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Chapter 9 

Summary and conclusions 
The HELLP syndrome and preeclampsia are important causes of perinatal and maternal 

mortality and morbidity. The established disease is characterized by a disturbance of the 

maternal circulation with contracted plasma volume, low cardiac output and high systemic 

vascular resistance. The mechanism underlying these hemodynamic observations remains 

unclear. While increased sensitivity to pressors, reduced plasma volume, altered proximal 

renal tubular function and activation of the coagulation cascade antedate hypertension, it 

is possible that hypertension may not be central to the pathogenesis of preeclampsia.1 

Moreover 15 percent of the HELLP patients do not have hypertension. It is thought that 

central to the pathophysiology of preeclampsia is a defective placentation in which the 

trophoblast fails to induce a physiologic dilatation and remodeling of spiral arteries. The 

resulting placental hypoperfusion leads to the release of a hypothetical factor which mediates 

endothelial cell dysfunction and end-organ damage. Probably the defective placentation is 

the result of immunologic, genetic or vascular mediated factors.23 Prevention of 

preeclampsia and HELLP syndrome is not yet possible, although a randomized controlled 

trial of ketanserin and aspirin, aimed at preventing preeclampsia, has shown an association 

between the addition of ketanserin to aspirin and a decrease in the number of cases of 

preeclampsia and severe hypertension in a selected population. Moreover, pregnancy 

outcome among patients with mild to moderate midtrimester hypertension was improved.4 

No randomized trial demonstrated a favourable effect of low-dose aspirin, salt restriction, 

calcium supplements, diuretic therapy or fish oil for prevention of preeclampsia.5 6 

The aim of the thesis as outlined in Chapter 1, is to answer five questions: 

Chapter 2 focuses on the first question: 

What is the clinical course of the (H)ELLP syndrome during temporizing management? 

Does this management increase maternal risk? 

The clinical progress and maternal outcome of all women admitted to the Academic Medical 

Center in Amsterdam between 1984 and 1996 with (H)ELLP syndrome and a live fetus in 

utero on admission were described. Patients without established hemolysis (LDH > 600 U/ 

L) were defined as having ELLP syndrome. The patients were treated by temporizing 

management. The predominant indication for terminating pregnancy was fetal distress or 

fetal death. Nearly all serious maternal complications took place at the onset of the 

syndrome. Serious maternal morbidity occurred more often in cases of HELLP than in 

cases of ELLP syndrome. Fetal distress and the need to deliver were more frequent in the 



presence of serious maternal morbidity. Sixty-two percent of the patients were delivered 

more than three days after admission. In these women deterioration of all relevant laboratory 

results occurred in 11 %, stabilization in 48% and improvement in 41%. After seven days 

51% of the patients were undelivered; only 2% of these patients showed deterioration of 

all relevant laboratory results, 29% stabilization and 69% improvement of all relevant 

laboratory results. Only one other large study described prolongation in HELLP pregnancies. 

In 128 patients with HELLP syndrome complete antepartum resolution of the HELLP 

syndrome including normalization of liver enzymes occurred in 55 out of 106 patients who 

did not deliver within 48 hours.7 These patients were managed by plasma volume expansion. 

From our study it can be concluded that during temporizing management without plasma 

volume expansion also improvement of the (H)ELLP syndrome occurs. We do not deny 

that (H)ELLP syndrome can be very dangerous for the mother; our study has demonstrated 

that the syndrome can develop very rapidly and that the severity of complications is mostly 

determined during the onset of the syndrome. Appropriate medical treatment for the 

dangerous symptoms of extreme hypertension and seizures should be administered 

urgently. Our study does not support the general recommendation for immediately 

termination of pregnancy in patients with (H)ELLP syndrome when fetal condition is 

satisfactory. It is unlikely that a more aggressive approach would have reduced maternal 

mortality or morbidity. 

Chapter 3 focuses on the second question: 

Which factors contribute to adverse perinatal outcome after severe preeclampsia and 

HELLP pregnancy? 

We did not observe differences in maternal and perinatal outcome in patients with HELLP 

syndrome in comparison with patients with preeclampsia without HELLP syndrome, who 

were treated with temporizing management without volume expansion. The gestational age 

at the onset of the HELLP syndrome and the severity of hypertension, as expressed by the 

need of antihypertensive treatment, were the best predictors of adverse perinatal outcome. 

It has been estimated that the incidence of the HELLP syndrome is approximately 20% of 

cases of severe preeclampsia, but the exact incidence may well be different as the syndrome 

may not be recognized due to the varying expression of the HELLP syndrome and the use of 

different definitions.8 Abnormal relevant laboratory results did not contribute to adverse 

perinatal outcome. Our findings were confirmed in January 1999 when Abramovici and Sibai 

reported that in cases of severe preeclampsia, neonatal morbidity and death were related to 

gestational age rather than to the presence or absence of the HELLP syndrome.9 
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Chapter 4 addresses the third question: 

Is hemodynamic temporizing treatment with plasma volume expansion preferable to 

temporizing treatment without plasma volume expansion in severe preeclampsia? 

