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In dit proefschrift hebben we gepoogd een bijdrage te leveren aan de kennis over de 
moleculaire mechanismen die leiden tot de ontwikkeling van preeclampsie,  een van de meest 
ernstige en complexe syndromen binnen de obstetrie. Wanneer men een complexe aandoening 
onderzoekt, leert de ervaring dat het onwaarschijnlijk is dat slechts één enkel gen of één enkele 
factor gevonden wordt die verantwoordelijk is voor het ontstaan van die aandoening. Dit geldt 
in het bijzonder voor aandoeningen in de zwangerschap vanwege de interactie tussen de 
moeder, het kind en de placenta.  

Een andere moeilijkheid is dat de incomplete placentatie, de oorzaak voor het ontwikkelen 
van preeclampsie, zich voltrekt gedurende het eerste en begin tweede trimester van de 
zwangerschap. Placentamateriaal uit die placentatiefase is echter zelden beschikbaar voor 
onderzoek waardoor onderzoek in de periode dat de ziekte ontstaat vrijwel onmogelijk is.  

Maternaal bloed daarentegen is tijdens de gehele periode van zwangerschap eenvoudig 
beschikbaar. Naast de bestudering van placenta specifieke eiwitten zijn er recente aanwijzingen 
dat RNA van de placenta geïsoleerd kan worden uit maternaal bloed. In de toekomst biedt dit 
wellicht mogelijkheden om via die weg de ontwikkeling en het functioneren van de placenta 
tijdens de zwangerschap te bestuderen1. 

De validiteit van het sequencen van placentair RNA vanuit de maternale circulatie is momenteel 
nog onderwerp van discussie en de techniek was nog niet beschikbaar ten tijde van het begin 
van het onderzoek beschreven in dit proefschrift. Die methode maakt daarom geen deel uit van 
ons onderzoek. 

Wij hebben ons onderzoeksmateriaal verkregen uit de placenta direct nadat deze ‘geboren’ is  
en we hebben ons gericht op het transcriptoom van dit unieke orgaan in de zwangerschap 
gebruikmakend van de SAGE techniek (Serial Analysis of Gene Expression). Destijds was dit 
een techniek die, in tegenstelling tot RNA micro-array, relatief zonder bias in staat was de 
verschillende transcripten van een orgaan te beoordelen2. 

Het doel van dit proefschrift is om verder inzicht te krijgen in placentaire moleculaire 
mechanismen in het algemeen, in het geval van preeclamptische aandoeningen in het bijzonder 
en om nieuwe biomarkers voor preeclampsie te ontdekken. 

In Hoofdstuk 2 hebben we de literatuur op een rij gezet over de complexe etiologie van 
preeclampsie en HELLP-syndroom en een samenvatting gemaakt van de verschillende 
benaderingen die in de loop der tijd gebruikt zijn om een onderliggende genetische oorzaak 
aan te wijzen. Geen gemakkelijke opgave aangezien de pathofysiologie niet alleen afhankelijk 
is van de periconceptionele condities, de immunologie ter plaatse van de foetale- en maternale 
overgang in combinatie met het foetale en placentaire genotype maar ook van het vermogen 
van het maternale systeem om te gaan met de gevolgen van een zwangerschap. 

In Hoofdstuk 3 hebben we de rol van de vervanging van het aminozuur tyrosine (Y, wild 
type) door een histidine (H, mutant) op positie 153 van het STOX1 eiwit op het ontstaan 
van preeclampsie onderzocht en de daaraan tot dan toegekende betekenis betwist. Latere 
onderzoeken hebben de bestaande theorie over de rol van deze eiwit vervanging in het STOX1 
eiwit in relatie tot het ontstaan van preeclampsie eveneens in twijfel getrokken3,4.

