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intrOduCtie 
Idiopathische pulmonale arteriele hypertensie (PH) is een longaandoening die de longvaten 

aantast en gekarakteriseerd wordt door een toenemende verhoging van de longvaatweerstand 

en rechter hart remodelering met hypertrofie van de hartspier (hartspiergroei) en dilatatie 

(verwijding) van de rechter hartkamer. Patiënten met PH ontwikkelen op den duur dodelijk 

rechter hartfalen. Het is daarom noodzakelijk dat er meer inzicht komt in de onderliggende 

mechanismen van rechter hartfalen, zodat nieuwe behandelingen kunnen worden ontwikkeld 

die de rechter hartfunctie kunnen stabiliseren of zelfs verbeteren. Er is toenemend bewijs dat 

zowel de zuurstofaanvoer als het zuurstofverbruik is veranderd in de rechter hartspier in PH. We 

veronderstellen dat de balans tussen zuurstofvraag en –aanbod verschoven is in de hypertrofe 

rechterhartspier. Dit leidt tot zuurstoftekort in de hartspiercellen van de rechterkamer die de 

aanzet geeft tot het ontstaan van rechter hartfalen in PH. Deze hypothese is onderzocht door 

veranderingen in het zuurstofmetabolisme te associëren met de mate van achteruitgang in 

de rechter kamerfunctie in PH patiënten en in een ratmodel voor PH. De resultaten van deze 

translationele studies zijn uitgebreid besproken in voorgaande hoofdstukken en bieden nieuwe 

inzichten in het zuurstofmetabolisme in de rechter hartspier tijdens hypertrofie en falen in PH. 

Een samenvatting wordt in dit hoofdstuk gegeven. 

De aanvoer van zuurstof naar de cellen in de rechter hartspierwand en het transport 

binnenin de hartspiercel (cardiomyocyt) naar de mitochondria (de onderdelen in de cel die 

energie vrijmaken bij verbranding van o.a. glucose en vetten met zuurstof), is afhankelijk van 

een aantal factoren. Allereerst van de bloedstroom door de haarvaten (capillairen), dan van 

de extractie van zuurstof uit het zuurstofrijke bloed door de hartspiercel en vervolgens het 

transport van de zuurstof in de cel, door middel van gefaciliteerde diffusie. Het intracellulaire, 

zuurstofbindende, eiwit myoglobine (Mb) speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens het 

proces van hypertrofie en rechter hartfalen in PH ontstaat een beperking in zuurstofaanvoer 

naar de cardiomyocyten. Doordat de cardiomyocyten groeien neemt namelijk de dichtheid 

van de capillairen tussen de hartspiercellen af. Tegelijkertijd wordt de diffusieafstand voor 

zuurstofmoleculen in de cel groter. In PH verricht de hypertrofe rechterhartspier meer arbeid, 

waarvoor meer zuurstofverbruik nodig is dan normaal. In theorie kan de beperking in de 

zuurstofaanbod in de cardiomyocyt opgeheven worden door een toename in de concentratie 

van het Mb-eiwit. In Hoofdstuk 2 laten we echter zien dat de Mb-concentratie in de rechter 

hartspier, verkregen uit overleden PH patiënten, significant is afgenomen in vergelijking met 

de controle groep. Er blijkt dus een afgenomen intracellulaire gefaciliteerde diffusiecapaciteit 

te zijn in het zieke, falende rechter hartspierweefsel van de overleden PH patiënten. Daarnaast 

is duidelijke hypertrofie aanwezig van de cardiomyocyten in het rechter hart van PH 

patiënten, terwijl er geen verschil is tussen de PH en de controle groep wat betreft het aantal 

capillairen per cardiomyocyt in het rechter hartspierweefsel. Hierdoor is er een significante 

lagere dichtheid van capillairen in het rechterhart van PH patiënten. Bij elkaar genomen is in 

eindstadium PH de zuurstofaanvoer naar en in de cardiomyocyten afgenomen op alle drie de 

fronten ten opzichte van controle rechterhartspier. Aanvullend hebben we in het PH ratmodel 

gevonden dat de Mb concentratie eveneens is  afgenomen in de progressief zieke PH ratten. In 

de stabiele vorm van PH blijkt echter ook een afname van de Mb concentratie, hoewel minder 

uitgesproken. De functionaliteit van Mb afhankelijk van de aanwezigheid van ijzermoleculen in 
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het Mb-eiwit, die de binding van zuurstof mogelijk maakt. Ook is het bekend dat PH patiënten 

een lage ijzergehalte in het bloed hebben. IJzersuppletie zou daarom een mogelijk effectieve 

behandeling kunnen zijn om de Mb-concentratie en de intracellulaire gefaciliteerde diffusie 

van zuurstof in de (cardio)myocyten te verbeteren.