Maternal and perinatal results of temporizing management with and without plasma volume 

expansion in patients with severe preeclampsia were compared in a retrospective case-

control study in two teaching hospitals. Only untreated nulliparous preeclamptic women 

with a gestational age below 35 weeks on admission were included. The study group was 

treated by hemodynamic temporizing management (plasma volume expansion), the control 

group was treated without plasma volume expansion. On admission fifteen patients in the 

study group and eleven patients in the control group had the HELLP syndrome. During 

prolongation of pregnancy in the study group six patients developed the HELLP syndrome, 

in the control group three patients. In both groups the median prolongation of pregnancy 

was 10-11 days. Severe maternal morbidity was low in both groups, maternal mortality did 

not occur. Perinatal mortality was different between the study group (7.1 %) and the control 

group (14.3%), but survival without major handicap at the age of 1.5 years was equal in 

both groups (88% versus 86%). The number of growth-retarded children in the study group 

was significantly smaller than in the control group, which could be caused by selection 

bias; the reason for referral to the two hospital departments could have been different. 

From the results of this study it can not be concluded that temporizing management with 

plasma volume expansion is superior to temporizing management without plasma volume 

expansion. 

Chapters 5,6 and 7 address the fourth question: 

Is the prevalence of risk factors for venous and arterial disease increased in women with a 

history of severe preeclampsia and/or HELLP syndrome? 

Chapter 5 demonstrates a high prevalence of hemostatic abnormalities, associated with 

increased thrombotic risk, in women with a history of severe preeclampsia. A total of 345 

women with a history of severe preeclampsia were investigated at least three months post 

partum for the presence of activated protein C resistance and the associated factor V 

mutation, hyperhomocysteinemia and anticardiolipin antibodies. The control group consisted 

of sixty-seven healthy women with a history of uncomplicated pregnancies only. Activated 

protein C resistance was detected in 11.3% of the patient group and in 1.5% of the controls 

( p=0.025). Only half of these women had the factor V mutation. Hyperhomocysteinemia 

was present in 12.1% of all patients as compared to 4.5% in control subjects (p=0.115). 



Anticardiolipin antibodies were observed in 20.9% of the patients, while these antibodies 

were found in 7.5% of the control subjects (p=0.016). The prevalence of these abnormalities 

was 1.5 to 2 times higher in patients who delivered before 28 weeks, as compared to 

patients who delivered after 28 weeks. Hemostatic abnormalities, associated with an 

increased risk of thrombosis were present in approximately 40% of women with a history 

of severe preeclampsia, which was almost four times higher than in control subjects. There 

were no differences in the prevalence of the studied coagulation indices between women 

with a history of preeclampsia, HELLP syndrome or eclampsia. The mechanism by which 

the presence of prethrombotic abnormalities contributes to the development of preeclampsia 

is unknown. The promotion of local microthrombosis in the developing uteroplacental 

arteries may possibly induce endothelial cell dysfuction. No differences of birth weight 

were observed between the infants of women with or without underlying disorders. Perinatal 

death was more frequent in women with activated protein C resistance than in those without 

activated protein C resistance (odds ratio 2.6, 95% CI 1.0-6.6). Moreover, in women with 

anticardiolipin antibodies, perinatal death was more frequent than in women without 

anticardiolipin antibodies (odds ratio 2.0, 95% CI 0.95-4.2). Women with or without the 

other abnormalities had similar perinatal mortality rates. Women with a history of severe 

preeclampsia should be evaluated for the presence of thrombotic disease because such 

disorders could have implications for general health, including the risk of venous thrombo

embolism associated with gestation or use of oral contraceptives. It remains to be 

demonstrated in a controlled trial whether treatment with heparin of women with hemostatic 

abnormalities will improve the perinatal outcome in subsequent pregnancies. 

Chapter 6 presents the prevalence of prothrombin 20210 G-A mutation and factor V Leiden 

mutation in women with a history of severe preeclampsia and (H)ELLP syndrome. These 

specific mutations are the most prevalent thrombotic genetic risk factors and are associated 

with venous thromboembolism, myocardial infarction and cerebral-vein thrombosis. Several 

publications report a relation between factor V Leiden mutation and preeclampsia or 

pregnancy loss. The prothrombin 20210 G-A mutation in relation to complications of 

pregnancy was described only twice1011 In the first study the prothrombin mutation was 

seen to be significantly more frequent in women with abruptio placentae and fetal growth 

retardation, than in those with severe preeclampsia. Fetal outcome was not descibed in 

this study. The second study focused on thrombophilic disorders and fetal loss. The 

frequency of prothrombin 20210 G-A mutation was not increased in women with late fetal 

loss. We investigated 114 women with a history of preeclampsia or (H)ELLP syndrome at 

a minimum of 3 months post partum for the presence of the prothrombin 20210 G-A mutation 
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and the factor V Leiden mutation. Women were interviewed by questionnaire to obtain 

information about their personal and family history. Seven of 114 women (6.1%) had at 

least one mutation. One woman carried both mutations. This is comparable with the 

prevalence of these mutations in the Dutch population in general. The odds ratio that 

carriers with previous preeclampsia will develop thromboembolism was 22 (95% CI 1.7-

303). Perinatal mortality was not significantly higher in women with preeclampsia with 

either mutation (odds ratio 1.5 (0.2-9.5)). We conclude that prothrombin 20210 G-A mutation 

and factor V leiden mutation are associated with thrombotic risk, but most likely not with 

perinatal mortality in patients with severe preeclampsia or (H)ELLP syndrome. 

