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Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft het effect van plasma volume expansie in de behandeling van 
ernstige vroege hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Mogelijke theoretische 
voordelen en praktische nadelen worden getoetst op diverse maternale en foetale/
neonatale uitkomst parameters. In de Preeclampsie Eclampsie TRial Amsterdam (PETRA) 
zijn 216 patiënten met een vroege ernstige hypertensieve aandoening in de zwangerschap 
geïncludeerd. De inclusie vond plaats tussen 1 april 2000 en 31 mei 2003. 

In de introductie wordt de huidige kennis van de effecten van het gebruik van plasma 
volume expansie uiteengezet. Tevens wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de 
gemaakte keuzes en gevoerde strategieën in de trial. Hoofdstuk 2 tot en met 4 vergelijkt 
de primaire en secundaire eindpunten van de studie tussen de 2 randomisatie groepen. 
In de hoofdstukken 5-10  worden de ‘post-hoc’ analyses van de karakteristieken van dit 
ziektebeeld, zoals gevonden in de PETRA studie gepresenteerd. De resultaten van de 
aanvullende studies, gericht op niet-invasieve metingen van maternale hemodynamische 
parameters, worden gepresenteerd in de hoofdstukken 11, 12 en 13. 

In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de literatuur aangaande (a) 
plasma volume regulatie en bloeddruk controle mechanismen buiten de zwangerschap, 
(b) de veranderingen in normotensieve zwangerschappen en (c) de veranderingen in 
zwangerschappen gecompliceerd door hypertensieve aandoeningen. Kenmerkend voor een 
hypertensieve zwangerschap is een vasoconstrictie welke gepaard gaat met een verlaagd 
plasma volume en een verlaagde cardiac output, hoge bloeddruk en een verhoogde 
systemische vasculaire weerstand. Proteïnurie, het hemolyse verhoogde leverenzymen 
verlaagde bloedplaatjes (HELLP) syndroom, fysieke klachten en eclampsie zijn kenmerkende 
symptomen. De mogelijke voor- en nadelen van therapeutische correctie van het verlaagde 
plasma volume met behulp van plasma expanders worden gepresenteerd. 

Het effect van plasma volume expansie op de primaire uitkomst van de studie, de 
neonatale neurologische ontwikkeling op de à terme datum van de zwangerschap 
(Prechtl score) en op de secundaire uitkomsten als perinatale sterfte, neonatale 
morbiditeit en maternale morbiditeit, wordt weergegeven in hoofdstuk 2. Hoewel 
een trend werd gezien in een kortere zwangerschapsverlenging in de behandelgroep, 
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werd geen verschil gevonden in de neonatale neurologische ontwikkeling, morbiditeit 
en mortaliteit. Totale foetale en postnatale sterfte was 18%. Op de à terme leeftijd 
hadden 127 kinderen een normale score voor de neurologische test en 11 kinderen een 
abnormale score. Ernstige maternale morbiditeit was gelijk verdeeld over de groepen 
en alle maternale morbiditeit bleek reversibel. 

In hoofdstuk � wordt, binnen de PETRA studie, het effect van plasma volume expansie 
op de pulsatility index van de foetale arteria umbilicalis en de foetale arteria cerebri media 
beschreven. Metingen verricht bij opname, na 16 tot 48 uur, na 60 tot 120 uur en na 7 
tot 11 dagen werden geanalyseerd. Hoewel, volgens protocol, in de behandelgroep een 
grotere hoeveelheid intraveneus vocht werd toegediend, welke leidde tot een significante 
daling van het hemoglobine gehalte, konden, in ieder geval gedurende de eerste 7 tot 
11 dagen, geen verschillen worden aangetoond in de pulsatility indices van de arteria 
umbilicalis en de arteria cerebri media. Hieruit werd geconcludeerd dat plasma volume 
expansie in de onderzochte periode geen effect had op de foetale hemodynamica 
gemeten aan de hand van Doppler doorstromingsprofielen. 