Inmiddels is gebleken dat overexpressie van het wild type STOX1 eiwit in een choriocarcinoom- 
cellijn leidt tot een RNA-expressieprofiel dat erg lijkt op het RNA-expressieprofiel bij 
preeclampsie5. Dit gaat in de tegen de STOX1 publicatie waarin gerapporteerd werd dat een 
toegenomen methylering van het Y153H allel verminderde expressie van het STOX1 eiwit tot 
gevolg heeft met als resultaat het ontwikkelen van preeclampsie6. 

Een muismodel waarin wild type vrouwtjes paren met transgene mannetjes laat interessant 
genoeg hypertensie en proteïnurie bij de vrouwtjesmuizen zien al voordat implantatie goed en 
wel heeft plaatsgevonden7. Dat duidt er eerder op dat overexpressie in plaats van verminderde 
expressie van STOX1 een rol zou kunnen spelen in de pathogenese van preeclampsie. Vanuit 
het diermodel lijkt ook geconcludeerd te kunnen worden dat het foeto-paternale en niet het 
maternale genotype voor dit gen bepalend is voor het maternale fenotype in de zwangerschap. 
Dit is wederom in tegenstelling tot  de bevindingen van de initiële STOX1 publicatie8. 

Oplosbaar (‘soluble’) fms-like tyrosine kinase 1 (sFLT1) is geïdentificeerd in bloed als een eiwit 
dat overvloedig aanwezig is voor aanvang van en tijdens de klinische tekenen van preeclampsie. 
sFLT1 wordt voor het eerst genoemd in relatie tot de pathofysiologie van preeclampsie in 
20039. Betrokkenheid van deze factor is verder onderbouwd in een rat-model waarin bleek dat 
toediening van sFLT1 aan zwangere ratten leidt tot hypertensie en proteïnurie9. Waarschijnlijk 
speelt sFLT1 een rol in het functioneren van maternaal endotheel door het wegvangen van VEGF 
(‘vascular endothelial growth factor’)10. Vanuit kankeronderzoek weten we dat toediening van 
anti-VEGF-medicatie in mensen hypertensie en proteïnurie tot gevolg kan hebben11. Hoewel 
vaststaat dat sFLT1 een rol speelt in het ontstaan van preeclampsie, is klinische toepassing 
van deze factor in diagnostische of prognostische modellen tot op heden beperkt gebleken12. 
In 2009 werd bovendien duidelijk dat de precieze rol van sFLT1 complexer was dan gedacht 
doordat intussen een tweede13 (sFLT1_v2), een derde (sFLT1_v3) en een vierde (sFLT1_v4) 
isovorm van dit eiwit was ontdekt14-17. 

In Hoofdstuk 4 hebben we laten zien dat sFLT1_v1 niet placentaspecifiek is en dat in de 
menselijke placenta 80% van de FLT1 transcripten bestaat uit de tweede (sFLT1_v2) en niet 
de eerste isovorm. Wel zien we dat in zwangerschappen gecompliceerd door preeclampsie 
en intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) sFLT1_v1 relatief toeneemt ten opzichte van de 
andere varianten. Het feit dat sFLT1_v2 voornamelijk voorkomt in de placenta terwijl sFLT1_
v1 niet placentaspecifiek is, kan een verklaring zijn voor de ongunstige testkarakteristieken 
van prognostische modellen waarin gebruik wordt gemaakt van één antilichaam dat geen 
onderscheid kan maken tussen de vier verschillende isovormen van sFLT1. 

Omdat in preeclamptische placenta’s de ratio tussen sFLT1_v1 en sFLT_v2 veranderd is ten 
opzichte van de normotensieve situatie, zal een diagnostische test of prognostisch model 
dat gebruik maakt van twee antilichamen specifiek voor deze verschillende isovormen dit 
soort testen en modellen kunnen verbeteren. Hoewel onze bevindingen reeds in 2011 zijn 
gepubliceerd18 en het bestaan van een sFLT1_v2 antilichaam is beschreven in de literatuur19, is 
er tot op heden geen antilichaam specifiek voor sFLT1_v2 commercieel verkrijgbaar. 
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Naar analogie van de HELLP-specifieke signatuur beschreven door Buimer e.a. in 200720, 
hebben we een preeclampsie-specifieke signatuur willen ontwikkelen gebaseerd op placenta- 
specifieke genen die bij aanvang van ons onderzoek nog niet eerder in verband waren gebracht 
met preeclampsie. 