Chapter 7 describes the relation of lipoprotein (a), atherosclerosis and preeclampsia. A 

high concentration of lipoprotein (a) is associated with atherosclerotic disease. Atheroma 

may develop in spiral arteries in both preeclamptic and normal pregnancies, but is much 

more common in preeclampsia, particularly in the decidual segments. The hypothesis was 

that a high concentration of lipoprotein (a) is associated with the development of 

preeclampsia. We studied 40 women with a history of preeclampsia, 35 women with a 

history of (H)ELLP syndrome and 67 healthy control subjects with a normal obstetric history. 

Lipoprotein (a) levels were measured at a minimum of ten weeks post partum. There was 

a statistically significant higher prevalence of abnormal levels of lipoprotein (a) in women 

with a history of preeclampsia (33%) in comparison with women with a history of (H)ELLP 

syndrome (9%) and with the control group (10%). No differences of gestational age or 

birth weight were observed between women with normal and women with elevated 

lipoprotein (a) levels. The observation that abnormal lipoprotein (a) levels were significantly 

more frequent in women with a history of preeclampsia without (H)ELLP syndrome than in 

those with a history of preeclampsia with (H)ELLP syndrome could implicate a different 

etiology for preeclampsia with and without (H)ELLP syndrome. However these findings 

must be confirmed prospectively before further conclusions can be drawn. We discovered 

that a history of preeclampsia and spontaneous abortion was associated with elevated 

lipoprotein (a) levels as a post-hoc finding. Whether spontaneous abortion or recurrent 

abortion and high levels of lipoprotein (a) are related remains to be demonstrated. 

Chapter 8 provides the answer to the fifth question: 

What is the risk of recurrence in subsequent pregnancies of women with a history of (H)ELLP 

syndrome and what are the consequences later in life? 

Earlier reports have concluded that women with a history of severe preeclampsia developing 



in the second trimester should be considered at increased risk of severe preeclampsia in 

subsequent pregnancies and at increased risk of chronic hypertension. Various studies 

reach different conclusions about the risk of recurrence of the (H)ELLP syndrome. The 

aim of our study was firstly to assess the risk of recurrence of the (H)ELLP syndrome and 

hypertensive disorders in subsequent pregnancies and secondly to assess a possible 

relation between the risk of recurrence and the personal medical history and family history 

of women with a history of (H)ELLP syndrome. A questionnaire regarding general health 

history and obstetric and family history was sent to 125 women with a history of (H)ELLP 

syndrome. Two women had died at respectively half a year and one year after the index 

pregnancy; 116 (94%) of the remaining 123 women responded. The median age of the 

group was 36.0 years at completion of the questionnaire, the median interval after the 

index pregnancy was 5.7 years (3-12.9). Nine women (8%) were receiving treatment for 

hypertension, which is 3 times more frequent when compared with a female Dutch reference 

population 20-40 years of age. One woman developed diabetes mellitus. Two women had 

venous thrombosis post partum, one of these women developed another venous thrombosis 

unrelated to pregnancy. Twenty-one (18%) women were treated for psychological problems 

after the index pregnancy. Thirty-nine (34%) women refrained from further pregnancy. In 

29% of the first subsequent pregnancies after the index pregnancy, the pregnancy was 

complicated by gestational hypertension, but only 2% of the women suffered from (H)ELLP 

syndrome. However, birth weight was on average 1385 grams higher and gestational age 

at delivery 5 weeks longer in the first subsequent pregnancy, compared to the index 

pregnancy, irrespective of recurrence of gestational hypertension. A family history of 

cardiovascular disease or preeclampsia was common in the total group; however this did 

not influence the recurrence rate. Multiparity, low gestational age at delivery and low birth 

weight in the index pregnancy and the use of aspirin during the first subsequent pregnancy 

significantly increased the risk of recurrence of gestational hypertension in the first 

subsequent pregnancy. 

Pregnancy may be regarded as a screening test for the occurrence of chronic hypertension, 

cardiovascular disease, venous thromboembolism and diabetes mellitus later in life. Women 

with a history of preeclampsia and/or (H)ELLP syndrome appear to have more health 

problems when compared to other women of the same age. These women are at increased 

risk of developing psychosocial problems. 
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Implications for future research 
Temporizing management in severe preeclampsia and HELLP syndrome has been carried 

out in two different ways, namely with and without plasma volume expansion eventually 

combined with pharmacological therapy. The strategy with plasma volume expansion is often 

referred to as the invasive strategy because of the need for invasive hemodynamic monitoring 

by means of a Swan-Ganz catheter in order to measure central venous and pulmonary 

capillary wedge pressures. It is thought to improve placental perfusion and fetal condition. 

Presently no evidence from randomized trials is available to compare both strategies. In the 

near future the PETRA study (PreEclampsia TRial Amsterdam) will provide us with information 

about temporizing management strategy with or without plasma volume expansion by 

randomizing patients with severe preeclampsia between 28-34 weeks' gestation. 