Het zuurstof (O
2
) verbruik in de rechter hartspierwand in levende PH patiënten is vervolgens 

bestudeerd met behulp van de positron emissie tomografie (PET) scan. De PET scan maakt 

gebruik van biologische stoffen, dit geval zuurstof, die kortdurend radioactief gemarkeerd zijn 

(tracers). Na toediening in het lichaam, kan het verbruik van de biologische stof in het hart 

gevolgd worden door het verloop van de radioactiviteit van de tracer te meten met de PET 

scan. In dit geval kan met dit onderzoek het zuurstofverbruik gemeten worden. De hoeveelheid 

zuurstof die door de rechter hartspier uit het bloed wordt opgenomen (de zogenaamde 

oxygen extraction fraction, OEF). OEF is een belangrijke factor voor het berekenen de 

zuurstofconsumptie in het hart. In Hoofdstuk 3 hebben we de methode om OEF te berekenen 

uit de PET scan en radioactief-gelabelde zuurstof ([15O]O
2
) getest. We laten zien dat de OEF 

met de [15O]O
2
-PET scan te meten is in de rechter hartspierwand vann PH patiënten. Voor de 

berekening van de zuurstofconsumptie van het hartspierweefsel (ook wel MVO
2 , 

in mL/minuut/

gram) is echter nog een combinatie met twee andere tracers nodig, namelijk radioactief 

gelabeld water ([15O]H
2
O) – voor het bepalen van de bloedstroom – en koolmonoxide ([15O]

CO) – voor het bepalen van het bloedvolume. 

Deze zuurstof-gelabelde-[15O]-tracers hebben echter een aantal nadelen. Ze hebben 

ten eerste een halfwaardetijd van 2,5 minuut, waardoor de toepassing ervan alleen mogelijk 

is binnen centra met een cyclotron die de tracers kan produceren, zoals het VU Medisch 

Centrum. Ten tweede, het PET-scanprotocol is een combinatie van 3 achtereenvolgende 

scans en extra belastend door het feit dat er altijd een canule in de polsslagader nodig is; 

een kleine, maar vaak pijnlijke ingreep. Deze nadelen kunnen mogelijk worden omzeild door 

de zuurstofconsumptie van het hart te bepalen met een andere tracer: [11C]acetaat. Deze 

tracer is een radioactief-gelabeled klein vetzuur dat opgenomen en verbrand wordt in de 

mitochondria en een halfwaardetijd heeft van 20 minuten. De snelheid van klaring van deze 

stof in het hart, gemeten met de PET scan, geeft een indirecte schatting van de MVO
2
 van 

de linker hartspierwand. Gezien het ingewikkelde scanprotocol voor meten van de MVO
2
 met 

[15O]O
2
-PET, hebben we in Hoofdstuk 4 bestudeerd of de MVO

2
 van het rechter hart ook met 

[11C]acetaat-PET geschat kan worden. Dit hebben we getest door de MVO
2
, gemeten met [15O]

O
2
-PET, te vergelijken met de klaringssnelheid van [11C]acetaat in de rechter hartspierwand van 

PH patiënten. Er blijkt een duidelijk verband tussen deze twee PET-methoden. Dit betekent dat 

voor toekomstige studies naar het zuurstofmetabolisme van de rechter hartspierwand gebruik 

gemaakt kan worden van  [11C]acetaat. 

In de daaropvolgende hoofdstukken hebben we de methode uit Hoofdstuk 3 toegepast 

om het zuurstofaanbod en –verbruik van de rechter kamer te onderzoeken in PH patiënten. 

De MVO
2
 kan  namelijk exact berekend worden met het product van de hoeveelheid bloed die 

per tijdseenheid aangevoerd wordt naar het hartspierweefsel (perfusie), van de O
2
 extractie en 

van de arteriële O
2
 content. Deze drie factoren kunnen worden verkregen tijdens de scans met 

de 15O-tracers.   

In het verleden is aangetoond dat de MVO
2
 van de linker hartkamer voornamelijk 

bepaald wordt door de systolische bloeddruk en de hartfrequentie. In Hoofdstuk 5 hebben 
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we vergelijkbare correlaties gevonden voor de hypertrofe en falende rechter kamer in PH 

patiënten. De bepalende factoren van de rechter kamer MVO
2
 zijn: de systolische pulmonale 

arteriele (PA) druk en de hartfrequentie. Onze bevindingen wijzen er op dat de MVO
2
 van 

de rechter hartspierwand toeneemt per gram spier met de verergering van de ziekte PH, 

omdat dan zowel de PA druk als de hartfrequentie verder stijgen. Het suggereert dat een 

verschuiving plaatsvindt in de balans tussen zuurstofvraag en -aanbod richting een toename 

