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Summary

Healthy pregnancy requires many adaptations, among which adaptations of the cardiovascular 
system to maintain maternal health and support fetal growth and development. During 
preeclampsia these adaptations are not well established. Preeclampsia is characterized by its 
main symptoms in the second half of pregnancy: new-onset hypertension and in most cases 
also proteinuria. Diagnosis of preeclampsia, however, does not require proteinuria per se. If 
new-onset hypertension during pregnancy is established with one of the following symptoms: 
new-onset thrombocytopenia, renal insufficiency, impaired liver function, pulmonary edema, 
or cerebral or visual symptoms, it also meets the criteria for the diagnosis of preeclampsia. 
Other features of preeclampsia are generalized systemic inflammation, an insufficient drop 
of vascular resistance as compared to healthy pregnancy, increased arterial stiffness, and 
disturbed concentrations of vasoactive factors (i.e., nitric oxide, prostaglandins, endothelium-
derived hyperpolarization factor and endothelin-1). We can distinguish between two major 
forms of preeclampsia: early-onset preeclampsia with symptoms appearing before week 34 
of gestation, and late-onset preeclampsia with symptoms appearing during or after week 34 
of gestation. 
Interestingly, later in life, formerly preeclamptic women have an increased risk for developing 
cardiovascular diseases (CVD). Recently, it became clear that CVD differ between women and 
men in incidence and pathogenesis. Women are, for example, more susceptible for heart failure 
with preserved ejection fraction than men, while men are more susceptible for heart failure 
with reduced ejection fraction. Women also develop acute coronary syndromes at an older age 
as compared with men. The exact mechanism behind these differences remain unclear. Insight 
into the effects of preeclampsia on the maternal cardiovascular system might be important for 
our knowledge about the development of CVD, specifically in women. 
It is well accepted that pre-pregnancy risk factors (e.g., obesity and increased blood pressure) 
contribute to the increased cardiovascular risks of preeclamptic women. However, these risk 
factors could only explain approximately 50% of the association between preeclampsia and 
the development of CVD. We hypothesized that preeclampsia itself also affects the maternal 
cardiovascular system, which increases the sensitivity for developing cardiovascular diseases in 
later life. Therefore, in this thesis, the direct as well as the long-term effects of preeclampsia on 
the maternal cardiovascular system were studied in models without pre-existing factors. This 
was done by investigating cardiovascular tissues of experimental preeclamptic animals and 
cell culture experiments. The animal model used was the low-dose LPS induced preeclampsia 
model in rat. 

To elucidate the direct effects of preeclampsia on the vasculature, we examined aortic tissue 
of our preeclamptic rat model, healthy pregnant rats and never pregnant female rats (chapter 
2). With the use of whole genome gene expression analysis we revealed that over 600 genes 



178

were differentially expressed in the aorta between the healthy pregnant and never pregnant 
female animals. The most notable changes were seen in genes associated with the immune 
system, such as the twelve-fold upregulation of Cxcl13 in the aorta of healthy pregnant animals 
as compared with never pregnant female animals. Cxcl13 encodes for a B-cell-attracting 
chemokine. Such signalling proteins in the endothelium may play an important role in the 
immune system and could be related to important changes in the immune system necessary 
for a healthy pregnancy. When we compared experimental preeclamptic with healthy pregnant 
animals, the gene sets “(voltage gated) potassium channels”, “(striated) muscle contraction” 
and “neuronal system” were highly upregulated in experimental preeclampsia. These 
potassium channel genes upregulated included Kcna6, Kcnh8, Hcn4 and Kcnj3. In parallel, the 
potassium chloride-induced contractile response of experimental preeclamptic aorta rings was 
significantly decreased compared to the response to potassium chloride of healthy pregnant 
animals. Further studies are needed to show the role of the increased expression of potassium 
channel genes in the decreased response to potassium in the aortas of rats with experimental 
preeclampsia. Potassium channels regulate the endothelial cell membrane potential and 
are involved in the production and release of endothelial derived vasoactive factors, such as 
nitric oxide, prostaglandins and endothelium-derived hyperpolarization factor. Furthermore, 
potassium channels are important for the depolarization/repolarization state of cells, which 
affects the contractility of vascular smooth muscle cells. Since upregulation of potassium 
channels is often associated with vasodilation, we speculated that the increased potassium 
channels could be a compensatory mechanism (which is insufficient in the present model), 
related to hypertension induced by other mechanisms, such as sympathetic activation. 
The gene which was the highest upregulated in aortic tissue of experimental preeclampsia vs. 
healthy pregnancy encodes for Titin. The titin protein is important for muscle organization. It 
might be possible that Titin influenced the structural integrity and passive elasticity of smooth 
muscle tissues in our preeclamptic model, which might have contributed to increased blood 
pressure.
Another potentially interesting gene for its possible role in vascular function, Esm1 (endothelial 
cell specific molecule 1), was found decreased in the experimental preeclamptic aortic tissue 
as compared with healthy pregnancy aortic tissue. The protein encoded by this gene is Esm1, 
which is known to be involved in cellular processes like angiogenesis, proliferation and vascular 
permeability. Esm1 is known to be increased in the circulation during preeclampsia as compared 
with healthy pregnancy. Although in our animal study this gene is downregulated during 
experimental preeclampsia, and in human preeclampsia the protein is found upregulated in 
the circulation, it does indicate a possible important role for this gene in vascular (dys)function 
during preeclampsia.
 