The prevalence of risk factors for venous and arterial disease is increased in women with 

a history of preeclampsia and/or (H)ELLP syndrome, but also in women with other 

complications of pregnancy.12 It remains to be demonstrated if treatment with heparin of 

these women in subsequent pregnancies will improve perinatal outcome in subsequent 

pregnancies. For this reason a multicenter trial (FRUIT) will carried out in the near future. 

The search for unknown factors must continue. 

The association between high levels of lipoprotein (a) and a history of severe preeclampsia 

as observed in our study, chapter 7, deserves further research. Because data on changes 

of lipoprotein (a) during pregnancy are not available, it is worthwhile to monitor lipoprotein 

(a) levels in each trimester of pregnancy. The possible relation between high levels of 

lipoprotein (a) and spontaneous or recurrent abortion also deserves further research. 

Women with a history of (H)ELLP syndrome seem to have psychological problems after 

their pregnancy, moreover 34% refrain from further pregnancy. The psychological impact 

of the experience of suffering from (H)ELLP syndrome on women deserves more attention. 

Women with a history of (H)ELLP syndrome are at risk of chronic hypertension, cardio

vascular disease, venous thromboembolism and diabetes mellitus. The high incidence of 

preeclampsia and (H)ELLP syndrome and its association with other diseases makes the 

need for further research important. Afterall, prevention of diseases is the best cure. 



Samenvatting en conclusies 
Het HELLP syndroom en preëclampsie zijn belangrijke oorzaken van perinatale en 

matemale mortaliteit en morbiditeit. Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door een stoornis 

van de matemale bloedsomloop met verminderd plasmavolume, lage cardiac output en 

een hoge perifere vaatweerstand. Het onderliggende mechanisme hiervan is nog steeds 

onduidelijk. Hoewel verhoogde gevoeligheid van drukreceptoren, verminderd plasma

volume, veranderde proximale niertubulusfunktie en aktivatie van de stollingscascade vooraf 

gaan aan de hypertensie, is het toch mogelijk dat hypertensie niet centraal staat in de 

Pathogenese van preëclampsie.1 Bovendien heeft 15 % van de HELLP patiënten geen 

hypertensie. Men veronderstelt dat een gestoorde placentatie, waarin de trofoblast geen 

fysiologische dilatie en remodellering van de spiraalarteriën bewerkstelligt, centraal staat 

in de pathofysiologie van preëclampsie. Dit resulteert in een onderperfusie van de placenta, 

hetgeen leidt tot het vrijkomen van een hypothetische factor, die initieert tot endotheel-

celdisfunctie en beschadiging van eindorganen. Waarschijnlijk is de gestoorde placentatie 

het resultaat van immunologische, genetische en vasculaire gemedieerde factoren.23 

Preventie van preëeclampsie en HELLP syndroom is nog niet mogelijk, alhoewel een 

gerandomiseerd, onderzoek met ketanserine en aspirine ter voorkoming van preëclampsie, 

een relatie liet zien tussen het toevoegen van ketanserine aan aspirine en een daling in 

het aantal preëclampsieën en ernstige hypertensie in een geselekteerde populatie. 

Bovendien was de zwangerschapsuitkomst van patiënten met milde tot matige midtrimester 

hypertensie verbeterd.4 Geen eén gerandomiseerde studie heeft een gunstig effect kunnen 

aantonen van een lage dosis aspirine, zoutbeperking, calcium tabletten, plaspillen of visolie 

ter preventie van preëclampsie.5 6 

Het doel van dit proefschrift, zoals geformuleerd in hoofdstuk 1, is het beantwoorden van 

5 vragen: 

Hoofdstuk 2 richt zich op de eerste vraag: 

Wat is het klinische beloop van het (H)ELLP syndroom met een afwachtend beleid? Is het 

moederlijke risico hierbij verhoogd? 

Het klinische beloop en de matemale uitkomst van alle vrouwen, die in het Academisch 

Medisch Centrum in Amsterdam zijn opgenomen tussen 1984 en 1996 met het (H)ELLP 

syndroom en een levend kind in utero bij opname worden beschreven. Patiënten zonder 

overtuigende hémolyse (LDH > 600 U/L) werden beschouwd als hebbende het ELLP 

108 syndroom. De patiënten werden behandeld met een afwachtend beleid. De belangrijkste 
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reden om de zwangerschap te beëindigen was foetale nood of intrauteriene vruchtdood. 

Bijna alle ernstige maternale complicaties ontstonden bij het begin van het syndroom. 

Ernstige maternale complicaties traden vaker op in gevallen van HELLP dan van ELLP 

syndroom. Foetale nood en de noodzaak de zwangerschap te beëindigen traden vaker op 

in de aanwezigheid van ernstige maternale morbiditeit. 62% van de patiënten beviel meer 

dan 3 dagen na opname. Bij deze vrouwen trad een verslechtering van relevante labora

toriumwaarden op in 11%, stabilisering hiervan in 48% en verbetering in 41%. Na 7 dagen 

was 51% van de patiënten nog niet bevallen; slechts 2% van deze patiënten vertoonde 

een verslechtering van relevante laboratoriumwaarden, 29% vertoonde stabilisering en 

69% vertoonde een verbetering van relevante laboratoriumwaarden. Slechts één ander 

groot onderzoek beschreef een verlenging van de zwangerschap bij het HELLP syndroom. 