In Hoofdstuk 5 beschrijven we hoe uiteindelijk glucosidase bèta acid (GBA) werd geselecteerd 
uit 26 genen getest in placenta’s uit een tweetal cohorten van zowel preeclamptische als 
normotensieve zwangerschappen. Deficiëntie van GBA leidt tot de ziekte van Gaucher. 
Overexpressie van GBA in relatie tot humane ziekte is echter een niet eerder beschreven 
bevinding. 

Ondanks het feit dat GBA geselecteerd wordt in 403 van de 500 berekende ‘rondes’ door 
de computer en ondanks het feit dat zowel GBA mRNA als GBA eiwit verhoogd zijn in onze 
preeclamptische placenta’s, is gebruik van alleen GBA in toekomstige diagnostische testen niet 
heel waarschijnlijk. Dit komt omdat er een belangrijke overlap is in de spreiding van de waarden 
in de normale en preeclamptische groep. GBA zal mogelijk wel bruikbaar zijn in combinatie met 
andere prognostische markers. 

Het gebrek aan correlatie tussen GBA- en FLT1-expressie in onze micro-array data suggereert dat 
naast de aan hypoxie gerelateerde sFLT1-expressie ook andere netwerken een bijdrage leveren 
aan de pathogenese van preeclampsie. 

Zoals we hebben laten zien, correleert GBA expressie negatief met BMP4 (bone morphogenetic 
protein 4)-expressie in de menselijke placenta. 

Na behandeling met BMP4 kunnen humane embryonale stamcellen zich differentiëren in 
de richting van trophoblastcellen en laten ze invasieve eigenschappen zien. Na enige tijd 
produceren ze dan grote hoeveelheden humaan choriongonadotrofine (hCG), progesteron, 
placenta groei factor (PlGF) en placentair lactogeen21. Dit suggereert dat een verhoogde GBA-
expressie normale placentatie negatief kan beïnvloeden doordat het BMP4 signaal omlaag gaat. 

In Hoofdstuk 5 beschrijven we tevens een duidelijk geval van ‘bijvangst’ die het waard is nader te 
onderzoeken in relatie tot preeclampsie-onderzoek. We hebben gekeken naar regulatie van GBA 
in de placenta door transcriptiefactor TFEB. Tot onze verassing correleert TFEB negatief met GBA 
expressie in onze micro-array data waarin we 20 placentamonsters met de meest uiteenlopende 
GBA-expressie in preeclamptische placenta’s (n=10) en normotensieve placenta’s (n=10) hebben 
vergeleken. In een post-hoc analyse lijkt er een trend richting verlaagde expressie van TFEB in de 
preeclamptische placenta’s (p=0.06) (data niet gepresenteerd). 

Vanuit een muismodel is bekend dat Tfeb-/- muizenfoetus dood gaan halverwege de 
zwangerschap en dat ernstige defecten in de vascularisatie van de placenta zichtbaar 
zijn. Netwerkanalyse heeft deze transcriptiefactor aan het VEGF-netwerk verbonden22. Wij 
introduceren nu GBA als een mogelijk  nieuwe factor gerelateerd aan TFEB-expressie en 
placentaire vascularisatie. 

