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Tijdens de zwangerschap ontwikkelt 6-25% van de vrouwen 
een hoge bloeddruk. Het is een van de meest voorkomende oorzaken 
van het overlijden of ontwikkelen van een ernstige handicap van 
de moeder. Deze hoge bloeddruk (hypertensie) kan in verschillende 
vormen bestaan: Chronische hypertensie (hypertensie al voor de 
zwangerschap aanwezig), zwangerschapshypertensie (hypertensie 
ontstaan in de zwangerschap), preeclampsie (hypertensie en eiwit 
in de urine, in de volksmond bekend als zwangerschapsvergiftiging) 
gesuperponeerde preeclampsie (preeclampsie bij een zwangere met 
chronische hypertensie), en eclampsie (epileptische aanval bij pre-
eclampsie).

Door de hoge bloeddruk kunnen verschillende organen aangetast 
worden, maar het meest gevreesd is hersenschade. Het risico hierop is 
vergroot bij alle vormen van hypertensie, maar het meest bij ernstige 
preeclampsie. De klachten (cerebrovasculaire complicaties) variëren 
van hoofdpijn en stoornissen in het gezichtsvermogen, epilepsie 
en veranderingen in bewustzijn tot hersenbloedingen. Hierbij is 
met name de achterzijde van de hersenen (parieto-occipitaal kwab) 
aangedaan. De exacte manier waarop preeclampsie deze klachten 
veroorzaakt is niet bekend, maar gedacht wordt dat de bloedvaten 
in de hersenen minder goed werken. Normaal is de doorbloeding van 
de hersenen (cerebrale circulatie) constant, ondanks veranderingen 
in de bloeddruk. Dit wordt de cerebrale autoregulatie genoemd. Dit 
mechanisme beschermt tegen het ontstaan van een hersenbloeding 
wanneer de bloeddruk stijgt, en beschermt tegen flauwvallen wanneer 
de bloeddruk daalt. Vrouwen met preeclampsie kunnen te maken 
krijgen met cerebrovasculaire complicaties terwijl hun bloeddruk 
niet heel hoog is.

De cerebrale autoregulatie kan worden bepaald door tegelijk de 
bloeddruk met een drukmeter op de vinger (arterial volume clamping) 
en de doorbloeding van het middelste bloedvat in de hersenen (de 
arteria cerebri media, met transcraniële Doppler) te meten. Dit wordt 
de autoregulatie index (ARI) genoemd. Deze methode wordt al veel 
gebruikt in onderzoek naar beroertes en hersenschade na ongelukken.

Hiernaast kan met de transcraniële Doppler ook de weerstand in 
de hersenvaten en de bloedstroomsnelheid op zich bekeken worden. 
Eerdere onderzoeken naar de cerebrale circulatie in preeclampsie 
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hebben laten zien dat de bloeddoorstroming of het bloedvolume in 
hersenen van vrouwen met preeclampsie verhoogd is. Daarnaast 
reageren de hersenvaten minder goed op verhoging van het CO2 in 
het bloed (wat er normaal voor zorgt dat de vaten wijder worden).

Het doel van het onderzoek in dit proefschrift was om de 
cerebrale autoregulatie van zwangere vrouwen die te maken krijgen 
met hoge bloedddruk te vergelijken met zwangere vrouwen die 
een normale bloeddruk hebben. Zoals gezegd wordt gedacht dat de 
cerebrale autoregulatie minder werkt bij vrouwen met preeclampsie, 
maar dat is nog niet in mensgebonden onderzoek aangetoond. Om 
te kunnen zien wat afwijkend is, moet eerst worden vastgesteld wat 
normaal is. Daarom werd ook onderzocht hoe de hersendoorbloeding 
en de autoregulatie gedurende de normale zwangerschap verandert, en 
of het op basis hiervan te voorspellen is of een zwangere preeclampsie 
zal ontwikkelen later in de zwangerschap.