In een serie van 128 patiënten met het HELLP syndroom ontstond een complete remissie 

van het HELLP syndroom inclusief een normalisering van de leverenzymen bij 55 van de 

106 patiënten, die niet bevielen binnen 48 uur.7 Deze patiënten werden behandeld met 

plasmavolume expansie. Uit ons onderzoek kan worden geconcludeerd dat ook tijdens 

een afwachtend beleid zonder plasmavolume expansie verbetering van het HELLP 

syndroom optreedt. Wij ontkennen niet dat het (H)ELLP syndroom erg gevaarlijk voor de 

moeder kan zijn; uit onze studie blijkt dat het syndroom erg snel kan ontstaan en dat 

ernstige complicaties voornamelijk bij het ontstaan van het syndroom optreden. 

Medicamenteuze behandeling van ernstige hypertensie en behandeling van insulten moet 

onmiddellijk gestart worden. Onze studie ondersteunt niet de algemene aanbeveling om 

de zwangerschap direct te beëindigen bij patiënten met het (H)ELLP syndroom, zolang de 

foetale conditie dit toelaat. Het is onwaarschijnlijk dat een aggressievere benadering de 

maternale mortaliteit of morbiditeit had doen verminderen. 

In hoofdstuk 3 wordt de tweede vraag beantwoord: 

Welke factoren dragen bij aan een ongunstige foetale uitkomst na ernstige preëclampsie 

en HELLP zwangerschap? 

Er werden geen verschillen in maternale en foetale uitkomst werden gevonden bij patiënten 

met een HELLP syndroom vergeleken met patiënten met een preëclampsie zonder HELLP 

syndroom, die behandeld werden met een afwachtend beleid zonder plasmavolume 

expansie. Uit dit onderzoek bleken de zwangerschapsduur bij het ontstaan van het HELLP 

syndroom en de ernst van de hypertensie, blijkens de noodzaak van antihypertensieve 

medicamenteuze therapie, de best voorspellende factoren te zijn voor een ongunstige 

perinatale uitkomst. Men schat dat het HELLP syndroom in ongeveer 20% van ernstige 



preëclampsie voorkomt, het is echter moeilijk een exacte incidentie op te geven, omdat 

het syndroom soms niet herkend zou kunnen worden door de wisselende expressievormen 

en de verschillende gehanteerde definities.8 Afwijkingen in relevante laboratoriumwaarden 

droegen niet bij aan een ongunstige perinatale uitkomst. Onze bevindingen werden in januari 

1999 bevestigd, toen Abramovici en Sibai rapporteerden dat bij ernstige preëclampsie, de 

neonatale morbiditeit en sterfte eerder gerelateerd waren aan de zwangerschapsduur dan 

aan de aan-of afwezigheid van het HELLP syndroom.9 

Hoofdstuk 4 beantwoordt de derde vraag: 

Heeft een afwachtend beleid, waarbij hemodynamische therapie door middel van 

plasmavolume expansie wordt toegepast, de voorkeur boven een afwachtend beleid zonder 

plasmavolume expansie? 

De maternale en neonatale uitkomsten van een afwachtend beleid met of zonder 

plasmavolume expansie bij patiënten met ernstige preëclampsie werden vergeleken In 

een retrospectief case-control onderzoek in twee academische centra. Alleen onbehandelde 

preëclamptische nulliparae met een zwangerschapsduur onder de 35 weken bij opname 

werden geincludeerd. De studiegroep werd behandeld met plasmavolume expansie, de 

controlegroep werd behandeld met een afwachtend beleid zonder plasmavolume expansie. 

Bij opname hadden 15 patiënten in de studiegroep en 11 patiënten in de controlegroep het 

HELLP syndroom. Tijdens de verlenging van de zwangerschap ontwikkelden 6 patiënten 

in de studiegroep en 3 patiënten in de controlegroep een HELLP syndroom. In beide groepen 

werd de zwangerschap verlengd met gemiddeld 10-11 dagen. Ernstige maternale morbiditeit 

kwam in beide groepen weinig voor; in beide groepen trad geen maternale sterfte op. De 

perinatale sterfte in beide groepen was verschillend, namelijk 7.1% in de studiegroep en 

14.3% in de controlegroep, maar overleving op 1.5 jarige leeftijd zonder major handicap 

was in beide groepen vrijwel gelijk, namelijk 88% versus 86%. Het aantal groeivertraagde 

kinderen in de studiegroep was significant kleiner dan in de controlegroep, hetgeen door 

selektiebias kan zijn veroorzaakt; de verwijsindicaties naar de twee ziekenhuizen waren 

mogelijk verschillend. Uit de resultaten van dit onderzoek kan niet worden geconcludeerd 

dat een afwachtend beleid met plasmavolume expansie de voorkeur verdient boven een 

afwachtend beleid zonder plasmavolume expansie. 
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De hoofdstukken 5,6 en 7 richten zich op de vierde vraag: 

Is de prevalentie van risicofactoren voor veneuze en arteriële ziekten verhoogd bij vrouwen 

met een voorgeschiedenis van ernstige preëclampsie en/of HELLP syndroom? 