Een jaar na de uitgerekende datum van de zwangerschap was de kinderlijke 
ontwikkeling in beide randomisatie groepen gelijk (hoofdstuk 4). Van de 178 levende 
kinderen, werden 171 kinderen getest met behulp van de Bayley ontwikkelingstest. 
De gemiddelde MDI en PDI scores waren laag (respectievelijk 88 [59-123] and 80 [50-
118]), maar er was geen verschil in MDI of PDI score tussen de groepen. In beide 
groepen werd een normale verdeling van de Bayley score gevonden. Met behulp van 
logistische regressie analyse werd ‘bevallen op foetale indicatie’ als enige voorspellende 
factor voor een abnormale MDI aangetoond. Een Kaukasische ethniciteit en laag 
geboortegewicht waren de enige voorspellende factoren voor een abnormale PDI.

In hoofdstuk 5 wordt de psychosociale impact van ernstige hypertensieve aandoeningen 
in de zwangerschap bestudeerd. De 90-item Symptom Checklist werd op 3 verschillende 
momenten afgenomen: à terme, 3 maanden post terme en 1 jaar post terme. Een 
grote psychologische impact werd met name gevonden indien de zwangerschapsduur 
bij inclusie beneden de 30 weken was, of wanneer er een slechte kinderlijke uitkomst 
was. Voor alle vrouwen nam de psychosociale impact in het verloop van de tijd af. In 
multivariate analyse was de zwangerschapsduur bij inclusie de enige relevante parameter 
die gerelateerd was aan de SCL-90 score (“hoe vroeger, hoe slechter”). Eén jaar post 
terme had 87% van de vrouwen, die bij inclusie had aangegeven weer te willen werken 
na de zwangerschap, hun werk daadwerkelijk hervat. 9% Bevond zich in de ziektewet.

Hoofdstuk 6 onderzoekt het verband tussen klinische parameters bij opname en het 
hierop volgende optreden van ernstige maternale complicaties of slechte kinderlijke 
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uitkomst. Het verband met leeftijd, pariteit, etniciteit, gewicht (Body Mass Index), 
zwangerschapsduur, geschat foetaal gewicht, bloeddruk, antihypertensieve medicatie, 
hartslag, hemoglobine concentratie, ziekenhuis van opname, diagnose bij opname, 
chronische hypertensie en trombofilie werd met behulp van een logistische regressie 
analyse onderzocht. Slechte kinderlijke uitkomst werd beïnvloed door zwangerschapsduur 
(odds ratio 0,4 per week langer). Ernstige maternale complicaties waren gecorreleerd 
aan multipariteit (odds ratio 0,4) en geschat foetaal gewicht (odds ratio 0,9 per 100 gr 
zwaarder). Concluderend was het bij opname voorspellen van het klinische beloop van 
het ziektebeeld en het ontwikkelen van eventuele maternale complicaties niet mogelijk. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de variatie in de expressie van het ziektebeeld en de ontwikke-
lingspatronen van ernstige maternale morbiditeit en HELLP syndroom in de verschillende 
uitingsvormen van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Omdat in deze 
patiënten populatie de strategie gericht was op het verlengen van de zwangerschap, 
werd een “bijna natuurlijk beloop” van het ziektebeeld waargenomen. De mediane 
duur tot aan de bevalling of intra uteriene vruchtdood was 8,2 (range 0,1-44) dagen. 
Ten tijde van de inclusie hadden 56 vrouwen (26%) meer dan één diagnose; dit nam 
toe tot 171 vrouwen (79%) ten tijde van het ontslag uit het ziekenhuis. De incidentie 
van ernstige maternale morbiditeit (totaal 26 keer) bedroeg 4,2% in 2-4 dagen na 
inclusie en gemiddeld 1,7% (range 0-2%) per tijdsinterval van 3 dagen in de resterende 
tijd. De gemiddelde incidentie van een nieuw optredend of recidief HELLP syndroom 
was 5,5% (range 1,9-8,7%) per tijdsinterval van 3 dagen gedurende de eerste 3 weken 
na inclusie. Preeclampsie bleek een dynamisch ziektebeeld, met een grote mate van 
overlap binnen alle subtypen van het syndroom. Verlenging van de zwangerschap, 
bij een vroeg ontstaan ziektebeeld, leidt tot de ontwikkeling van episodes van het 
HELLP syndroom en reversibele ernstige maternale complicaties, maar kan gezonde 
overleving van het kind doen toenemen. 