Hoofdstuk 1 is een inleiding van het proefschrift. Hierin werden 
de verschillende vormen van hypertensie in de zwangerschap nader 
beschreven en werd de pathofysiologie van preeclampsie uitgelicht. 
Ook werd de methodiek van het bepalen van de autoregulatie index 
(ARI) en andere parameters van de cerebrale circulatie uitgelegd.

In hoofdstuk 2 werd het effect van het vorderen van de zwanger-
schapsduur op twee hersenvaten (arteria cerebri anterior (ACA) en 
arteria cerebri posterior (ACP)) onderzocht, de arteria cerebri media 
(ACM) was in dit kader al eerder onderzocht. Het onderzoek toonde 
aan dat de bloedstroomsnelheid in de voorste circulatie (ACA+ACM) 
afnam en in de achterste circulatie (ACP) juist toenam tijdens de 
normale zwangerschap. Dit kan wijzen op een redistributie van 
de hersendoorbloeding naar de achterste circulatie, en zou een 
verklaring kunnen zijn waarom dit gebied het meest kwetsbaar is 
bij preeclampsie en eclampsie.

Hoofdstuk 3 beschrijft de cerebrale autoregulatie in de tweede 
helft van de zwangerschap. De ARI bleek constant in deze periode, 
maar was vergeleken met niet zwangeren in de zelfde leeftijd wel 
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significant hoger. Dit verschil bleef aanwezig wanneer er voor het 
lagere CO2 gehalte gecompenseerd werd (Een lager CO2 geeft een 
beter werkende cerebrale autoregulatie en zwangere vrouwen hebben 
altijd een lager CO2).

De reden van deze veranderingen in de cerebrovasculaire cir-
culatie is niet duidelijk, maar is waarschijnlijk een combinatie van 
veranderingen in CO2, hormonen, cytokines en de zenuwen die zich 
rondom de bloedvaten bevinden. Het gevonden verschil tussen de 
voorste en achterste circulatie kan dan veroorzaakt zijn door een 
meer of mindere gevoeligheid voor deze veranderingen.

Verder onderzoek zal meer inzicht moeten geven in deze ver-
anderingen en het moment van veranderingen in de zwangerschap 
en na de bevalling. Deze informatie van het normale verloop kan 
helpen het abnormale, zoals bij hypertensie in de zwangerschap, 
beter te begrijpen.

In hoofdstuk 4 werd de cerebrale autoregulatie van zwangere 
vrouwen met preeclampsie vergeleken met gezonde zwangere vrouw-
en. De hypothese dat deze autoregulatie is aangedaan bij preeclampsie 
bleek te kloppen. Er was echter geen verband tussen de ARI en de 
bloeddruk zelf. Wel bleek dat de 3 patiënten met de laagste ARI 
allen chronische hypertensie, en dus gesuperponeerde preeclampsie 
hadden, waarvoor zij 2 of meer medicijnen nodig hadden om de 
bloeddruk te verlagen.

Naast de autoregulatie werden door middel van ademinhouden 
andere functies van de cerebrovasculaire circulatie in preeclampsie 
onderzocht. Het vasthouden van de adem zorgt, naast stijging van het 
arteriële CO2, ook voor veranderingen in bloeddruk, hartfrequentie 
en het autonome zenuwstelsel, welke op hun beurt weer de cerebrale 
circulatie beïnvloeden.

In hoofdstuk 5 werden veranderingen in de cerebrale bloed-
stroomsnelheid uitgedrukt in veranderingen in bloeddruk, cere-
brovasculaire weerstand (CVRi), critical closing pressure (CrCP) en 
resistance area product (RAP). Vervolgens werd de area under the 
curve (AUC) vergeleken met de normaalwaarden voor het adem 
inhouden.
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Hoewel de toename in stroomsnelheid en CO2 vergelijkbaar was 
in gezonde zwangere en zwangeren met preeclampsie, bleek de AUC 
voor de CVRi en RAP verschillend: een vroege, tijdelijke toename 
in CVRi en RAP was wel aanwezig bij de gezonde zwangeren, maar 
niet bij preeclampsie. Dit verschil wordt mogelijk veroorzaakt door 
een afgenomen sympathische of myogene cerebrale vasoconstrictie 
bij preeclampsie. Eenzelfde verschil is eerder gezien bij mensen 
met een beroerte. De metabole response tijdens deze relatief kleine 
stressepisode leek wel intact te blijven.

