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Wat is Pre-eclampsie ?

• Multisysteem aandoening van de 
zwangerschap

• Manifesteert zich als hypertensie en 
proteïnurie

• Kan leiden tot serieuze complicaties zowel 
voor moeder als voor kind

• Kan enkel opgelost worden door 
verlossing van het kind



Een groot probleem ?

• Frequente aandoening, 5-8% van de 
zwangerschappen 1 

• Pre-eclampsie is verantwoordelijk voor 1/3 
gevallen van ernstige verloskundige 
morbiditeit 2

• Hypertensie en proteïnurie zijn de 
risicofactoren geassocieerd met MIU (1/5)

1.WHO international collaboritive study, Am J Obstet Gynecol 1988

2. Milne et al. BMJ 2005;330:576-580 



Wat veroorzaakt pre-eclampsie?





Verminderde ontwikkeling van de bloedvaten die maternele en foetale circulatie verbinden

Verminderde bloedflow naar de placenta

Vrijzetting van placentaire factoren in maternele circulatie

endotheelceldysfunctie

vasospasme
Verhoogde permeabiliteit

van capillaire wand    
Disruptie van bloedstolling

hypertensie
Verminderde flow

naar baby

Verminderde flow naar

hersenen moeder

Proteïnurie en oedemen



sleutelkenmerken

• presenteert zich gewoonlijk met 
hypertensie en proteïnurie

• De aandoening varieert van persoon tot 
persoon

• Komt voor na 20 weken zwangerschap

meest frequent na 32 wk

tussen 20-32 wk ernstige gevolgen

moeder/ kind



Epidemiologie

• 5% blanke populatie in Europa, meest 
frequente medische probleem tijdens de 
zwangerschap

• Afrika, 18%

• 1% zal een ernstige PET ontwikkelen

• 1/1000 ontwikkelt eclampsie, 2% hiervan 
overlijdt

• PET, belangrijkste oorzaak van iatrogene 
prematuriteit 



Risicofactoren

• Patiente > 40 jaar, verdubbeld risico , ook bij multipara
• Obesitas
• moeder PET: 20-25%, Zus PET: 35-40%
• Primi
• Meerlingzwangerschap
• Lang interval > 10 jaar
• Hydropische placenta
• Triploidy
• Voorafbestaande AHT
• Diabetes
• Nierziekten
• Antifosfolipiden
• Erfelijke trombofilie



Pathogenese



Diagnose

•De diagnose van pre-eclampsie is reeds

jaren niet veranderd



Diagnose anno 2010

• Actueel bestaat er geen eenvoudige, objectieve laboratoriumtest 
voor de diagnose van pre-eclampsie

• Diagnose berust op variabele klinische tekens
* Hypertensie en proteïnurie kunnen   

schommelen en zijn niet bij ieder 
klinisch onderzoek aanwezig

* Een ernstige pre-eclampsie kan ook  
voorkomen bij milde hypertensie en/of 
proteïnurie

* Hypertensie behandeling kan soms de onderliggende 
oorzaak maskeren

* Differentieel diagnose met andere aandoeningen kan moeilijk 
zijn



screening

• Simpel

• Veilig

• Snel en accuraat

• Goedkoop

• Reproduceerbaar

• Moet mogelijkheid bieden sneller in te 
grijpen en aldus resulteren in betere 
outcome



Mogelijke predictoren

van pre-eclampsie

kallikrenine

creatinine

fibronectine prostacycline

tromboxanen

lipidenperoxide

8-isoprostaan
Anti-oxidantia

anticardiolipines Hb
Fe

transferrine homocysteine

Albumine isovormenCRH

inhibineactivine

HCG

Vasculaire weerstand

Genetische markers

insulineweerstand



besluit

• Geen enkele vermelde test is accuraat om 
de low-risk populatie te screenen

• Methodologie van studies is pover

• Geen evaluatie van angiogenetische 
factoren



Predictie via Doppler

a.uterina



• De weerstand in de A.uterina daalt bij 
toenemende amenorrhoeduur.

