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Screening van pre-eclampsie:
Wanneer kan moderne technologie helpen bij het
opsporen van een eeuwenoude ziekte
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Pre-eclampsie is een ernstige pathologie specifiek aan de mens met als etiologie
een afwijkende placentatie. Pre-eclampsie is moeilijk vroeg te diagnosticeren is
door een ingewikkeld ziektebeeld en de laattijdige opkomst van klinische symptomen. Een bepaling van risicopatiënten met behulp van screeningsmethodes
zouden hierbij een grote meerwaarde kunnen bieden op zowel medisch en economisch vlak.

Pre-eclampsie
Pre-eclampsie (PE) komt
voor bij 5 tot 8 % van de zwangerevrouwen (1). Reeds 4 000 jaar geleden werd deze pathologie reeds beschreven en nog steeds verantwoordelijk voor 63 000 maternele en
500 000 foetale mondiale sterftes
per jaar (2).
De ziekte wordt per definitie gekenmerkt als hypertensie met
waarden superieur aan 140/90
mmHg en proteïnurie van meer dan
300mg/24u vanaf 20 weken zwangerschap bij eerder normotensieve
vrouwen. Klinisch kunnen er
oedeemvorming, epigastrische pijn,
hoofdpijn en scotomen ontstaan wijzend op ernstige PE (3).

Bij early-onset pre-eclampsie verschijnen symptomen voor de
34ste week. Verschijnen deze erna
spreken we over late-onset PE.
Het maternele morbiditeitsgehalte stijgt ook wegens preeclampsie. Latere cardiovasculaire
complicaties zijn een bekend gevolg
van de ziekte. Tevens heeft een
moeder dan 7 keer meer kans om
een ischemische aanval mee te maken (3).

Risico Factoren
- Nullipara
- Vrouw >40 jaar
- Voorgeschiedenis van pre-eclampsie
- Meerling zwangerschap
- Nieraandoening
- Overgewicht/ obesitas
- Diabetes (mellitus of gravidarium)
- Chronische hypertensie

> Pa t h ofy si o l og i e
Bij een pre-eclamptische zwangerschap heeft de transformatie van
de spiraalarteriën slechts plaats in de
decidua en niet in het myometrium.
Hierbij behouden de diepgaande arteriën hun musculo-elastische wand
en bewaren ze hun gebruikelijk diameter van 50 µm. Bij fysiologische
zwangerschappen evolueert deze diameter tot 500 µm (4).
Als gevolg ontstaat er een placentaire stress en hypoxie die een
ontstekingsreactie met zich meebrengt. Hierdoor worden angiogeneseremmers en ontstekingsfactoren,
namelijk soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1) en soluble endoglin
(sEng), vrijgelaten. In combinatie
met de veranderde hemodynamiek

ontwikkelt zich een endotheliale dysfunctie en worden organen zoals de
nieren beschadigd. Proteïnurie, een
belangrijk kenmerk van pre-eclampsie, is het gevolg hiervan (5).

Notch: Spontane snelheidsdaling van de bloedstroom, te herkennen door een inkeping in het bloedstroomsnelheidsprofiel
Pulsatility Index (PI): Verschil tussen maximale en minimale bloeddoorstroomsnelheid gedeeld door de gemiddelde snelheid

Screeningsmethodes
> D o pp l er
De graad van remodellering van
de spiraalarteriën is te bepalen door
een Doppleronderzoek. Hierbij
wordt een bloedstroomsnelheidsprofiel aangemaakt dat de hoeveelheid bloedtoevoer weergeeft. Een
transabdominale Doppler is mogelijk
tijdens de volledige zwangerschapsduur terwijl een vaginale Doppler
beperkt wordt tot de eerste trimester en niet veel later wordt aanbevolen wegens vals-negatieve waarden.
Bij het opsporen van preeclampsie zijn vooral notch en de
Pulsatility Index van belang. Een
notch is voornamelijk fysiologisch tot
22 weken maar zijn aanwezigheid na
deze termijn wijst veelal op een pathologisch aanpassing van de spiraalarteriën. Een verhoogd PI boven de
90ste percentiel wijst tevens op een
verhoogde vatenweerstand. Deze
patiënten behoren dan bij de risicogroep (6,7).
> PA P P - A
Tijdens de zwangerschap wordt
Pregnancy Associated Plasma Protein A (PAPP-A), een glycoproteïne,
voortdurend aangemaakt door de
placenta. De waarden verdubbelen
elk drie à vier dagen in het eerste trimester wat maakt dat de interpretatie ervan sterk afhankelijk is van de
zwangerschapsweek.
Bij
preeclampsie bestaat er een verlaagde
aanmaak door de verminderde trofoblast invasie. Lage PAPP-A waarden zouden hierdoor een voorspeller kunnen zijn van PE. De onderzoeken geven veelbelovende resultaten voor een screening in het

Fysiologische arteria uterina abdominale Doppler (10)

eerste trimester. Na het eerste trimester blijken pre-eclampsie screenings met PAPP-A slechts weinig tot
niet betrouwbaar te zijn (8).
> sF l t -1 e n P lG F
-

-

SFlt-1 is een glycoproteïne met
een angiogenese remmende
factor. Het komt vrij door hypoxie van de placenta en belemmerd verdere vatengroei.
Placental Growth Factor (PlGF)
is eveneens een glycoproteïne
maar met een pre-angiogenese
factor. Het speelt een belangrijke rol bij de vasculair ontwikkeling van de placenta (9).