De autoregulatie in verschillende vormen van hoge bloeddruk 
in de zwangerschap werd verder onderzocht in hoofdstuk 6. De 
verminderde werking van de cerebrale autoregulatie in vrouwen 
met gesuperponeerde preeclampsie vergeleken met nieuw ontstane 
hoge bloeddruk en preeclampsie werd bevestigd. Maar ook de laatste 
groep had een significant lagere ARI vergeleken met de controle groep 
van zwangere vrouwen met een normale bloeddruk. Verder bleek 
dat vrouwen met zwangerschapshypertensie (dus zonder eiwit in de 
urine (proteïnurie)) een normale autoregulatie voor de zwangerschap 
hadden. Dit verschil tussen vrouwen met en zonder proteïnurie zou 
verklaard kunnen worden door het in meer of mindere mate aanwezig 
zijn van endotheeldysfunctie. Endotheel (een bedekkende laag cellen 
aan de binnenkant van onder andere bloedvaten) speelt een belang-
rijke rol bij de ontwikkeling van preeclampsie en is belangrijk voor 
een goed werkende autoregulatie. Endotheeldysfunctie is bijvoorbeeld 
ook aan de orde bij een beroerte of hartaanval.

In hoofdstuk 6 en 7 werden zwangeren met suikerziekte, over-
gewicht of chronische hypertensie vergeleken met een controle groep 
van gezonde zwangere vrouwen. Vrouwen met deze aandoeningen 
hebben namelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van pre-
eclampsie. De exacte reden hiervan is niet duidelijk, maar gedacht 
wordt dat het maternale endotheel is aangetast.

De ARI van zwangeren met suikerziekte (zowel type 2 diabetes 
mellitus als diabetes gravidarum (zwangerschapssuiker)) of over-
gewicht bleek echter niet veranderd. Dit kan mogelijk verklaard 
worden door goede therapietrouw met goede glucosewaarden en de 
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relatief korte duur van de aandoening in deze onderzoeksgroep. Het 
is bekend dat vrouwen met een slechte suikerregulatie en complicaties 
daarvan juist het hoogste risico op preeclampsie hebben.

Vrouwen met chronische hypertensie bleken echter wel een 
significant lagere ARI te hebben dan de controlegroep van gezonde 
zwangeren met een normale bloeddruk (hoofdstuk 6). De ARI in deze 
vrouwen was vergelijkbaar met die van vrouwen met preeclampsie. 
Er bleek geen verschil tussen vrouwen met en zonder medicatie 
hiervoor, en het verschil bleef bestaan wanneer vrouwen die later 
gesuperponeerde preeclampsie ontwikkelden werden uitgesloten.

In hoofdstuk 6 en 8 werd onderzocht of met behulp van trans-
craniele Doppler en berekening van de autoregulatie te voorspellen 
is welke zwangere vrouwen later in de zwangerschap preeclampsie 
zullen ontwikkelen. Hoewel preeclampsie of het verergeren ervan 
niet te voorkomen is, kan het opsporen van een hoog-risico groep 
leiden tot vroege diagnostiek en behandeling, wat de uitkomst van 
moeder en kind kan verbeteren.

In hoofdstuk 6 is een tweede analyse uitgevoerd om vrouwen 
te vergelijken die na de meting wel of niet preeclampsie ontwik-
kelden. Van de vrouwen in de controlegroep ontwikkelden 3 (10%) 
preeclampsie, en de ARI van deze vrouwen was niet verschillend van 
de vrouwen die geen preeclampsie ontwikkelden. Hetzelfde geldt 
voor vrouwen met zwangerschapshypertensie.