Since we found apparent gene expression changes in the aorta of preeclamptic rats vs. healthy 
pregnant rats, we wondered if preeclampsia also induced long-term effects on the vasculature. 



179

Summary, Nederlandse Samenvatting, Dankwoord

8

Therefore, in chapter 3, we focused on long-term effects (9 weeks after pregnancy) on the 
heart after experimental preeclampsia. The same animal model was used as in chapter 2. 
We compared healthy pregnant, preeclamptic animals and never pregnant female animals. 
We examined cardiac gene expression levels of genes important in cardiac function and 
remodeling. The investigated genes also included genes previously found upregulated in the 
aorta during experimental preeclampsia in chapter 2 (e.g., potassium channel genes [Kcnj3 
and Hcn4] and Ttn, encoding for titin). Increased expression was found in cardiac tissue for 
the potassium channel gene Kcnj3 in both formerly experimental preeclampsia and formerly 
healthy pregnancy as compared with never pregnant animals and increased Hcn4 in formerly 
healthy pregnant as compared with formerly experimental preeclamptic and never pregnant 
animals. This indicates that potassium channels might be altered after either a healthy 
pregnancy or preeclampsia as compared with never pregnant animals. 
To investigate possible cardiac remodelling, genes encoding collagens were investigated. 
Collagens are important components in the formation of the extracellular matrix. Collagen 1 
forms thick fibers and is mainly known for its strength, while collagen 3 forms thinner fibers and 
is mainly known for its elasticity. Our data revealed an increased ratio of Col1a1/col3a1 in both 
formerly experimental preeclamptic rats and formerly healthy pregnant rats as compared with 
never pregnant rats. This might indicate increased myocardial stiffness after pregnancy with 
or without experimental preeclampsia as compared to never pregnant animals. Interestingly, 
Myh7 (known as the myosin heavy-chain gene of the ventricles) was found increased in 
formerly pregnant as compared with formerly experimental preeclamptic animals. It was also 
found that the promoter region of Myh7 had a different DNA methylation pattern in formerly 
experimental preeclamptic animals as compared to formerly healthy pregnant animals. 
Together, these data indicate that, in our model, cardiac tissue is differently epigenetically 
reprogrammed after experimental preeclampsia as compared with healthy pregnancy. Further 
research is necessary to determine if these findings also occur in humans and if so, whether 
they might contribute to an increased sensitivity to cardiovascular diseases in later life.