• Toegenomen weerstand is dan ook een 
vroegtijdige marker van preeclampsie

• 2 technieken:

- aan-of afwezigheid van diastolische  

notch

- verhoogde PI, S/D ratio



Screening van PET

• Hoogrisicogroepen

– Aa uterinae Dopplers vanaf 22 weken

– Abnormale trofoblastinvasie leidt tot een 
verhoogde weerstand thv de aa uterinae

– Positief predictieve waarde is laag

• Probleem = PI > 1.0 

• 1 abnormale waarde, 33% kans

• 2 abnormale waarde, 66% kans op ‘problemen’













Doppler

Studies zijn moeilijk te vergelijken : 

verschil in

- Dopplertechniek

- Definities van abnormale flow

- Populatie 

- Zwangerschapsduur

- Diagnostische criteria voor pre-

eclampsie



Review : Cnossen et al.

Cmaj 2008 (74 studies- 80000 pt)

• Laag risico populatie :

- Algemeen risico PET : PI + notch

se 23% sp 99% +LR 7,5 –LR 0,59

- Ernstige PET :  * PI

se 78% sp 95% +LR 15,6 –LR 0,23

* bilat notch

se 65% sp 95% +LR 13,4 – LR 0,37



Review (2)

• Hoog risico populatie :

- Algemeen risico : PI + notch

se 19% sp 99% +LR 21 –LR 0,82

- Ernstige PET : RI

se 80% sp 78% +LR 3,7 –LR 0,26



Angiogenetische factoren 

en pre-eclampsie
• In normale zwangerschap produceert de 

placenta matige concentraties van 
placental growth factor (PlGF) en zijn 
antagonist, soluble Fms-like tyrosine 
kinase (sFlt-1)

• Bij preeclampsie produceert de 
dysfunctionele placenta meer sFlt-1

• sFlt-1 bindt en antagoniseert PlGf



Rol van sFlt-1 en PlGF

in  pre-eclampsie

• PlGF is essentieel voor het 
normaal functioneren van de   
cellen die tegen de maternele 
bloedvaten aanliggen 
(endotheel cellen) 

• Toegenomen concentraties van 
sFlt-1 resulteren in lagere 
concentraties van vrij 
circulerend PIGF en is 
geassocieerd met endotheelcel 
dysfunctie  

• Endotheelcel dysfunctie 
resulteert in hypertensie, 
proteinurie  en andere pre-
eclampsiekenmerken

Normal  pregnancy

Normal  endot hel i al  

f unct i on

• No hypert ensi on*

• No prot ei nur i a*

• No swel l i ng*

• Normal  ki dney f unct i on

Preecl ampsi a

  sFl t - 1

 Pl GF

Endot hel i al  

dysf unct i on

• Hypert ensi on

• Prot ei nur i a

• Swel l i ng

• Ki dney 

dysf unct i on

* Mi l d l evel s of  t hese may occur

Mai nt enance l evel s 

of  Pl GF



sFlt-1 en PlGF als  diagnostische 

biomarkers

• PlGF en sFlt-1 zijn objectieve indicatoren van 
endotheelceldysfunctie bij pre-eclampsie

• Actuele diagnose is gebaseerd op variabele klinische 
parameters

• Voor 20 weken zwangerschap kunnen reeds gedaalde 
PlGF concentraties worden vastgesteld bij patiënten die 
later pre-eclampsie gaan ontwikkelen (1)

• ~5-6 weken voor aanvang van klinische symptomen van 
pre-eclampsie is er reeds een stijging van sFlt-1 (1)

1. Kim S-Yet al.,Korean Med Sci;2007



sFlt-1 en PIGF als diagnostische

biomarkers in preeclampsie

• Bij zwangeren kan een 
kwantitatieve  analyse van sFlt-
1 en PIGF concentraties 
gebruikt worden in de diagnose 
van preeclampsie

• De verhouding sFlt-1 over PlGF 
is een betere predictor eerder 
dan iedere meting op zich

Levine et al., NEJM 2006;355:992

Moore et al., AJOG 2007;197:244  

Buhimshi et al.,Obstet Gyn 2006;107  



Fi g. 1:  El ecsys sFl t - 1 [ pg/ ml ]  



Fi g.  2:  El ecsys Pl GF [ pg/ ml ]  



Fi g.  3:  El ecsys sFl t - 1/ Pl GF r at i o

Se 82 %

Sp 95 %



Besluit

• Bepaling van angiogenetische 
factoren (VEGF,PlGF,sFlt-1,sEng) 
lijken actueel de meest veelbelovende 
predictoren van PET

• sFlt-1/PlGf lijkt de meest bruikbare 
test 