In hoofdstuk 5 wordt bij vrouwen met een voorgeschiedenis van ernstige preëclampsie 

een hoge prevalentie van hemostatische afwijkingen, die geassocieerd zijn met een 

verhoogde kans op trombose beschreven. Driehonderd-en vijfenveertig vrouwen met een 

voorgeschiedenis van ernstige preëclampsie werden tenminste drie maanden postpartum 

getest op geaktiveerde proteïne C resistentie, de daarbij behorende factor V mutatie, 

hyperhomocysteïnemie en de aanwezigheid van anticardiolipide antilichamen. De 

controlegroep bestond uit 67 vrouwen met een voorgeschiedenis van uitsluitend onge

compliceerde zwangerschappen. Geaktiveerde proteïne C resistentie was aanwezig bij 

11.3% van de patiënten en bij 1.5% van de controles (p=0.025). Slechts de helft van deze 

patiënten had daarbij een factor V mutatie. Hyperhomocysteïnemie was aanwezig bij 12.1% 

van alle patiënten, vergeleken met 4.5% bij de controles (p=0.015). Anticardiolipide 

antilichamen werden gedetekteerd bij 20.9% van de patiënten en bij 7.5 % van de controles 

(p=0.016). In het algemeen was de prevalentie van deze afwijkingen 1.5 tot 2 keer zo hoog 

bij de patiënten die voor de 28e week bevielen, vergeleken met patiënten die na 28 weken 

bevielen. Trombofilie, dat wil zeggen hemostatische afwijkingen geassocieerd met een 

verhoogd risico op trombose, was in 40% van de patiënten met een voorgeschiedenis van 

ernstige preëclampsie aanwezig, hetgeen bijna vier keer zo hoog was als bij de controles. 

Er was geen verschil in de prevalentie van afwijkingen tussen vrouwen met een voorge

schiedenis van preëclampsie, HELLP syndroom of eclampsie. Het mechanisme waarmee 

de aanwezigheid van pretrombotische afwijkingen bijdragen aan de ontwikkeling van 

preëclampsie is onbekend. De locale microtrombose in de uteroplacentaire arteriën kan 

mogelijk endotheelceldisfunktie bevorderen. Er was geen verschil in geboortegewicht tussen 

kinderen geboren bij vrouwen met of zonder onderliggende afwijking. Perinatale sterfte 

kwam vaker voor bij vrouwen met een geaktiveerde proteïne C resistentie, dan bij vrouwen 

zonder geaktiveerde proteïne C resistentie (odds ratio 2.6,95% Cl 1.0-6.6). Ook bij vrouwen 

met anticardiolipide antilichamen kwam perinatale sterfte vaker voor dan bij vrouwen zonder 

anticardiolipide antilichamen (odds ratio 2.0, 95% Cl 0.95-4.2). Bij de andere afwijkingen 

was er geen verschil in perinatale sterfte bij vrouwen met of zonder afwijkingen. Vrouwen 

met een ernstige preëclampsie in de voorgeschiedenis zouden gescreend moeten worden 

op de aanwezigheid van trombofilie, omdat het hebben van trombofilie implicaties kan 

hebben voor de algemene gezondheid, inclusief het risico op veneuze tromboembolieën, 

geassocieerd met zwangerschap en kraambed of het gebruik van orale anticonceptie. Het 



zal nog bewezen moeten worden in een gecontroleerd onderzoek of behandeling met 

héparine bij vrouwen met trombofilie de perinatale uitkomst in een volgende zwangerschap 

doet verbeteren. 

In hoofdstuk 6 worden de prevalenties van protrombine 20210 G-A mutatie (factor II mutatie) 

en factor V Leiden mutatie beschreven bij vrouwen met een voorgeschiedenis van ernstige 

preëclampsie en (H)ELLP syndroom. Deze specifieke mutaties zijn de meest voorkomende 

genetische risicofactoren voor trombose; ze zijn geassocieerd met veneuze tromboembolieën, 

myocardinfarct en hersentrombose. Verschillende publicaties melden een relatie tussen 

factor V Leiden mutatie en preëclampsie of foetale en neonatale sterfte. De protrombine 

20210 G-A mutatie in relatie tot zwangerschapscomplicaties is tot nu toe slechts twee keer 

beschreven.1011 In de eerstgenoemde studie werd de protrombine 20210 G-A mutatie vaker 

gevonden bij vrouwen met een solutio placentae of foetale groeivertraging in de voorge

schiedenis, dan bij vrouwen met een ernstige preëclampsie in de voorgeschiedenis. De 

foetale uitkomst van deze zwangerschappen werd niet beschreven. De tweede genoemde 

studie richtte zich op trombofilie en late foetale en neonatale sterfte. De protrombine 20210 

G-A mutatie kwam niet vaker voor bij vrouwen met een late foetale of neonatale sterfte in 

de voorgeschiedenis. In ons onderzoek werden 114 vrouwen met een voorgeschiedenis 

van preëclampsie of (H)ELLP syndroom tenminste drie maanden postpartum onderzocht 

op de aanwezigheid van protrombine 20210 G-A mutatie en/of factor V Leiden mutatie. 