To translate our vascular gene expression data of rats with experimental preeclampsia 
in chapter 2 to human preeclampsia, cell cultures of human endothelial cells and vascular 
smooth muscle cells were incubated with plasma from early-onset preeclamptic, healthy 
pregnant and non-pregnant women (chapter 4). Afterwards, gene expression analysis was 
performed. We analysed genes which were found to be differently expressed in the aortas of 
rats with experimental preeclampsia as compared with healthy pregnancy (including KCNA6, 
ESM1, ACTC1). We showed that the potassium channel gene KCNA6, which contributed the 
most to the enrichment of the potassium channel gene set in the preeclamptic rat aortas, was 
also increased in human endothelial cells after plasma incubation from preeclamptic patients 
as compared with plasma incubation of healthy pregnant women. Also, ESM1 expression was 
detected as significantly increased in endothelial cells after preeclamptic plasma incubation 
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compared to healthy pregnancy plasma incubation. Even though the expression of Esm1 in the 
aorta of our animal model decreased and in our human cell culture experiment the expression 
increased, it does suggest that the targets found in the aorta of our animal model might also 
relate to preeclampsia in humans. Thus, KCNA6 as well as ESM1 might play important roles in 
the pathogenesis of endothelial dysfunction during preeclampsia. We also showed increased 
CXCL8 expression (encoding the pro-inflammatory cytokine CXCL8, also known as IL-8) after 
preeclamptic plasma incubation, which was also shown by others. Therefore, CXCL8 might play 
a role in the pro-inflammatory environment during preeclampsia.
Many circulating factors are out of balance during preeclampsia. Preeclampsia is, for example, 
associated with increased levels of TNFα, sFlt-1, ATP and HMGB1. We examined which of these 
factors in preeclamptic plasma contributed to the changes in gene expression (KCNA6, ESM1). 
We demonstrated that extracellular ATP and TNFα both activate endothelial cells, and that 
ATP affects the expression of KCNA6 and ESM1 and TNFα affects the expression of ESM1 and 
CXCL8. This indicates that increased extracellular ATP and pro-inflammatory cytokines like 
TNFα might be important factors in the preeclamptic plasma which significantly contribute to 
the effects of the plasma on endothelial cells.
In chapter 2, aortic tissue was examined. Besides endothelial cells, vascular smooth muscle 
cells (VSMC) are also part of the aortic wall and play a key role in the function of the aorta. 
Therefore, human aortic VSMC were also incubated with plasma from preeclamptic and healthy 
pregnancies. Afterwards, gene expression analysis was performed of genes differentially 
expressed in preeclamptic aorta tissue of chapter 2 and known to be expressed in muscle 
tissue. This revealed increased expression of ACTC1 after preeclamptic plasma incubation 
vs. healthy pregnancy plasma incubation. ACTC1 encodes cardiac muscle alpha actin. Actins 
are important cytoskeleton proteins and form, together with myosin, the basis of muscle 
contraction. Expression of this gene was also found increased in the aorta of our preeclamptic 
animal model of chapter 2. We subsequently measured the expression of genes encoding 
other actins and myosins (even though these genes were not differentially expressed in the 
aorta tissue of our preeclamptic animal model). We demonstrated that MYL6 (Myosin Light 
Chain 6), ACTG2 (Actin Gamma 2, Smooth Muscle) and ACTA2 (Actin Alpha 2, Smooth Muscle) 
were upregulated in human VSMC after preeclamptic plasma incubation as compared with 
non-pregnancy plasma incubation. The altered contractile machinery in these VSMC might be 
an important contributor to vascular dysfunction and hypertension during preeclampsia.
To investigate regulatory mechanisms, the DNA methylation patterns of the promoter region 
of the genes that were significantly affected by preeclamptic plasma in endothelial cells or 
VSMC were investigated. No differences in DNA methylation were detected. This indicates that 
the different expression of these genes is not regulated by DNA methylation. 

Bedsides the factors (TNFα, sFlt-1, ATP and HMGB1) mentioned above, other potentially 
interesting plasma components of preeclampsia are microRNAs. MiRNAs are small (~22 
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nucleotides) non-coding RNAs responsible for post-transcriptional regulation of gene expression 
by targeting mRNAs for cleavage or inhibiting their translation. MicroRNAs are known to 
play important roles in cellular processes like differentiation, proliferation, migration and 
apoptosis. In chapter 5, (precursor) miRNA concentrations were measured in plasma samples 
of pregnant women with early-onset preeclampsia, healthy pregnant and non-pregnant 
women by microarray. No significant differences were found in miRNA plasma concentrations 
between healthy pregnant and non-pregnant women. During preeclampsia, however, a total 
of 26 (precursor)microRNAs were dysregulated as compared to healthy pregnancy such as 
miR-574-5p, miR-1972 and miR-4793-3p. Subsequently we transfected endothelial cells to 
overexpress the miRNAs which were highly increased during preeclampsia as compared with 
healthy pregnancy. We demonstrated that (miR-574-5p and miR-1972), affected endothelial 
cell function in vitro. The third miRNA tested, miR-4793-3p, did not have significant effects 
on endothelial cell function in vitro. The data revealed that overexpression of miR-1972 in 
endothelial cells attenuated tube formation and overexpression of miR-574-5p negatively 
affected wound healing and tended to reduce proliferation of endothelial cells and suppressed 
the expression of the proliferation marker MKI67. This indicates an anti-angiogenic potential 
of these upregulated miRNAs during preeclampsia. So, preeclampsia is characterized with 
the dysregulation of microRNAs, and highly increased miRNAs negatively affect endothelial 
angiogenic function in vitro. MiRNAs may therefore also contribute to the pathogenesis of 
preeclampsia, by affecting endothelial angiogenic cell function.

