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SAMENVATTING G 

Uitt vele onderzoeksresultaten blijkt dat het "circadiane systeem" een homeostatisch 
systeemm is dat de fysiologie en het gedrag van de mens tijdens diens hele ontwikkeling 
fundamenteell  beinvloedt. Men neemt al tijdens de zwangerschap circadiane ritmes in 
veell  maternale en foetale variabelen waar. Terwijl het belang van het maternale circadiane 
systeemm voor het tot stand komen van deze ritmes ondubbelzinnig vaststaat, staat de 
bijdragee van de foetus aan de waargenomen prenatale circadiane ritmes nog steeds ter 
discussie.. De studies in dit proefschrift waren gericht op het beantwoorden van de vraag 
off  (1) foetale circadiane ritmes in de humane zwangerschap 'endogeen' zijn, en (2) of 
kenmerkenn van circadiane ritmes veranderen onder invloed van de foetale conditie tijdens 
dee normale zwangerschap en bij een zwangerschap met intra-uteriene groeivertraging 
(IUGR).Wee hebben ons hierbij in het bijzonder gericht op circadiane ritmes in 
gecomputeriseerdee foetale hartslag parameters en de mogelijke implicaties daarvan op 
hett klinisch beleid bij "high risk" zwangerschappen. Daarnaast is de moederlijke invloed 
opp foetale biologische ritmes vóór en na de geboorte beschreven. Aangezien dit soort 
onderzoekk zich niet leent voor studies onder continue omgevingsomstandigheden 
hebbenn we bij de beschrijving van de ritmes geen onderscheid gemaakt tussen de term 
'circadiaan'' en 'diurnaal'. 

Hoofdstukk 1 geeft een overzicht van de literatuur over circadiane ritmes, speciaal gericht 
opp informatie over de ontwikkeling van circadiane ritmes in de perinatale periode, zoals 
diee verkregen is zowel uit vitro als in vivo studies bij dier en mens. Daarnaast werd de 
literatuurr over foetale hartslag registratie beschreven omdat dit tijdens de zwangerschap 
dee meest toegankelijke parameter is om informatie over foetale circadiane ritmes te 
verkrijgen.. De beschikbare chronobiometrische methoden voor het analyseren van 
circadianee ritmes zijn kort besproken, waarbij wij ons vooral hebben gericht op de 
Cosinor-analysee zoals wij die in dit proefschrift hebben toegepast. 
Inn hoofdstuk 2 is een interaktief computer programma beschreven dat speciaal 
ontworpenn werd voor de analyse van 24-uurs foetale hartslag registraties. Er wordt een 
mathematischee beschrijving gegeven van de de door Dawes en Redman ontwikkelde 
analysee algoritmes die alom gebruikt worden in de obstetrie. Kennis van toegepaste 
algoritmess kan tot een beter begrip van foetale hartslag parameters leiden bij clinici, die 
hunn beslissing vóór of tegen een electieve geboorte vaak baseren op foetale hartslag 
resultaten.. Op grond van de resultaten van een vergelijkende studie van analyse 
uitkomstenn van ons programma met het commercieel beschikbare Oxford 8002 Team 
CTGG analyse systeem, concludeerden wij dat ons programma goed voldoet voor de foetale 
hartslagg analyse in de kliniek. Daarnaast biedt onze software verschillende mogelijkheden 
voorr het veranderen van analyse parameters en het selecteren van stukken uit een 
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langdurigee registratie, wat grote voordelen heeft voor onderzoeks doeleinden. De 

diagnostischee nauwkeurigheid van de huidig beschikbare computer analyse sytemen is 

tenminstee zo goed als die van ervaren clinici. Voor verdere ontwikkelingen op dit gebied 

iss nauwe samenwerking tussen technici en clinici noodzakelijk. 

Inn Hoofstuk 3 wordt een discordante anencephale tweeling zwangerschap beschreven, 

diee bestudeerd werd om de hypothese te toetsen dat de foetale hersenen noodzakelijk 

zijnn voor de expressie van een circadiaan patroon in de hartslag. Wij vonden een duidelijk 

diurnaall  ritme in toetale hartslag in 3 normale tweeling zwangerschappen, terwijl 

dergelijkee ritmes niet aantoonbaar waren in de anencephale foetus ondanks een intact 

maternaall  circadiaan ritme. Deze bevindingen ondersteunden onze hypothese dat de 

toetaletoetale hersenen een cruciale rol spelen bij het tot stand komen van foetale circadiane 

ritmes.. Bovendien bevestigden deze resultaten het idee dat de aanwezigheid van diurnale 

ritmess in de foetale hartslag een teken van foetaal welbevinden kunnen zijn. 

