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Samenvatting

nieuwe Behandelstrategieën voor reChter hartfalen Bij 
Pulmonale arteriële hyPertensie 
WAT WE KUNNEN LEREN VAN ‘LINKS’

Therapieën voor de rechter hartkamer in pulmonale arteriële hypertensie
Pulmonale arteriële hypertensie (PH) is een zeldzame, progressieve aandoening van de bloed-
vaten in de longen. Om onduidelijke reden zijn de bloedvaten vernauwd, waardoor het hart – of 
beter gezegd de rechter hartkamer – moeite heeft voldoende bloed door de longen te pompen. 
Dit wordt rechter hartfalen genoemd, en uit zich vaak als benauwdheid bij geringe inspanning. 
Helaas is PH een ongeneeslijke ziekte. Gelukkig zijn er de laatste tien jaar wel nieuwe medicijnen 
beschikbaar gekomen die de bloedvaten in de longen verwijden, waardoor het hart (deels) wordt 
ontlast en PH-patiënten zich beter voelen. Echter, zelf bij maximale therapie is de levensverwach-
ting van PH-patiënten beperkt, en overlijdt binnen 5 jaar na diagnose ongeveer de helft van alle 
PH-patiënten aan de gevolgen van deze ziekte.

Tot nu toe is behandeling en onderzoek in PH gericht op de toestand van de longvaten. Vreemd 
genoeg is er bijna geen aandacht voor behandelingen die mogelijk direct de pompfunctie van de 
rechter hartkamer zouden kunnen verbeteren. Voor linker hartfalen (de meest voorkomende 
vorm van hartfalen die bv. kan ontstaan jaren na een hartaanval) bestaan er al effectieve thera-
piën, die direct aangrijpen op het hart. In dit proefschrift hebben we drie behandelingen voor 
linker hartfalen (nl. bewegingstherapie, medicamenteuze behandeling met β-blokkers en kamer-
resynchronisatie met speciale pacemakers) onderzocht voor rechter hartfalen als gevolg van 
PH. Er zijn grote verschillen tussen linker en rechter hartfalen. Bewezen therapieën voor linker 
hartfalen zijn daarom niet direct toepasbaar voor rechter hartfalen, en mogelijk zelfs gevaarlijk 
voor PH-patiënten. Daarom hebben we deze behandelingen eerst onderzocht in een bestaand 
ratten model voor PH.

Bewegingstherapie
Bewegingstherapie wordt gezien als een veelbelovende aanvulling op de bestaande therapiëen 
voor PH. Het is echter onduidelijk of bewegingstherapie effectief en veilig is voor alle PH-
patiënten, en dit zou mogelijk afhankelijk kunnen zijn van een behouden functie van de rechter 
hartkamer.

Om dit te kunnen onderzoeken hebben we in een diermodel de effecten van bewegingstherapie 
onderzocht bij twee verschillende vormen van PH, nl. PH met een behouden functie van de 
rechter hartkamer (stabiele PH) en een PH met rechter hartfalen (progressieve PH). In stabiele 
PH bleek bewegingstherapie gunstig: het uithoudingsvermogen nam na training toe en we zagen 
ook een verbetering van de doorbloeding van de rechter hartkamer. In progressieve PH was be-
wegingstherapie echter nadelig: onder training ontwikkelde deze ratten eerder rechter hartfalen, 
en in het hart werden meer ontstekingscellen gezien. 
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Bewegingstherapie is dus gunstig in stabiele PH, maar mogelijk gevaarlijk in progressieve PH. 
De precieze betekenis van deze waarnemingen voor PH-patiënten zal verder moeten worden 
onderzocht.

Beta-blokkers
Beta-blokker zijn een veel gebruikt medicijn voor linker hartfalen. Op dit moment wordt het  
gebruik van β-blokkers in PH sterk ontraden, vanwege de bijwerkingen. Onze hypothese was dat, 
mits voorzichtig gebruikt, β-blokkers gunstig effecten zouden kunnen hebben. 

We konden aantonen dat een lage dosis β-blokkers door PH-ratten goed werd getolereerd. Deze 
dosis was voldoende om de progressie van de ziekte te vertragen, en ook de functie van de rechter 
hartkamer verbeterde. Ook zagen we minder ontstekingscellen en minder verlittekening in het hart. 

Deze bemoedigende resultaten zijn aanleiding geweest voor het opzetten van een klinische 
studie, waarbij de effecten van β-blokkers zullen worden bestudeerd in patiënten met PH.

Kamer-resynchronisatie 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de rechter hartkamer inefficient pompt, omdat niet alle 
delen van het hart tegelijkertijd samenknijpen (dit wordt dyssynchronie genoemd). Naar aan-
leiding hiervan hebben we onderzocht of de knijpkracht van de rechter hartkamer kon worden 
verbeterd door kamer-resynchronisatie  met behulp van een pacemaker. 

Eerst konden we aantonen dat in ons gebruikte diermodel er sprake van dyssynchronie, verge-
lijkbaar met PH-patiënten. Vervolgens konden we, in een geïsoleerde hartopstelling, aantonen 
dat vervroegde stimulatie van de vrije wand van de rechter hartkamer, leidde tot resynchronisatie 
en verbetering van de knijpkracht van de rechter hartkamer, zonder negatieve gevolgen voor de 
linker hartkamer. 

Inmiddels heeft een andere onderzoeksgroep de resultaten van deze studie kunnen bevestigen 
in een kleine groep PH-patiënten. 

overeenkomsten tussen de behandeling van linker en rechter hartfalen
Uiteindelijk overlijden bijna alle PH-patiënten aan rechter hartfalen. Er zijn op dit moment 
echter (nog) geen behandelingen voorhanden die direct de functie van de rechter hartkamer 
kunnen verbeteren.

In dit proefschrift hebben we aangetoond dat enkele behandelingen voor linker hartfalen (nl. 
bewegingstherapie, β-blokkers, kamer-resynchronisatie) ook effectief zouden kunnen zijn voor 
de behandeling van rechter hartfalen, ondanks belangrijke structurele en functionele verschillen 
tussen de linker en rechter hartkamer. Zorgvuldig opgezette klinische studies zullen moeten 
uitwijzen of de veelbelovende therapieën, die we in dit proefschrift hebben geïdentificeerd, ook 
tot wezenlijke gezondheidswinst zullen leiden voor PH-patiënten.

Louis BW.indd   131 06-05-10   11:21



Louis BW.indd   132 06-05-10   11:21


