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Het aanpassingsvermogen en functioneren van de rechter 
hartkamer in pulmonale arteriële hypertensie 

 
Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) is een chronisch, progressieve aandoening waarbij de 
bloedvaten in de longen zijn veranderd en vernauwd. Hierdoor ontstaat een verhoogde 
weerstand en bloeddruk in de longvaten. De diagnose kan worden gesteld wanneer de 
bloeddruk in de longvaten hoger is dan 25 mmHg, invasief gemeten tijdens een rechter 
hartkatheterisatie. De aandoening is zeldzaam en de oorzaak is vaak onbekend 
(idiopathisch) maar kan ook erfelijk zijn of geassocieerd met andere aandoeningen zoals 
aangeboren hartafwijkingen, bindweefsel ziekten, drugs of medicijnen. PAH komt twee keer 
zo vaak bij vrouwen voor. De leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld, is gemiddeld 40 
jaar.  
Het gevolg van de verhoogde longvaatweerstand en bloeddruk, is dat het de rechter 
hartkamer hindert in het pompen van bloed richting de longen. De rechter hartkamer 
probeert zich aan te passen door meer spiermassa te ontwikkelen en door uit te zetten. Ook 
treden er bijvoorbeeld veranderingen in metabolisme op. De rechter hartkamer die normaal 
niet berekend is op deze hoge longvaatweerstand en bloeddruk, is onvoldoende in staat om 
zich langdurig aan te passen waardoor het in conditie achteruit zal gaan. Dit uit zich bij 
patiënten in klachten van kortademigheid bij inspanning en vermoeidheid. Uiteindelijk 
overlijden PAH patiënten ten gevolge van het falen van de rechter hartkamer.  
In de afgelopen 15 jaar zijn er meerdere medicijnen ontwikkeld die zich richten op het 
verlagen van de longvaatweerstand en daarmee de rechter hartkamer proberen te 
verbeteren. Met behulp van deze medicijnen zijn de klachten van patiënten verminderd en is 
de overlevingsduur verlengd, niettemin blijft PAH een ongeneeslijke ziekte. Daarom is meer 
begrip nodig in het structurele en- functionele aanpassingsvermogen van de rechter 
hartkamer aan de chronische overbelasting ten gevolge van de verhoogde 
longvaatweerstand. Tevens is meer inzicht noodzakelijk in de effecten van huidige medicatie 
op de rechter hartkamer.  
 
Dit proefschrift heeft twee doelen: enerzijds meer inzicht verkrijgen in de aanpassing van de 
rechter hartkamer aan de verhoogde longvaatweerstand van patiënten met PAH. Anderzijds 
was het doel om de veranderingen in de aanpassing en het functioneren van de rechter 
hartkamer over tijd te bestuderen in relatie met de veranderingen in de longvaatweerstand 
die teweeg worden gebracht met behulp van de huidige medicijnen.  
Voor dit proefschrift maakten we gebruik van magnetische resonantie imaging (MRI). Dit is 
beeldvormend onderzoek waarmee de spiermassa, mate van uitzetting en functie van de 
rechter hartkamer het meest precies en betrouwbaar kunnen worden gemeten.  
 
De spiermassa van de rechter hartkamer bestaat niet alleen uit de wand maar ook uit vele 
trabecula (kleine bundeltjes spierweefsel die extra steun geven aan de wand). Dit laatste 
aspect wordt echter vaak buiten beschouwing gelaten. In Hoofdstuk 2 hebben we daarom 
niet alleen naar de veranderingen in spiermassa van de wand maar ook van trabecula 
gekeken in relatie tot de chronische overbelasting op de rechter hartkamer voor en na 
medicamenteuze behandeling. In dit onderzoek bestudeerden we 50 patiënten met PAH en 
20 gezonde controles. We vonden dat de trabecula een grotere bijdrage leverden aan de 
totale spiermassa van de rechter hartkamer in PAH patiënten (~35%) dan in de 
controlegroep (~25%). Verder zagen we dat in behandelde PAH patiënten, de veranderingen 
in bloeddruk en weerstand van de longvaten sterker waren gerelateerd aan veranderingen 
van de massa van trabecula dan aan de veranderingen in massa van de wand van de 
rechter hartkamer. Deze resultaten impliceren dat de trabecula mogelijk een belangrijke 
bijdrage leveren aan het aanpassingsvermogen van de rechter hartkamer in PAH. Trabecula 
moeten daarom niet genegeerd worden in onderzoek naar de rechter hartkamer.  
 