CVD differ between sexes in incidence and pathogenesis, resulting in different symptoms of 
CVD and a different age at which CVD develop in women as compared with men. Women are, 
for example, more susceptible for heart failure with preserved ejection fraction than men, 
while men are more susceptible for heart failure with reduced ejection fraction. Women also 
develop acute coronary syndromes at an older age as compared with men. Endothelial cells 
play an important role in cardiovascular function. To examine differences between women and 
men, we investigated in chapter 6 if sex-specific differences can already be found in ‘young’ 
(fetal) endothelial cells. To do so we examined the gene expression pattern of female vs. male 
fetal human umbilical vein endothelial cells by whole-genome microarray analysis. We showed 
that on the gene expression level most differences found were of genes located on the X- 
or Y-chromosomes. Regarding genes which are not located on sex-specific chromosomes, we 
showed that MMP12 (matrix metallopeptidase 12) and COL6A1 (collagen type VI alpha 1) 
were increased in expression in female endothelial cells as compared with male endothelial 
cells. Since both MMP12 and COL6A1 are important for the establishment/degradation of 
the extracellular matrix, it might be possible that the extracellular matrix surrounding the 
vasculature in early-life differs between sexes.  If these differences are also present in adult life, 
they might contribute to the differences found between women and men in the incidence and 
pathogenesis of CVD. TRIM6 (tripartite motif containing protein 6) was decreased in female 
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endothelial cells as compared with male endothelial cells. The protein TRIM6 is a ubiquitin 
ligase and it has been shown that this protein is important for maintaining the pluripotency 
of embryonic stem cells. The function of TRIM6 in endothelial cells remains to be established. 
Interestingly, the percentage of DNA methylation in the promoter region of TRIM6 was 
increased in female vs. male endothelial cells. This suggests that the DNA methylation might be 
the main regulating mechanisms behind the differences in expression of TRIM6. The fact that 
we discovered epigenetic differences in female vs. male endothelial cells implicates sex-specific 
programming of endothelial cells. We hypothesize that these early sex-specific differences in 
endothelial cells might contribute to the sex-specific development of cardiovascular diseases.

In conclusion, we clearly demonstrated that experimental preeclampsia directly affects gene 
expression in the vasculature. To translate this to humans, we used human cell cultures 
and found gene expression differences (of targets identified before in the animal model) 
in endothelial and vascular smooth muscle cells after preeclamptic plasma incubation. 
Furthermore, we showed that circulating factors during preeclampsia affect endothelial cell 
gene expression and function in vitro. We also showed that experimental preeclampsia as well 
as a healthy pregnancy have long-term effects on the gene expression of the heart, which for 
some genes might be regulated by changes in the DNA methylation pattern. Lastly, we revealed 
that sex-specific differences exist in fetal endothelial cells, which for some genes might also be 
regulated by sex-specific differences in the DNA methylation pattern. 
We propose multiple and potentially detrimental mechanisms (e.g., increased circulating 
TNFα, ATP, miR-574-5p and miR-1972) in which preeclampsia affects the maternal 
cardiovascular system. These might also contribute to the long-term effects of preeclampsia 
on the increased incidence of cardiovascular diseases in later life. We also propose possible 
intrinsic compensatory mechanisms (e.g., increased expression of potassium channels) during 
preeclampsia which could be further exploited. Insight into these mechanisms might provide 
novel therapeutic opportunities for preventing the development of CVD specifically in women.
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Nederlandse Samenvatting