In Hoofdstuk 6 beschrijven we hoe we vier patiënten identificeerden met allen een niet eerder 
beschreven combinatie van HELLP-syndroom voorafgegaan door Intrahepatic Cholestasis of 
Pregnancy (ICP of zwangerschapscholestase). Analoog aan het mechanisme waarbij een LCHAD 

deficiënte baby en placenta in hun heterozygote moeder Acute Fatty Liver of Pregnancy (AFLP) 
en HELLP-syndroom veroorzaken23, hebben wij onderzocht of heterozygote veranderingen in 
genen die gerapporteerd betrokken kunnen zijn bij ICP, gerelateerd waren aan het specifieke 
genotype van die  genen in de placenta en het optreden van maternale ziekte. We hebben echter 
geen bewijs voor het ‘LCHAD-achtige ziektemodel’ gevonden in onze HELLP/ICP-patiënten. 

Omdat expressie van ABCB11, de belangrijkste galzuurtransporteur in de lever, verwaarloosbaar 
is in de menselijke placenta, besloten we de expressie van ABCG2 te bestuderen. Recent is 
beschreven dat ABCG2 in staat is galzuurtransport te verzorgen24. In Hoofdstuk 7 hebben we 
vastgesteld dat ABCG2 hoog tot expressie komt in de menselijke placenta, wel een factor 1000 
meer dan ABCB11. 

Verder beschrijven we dat ABCG2-expressie verminderd is in preeclamptische zwangerschappen 
die daarnaast gecompliceerd worden door het HELLP-syndroom. Zowel in normotensieve als 
in preeclamptische zwangerschappen blijkt dat het gehalte van galzuren (Total Bile Acids of 
TBA) in het maternale compartiment hoger is dan in het foetale compartiment. Dit fenomeen 
is echter meer geprononceerd bij preeclampsie. ABCG2-expressie in menselijke placenta is niet 
gecorreleerd aan het TBA-gehalte in maternaal bloed of navelstrengbloed. Dit suggereert dat 
placentaire ABCG2-expressie niet de oorzaak is van het verhoogde maternale TBA-gehalte. 

Het is verleidelijk te speculeren dat galzuren bijdragen aan de maternale endotheeldisfunctie 
en glomerulo-endotheliose in preeclampsie omdat zij in staat zijn schade te berokkenen aan 
levercellen in het geval van cholestatische leverdisfunctie25. In patiënten met primaire biliaire 
cirrose (dit ziektebeeld wordt gekarakteriseerd door cholestatische leverdisfunctie) wordt 
inderdaad het nefrotisch syndroom beschreven (zoals besproken in26). 

Vanwege het hogere gehalte aan TBA dat we vinden in het maternale, maar niet in het 
navelstrengbloed in geval van preeclampsie, is het de moeite waard om te onderzoeken of 
er een dosis-responsrelatie is vast te stellen tussen TBA en maternale endotheelschade in een 
experimentele setting. Vanuit de oudere literatuur is bekend dat het serum van preeclamptische 
patiënten cytotoxisch werkt op endotheelcellen27,28. Deze endotheelcellen werden geoogst 
vanuit de navelstrengvene en zijn derhalve foetaal van origine. Het gebruik van maternale 
bloedvaten, verkregen tijdens een keizersnede29 vanuit een biopt van het omentum majus 
(een peritoneale dubbelplooi die de buikorganen afdekt) zou dergelijke studies op maternale 
endotheelcellen mogelijk maken. 

Indien er een dosis-responsrelatie kan worden vastgesteld tussen TBA en endotheelschade, 
zou een gecontroleerd onderzoek overwogen kunnen worden waarin patiënten met vroege 
preeclampsie of HELLP-syndroom gerandomiseerd kunnen worden tussen behandeling 
met ursodeoxycholic acid (UDCA, een tertiair galzout) of een placebo. Bij een vroege 
zwangerschapsduur kan zelfs verlenging van 1 of 2 weken een klinisch relevant verschil 
in welzijn voor de neonaat opleveren. Vanuit de ICP-literatuur is bekend dat UDCA veilig 
kan worden toegediend na het eerste trimester van de zwangerschap30. UDCA is in staat de 
samenstelling van de verschillende galzuren en galzouten in de totale poel te veranderen en 
vervangt potentieel toxische primaire galzouten door minder toxische tertiaire galzouten31.
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Bovendien is bekend dat behandeling met UDCA de morphologie en functie van de placenta 
verbetert bij patiënten met ICP32,33. In de placenta van patiënten met ICP wordt een verhoogde 
mate van ‘syncytial knotting’ gezien32. ‘Syncitial knotting’ is tevens het morfologische kenmerk 
van de preeclamptische placenta34. Indien ‘syncytial knotting’ met daaropvolgend vrijkomen 
van placentair debris een oorzaak zou zijn en niet een gevolg is in de moleculaire sequentie die 
leidt tot het ontstaan van preeclampsie, lijkt behandeling met UDCA een logische optie om te 
verkennen. 