 

Het doorbuigen richting de linker hartkamer van het septum, het tussenschot dat de rechter 
en de linker hartkamer van elkaar scheidt, is kenmerkend voor patiënten met PAH. Het 
septum heeft in het gezonde hart een substantiële bijdrage aan de normale functie van de 
rechter hartkamer. Het is bekend dat het septum in PAH niet optimaal kan functioneren en 
dat de septum doorbuiging zorgt voor belemmering van de functie van de linker hartkamer. 
Er is echter nog nooit onderzoek gedaan naar onderliggende, structurele veranderingen in 
het septum in PAH. In Hoofdstuk 3 onderzochten we of er onderliggende structurele 
veranderingen optreden in het septum en of deze lijken op de veranderingen zoals deze ook 
worden gezien in de wand van de rechter hartkamer in patiënten met PAH. Ook keken we 
naar de veranderingen in metabolisme met behulp van positron emissie tomografie 
beeldvorming (PET). We deden niet alleen onderzoek in patiënten met PAH, maar verrichten 
ook onderzoek in een ratten-model met pulmonale hypertensie om te kijken welke 
veranderingen er op celniveau optreden. We vonden in PAH patiënten dat het septum geen 
toename liet zien in spiermassa, in tegenstelling tot de wand van de rechter hartkamer. Ook 
zagen we dat het septum qua metabolisme niet leek op de rechter hartkamer. Op celniveau 
vonden we in ratten met pulmonale hypertensie dat de grootte van de hartspiercellen en het 
aantal bloedvaatjes in het septum niet veranderden ten opzichte van gezonde ratten. In de 
rechter hartkamer van ratten met pulmonale hypertensie waren de hartspiercellen echter 
sterk vergroot en het aantal bloedvaatjes afgenomen. Ondanks het feit dat ratten met 
pulmonale hypertensie wel een toename in bindweefsel en ontsteking lieten zien in het 
septum, was deze toename significant kleiner dan in de wand van de rechter hartkamer. Op 
basis van dit onderzoek kunnen we concluderen dat het septum in PAH beter bestand is 
tegen de verhoogde vaatweerstand en bloeddruk in de longen en dat het niet dezelfde 
veranderingen laat zien als de wand van de rechter hartkamer.  
 
De discrepantie tussen het gunstige effect van de medicijnen op de longvaatweerstand en de 
blijvend slechte overleving van patiënten met PAH, doet de vraag oproepen of deze 
longvaatweerstand verlaging wel automatisch leidt tot een verbetering van de rechter 
hartkamer functie. Dit hebben we in Hoofdstuk 4 onderzocht. Met behulp van MRI hebben 
we de functie van de rechter hartkamer gemeten en door middel van een rechter 
hartkatheterisatie hebben we de longvaatweerstand gemeten voor en na 1 jaar 
medicamenteuze behandeling. Deze studie toonde aan dat de verandering in de rechter 
hartkamerfunctie na behandeling matig was gerelateerd aan de veranderingen in 
longvaatweerstand. We vonden dat in de meeste patiënten inderdaad een verlaging van de 
vaatweerstand teweeg werd gebracht met behulp van medicijnen. In 75% van deze patiënten 
was dit geassocieerd met een verbetering van de rechter hartkamerfunctie. In 25% van de 
PAH patiënten was dit echter niet het geval en was er sprake van een korte overlevingsduur.  
 
Ondanks het feit dat PAH vaker voorkomt onder vrouwen, hebben mannen een kortere 
overlevingsduur. In Hoofdstuk 5 onderzochten we of dit verschil in overleving verklaard kan 
worden door een verschillende respons op behandeling. We lieten zien dat voor de start van 
behandeling mannen en vrouwen een vergelijkbare longvaatweerstand en rechter 
hartkamerfunctie hadden. Na 1 jaar behandeling lieten beide groepen een vergelijkbare 
daling in longvaatweerstand zien. Vrouwen lieten daarop een verbetering van de functie van 
de rechter hartkamer zien, terwijl deze functie bij mannen verslechterde. Deze verslechtering 
in hartfunctie was gerelateerd aan de kortere overlevingsduur in mannen met PAH.  
 