Een gezonde zwangerschap vergt vele aanpassingen van het maternale hart- en vaatstelsel om 
de moeder gezond te houden en ervoor te zorgen dat de foetus zich optimaal kan ontwikkelen. 
Tijdens preeclampsie (zwangerschapsvergiftiging) is het maternale hart- en vaatstelsel niet 
voldoende aangepast. Preeclampsie is gekenmerkt door hypertensie (een hoge bloeddruk) en 
de meeste patiënten hebben ook een verhoogde hoeveelheid eiwitten in hun urine. 
Op latere leeftijd hebben voormalig preeclampsie patiënten een verhoogd risico op hart- en 
vaatziektes (HVZ). Recentelijk is het ook duidelijk geworden dat HVZ zich anders ontwikkelen bij 
vrouwen vergeleken met mannen. Vrouwen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor hartfalen met een 
behouden ejectiefractie, terwijl mannen gevoeliger zijn voor hartfalen met een verminderde 
ejectiefractie. Vrouwen ontwikkelen ook pas op een latere leeftijd acute coronaire syndromen 
in vergelijking met mannen. Het exacte mechanisme achter deze verschillen blijft vooralsnog 
onduidelijk. Inzicht in de effecten van preeclampsie op het hart- en vaatstelsel van de moeder 
kan een belangrijke bijdrage leveren over onze kennis over de ontwikkeling van HVZ, specifiek 
bij vrouwen. 
Risicofactoren voor HVZ die vóór de zwangerschap al bestaan, zoals bijv. obesitas en verhoogde 
bloeddruk, zouden ook kunnen bijdragen aan de verhoogde kans op HVZ na preeclampsie. Deze 
risicofactoren kunnen echter slechts ongeveer 50% van de associatie tussen preeclampsie en 
de ontwikkeling van HVZ verklaren. Wij hypothetiseren dan ook dat preeclampsie zelf ook van 
invloed is op het maternale hart- en vaatstelsel wat de kans voor het ontwikkelen van HVZ 
op latere leeftijd verhoogt. In dit proefschrift worden zowel de directe als de lange-termijn 
effecten van preeclampsie op het maternale hart- en vaatstelsel bestudeerd. Dit werd gedaan 
in experimentele modellen zonder reeds bestaande risicofactoren. Zo werden cardiovasculaire 
weefsels van experimentele preeclamptische dieren onderzocht en celkweek experimenten 
uitgevoerd.
Om de directe effecten van preeclampsie op het vaatstelsel op te helderen, hebben we aorta-
weefsel onderzocht van ratten waarbij we experimentele preeclampsie geïnduceerd hadden, 
van ratten met een gezonde zwangerschap en van vrouwelijke ratten die nooit zwanger zijn 
geweest (hoofdstuk 2). Door middel van genexpressie analyse van het hele genoom van de 
aorta hebben we aangetoond dat meer dan 600 genen anders tot expressie kwamen in de 
aorta van gezond zwangere dieren in vergelijking met de aorta van dieren die nooit zwanger 
zijn geweest. De meest opvallende veranderingen werden gevonden in genen die geassocieerd 
zijn met het immuunsysteem, zoals de twaalfvoudige op-regulatie van Cxcl13 in the aorta van 
gezond zwangere dieren vergeleken met dieren die nooit zwanger zijn geweest. Cxcl13 codeert 
voor een B-cel aantrekkende chemokine. Dergelijke signaaleiwitten in het endotheel kunnen 
een belangrijke rol spelen in het immuunsysteem en kunnen verband houden met belangrijke 
veranderingen in het immuunsysteem, die nodig zijn voor een gezonde zwangerschap. Wanneer 
we experimentele preeclampsie vergeleken met gezonde zwangere dieren, zagen we dat 
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genen belangrijk voor de “(voltage gated) potassium channels”, “(striated) muscle contraction” 
en “neuronal system” sterk verhoogd tot expressie kwamen in experimentele preeclampsie. 
De kaliumkanaalgenen die verhoogd tot expressie kwamen zijn onder andere Kcna6, Kcnh8, 
Hcn4 en Kcnj3. Ook zagen we dat de kaliumchloride geïnduceerde contractiele respons van 
experimentele preeclamptische aorta-ringen significant verlaagd was ten opzichte van de 
respons op kaliumchloride bij gezond zwangere dieren. Verdere studies zijn nodig om de rol van 
de verhoogde expressie van kaliumkanaalgenen in de verminderde respons op kaliumchloride 
in de aorta’s van ratten met experimentele preeclampsie aan te tonen. Kaliumkanalen 
zijn betrokken bij de productie en afgifte van vasoactieve factoren geproduceerd door het 
endotheel, welke de vasculaire tonus kunnen beïnvloeden. Bovendien kunnen kaliumkanalen 
de contractiliteit van vasculaire gladde spiercellen beïnvloeden. Aangezien de verhoogde 
expressie van kaliumkanalen vaak wordt geassocieerd met vaatverwijding, is het mogelijk dat 
de verhoging in kaliumkanalen een compensatiemechanisme is (welke onvoldoende is in het 
huidige model), gerelateerd aan hypertensie veroorzaakt door andere mechanismen, zoals 
sympathische activering.
Het gen dat het sterkst verhoogd tot expressie kwam in aorta-weefsel van experimentele 
preeclampsie in vergelijking met gezonde zwangerschap codeert voor titine. Titine is belangrijk 
voor de organisatie van spierweefsel. Het is mogelijk dat titine de structurele integriteit en 
passieve elasticiteit van de gladde spieren beïnvloedt in ons preeclampsie model, wat mogelijk 
bijdraagt aan een verhoogde bloeddruk.
Een ander interessant gen voor zijn mogelijke rol in de vaatfunctie is Esm1 (endotheelcel-
specifieke molecuul 1). Dit gen kwam in de aorta van het experimentele preeclampsie 
model verhoogd tot expressie in vergelijking met de aorta van gezond zwangere dieren. 
Esm1 is betrokken bij cellulaire processen zoals de vorming van nieuwe bloedvaten en de 
vermenigvuldiging van endotheel cellen. Het was al bekend dat het eiwit Esm1 verhoogd in 
de circulatie voorkomt tijdens preeclampsie in vergelijking met een gezonde zwangerschap. 
Hoewel in onze dierstudie dit gen verlaagd tot expressie kwam, en tijdens preeclampsie in 
mensen dit eiwit verhoogd in de circulatie aanwezig is, wijst het op een mogelijk belangrijke 
rol voor dit gen in de vasculaire (dys)functie tijdens preeclampsie.