Of TBA-gehaltes in de normale zwangerschap hoger zijn in het foetale dan wel in het maternale 
compartiment is in diverse publicaties onderwerp van discussie, met tegengestelde uitkomsten. 
Zoals samengevat in35, is de heersende opvatting in de literatuur dat in de normale zwangerschap 
het  TBA-gehalte in het foetale compartiment hoger is dan in het maternale compartiment. 
De auteurs baseren hun conclusies echter op één enkele onderzoekspublicatie36 waarin 56 
legale abortus tot 24 weken, uitgevoerd door middel van curettage, zijn beschreven. Het lijkt 
uitgesloten dat uit dit materiaal het foetale van het maternale compartiment op een juiste 
manier is te scheiden. Daarom menen wij dat de uitkomsten van dat onderzoek niet concludent 
kunnen zijn voor de stelling dat het TBA-gehalte in het foetale compartiment hoger is dan in 
het maternale compartiment. Wij beschrijven significant lagere TBA-gehaltes in het foetale 
compartiment in zowel de normotensieve (n=52) als in de preeclamptische zwangerschappen 
(n=31). Verder beschrijven we dat TBA-gehaltes in arterieel en veneus navelstrengbloed van 
22 normotensieve zwangeren niet statistisch significant verschillen. In een recente publicatie 
betreffende 15 normotensieve zwangeren zonder ICP wordt beschreven dat in nuchtere 
monsters het TBA-gehalte lager is in het maternale compartiment37. Overigens hebben zij wel 
dezelfde bevinding gedaan dat TBA-gehaltes tussen arterieel en veneus navelstrengbloed niet 
verschillen. 

In het hierna volgende stuk worden bevindingen uit de Hoofdstukken 5 en 7 verbonden. 

In Hoofdstuk 5 beargumenteren we dat de verhoogde placentaire GBA expressie bij 
preeclampsie waarschijnlijk een verhoogde cel ‘turnover’ reflecteert, aangezien ‘enrichment’ 
analyse (met behulp van ‘KEGG pathway’) van de 158 genen die correleren met GBA-expressie 
samengaat met een lysosomale functie van GBA. 

Glucocerebrosidase is het enzym dat verantwoordelijk is voor de uiteindelijke afbraakstap van 
glucosylceramide in glucose en ceramide die plaatsvindt in de lysosomen38. In vitro laten MCF-
7-cellen met geforceerde expressie van GBA verhoogde ceramidewaarden zien39. Daarom kan 
ceramide als een nieuwe kandidaat gezien worden in de zoektocht naar factoren in de maternale 
circulatie die bijdragen aan de maternale endotheeldisfunctie40 bij preeclampsie, aangezien het 
bekend is dat ceramide betrokken is bij apoptotische processen41. 

Echter GBA is tevens in staat tot een mechanisme dat bekend staat als ‘transglycosylering’ 
waarbij het bijproduct van de ene enzymatische reactie (in dit geval glucose) gebruikt wordt 
in een volgende enzymatische reactie (in dit geval glycosylering van een molecuul). Door 
dat mechanisme worden energievoorraden in de cel optimaal benut. In het geval van GBA 
is bekend dat overexpressie in humane fibroblasten leidt tot een verhoogde cholesterol-

glycosyleringsactiviteit42. Dit werd bevestigd door een cellijn te gebruiken afkomstig van type 
2-Gaucher patiënten waarin de cholesterol-glycosyleringsactiviteit zeer laag was maar dat 
overexpressie van GBA deze activiteit weer herstelde42. 