De werking van PlGF wordt verstoord door sFlt-1 met als gevolg een
gebrek aan evenwicht tussen deze
twee stoffen. Hierbij stijgt sFlt-1 terwijl PlGF daalt. De sFlt-1/PlGF ratio
kan hiermee gebruikt worden om
pre-eclampsie op te sporen vanaf
het tweede trimester.
In het eerste trimester zijn de sFlt-1
waarden niet voldoende om de ratio
te gebruiken. Hierdoor wordt er in
die periode enkel de PlGF waarden
gebruikt (10).

Pre-eclamptische abdominale Doppler met notch (11)

> sEn g
SEng is een glycoproteïne dat uitgescheiden wordt door de placenta bij
hypoxie. Het is in staat om de Transforming Growth Factor- 𝛽 te controleren. Deze laatste is een stof die, afhankelijk van zijn omgeving, een proof anti-angiogenese effect kan hebben. SEng speelt hierbij een belemmerende rol en zorgt voor een vertraagde vorming van nieuwe bloedvaten. Gestegen sEng waarden in het
tweede of derde trimester in moederlijk bloed zouden eveneens een
aanwijzing kunnen zijn op het ontwikkelen van pre-eclampsie (11).

sFlt-1 / PlGF ratio
Early onset pre-eclampsie:
• < 38: geen PE in de komende week
• 38 – 85: verhoogde kans op PE in komend vier weken
• > 85: grote kans op PE in nabije toekomst
Late onset pre-eclampsie:
• < 38: geen PE in de komende week
• 38 – 110: verhoogde kans op PE in komend vier weken
• > 110: grote kans op PE in nabije toekomst
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Economische impact
Pre-eclampsie brengt hoge
ziekenhuiskosten met zich mee door
lange opnames. De PRediciton of
short-term Outcome in preGNant
wOmen with Suspected preeclampsIa Study (PROGNOSIS) heeft in het
Verenigd Koninkrijk een onderzoek
gevoerd om het aantal opnames te
verminderen met behulp van de sFlt1/PlGF ratio. Hierbij werden enkel de
vrouwen met vermoeden van preeclampsie opgenomen als hun sFlt1/PlGF ratio hoger was dan 38 samen met een hypertensie lager dan
160/110 mmHg.
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(17). In Duitsland en Zwitserland is
de meerwaarde van het gebruik van
een Doppler ook aangehaald in officiële document alhoewel momenteel nog niet terugbetaald (18).

Aspirine
Als risicopatiënten vroeg opgespoord
worden met behulp van screeningsmethodes, kan er gestart worden met aspirine. Daarmee wordt de aanmaak van
sFlt-1 en tromboxaan A2 (een vasodilaterende factor) onderdrukt.
De World Health Organisation beveelt
een dagelijkse inname van 75mg aspirine
aan om pre-eclampsie te voorkomen startend voor de 20ste week en liefst voor de
12de. Om een bloedverdunningseffect te
vermijden bij de bevalling moet de inname hiervan stoppen op 36 weken.

Gebruik in de praktijk

Conclusie was dat deze bijkomende testen voor een reductie
van 56 % van de opnames zorgde.
Rekening houdend met de screeningskosten, behandeling, consultaties, bloed- en urineonderzoeken betekende dat een besparing van £344
per patiënte. Naar schatting zou dit
een besparing opleveren van £24
miljoen per jaar voor het Verenigd
Koninkrijk (12).

In België wordt het gebruik
van bloeddrukmetingen als screeningsmethodes heel hard aangeraden alsook, eerder echter in beperkte mate, het opsporen op proteinurie. Andere screeningsmethodes
worden tot op heden niet in de klassieke richtlijnen opgenomen. Toch is
het gebruik van Doppler in een beperkt aantal Belgische ziekenhuizen
toegepast (15).

Een gelijkaardig economisch onderzoek werd nog niet gevoerd in België
maar studies in andere Europese
landen, zoals Portugal en Duitsland,
bevestigen gelijkaardige resultaten
(13) (14).

Heel wat andere landen zijn
België voor bij het gebruik van screeningsmethodes om pre-eclampsie
op te sporen. Zo hebben Duitsland,
Zwitserland en Zuid-Korea al een terugbetaling ingevoerd bij de bepaling van de sFlt-1/PlGF ratio (16)

Om de opsporing van pre-eclampsie
efficiënter te maken blijkt een verdere ontwikkeling van deze screeningsmethodes en een mondiaal gebruik hiervan noodzakelijk.
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