Aangezien we directe effecten vonden in aorta-weefsel van preeclampsie ratten vergeleken 
met gezond zwangere ratten, vroegen we ons af of preeclampsie ook lange-termijn effecten 
veroorzaakt (9 weken postpartum). Om dit te onderzoeken hebben we ons in hoofdstuk 3 
gericht op lange-termijn effecten na experimentele preeclampsie op het hart. Hiervoor werd 
hetzelfde diermodel gebruikt als in hoofdstuk 2. Deze keer werden de dieren echter pas 9 
weken na de bevalling onderzocht en vergeleken met voormalig gezond zwangere dieren 
en vrouwelijke dieren die nooit zwanger zijn geweest. We onderzochten de expressie van 
genen die belangrijk zijn voor de hartfunctie en structurele aanpassingen binnen het hart. 
We onderzochten ook genen die eerder verhoogd tot expressie kwamen in de aorta tijdens 
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experimentele preeclampsie in hoofdstuk 2 (bijv. kaliumkanaalgenen [Kcnj3 en Hcn4] en Ttn, 
coderend voor titine). We vonden een verhoogde expressie van Kcnj3 zowel na experimentele 
preeclampsie als na gezonde zwangerschap in vergelijking met dieren die nooit zwanger 
zijn geweest en verhoogde Hcn4 na gezonde zwangerschap in vergelijking met dieren die 
experimentele preeclampsie gehad hadden en dieren die nooit zwanger zijn geweest. Dit 
geeft aan dat de kaliumkanalen kunnen veranderen, zowel na een gezonde zwangerschap 
of na preeclampsie in vergelijking met dieren die nooit zwanger zijn geweest. Om mogelijke 
structurele aanpassingen binnen het hart te onderzoeken, werden ook genen die coderen 
voor collageen onderzocht. Collageen is een belangrijk eiwit dat zorgt voor stevigheid van de 
extracellulaire omgeving. Collageen 1 staat bekend om zijn sterkte/kracht, terwijl collageen 
3 vooral bekend staat om zijn elasticiteit. Wij lieten een verhoogde verhouding van Col1a1/
Col3a1 zien zowel na experimentele preeclampsie als na gezonde zwangerschap in vergelijking 
met dieren die nooit zwanger zijn geweest. Dit kan wijzen op verhoogde stijfheid van het 
hart na zwangerschap ongeacht of het om een gezonde zwangerschap gaat of experimentele 
preeclampsie. Noemenswaardig is dat expressie van Myh7 (bekent als het myosine zware 
keten gen van de ventrikels) verhoogd was in het hart na gezonde zwangerschap in vergelijking 
met na preeclampsie en dat tevens het promotorgebied van dit specifieke gen een ander 
DNA-methyleringspatroon na gezonde zwangerschap in vergelijking met na experimentele 
preeclampsie had. Onze resultaten geven aan dat hartweefsel na experimentele preeclampsie, 
er epigenetisch anders uit ziet dan na een gezonde zwangerschap. Verder onderzoek is nodig 
om te bepalen of deze bevindingen ook bij mensen voorkomen en of deze bevindingen kunnen 
bijdragen aan een verhoogde gevoeligheid voor HVZ op latere leeftijd.