Daarnaast kregen de vrouwen een vragenlijst met vragen over hun algemene gezondheid 

en die van hun familie. Zeven van de 114 vrouwen (6.1 %) hadden één mutatie. Eén vrouw 

had beide mutaties. Dit is vergelijkbaar met de prevalentie van deze mutaties in Nederland. 

De odds ratio dat dragers van deze mutaties met een preëclampsie of (H)ELLP syndroom 

in de voorgeschiedenis een trombose ontwikkelden was 22 (95% Cl 1.7-303). De perinatale 

sterfte was niet significant hoger bij vrouwen met een mutatie (odds ratio 1.5 (0.2-9.5)). 

Onze conclusie is dan ook dat de protrombine 20210 G-A mutatie en factor V Leiden 

mutatie geassocieerd zijn met een verhoogd risico op trombose, maar zeer waarschijnlijk 

niet met perinatale sterfte bij patiënten met ernstige preëclampsie of (H)ELLP syndroom. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de relatie tussen lipoprotéine (a), atherosclerosis en preëclampsie. 

Een hoge concentratie lipoprotéine (a) is geassocieerd met atherosclerosis. Zowel in 

normale zwangerschappen als in zwangerschappen gecompliceerd door preëclampsie 

wordt atheroom in de spiraalarteriën gevormd, echter bij preëclampsie is dit meer uitge

sproken, vooral in de deciduale segmenten. De hypothese was dat er een relatie zou 

kunnen zijn tussen een hoge concentratie lipoprotéine (a) en het ontstaan van preëclampsie. 
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Bij veertig vrouwen met een voorgeschiedenis van preëclampsie, 35 vrouwen met een 

(H)ELLP syndroom in de voorgeschiedenis en 67 controles werd minimaal tien weken 

postpartum de lipoprotéine (a) concentratie in het bloed gemeten. Een verhoogde abnormale 

lipoprotéine (a) concentratie kwam significant vaker voor bij vrouwen met een preëclampsie 

in de voorgeschiedenis (33%) vergeleken met vrouwen met een (H)ELLP syndroom in de 

voorgeschiedenis (9%) of controles (10%). Er was geen verschil in zwangerschapsduur of 

geboortegewicht tussen vrouwen met normale en vrouwen met verhoogde lipoprotéine 

(a) concentraties. Het feit dat een verhoogde lipoprotéine (a) concentratie significant vaker 

voorkwam bij vrouwen met een voorgeschiedenis van preëclampsie zonder (H)ELLP 

syndroom dan bij vrouwen met een preëclampsie met (H)ELLP syndroom, zou een 

verschillende etiologie voor preëclampsie met en zonder (H)ELLP syndroom kunnen 

impliceren. Deze bevindingen moeten echter prospectief worden bevestigd, voordat verdere 

conclusies getrokken kunnen worden. Als posthoc bevinding bleek een voorgeschiedenis 

van preëclampsie met tevens een spontane abortus in de voorgeschiedenis geassocieerd 

te zijn met een verhoogde lipoprotéine (a) concentratie. Of er een relatie bestaat tussen 

spontane abortus of habituele abortus en een verhoogde lipoprotéine (a) concentratie zal 

nog uitgezocht moeten worden. 

Hoofdstuk 8 beantwoordt de vijfde vraag: 

Wat is het herhalingsrisico in volgende zwangerschappen bij vrouwen met een (H)ELLP 

syndroom in de voorgeschiedenis en wat zijn de gevolgen op langere termijn? 

Eerdere publicaties concludeerden dat vrouwen met een ernstige preëclampsie in het 

tweede trimester in de voorgeschiedenis een verhoogd risico hebben op ernstige 

preëclampsie in volgende zwangerschappen en op chronische hypertensie. Verschillende 

onderzoeken trekken wisselende conclusies over het herhalingsrisico van het (H)ELLP 

syndroom. Het doel van onze onderzoek was ten eerste om het herhalingsrisico van het 

(H)ELLP syndroom en het optreden van hypertensie en preëclampsie in volgende zwanger

schappen te bepalen en ten tweede om een mogelijke relatie te leggen tussen het her

halingsrisico en de persoonlijke algemene medische voorgeschiedenis en die van de familie 

van vrouwen met een (H)ELLP syndroom in de voorgeschiedenis. Daarom werd een enquête 

met vragen over de eigen algemene voorgeschiedenis, de verloskundige anamnese en de 

familieanamnese gestuurd naar 125 vrouwen met een (H)ELLP syndroom in de voor

geschiedenis. Twee vrouwen overleden respectievelijk een halfjaar en een jaar na de (H)ELLP 

zwangerschap, de index zwangerschap; 116 (94%) van de 123 overgebleven vrouwen 

beantwoordden de enquête. De mediane leeftijd van de groep ten tijde van de beantwoording 



was 36.0 jaar, het mediane interval na de index zwangerschap was 5.7 jaar (3-12.9). Negen 

vrouwen (8%) werden behandeld met antihypertensiva, hetgeen vergeleken met een 

Nederlandse referentiepopulatie van 20 tot 40 jaar drie keer zo hoog is. Eén vrouw ontwikkelde 

diabetes mellitus. Twee vrouwen kregen een veneuze trombose postpartum, waarvan eén 

later nog een spontane trombose, niet gerelateerd aan zwangerschap, kreeg. Eenentwintig 

vrouwen (18%) zochten professionele psychische hulp na de index zwangerschap. 