De ARI van vrouwen met chronische hypertensie die later 
gesuperponeerde preeclampsie ontwikkelden was echter wel al 
verlaagd op het moment van de meting. Deze ARI was vergelijkbaar 
met zwangere vrouwen die al gesuperponeerde preeclampsie hadden. 
Dit kan op twee manieren worden uitgelegd.

Ten eerste is het mogelijk dat veranderingen in cerebrale auto-
regulatie ontstaan voordat er klinische symptomen van de ziekte 
zijn opgetreden. Deze theorie wordt ondersteund door het feit dat de 
autoregulatie bij mensen van middelbare leeftijd en langer bestaande 
chronische hypertensie niet verandert. Daarnaast wordt momenteel 
veel onderzoek opgedaan naar de bloedwaarden van zogenaamde 
angiogene factoren. Deze kunnen in sommige gevallen 5 tot 10 weken 
voor het ontstaan van preeclampsie reeds aangetoond worden.
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Een tweede hypothese is dat de verlaagde ARI een indicatie is 
van al langere tijd bestaande endotheeldysfunctie, waardoor deze 
zwangeren gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van gesuperponeerde 
preeclampsie. Dit wordt ondersteund door het feit dat vrouwen 
met chronische hypertensie preeclampsie ontwikkelen bij kleinere 
verstoringen van de angiogene factoren in het bloed.

In deze studie zijn maar kleine groepen geanalyseerd; nieuwe 
grotere studies zijn nodig om dit nader te onderzoeken.

In hoofdstuk 8 werd transcraniële Dopppler gebruikt om de 
voorspellende waarde van de pulsatility en resistance index (RI en PI) 
van de arteria cerebri media voor de ontwikkeling van preeclampsie 
te analyseren. De RI en PI in het tweede trimester van laag-risico 
zwangeren leek inderdaad de latere ontwikkeling van preeclampsie 
te voorspellen. Dit was in overeenstemming met eerdere studies, 
waarin een verlaagde PI en RI was gezien, mogelijk wijzend op een 
hyperdynamische circulatie met toegenomen hartminuutvolume en 
verlaagde perifere weerstand. De vrouwen in deze studie ontwik-
kelden allemaal een relatief milde en late vorm van preeclampsie.

Een algemene discussie en conclusie zijn beschreven in hoofd-
stuk 9. Uit dit proefschrift blijkt dat bij een gezonde zwangerschap er 
sprake is van redistributie van de bloeddoorstroming in de hersenen 
van de voorste hersenkwabben naar de achterste. Dit zou kunnen 
verklaren waarom vrouwen met preeclampsie met name klachten 
hebben die passen bij de functies van de achterkwab, zoals het 
gezichtsvermogen. Daarnaast leidt de zwangerschap tot een verbeterde 
cerebrale autoregulatie van de arteria cerebri media.

Verder werd geconcludeerd dat zwangeren met preeclampsie 
een verstoorde cerebrale autoregulatie hebben. Ditzelfde gold, in nog 
ernstigere mate, voor vrouwen met gesuperponeerde preeclampsie. Bij 
zwangere vrouwen met chronische hypertensie is er ook sprake van 
een verstoorde autoregulatie, en met name bij de vrouwen die later 
in de zwangerschap gesuperponeerde preeclampsie gaan ontwikkelen. 
Zwangeren met suikerziekte, overgewicht of zwangerschapshyper-
tensie hebben daarentegen een autoregulatie welke vergelijkbaar is 
met gezonde zwangeren.
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Naast de autoregulatie bleek ook de cerebrovasculaire reactie op 
het inhouden van de adem afwijkend bij vrouwen met preeclampsie. 
Dit kan mogelijk wijzen op een verstoorde sympathetische of myo-
gene respons.

Tenslotte werd de mogelijke waarde van transcraniele Doppler 
voor het voorspellen van preeclampsie in een laag-risicogroep be-
schreven. Het proefschrift werd afgerond met enkele aanbevelingen 
voor toekomstig onderzoek.
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