Om de resultaten uit de dierexperimenten te vertalen naar preeclampsie bij vrouwen, hebben 
we ons onderzoek vervolgd op cellulair niveau. Humane endotheelcellen en vasculaire gladde 
spiercellen werden geïncubeerd met plasma van patiënten met preeclampsie, plasma van 
vrouwen met een gezonde zwangerschap en plasma van niet-zwangere vrouwen (hoofdstuk 
4). Hierna werd gen expressie onderzocht van de geincubeerde cellen. We analyseerden 
genen, waarvan we eerder hebben gezien dat ze verschillend tot expressie kwamen in the 
aortas van ratten met experimentele preeclampsie vergeleken met ratten met een gezonde 
zwangerschap (incl. KCNA6, ESM1, ACTC1). We toonden aan dat het kaliumkanaal-gen 
KCNA6, dat sterk verhoogd was in de aorta’s van preeclampsie dieren, ook was verhoogd in 
endotheelcellen na plasma incubatie van preeclampsie patiënten in vergelijking met plasma 
incubatie van gezond zwangere vrouwen. Ook was de expressie van ESM1 sterk verhoogd in 
endotheelcellen na preeclamptische plasma-incubatie in vergelijking met plasma incubatie 
van gezond zwangere vrouwen. Zowel KCNA6 als ESM1 zouden dus een belangrijke rol kunnen 
spelen in de endotheel dysfunctie tijdens preeclampsie. We toonden ook een verhoogde 
expressie van CXCL8 (coderend voor het pro-inflammatoire cytokine CXCL8, ook bekend als IL-
8) na preeclamptische plasma-incubatie aan, wat ook door anderen is aangetoond. CXCL8 kan 
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dus een rol spelen in de pro-inflammatoire omgeving tijdens preeclampsie.
Tijdens preeclampsie zijn er veel circulerende factoren in het bloed uit balans. Preeclampsie 
wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door verhoogde concentraties van TNFα, sFlt-1, ATP en 
HMGB1. Wij onderzochten of deze factoren zouden kunnen bijgedragen aan de veranderingen 
in genexpressie (KCNA6, ESM1) van de endotheelcellen. Hier hebben we laten zien dat ATP 
en TNFα beide endotheelcellen activeren, dat ATP de expressie van zowel KCNA6 als ESM1 
beïnvloedt en dat TNFα de expressie van ESM1 en CXCL8 beïnvloedt. Dit geeft aan dat ATP 
en pro-inflammatoire cytokines zoals TNFα in het plasma van preeclampsie patiënten kunnen 
bijdragen aan de effecten van het plasma op endotheelcellen.
In hoofdstuk 2 werd aorta weefsel onderzocht. Naast endotheelcellen zijn vasculaire gladde 
spieren (VSMC) ook belangrijke cellen in de aorta. Hierom werden ook VSMC afkomstig van 
de humane aorta geïncubeerd met plasma van patiënten met preeclampsie en plasma van 
vrouwen met een gezonde zwangerschap. Daarna werd de genexpressie geanalyseerd van 
genen die verschillend tot expressie kwamen in het aorta weefsel van ons experimentele 
preeclampsie model in hoofdstuk 2 en waarvan bekend is dat deze genen tot expressie 
komen in spierfweefsel. We vonden een verhoogde expressie van ACTC1 na preeclampsie 
plasma-incubatie versus gezonde zwangerschap-plasma-incubatie. ACTC1 codeert voor alfa-
actine in de hartspier. Actine is een belangrijke cytoskelet-eiwit en vormt samen met myosine 
de basis van spiercontractie. Expressie van dit gen was ook verhoogd in de aorta van onze 
experimentele preeclampsie dieren in hoofdstuk 2. Vervolgens hebben we ook de expressie 
gemeten van genen die coderen voor andere vormen van actine en myosine. We lieten zien 
dat MYL6, ACTG2 en ACTA2 na preeclampsie plasma-incubatie in VSMC verhoogd tot expressie 
kwamen in vergelijking met incubatie met plasma van niet-zwangere vrouwen. De veranderde 
contractiele machinerie in deze VSMC kan een belangrijke bijdrage leveren aan vasculaire 
dysfunctie en hypertensie tijdens preeclampsie.
Om potentiële onderliggende mechanismes van veranderde gen expressie te onderzoeken, 
bekeken we de DNA-methyleringspatronen van het promotorgebied van de genen waarvan 
de expressie beïnvloed werd door het plasma van preeclampsie patiënten in endotheelcellen 
en VSMC. Er werden echter geen verschillen in DNA-methylering gevonden. De verschillende 
expressies van deze genen wordt dus niet gereguleerd door veranderingen in DNA-methylering. 

Naast de hierboven genoemde factoren (TNFα, sFlt-1, ATP en HMGB1) zijn er nog andere 
potentieel interessante componenten in het plasma van preeclampsie patiënten die het 
vaatstelsel kunnen beïnvloeden. In hoofdstuk 5 focussen we ons daarom op microRNAs. 
MicroRNA’s zijn kleine (~22 nucleotiden) niet coderende RNA’s die gen expressie kunnen 
verlagen. MicroRNA’s spelen een belangrijke rol in vele cellulaire processen. In hoofdstuk 
5 werden (precursor) microRNA-concentraties gemeten in plasma van vrouwen met 
preeclampsie, plasma van gezonde zwangere en van niet-zwangere vrouwen. Er werden geen 
verschillen gevonden in microRNA concentraties tussen gezonde zwangere en niet-zwangere 
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vrouwen. In plasma van vrouwen met preeclampsie waren er 26 (precursor) microRNA’s 
ontregeld in vergelijking met gezonde zwangerschap zoals miR-574-5p, miR-1972 and miR-
4793-3p. Vervolgens hebben we de miRNA’s die sterk waren toegenomen in concentratie 
tijdens preeclampsie verhoogd tot expressie laten komen in endotheelcellen. We toonden 
aan dat (miR-574-5p en miR-1972) de functie van endotheelcellen in vitro beïnvloeden. Het 
derde geteste miRNA, miR-4793-3p, had in vitro geen significante effecten op de functie 
van endoheelcellen. Onze data liet zien dat overexpressie van miR-1972 in endotheelcellen 
de vorming bloedvaten remt en overexpressie van miR-574-5p de wondgenezing negatief 
beïnvloedde en de proliferatie van endotheelcellen verminderde. Ook onderdrukte miR-
574-5p de expressie van de proliferatiemarker MKI67. Dit wijst op een anti-angiogeen 
potentieel van zowel miR-574-5p and miR-1972. Preeclampsie wordt dus gekenmerkt door de 
ontregeling van plasma microRNA’s, terwijl de sterk verhoogde miRNA’s tijdens preeclampsie 
een negatief effect hebben op de angiogene functie van endotheelcellen in vitro. MiRNA’s 
kunnen dus bijdragen aan de pathogenese van preeclampsie, door de angiogene functie van 
endotheelcellen te beïnvloeden.