Inn hoofdstuk 4 worden de resultaten gerapporteerd van een studie van 26 normale 

derdee trimester zwangerschappen, waarin de diurnale ritmes van verschillende 

gecomputeriseerdee foetale hartslag parameters en bewegingen werden gekwantificeerd. 

Hett doel van deze studie was niet alleen om vast te stellen of een goede foetale conditie 

altijdd samengaat met de aanwezigheid van diurnale ritmes, maar tevens om de normale 

referentiee waarden te bepalen om veranderingen in geval van pathologie vast te kunnen 

stellen.. De meerderheid van de toeten vertoonde een circadiaan ritme in basale hartslag 

(BHR),, terwijl er voor hartslag variabiliteit, acceleraties, en aktiviteit slechts sprake was 

vann een significant ritme in 30% tot 50% van de toeten. De afwezigheid van een diurnaal 

ritmee in sommige normale toeten zou goed verklaard kunnen worden door de 

aanwezigheidd van sterke ultradiane ritmes die de detectie van diurnale ritmes 

bemoeilijken.. De verschillen tussen individuele toeten zouden ook deels veroorzaakt 

kunnenn worden door de normale variatie in neurologische ontwikkeling. Op grond van 

dee sterke correlatie tussen de maternale en foetale hartslag ritmes concludeerden wij dat 

dee moeder waarschijnlijk de foetale circadiane ritmes stuurt of "entraineert". De 

aanwezigheidd van een positieve correlatie tussen de fasen van de diurnale ritmes in BHR 

enn Cortisol, en een negatieve correlatie tussen de fasen van BH Ren melatonine, gaf echter 

geenn uitsluitsel over de vraag of één van deze hormonen een "Zeitgeber" functie zou 

kunnenn hebben voor foetale diurnale ritmes. 

Hoofdstukk 5 was gericht op de bestudering van diurnale ritmes in foetale hartslag pa-

rameterss tijdens zwangerschappen met intra-uteriene groeivertraging (IUGR). Ten eerste 

werdd de mogelijke klinische relevantie van diurnale ritmes in foetale hartslag param-

eterss bepaald door de diurnale ritmes van 26 IUGR toeten te vergelijken met de data van 

266 normale zwangerschappen bestudeerd in hoofdstuk 4. De diurnale ritmes in BHR 

vann beide studiegroepen kwamen echter zeer goed overeen. Ritmes in acceleratie 

frequentiee (ACC) en short term variability (STV) varieerden binnen de IUGR groep 
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sterk,, wat verklaard zou kunnen worden door een fase-omkering van deze ritmes in 
sommigee foeten waarvan de conditie verslechtert. Door de grote spreiding in chrono-
biometrischee uitkomsten in IUGR kunnen er geen algemene aanbevelingen gedaan 
wordenn voor foetale hartslag bewaking op een bepaald tijdstip op de dag. Echter, in 
individuelee foeten kan een omkering van het diurnale ritme in ACC en STV foetale nood 
voorspellen. . 

Tenn tweede werd de rol van maternaal Cortisol als mogelijke "Zeitgeber" voor foetale 
diurnalee ritmes onderzocht door de foetale hartslag in 9 IUGR zwangerschappen te 
registrerenn voor en na betamethason toediening aan de moeder. Maternale en foetale 
hartslagg ritmes veranderden niet na betamethason toediening en waren in beide metingen 
sterkk aan elkaar gecorreleerd . Wij concluderen hieruit dat de hormonale functie van de 
bijnierr niet de belangrijkste maternale Zeitgeber kan zijn voor foetale circadiane ritmes 
inn het geval van IUGR. 

Inn het eerste deel van hoofdstuk 6 worden prenatale en postnatale ritmes in 15 prematuur 
enn dysmatuur geboren kinderen vergeleken. Hierdoor kon niet alleen informatie worden 
verkregenn over de aanwezigheid van een functionele biologische klok in het 3e trimester 
vann de zwangerschap, maar ook over de rol van maternale "Zeitgebers" voor de expressie 
vann zowel foetale als neonatale circadiane ritmes. De aanwezigheid van significante 
circadianee hartslag ritmes in de meerderheid van deze kinderen, die verpleegd werden 
inn een omgeving met zo min mogelijk "time-cues", ondersteunde het idee dat er een 
functionelee biologische klok aanwezig is tijdens de vroege ontwikkeling. Daarentegen 
kondenn onze data niet waarmaken dat de biologische klok al vóór de geboorte zou worden 
afgesteldd ("preset"). Fase verschillen tussen prenatale en postnatale ritmes varieerden 
vann -10 tot +10 uur, terwijl de fase in maternale en foetale hartslag ritmes voor de geboorte 
varieerdenn tussen -2 en +2 uur. Combinatie van deze resultaten wijst er eerder op dat de 
maternale-foetalee synchronisatie niet lijk t voort te duren tot in de postnatale periode. 
Inn het tweede deel van dit hoofdstuk werd onderzocht of premature geboorte en het 
daaropvolgendd ziekenhuis-verblijf mogelijk interfereert met de start van "doorslapen" 
("settling")) bij zuigelingen. Er werd echter eenzelfde ontwikkeling van circadiane 
slaappatronenn in a terme en prematuur geboren kinderen gevonden. Omgevings factoren 
zoalss het verzorgingsgedrag van de ouders en het geven van borstvoeding leken 
gerelateerdd te zijn aan het moment van doorslapen. 