Negenendertig vrouwen (34%) zagen van een volgende zwangerschap af. In 29% van de 

eerste doorgaande zwangerschappen na de index zwangerschap, was de zwangerschap 

gecompliceerd door de een of andere vorm van zwangerschapshypertensie, waarvan in 

2% het (H)ELLP syndroom. Echter, onafhankelijk van het wel of niet krijgen van welke vorm 

van zwangerschapshypertensie dan ook in de eerst volgende doorgaande zwangerschap, 

was het gemiddelde geboortegewicht 1385 gram zwaarder en de gemiddelde zwanger

schapsduur 5 weken langer, vergeleken met de index zwangerschap. Een familieanamnese 

met hart- en vaatziekten of preëclampsie kwam vaak voor in de gehele groep, echter dit 

beinvloedde de herhalingskans niet. Multipariteit, een korte zwangerschapsduur bij de 

bevalling en een laag geboortegewicht in de index zwangerschap en het gebruik van aspirine 

in de eerste doorgaande zwangerschap verhoogde significant het risico op de een of andere 

vorm van zwangerschapshypertensie in de eerste doorgaande zwangerschap. 

Zwangerschap kan gezien worden als screening voor de kans op chronische hypertensie, 

hart-en vaatziekten, veneuze tromboembolieën en diabetes mellitus op latere leeftijd. 

Vrouwen met een voorgeschiedenis van preëclampsie en/of (H)ELLP syndroom hebben 

meer problemen met hun gezondheid vergeleken met leeftijdsgenoten; zij hebben een 

verhoogd risico op het krijgen van psychosociale problemen. 

Richtlijnen voor vervolgonderzoek 
Een afwachtend beleid bij ernstige preëclampsie kan op twee verschillende manieren 

uitgevoerd worden, namelijk met en zonder plasmavolume expansie, eventueel gecombineerd 

met pharmacologische therapie. Het beleid met plasmavolume expansie wordt gezien als 

invasieve therapie vanwege de noodzaak tot invasieve hemodynamische monitoring door 

middel van een Swan-Ganz catheter om de centraal veneuze druk, de arteriole pulmonale 

druk en capillaire pulmonale wiggedruk te meten. Men hoopt zo de placentadoorstroming 

en de foetale conditie te verbeteren. Een prospectief gerandomiseerde studie om deze 

beide vormen van een afwachtend beleid te vergelijken is echter nooit uitgevoerd. In de 

nabije toekomst zal de PETRA studie (PreEclampsia TRial Amsterdam) ons de nodige 

informatie verschaffen over een afwachtend beleid met of zonder plasmavolume expansie 

bij gerandomiseerde patiënten met ernstige preëclampsie met een zwangerschapsduur 
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met preëclampsie en/of (H)ELLP syndroom in de voorgeschiedenis, echter ook bij vrouwen 

met andere complicaties in de zwangerschap.12 Het zal echter nog aangetoond moeten 

worden of behandeling van deze vrouwen met héparine in een volgende zwangerschap 

de perinatale uitkomst van deze volgende zwangerschappen doet verbeteren. Om deze 

reden zal in de toekomst een multicenter onderzoek (FRUIT) plaatsvinden. Ondertussen 

moet de zoektocht naar onbekende factoren doorgaan. 

De relatie tussen een verhoogde lipoprotéine (a) concentratie en een voorgeschiedenis 

van ernstige preëclampsie, zoals beschreven in hoofstuk 7, vraagt om nader onderzoek. 

Omdat gegevens van lipoprotéine (a) concentraties in de zwangerschap niet bekend zijn, is 

het de moeite waard om lipoprotéine (a) concentraties in elk trimester van de zwangerschap 

te bepalen. De mogelijke relatie tussen een verhoogde lipoprotéine (a) concentratie en 

spontane of habituele abortus vraagt ook om nader onderzoek. 

Vrouwen met een (H)ELLP syndroom in de voorgeschiedenis lijken psychische problemen 

te hebben na hun zwangerschap, bovendien ziet 34% af van een volgende zwangerschap. 

De psychische invloed op vrouwen van het doorgemaakt hebben van een (H)ELLP 

syndroom verdient meer aandacht. Vrouwen met een (H)ELLP syndroom in de 

voorgeschiedenis hebben meer kans op chronische hypertensie, hart-en vaatziekten, 

veneuze tromboembolieën en diabetes mellitus. De hoge incidentie van preëclampsie en 

(H)ELLP syndroom en de associatie ervan met andere ziekten vragen om nader onderzoek. 

Tenslotte is preventie van ziekten de beste vorm van genezing. 
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