Er zijn grote verschillen in zowel incidentie als ziektebeeld van HVZ tussen vrouwen en 
mannen. Deze verschillen resulteren in verschillende symptomen van HVZ en een andere 
leeftijd waarop HVZ ontstaan. Vrouwen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor hartfalen met een 
behouden ejectiefractie, terwijl mannen gevoeliger zijn voor hartfalen met een verminderde 
ejectiefractie. Vrouwen ontwikkelen ook pas op een latere leeftijd acute coronaire syndromen 
in vergelijking met mannen. Endotheelcellen spelen een belangrijke rol in de functie van 
het hart- en vaatstelsel. Om de verschillen tussen vrouwen en mannen te onderzoeken, 
bekeken we in hoofdstuk 6 of er al geslachts-specifieke verschillen gevonden kunnen worden 
in ‘jonge’ (foetale) endotheelcellen. Hiervoor hebben we de genexpressie van het hele 
genoom bestudeerd van zowel vrouwelijke als mannelijke humane foetale endotheelcellen. 
Deze endotheelcellen kwamen uit navelstrengen van gezonde zwangerschappen. De meeste 
verschillen in genexpressie tussen de geslachten betrof genen op de geslachtschromosomen (X- 
of Y-chromosoom). Met betrekking tot genen die zich niet op geslacht specifieke chromosomen 
bevinden, toonden we aan dat MMP12 (matrix metallopeptidase 12) en COL6A1 (collagen type 
VI alpha 1) in vrouwelijke endotheelcellen sterk verhoogd tot expressie kwamen. Aangezien 
zowel MMP12 als COL6A1 belangrijk zijn voor de vorming/afbraak van de extracellulaire 
matrix, is het mogelijk dat de extracellulaire matrix rond het vaatstelsel in het vroege leven 
verschilt tussen de geslachten. Als deze verschillen ook nog aanwezig zijn in het volwassen 
leven, kunnen ze bijdragen aan de verschillen tussen vrouwen en mannen in de incidentie 
en pathogenese van HVZ. Genexpressie van TRIM6 was juist verlaagd in vrouwelijke foetale 
endotheelcellen in vergelijking met mannelijke foetale endotheelcellen. De exacte functie 
van TRIM6 in endotheelcellen moet nog worden vastgesteld. Het bleek echter wel dat het 
percentage DNA-methylering in het promotorgebied van TRIM6 verhoogd was in vrouwelijke 
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versus mannelijke endotheelcellen. Dit suggereert dat de DNA-methylering mogelijk de 
belangrijkste regulerende mechanisme is achter de verschillen in expressie van TRIM6. Het feit 
dat we epigenetische verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke endotheelcellen ontdekten, 
impliceert geslachts-specifieke programmering van endotheelcellen. We veronderstellen dat 
deze vroege geslacht-specifieke verschillen in endotheelcellen kunnen bijdragen aan de sekse-
specifieke ontwikkeling van HVZ.

In dit proefschrift hebben we duidelijk aangetoond dat experimentele preeclampsie invloed 
heeft op de vasculaire genexpressie. Om dit naar de mens te vertalen, onderzochten we 
humane endotheelcellen en vasculaire gladde spiercellen na incubatie met plasma afkomstig 
van patiënten met preeclampsie en vonden we verschillen in genexpressie van genen die we 
eerder al gevonden hadden in het diermodel. Verder hebben we aangetoond dat factoren 
in het plasma van preeclampsie patienten de genexpressie en functie van endotheelcellen 
kunnen beïnvloeden. We lieten zien dat zowel experimentele preeclampsie als een 
gezonde zwangerschap lange-termijn effecten hebben op de genexpressie van het hart, 
en dat dit voor sommige genen kan worden gereguleerd door veranderingen in het DNA-
methyleringspatroon. Ten slotte lieten we zien dat er geslachtsspecifieke verschillen bestaan   
in foetale endotheelcellen, die voor sommige genen ook kunnen worden gereguleerd door 
geslachtsspecifieke verschillen in het DNA-methyleringspatroon.
We stellen meerdere en potentieel schadelijke mechanismen voor (bijv. verhoogde 
circulerende concentraties TNFα, ATP, miR-574-5p en miR-1972) waarin preeclampsie het 
hart- en vaatstelsel van de moeder kan beïnvloeden. Mogelijk kan dit ook helpen te verklaren 
waarom preeclampsie een verhoogde kans geeft op HVZ op latere leeftijd. We stellen ook 
mogelijke intrinsieke compensatiemechanismen voor (bijv. verhoogde kaliumkanalen) tijdens 
preeclampsie die verder zouden kunnen worden benut. Meer inzicht in deze mechanismes 
zouden nieuwe therapeutische mogelijkheden kunnen bieden om de ontwikkeling van HVZ 
specifiek bij vrouwen te voorkomen.
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