in de zuurstofvraag. Omgekeerd veronderstellen we, gebaseerd op de resultaten van dit 

hoofdstuk, dat een afname in de hartfrequentie en/of de longvaatweerstand (ofwel PA druk) de 

scheve balans in zuurstof vraag en –aanbod zal verbeteren. Argumenten voor deze hypothese 

worden aangedragen in de Appendix van de Hoofdstukken 4 en 5, waarin het effect van 

de behandeling van PH op de rechter hartspierstofwisseling in een patiënt met ernstige PH 

wordt bediscussiëert. Eén jaar na het starten van de PH-behandeling is de longvaatweerstand 

sterk gedaald en overige hemodynamische en klinische scores waren genormaliseerd. Bij een 

herhaling van de 11C-acetaat scan, blijkt ook de geschatte rechterkamer MVO
2
 gedaald tot een 

waarde gelijk aan die van de overige PH patiënten die bij inclusie onder optimale behandeling 

waren. Uiteraard wordt hier maar één patiënt beschreven. Interventiestudies in zowel nieuw-

gediagnosticeerde PH patiënten als optimaal behandelde PH patiënten zijn daarom nodig om 

het effect op de MVO
2
 van de rechter kamer te bestuderen. Met interventies kan, naast het 

verlagen van de weerstand van het longvaatbed, worden gedacht aan het doen afnemen van 

de hartfrequentie met medicijnen.

Zoals eerder is aangegeven wordt de MVO
2
 bepaald door de perfusie en de 

zuurstofextractie. Indien de extractie van zuurstof tijdens rust al vrijwel maximaal is, zal bij een 

toename in zuurstofvraag in het hart, zoals tijdens lichamelijke inspanning, de perfusie van zeer 

groot belang zijn. Wanneer echter de perfusie dan ook gebrekkig is zal, tijdens lichamelijke 

inspanning, zuurstoftekort in de hartspiercellen ontstaan, wat in het ergste geval tot een 

infarct kan leiden. In Hoofdstuk 6, bestuderen we de perfusie en de zuurstofextractie in de 

hypertrofe, zieke rechter kamer. We hebben patiënten een lichte inspanning laten verrichten 

op een ligfiets tijdens een perfusiescan in de PET. De gemiddelde perfusie van hypertrofe 

rechter hartspierwand blijkt dan significant toe te nemen. Uit nadere analyse blijkt dat de 

hoogte van zuurstofextractie in rust invloed heeft op de toename van de perfusie. De groep 

patiënten met hoge zuurstof extractie in rust (en die daardoor weinig extractiereserve hebben) 

blijken een duidelijk lagere toename van perfusie tijdens inspanning te hebben. Deze patiënten 

blijken bovendien hemodynamisch en klinisch slechter te zijn dan de groep patiënten met 

een lagere zuurstofextractie in rust. De data suggereert dat PH patiënten met een hogere 

zuurstofextractie in rust vatbaarder zijn voor myocardiaal zuurstoftekort tijdens inspanning. 

In Hoofdstuk 7 hebben we middels berekening van de mechanische efficiëntie het 

energiemetabolisme van het zieke rechterhart in fysieke rust bestudeerd. De mechanische 

efficiëntie is de verhouding tussen het cardiale vermogen (power; het product van het 

slagminuutvolume en de gemiddelde PA druk) en de MVO
2
 van de rechter kamer. PH patiënten 

met milde PH (NYHA klasse II) zijn vergeleken met patiënten met ernstige PH (NYHA klasse III). 

De falende rechterkamer in de patiënten met ernstige PH blijkt meer zuurstof nodig om een gelijk 

vermogen te leveren als in de patiënten met milde PH. De patiënten met ernstige PH hebben 

dus een lagere mechanische efficiëntie. Dezelfde patiënten blijken ook een slechte ejectie 

fractie van de rechter kamer te hebben, een maat voor de koppeling van rechter kamerfunctie 
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en arteriële longvaten. In PH ondergaat ook het tussenschot van de kamers, het septum, 

anatomische veranderingen en buigt tijdens het samentrekken van het hart de linker kamer 

in (septal bowing). We hebben gevonden dat met de toename septal bowing de mechanische 

efficiëntie afneemt. De afname in mechanische efficiëntie in ernstige PH hiermee voor een deel 

verklaard worden. Het lekken van hartkleppen tussen de rechterboezem en de rechterkamer, 

de tricuspidaliskleppen (ook een kenmerk voor PH), speelt echter geen rol in de afname van 

de mechanische efficiëntie. In linker hartfalen is een verhoogde opname in glucose door het 

hartspierweefsel geobserveerd. Met behulp van PET en radio-actiefgemerkt glucose ([18F]FDG) 

hebben we bestudeerd of er ook een verband bestaat tussen de mechanische efficiëntie bij 

rechter hartfalen in PH en de glucose-opnamesnelheid door de rechterhartspierwand. We 

hebben geen relatie gevonden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de glucose-opname 

weinig verschilt binnen onze studiegroep. Het sterke verband tussen de mechanische effiëntie 

en rechter hartfalen suggereert dat een toename van de glucose stofwisseling van secundair 

belang is en een daling van de mechanische efficiëntie niet kan voorkomen wanneer eenmaal 

hypertrofie en hartfalen is ontstaan. 