Aangezien galzuren moleculen zijn die vanuit cholesterol gesynthetiseerd worden, kan 
men hypothetiseren dat ook galzuren en galzouten als substraat kunnen dienen in dit 
transglycosyleringsfenomeen. Er is minimaal bewijs dat galzouten inderdaad worden 
getransglycosyleerd door GBA waardoor ze minder toxisch worden. Ongeveer 30 jaar geleden 
werd een glycosyltransferase met een moleculair gewicht van ongeveer 56 kD beschreven 
die verantwoordelijk was voor de glycoside-conjugatiestap van galzuren in de mens43. Het 
moleculair gewicht van GBA is 59 kD. 

Er konden geen publicaties worden gevonden die beschrijven wat de subcellulaire lokalisatie is 
van galzuren en galzouten in de placenta, in rat hepatocyten echter is galzuur glycosyltransferase 
activiteit gelokaliseerd in gepurificeerde lysosomen44. 

We hebben in Hoofdstuk 5 aangetoond dat GBA in de trophoblastcellen van de placenta 
gelokaliseerd is in lysosomen aangezien aankleuring resulteert in een cytoplasmatisch gestippeld 
patroon. Dus wellicht is GBA verantwoordelijk voor het glycosyleren van galzuren en galzouten 
in de placenta waardoor deze ze minder toxisch worden en makkelijker uitgescheiden kunnen 
worden. Indien dit mechanisme van lysosomale transglycosylering van galzuren en galzouten 
door GBA inderdaad kan worden aangetoond in de menselijke placenta, zou dit een alternatief 
mechanisme kunnen zijn in het verwerken van placentaire galzuren en galzouten. Dit zou 
dan een verklaring kunnen zijn waarom placentaire ABCG2-waarden niet correleren met TBA-
gehaltes in zowel de maternale als de foetale circulatie. Wij menen daarom dat het belangrijk is 
om te onderzoeken of transglycosylering van toxische primaire galzuren en galzouten door GBA 
plaatsvindt in de humane placenta. 

Verhoogde GBA expressie in de preeclamptische placenta zal dan mogelijk een compensatoir 
mechanisme van de placenta vertegenwoordigen omdat de hoeveelheid galzuren bij 
preeclampsie is toegenomen. 

De daaropvolgende verwachte verhoging van de ceramidehoeveelheden zal lang getolereerd 
worden aangezien de ceramidehomeostase strak gereguleerd is45, maar dit zal op een 
gegeven moment betekenen dat het systeem overspoelt raakt door ceramide dat vanuit de 
placenta wordt vrijgemaakt. Dit kan in potentie een rampzalig effect hebben op het maternale 
endotheelsysteem met het klinische syndroom preeclampsie tot gevolg. 

Voortbordurend op het werk als beschreven in dit proefschrift is het van groot belang dat 
toekomstige onderzoeksvragen zich zullen richten op de exacte functie van GBA in de placenta, 
de betekenis van het aanwezig zijn van bovenmatig veel ceramide in de maternale circulatie bij 
preeclampsie en op de effecten van ceramide en galzouten op de maternale endotheelcellen. 
Aldus kunnen wellicht de mechanismen achter de endotheeldisfunctie bij preeclampsie 
verklaard worden. Een volgende stap kan het uitvoeren van een gerandomiseerd onderzoek 
zijn waarin UDCA wordt gebruikt om een preeclamptische zwangerschap op een ‘veilige’ manier 
te verlengen wanneer dit klinisch gewenst is, teneinde het translationele werk als beschreven in 
dit proefschrift klinisch toepasbaar te maken. 
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