Hoofdstuk 8 onderzoekt de associatie tussen trombofilie afwijkingen en specifieke 
subtypen van hypertensieve zwangerschapsaandoeningen. Drie maanden na de à 
terme datum werd alle patiënten een trombofilie screenings onderzoek aangeboden. 
In deze populatie werd de hoge prevalentie van trombofilie factoren en chronische 
hypertensie bevestigd. Bij 75 patiënten (36%) werd een trombofilie afwijking 
gevonden, 19 patiënten (9%) hadden er meer dan 2. Chronische hypertensie werd in 
32% van de patiënten vastgesteld en 34% had een positieve familie anamnese voor 
cardiovasculaire aandoeningen. Er waren kleine verschillen tussen de verschillende 
subtypes van het ziektebeeld. In de multinominale regressie analyse kwam een erfelijke 
trombofilie afwijking vaker voor bij vrouwen met een kind met ernstige foetale groei 
restrictie dan bij vrouwen met HELLP syndroom of preeclampsie. 
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De prevalentie van abnormale General Movements in kinderen van de trial wordt 
beschreven in hoofdstuk 9. De relatie tussen General Movements op de à terme leeftijd 
en 3 maanden post terme en neurologische ontwikkeling op 3 maanden en 1 jaar post 
terme werden onderzocht. Abnormale General Movements werden in 10% van de 
kinderen gevonden op de à terme leeftijd en in 13% 3 maanden post terme. Suspecte 
General Movements in respectievelijk 36% en 40%. Suspecte of abnormale General 
Movements op 3 maanden vertoonden geen relatie met het neurologisch onderzoek 
op 1 jaar, maar waren wel significant gerelateerd aan de psychomotore ontwikkelings 
index. De hoge prevalentie van suspecte en abnormale General Movements à terme 
en op 3 maanden en de afwezigheid van een relatie met het neurologisch onderzoek 
op 1 jaar, ondersteunen de bevindingen van anderen, dat neurologische ontwikkeling 
een dynamisch proces is in de tijd. De vertraagde psychomotore ontwikkeling op 1 jaar 
bevestigt de noodzaak om verschillende meetmethoden te combineren, om kinderen 
die een risico lopen op neurologische ontwikkelingsproblemen op te sporen.  

In hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 hebben we een niet-invasieve methode omhebben we een niet-invasieve methode om 
hemodynamische veranderingen in de zwangerschap te meten onderzocht

In hoofdstuk 10 wordt de verbeterde thoracale elektrische bio-impedantie techniek, 
om cardiac output, slagvolume en systemische vaatweerstand te meten, geëvalueerd. 
Negentien gezonde, niet rokende, vrouwen met een ongecompliceerde éénling 
zwangerschap, zonder voorgeschiedenis van preëxistente vaatafwijkingen, namen 
aan de studie deel. Tijdens de 2e helft van laag-risico zwangerschappen werd met het 
‘random effects model’ een significante individuele en groep trend gevonden (een 
toegenomen hartslag, een gedaald slagvolume en een toegenomen systolische en 
diastolische bloeddruk) in metingen verricht met de bio-impedantie techniek.

Het effect van plasma volume expansie op maternale hemodynamische parameters 
in vroeg optredende hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap, wordt in 
hoofdstuk 11 gemeten met behulp van thoracale elektrische bio-impedantie. De 
metingen werden verricht in 35 patiënten van de PETRA populatie van het VUmc (16 
behandeld met en 19 zonder plasma volume expansie). De gemiddelde waarden van 
de metingen in de hypertensie groep werden vergeleken met de gemiddelde waarden 
tussen de 24 en 32 weken in een groep van 19 gezonde, laag-risico zwangeren. 
Zoals verwacht, werd een significant verschil gevonden in hartslag, cardiac output 
en systemische vaatweerstand. Maternale hemodynamische parameters waren niet 
verschillend in patiënten behandeld met of zonder plasma volume expansie. Er werd 
wel een marginaal gedaalde systemische vaatweerstand gevonden na plasma volume 
expansie.
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