In Hoofdstuk 8 hebben we onderzocht of het zieke hartspierweefsel van de rechter 

kamer in PH zelf een oorzaak is voor de gevonden afgenomen mechanische efficiëntie in 

Hoofdstuk 7. Hiervoor hebben we geïsoleerde papillairspieren (hartspierbundeltjes die de 

tricuspidaliskleppen dicht houden bij het samentrekken van de rechterkamer) gebruikt, 

geprepareerd uit de rechterkamer van het PH ratmodel. De mechanische efficiëntie in de 

papillairspier van PH ratten blijkt significant afgenomen ten opzichte van de gezonde groep. De 

toename van hartsspierwanddikte en de hartspiercelgrootte van de rechterhartspierwand blijkt 

gerelateerd aan de afname in de mechanische efficiëntie. Het is zeer goed mogelijk dat tijdens 

het proces van hypertrofie van de rechterhartspier in PH ratten er intracellulaire veranderingen 

hebben plaatsgevonden die ten grondslag liggen aan de afgenomen mechanische efficiëntie. 

Deze veranderingen hebben zich niet plaatsgevonden in het contractiele apparaat van de 

hartspiercellen. De afname in mechanische efficiëntie kan echter wel veroorzaakt worden 

door intracellulaire reacties die zuurstof verbruiken, maar geen nuttige energie leveren, 

bijvoorbeeld een gestoorde mitochondriale functie. Dit wordt momenteel onderzocht in onze 

onderzoeksgroep.  

COnCLusie en vOOruitziChten
In dit proefschrift beschrijven we de aanwijzingen die we hebben gevonden voor een 

afgenomen zuurstofaanbod tegenover een verhoogd zuurstofverbruik tijdens het proces van 

rechter hartspierhypertrofie en hartfalen in PH. Aangezien de voortgang naar rechter hartfalen 

een geleidelijk proces is, zijn we van mening dat de verschillende oorzaken elkaar versterken 

en zo bijdragen aan een steeds sterker wordende scheve verhouding tussen zuurstofvraag en 

–aanbod in de rechter hartspiercel in PH.

Dit proefschrift levert nieuwe bewijzen die van toegevoegde waarde zijn voor wat betreft 

de bestaande kennis over onder andere de perfusie en de toegenomen zuurstofconsumptie 

van de zieke rechter hartspierwand in PH. De vraag dringt zich nu op of herstel van deze scheve 

zuurstofbalans rechter hartfalen kan verbeteren of zelfs voorkomen. Dit zal uit toekomstige 

studies moeten blijken, waarbij zowel klinisch als experimenteel onderzoek nodig zullen zijn.
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Het zuurstoftekort als onderliggende oorzaak voor de overgang van rechter kamerhypertrofie 

naar -falen wordt echter in dit proefschrift niet aangetoond. Modelberekeningen, die 

gebaseerd zijn op onze gegevens, laten echter zien dat het optreden van zuurstofgebrek  in 

RV cardiomyocyten bij PH waarschijnlijk is, zeker bij  inspanning. Er bestaan PET-tracers die 

zuurstoftekort in organen van de levende patiënt kunnen lokaliseren: de hypoxy-tracers zoals 

[18F]FAZA (fluoroazomycin arabinoside). Theoretisch is hiermee zuurstofgebrek in de rechter 

hartspier van PH patiënten te meten. Deze PET-methode is ideaal als een niet-invasief en weinig 

belastend onderzoek voor patiënten om te ondergaan. Bij een succesvolle toepassing zouden 

zulke tracers met PET een onderdeel van diagnostiek kunnen vormen in de toekomst voor het 

vervolgen van de mate van zuurstofgebrek in de rechter hartspier als vroege aanwijzing voor 

het ontwikkelen van rechter hartfalen. Er zou dan eerder ingesprongen kunnen worden met 

intensievere behandelingen van de PH om verergering te voorkomen. 

In conclusie, dit proefschrift heeft aangetoond dat een falende rechter hartkamer een 

disbalans heeft voor zuurstofvraag en –aanbod en levert tevens aanknopingspunten om 

deze balans te verbeteren in de zieke rechter hartspier in PH met als doel rechter hartfalen te 

voorkomen of te herstellen.  


