontwikkeling van het humane centrale 
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zenuwstelsel dat de meest gevoelige periode is voor de ontwikkeling van witte stof 
ziekten bij de mens. Blootstelling aan chorioamnionitis resulteerde in een interval- 
afhankelijk stijging van centraal zenuwstelsel schade en regionale verschillen in het 
schade patroon. Microglia activatie en apoptotische cel dood steeg in het brein, 
cerebellum en ruggenmerg in een interval afhankelijke manier. In de meeste 
hersenregio’s werd er ook een daling van oligodendrocyten en neuronen gezien alsook 
een stijging van astrocyten. Het cerebellum en ruggenmerg leken minder aangedaan in 
dit aspect. Deze studie toont een globale inflammatoire reactie aan na acute 
chorioamnionitis in de hersenen, cerebellum en ruggenmerg en een selectieve 
gevoeligheid van de ontwikkelende regio’s voor deze schadelijke stimulus.  

In hoofdstuk 7 werd de rol van intraveneus endotoxine op de long inflammatie verder 
verdiept. Long inflammatie is geassocieerd verminderd risico op acute respiratoire 
distress syndroom (RDS) maar een stijging in het risico voor bronchopulmonale 
dysplasie (BPD) met een verstoorde alveogenese. Verschillende pre- en postnatale 
factoren kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van BPD in de foetus. Interleukine- 6 
concentraties in het navelstrengbloed is gestegen in foetussen die later BPD 
ontwikkelen. BPD wordt momenteel gezien als een verstoorde groei en ontwikkeling van 
de alveoli en micro-vasculatuur wat verder kan verergerd worden na postnatale 
pulmonale en/of systemische inflammatie. Foetale systemische inflammatie kan leiden 
tot veranderingen in surfactant proteïne B (SP-B) homeostase, alveolaire wand dikte en 
long compliantie, markers van long maturatie alsook proliferatie en depositie van 
elastine vezels die normaal de groei van toekomstige alveoli aanstuurt.  

Deels verwerkt SP-B werd gedetecteerd in de broncho-alveolaire lavage van controle 
dieren op 113 en 117 dagen zwangerschapsduur. 3 en 7 dagen na LPS blootstelling 
was het SP-B helemaal verwerkt en werden er alleen  nog homodimeer vormen 
gedetecteerd.  

Het uitgescheiden SP-B verdriedubbelde 7 dagen na LPS blootstelling in vergelijking 
met controle dieren, terwijl er geen stijging in de SP-B secretie werd opgemerkt 3 dagen 
na blootstelling. De stijging in SP-B expressie na 7 dagen kan gezien worden als deel 
van de long maturatie processen. In vivo en in vitro studies hebben aangetoond dat SP-
B en fosfolipiden anti-inflammatoire eigenschappen bezitten. SP-B kan inflammatie 
veroorzaakt door intra-tracheale toediening van endotoxine, limiteren. SP-B, SP-C en 
fosfolipiden verminderen de transcriptie van tumor necrosis factor-α in monocyten. Ook 
stimuleren surfactant preparaties van SP-B en fosfolipiden de fagocytose van 
apoptotische cellen als deel van de resolutie fase van inflammatie. Hierdoor kan een 
stijging van de surfactant pool grootte primaire anti-inflammatoire effecten hebben en 
kan dit werken als een deel van het mechanisme van foetale adaptatie wat klinisch 
gezien wordt door long maturatie en wat de uiteindelijke adaptatie en dus overleving na 
vroeggeboorte vergroot. Verder waren de alveolaire wanden in alle dieren blootgesteld 
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aan LPS dunner, wat verder ook deel is van de morfologische veranderingen gezien na 
long maturatie. De depositie van elastine vezels waren alsook veranderd na LPS 
blootstelling. 

Systemische foetale inflammatie lijkt voldoende te zijn om long maturatie te veroorzaken 
maar niet zo snel als intra-amniotische LPS toediening. Deze studie toonde de 
belangrijkheid van systemische inflammatie voor de long pathologie aan in de  klinische 
contexten naast chorioamnionitis. De hoge incidentie van chorioamnionitis bij 
vroeggeboorte verhoogt het risico van de foetus voor systemische inflammatie en 
infectie. Inflammatie is geassocieerd met negatieve pulmonale klinische uitkomsten en 
een hogere kwetsbaarheid voor hypoxische hersen schade. Samengevat,  systemische 
en niet-systemische inflammatie dragen bij tot prenatale schade en structurele 
veranderingen in de longen van de foetus. 

In hoofdstuk 8 werden de effecten van endotoxemie in de baarmoeder op de foetale 
hersenen en voornamelijk de cingulate cortex van preterme schapen onderzocht. De 
neurologische uitkomst na vroeggeboorte kan zich uiten in vele verschillende 
aandoeningen in het latere leven. Infecties tijdens het 2de trimester van de 
zwangerschap lijken een rol te spelen in het ontstaan van schizofrenie. Verscheidende 
post-mortem studies hebben vooral veranderingen in de anterior cingulate cortex 
aangetoond als een van de neuropathologische veranderingen in de hersenen van 
schizofrenie patiënten. Hoge dosissen intraveneuze LPS (500 ng) gegeven tijdens de 
ontwikkeling verminderde de densiteit van verschillende GABA-nergische interneuron 
subsets en GFAP-immuno reactieve cellen dat voornamelijk astrocyten zijn. Op een 
moleculair en structureel niveau spelen de GABA-nergische interneuronen een 
belangrijke rol in de pathogenese van schizofrenie. GABA-nergische interneuronen, die 
immunohistochemisch onderscheiden kunnen worden door de calcium-bindende 
proteïnen parvalbumine, calbindin D-28K en calretenine, hebben een remmende functie 
op neuronale circuits en een belangrijke invloed op de cortico-limbische circulatie. Deze 
studie toonde als een van de eerste cyto-architecturale veranderingen aan in de GABA-
nergische interneuron subsets in de cingulate cortex van preterme schapen. De post-
mortem pathologische veranderingen in de hersenen van schizofrene patiënten houden 
ook deze cyto-architecturale veranderingen in de anterieure cingulate cortex in, 
voornamelijk in de GABA-nergische interneuronen. 

De studie in hoofdstuk 8 toont zowel de sterktes als zwaktes aan van onze 
diermodellen. De grootte van het dier en de duidelijke overeenkomst in de 
onderliggende ontwikkelingsbiologie maakt het schaap een zeer goed model voor het 
bestuderen van antenatale gebeurtenissen maar het gebrek aan geschikte 
neurologische testen in het latere leven maakt uitspraken over de functionele relevantie 
van bepaalde veranderingen erg moeilijk. Daarom zijn goed ontworpen, gecontroleerde 
klinische studies nodig om onze bevindingen van in het experimenteel dier model om te 
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zetten naar de klinische context. Het schaap model kan nog steeds dienen voor het 
evalueren van nieuwe therapeutische strategieën en mechanistische interventies.  
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