Inn hoofdstuk 7 werd de klinische betekenis van kortdurende effecten van maternale 
voedingsinnamee en maternale betamethasone behandeling op de foetale hartslag 
geëvalueerd,, rekening houdend met de invloed van diurnale ritmes. De invloed van 
maternalee voedingsinname op de uitkomsten van gecomputeriseerde foetale harslag 
analysee werd bepaald in een gerandomiseerde "counterbalanced" studie. De conclusie 
wass dat het geen verschil maakt voor het bepalen van de foetale conditie ot de foetale 
harslagg meting in nuchtere toestand of na ontbijt wordt verricht. Als korte termijn effecten 
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vann maternale betamethason behandeling werden significante veranderingen in 

gecomputeriseerdee foetale hartslag parameters gevonden die al optraden binnen 12 uur 

naa de start van de behandeling. Deze veranderingen waren niet gerelateerd aan het mo-

mentt van de dag van meting, en dus niet toe te schrijven aan circadiane variatie. Negatieve 

effectenn hiervan op de bedreigde foetus kunnen niet worden uitgesloten. 

Uitt de verzamelde resultaten van onze studies zoals in hoofdstuk 8 besproken, conclu-

deerdenn wij dat de foetale hersenen bij lijken te dragen aan de expressie van diurnale 

foetalee hartslag ritmes. Op grond van onze bevindingen in foeten en prematuur geboren 

babiess wordt verondersteld dat er een functionele biologische klok in de humane foetus 

aanwezigg is die wordt gesynchroniseerd door de moeder. Deze matcrnaal-foetale 

synchronisatiee lijk t geen invloed meer te hebben in de postnatale periode. Cortisol, 

waarvann gedacht werd dat het één van de belangrijkste maternale "Zeitgebers" voor 

prenatalee ritmes zou zijn, lijk t uit onze waarnemingen geen cruciale rol te spelen bij het 

tott stand komen van foetale hartslag ritmes. Het lijk t aannemelijk dat er een overvloed 

vann mechanismen is die dienen voor foetale entrainment. Door de grote individuele 

verschillenn in waargenomen ritmes kunnen diurnale foetale hartslag ritmes op zichzelf 

niett beschouwd worden als teken van een goede foetale conditie. Echter, in individuele 

foetenn kunnen veranderingen in fase van diurnale ritmes in acceleraties (ACC) en short 

termm variability (STV) een eerste teken zijn van dreigende foetale nood. Door verdere 

verbeteringg van ambulante cardiotocografïsche apparatuur zou deze kennis over 

circadianee veranderingen klinisch kunnen worden toegepast voor de bewaking van "high 

risk'' zwangerschappen. De verklaring voor de waarneming dat veranderingen in ACC 

enn STV de eerste tekenen zijn van foetale verslechtering of hypoxie zou kunnen zijn dat 

hartslagg variabiliteit gevoeliger is dan de gemiddelde hartslag voor veranderingen in 

autonomee aktiviteit als compensatie van foetale hypoxie. 

Dee studies naar circadiane ritmes tijdens de zwangerschap in dit proefschrift waren 

speciaall  gericht op de foetale hartslag omdat dit de best toegankelijke parameter is in de 

humanee foetus, en ook omdat registratie van foetale hartslag klinisch belangrijk is bij de 

foetalee bewaking. Wij zijn ons ervan bewust dat de bevindingen van dit proefschrift 

geïnterpreteerdd moeten worden als resultaten van humaan onderzoek met alle daarbij 

behorendee beperkingen. Er werden verscheidene suggesties gedaan voor toekomstig 

onderzoekk om onze kennis van het humane circadiane systeem en de invloeden ervan 

opp foetale fysiologie en ziekten te vermeerderen. Alleen door groeiend inzicht in het zich 

ontwikkelendee humane circadiane systeem kan de circadiane biologie een factor van 

betekeniss kan worden in het klinisch beleid rond de geboorte, en hopelijk leiden tot 

verbeteringenn in de obstetric en neonatologie. 
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