In Hoofdstuk 6 vroegen we ons af of de achteruitgang van de rechter hartkamerfunctie 
ondanks een verlaging in longvaatweerstand verklaard zou kunnen worden door het feit dat 
de huidige behandelingen gemiddeld een te kleine verandering in longvaatweerstand teweeg 
brengen om de rechter hartkamer de kans te geven om te verbeteren. In deze studie 
vergeleken we verschillende maten van dalingen in de longvaatweerstand en onderzochten 
de effecten daarvan op de functie van de rechter hartkamer en overleving. In dit hoofdstuk 
lieten we zien dat alleen wanneer de longvaatweerstand met meer dan 42% werd verlaagd 



 

met behulp van medicatie, dit gegarandeerd leidde tot een stabilisatie/verbetering van de 
rechter hartkamerfunctie en geassocieerd was met een langdurige overleving.  
 
Een belangrijk probleem in de kliniek is dat na een lange stabiele situatie onder 
medicamenteuze behandeling, een patiënt met PAH soms heel onverwachts kan 
verslechteren ten gevolge van achteruitgang van de rechter hartkamer. In Hoofdstuk 7 
hebben we onderzocht aan welke parameters we zouden kunnen herkennen welke patiënt 
uiteindelijk zal gaan verslechtering en bij welke patiënt dit niet zal gebeuren. In dit hoofdstuk 
toonden we aan dat ondanks een stabiele klinische situatie, de rechter hartkamer al 
veranderingen kan laten zien in het aanpassingsvermogen en dan vooral in de mate van 
uitzetting (dilatatie). De mate van uitzetting was een voorspeller voor een toekomstige 
klinische achteruitgang. Deze uiteindelijke achteruitgang kon niet voorspeld door de initiële 
klinische conditie, inspanningsvermogen en hoogte van de longvaatweerstand en bloeddruk. 
De resultaten van deze studie impliceren dat het in de gaten houden van het 
aanpassingsvermogen van de rechter hartkamer belangrijk is om de eerste tekenen van 
hartfalen te kunnen ontdekken om daarmee een uiteindelijke verslechtering te kunnen 
voorkomen.  
 
In Hoofdstuk 8 geven we een overzicht van de mogelijke manieren om de rechter hartkamer 
te onderzoeken met behulp van MRI en PET. Ook beschrijven we methoden die nog in 
ontwikkeling zijn maar uiteindelijk een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het verkrijgen 
van nieuwe inzichten in de ontwikkeling en preventie van hartfalen in patiënten met PAH.  
 
 

Conclusies 
 
Samenvattend heeft dit proefschrift inzicht gegeven in het structurele en functionele 
aanpassingsvermogen van de rechter hartkamer op de verhoogde druk en weerstand in de 
longvaten van patiënten met PAH. Op basis van dit proefschrift kunnen we in patiënten met 
PAH de volgende conclusies trekken: 

 Tijdens chronische drukbelasting tonen de trabecula een sterkere toename in 
spiermassa dan de wand van de rechter hartkamer. Het septum laat niet dezelfde 
veranderingen als de wand van de rechter hartkamer zien, ondanks dezelfde 
drukbelasting.  

 De functie van de rechter hartkamer kan afnemen ondanks een verlaging van de 
weerstand in de longen na medicamenteuze behandeling. Een verslechtering in de 
functie van de rechter hartkamer, ongeacht de veranderingen in longvaatweerstand, 
is geassocieerd met een korte overlevingsduur.  

 Mannen hebben een slechtere functie van de rechter hartkamer dan vrouwen 
ondanks een vergelijkbare longvaatweerstand en bloeddruk. Dit verschil kan de 
kortere overlevingsduur van mannen ten opzichte van vrouwen verklaren.  

 Alleen een sterke verlaging van de longvaatweerstand garandeert een 
stabilisatie/verbetering van de rechter hartkamerfunctie en is geassocieerd met een 
langdurige overleving. 

 In patiënten met een langdurig stabiele respons op medicamenteuze behandeling 
kan een uiteindelijke verslechtering in een vroeg stadium worden voorspeld op basis 
van veranderingen in de mate van uitzetting van de rechter hartkamer. 

 


