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Samenvatting 
 
Pulmonale  arteriële hypertensie is een ziekte van de longvaten, waarbij een vernauwing van de 

longvaten leidt tot een verhoging van de vaatweerstand en dientengevolge een verhoging van de 

druk. Het effect van deze verhoogde druk in de longvaten is een toegenomen werkdruk voor de 

rechter hartkamer. De rechter hartkamer heeft als taak het zuurstofarme bloed, dat vanuit het 

lichaam terugstroomt via de rechter boezem naar de hartkamer, door te pompen naar de longen 

zodat alhier zuurstof opgenomen kan worden.  

In pulmonale arteriële hypertensie is door de toegenomen werkdruk voor de rechter hartkamer de 

pompfunctie verminderd. Hierdoor wordt de hoeveelheid bloed dat per tijdseenheid door de longen 

stroomt minder, met als gevolg een verminderde toevoer van bloed en dus zuurstof aan de weefsels 

in het lichaam. Patiënten met pulmonale hypertensie ervaren hierdoor klachten van onder andere 

kortademigheid bij inspanning en vermoeidheid.  

Ondanks aanpassingsmechanismen van de rechter hartkamer die erop gericht zijn om de hartfunctie 

te verbeteren of te behouden, en therapieën die gericht zijn op vaatverwijding in de longen, 

ontwikkelen patiënten met pulmonale arteriële hypertensie uiteindelijk rechter hartfalen met 

overlijden tot gevolg. De prognose van patiënten met deze aandoening wordt dan ook grotendeels 

bepaald door de functie van de rechter hartkamer, dit terwijl de aandoening zich in de eerste plaats 

in de longen bevindt. Daarom is het van belang om meer inzicht te krijgen in de aanpassing van de 

rechter hartkamer in patiënten met pulmonale arteriële hypertensie.  

De rechter hartfunctie in pulmonale arteriële hypertensie is al veel beschreven. Echter, tot op heden 

is bij deze beschrijving gebruik gemaakt van methoden die geen onderscheid maken tussen de 

daadwerkelijke hartspierfunctie en de werkdruk (invloed vanuit de longvaten). Derhalve is het doel 

van deel 1 van dit proefschrift om meer inzicht te krijgen in de actieve en passieve spierfunctie 

(samentrekking en ontspanning) van de rechter hartkamer in patiënten met pulmonale arteriële 

hypertensie, hierbij gebruik makende van meetmethoden die het mogelijk maken om de 

hartspierfunctie en de werkdruk apart te meten.  

In deel 2 van dit proefschrift wordt de focus van het hart verlegd naar de longen. Over de longfunctie 

in patiënten met pulmonale arteriële hypertensie is tot op heden namelijk weinig bekend. De functie 

van de longen is het bloed voorzien van zuurstof. In toenemende mate worden er patiënten met 

pulmonale arteriële hypertensie gezien met een verminderde zuurstof opnamecapaciteit van de 

longen. Daarom is het doel van deel 2 van dit proefschrift om meer inzicht te verkrijgen in de 
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opnamecapaciteit van de longen en de onderliggende oorzaak van een vermindering daarvan bij 

patiënten met pulmonale arteriële hypertensie.  

 

Deel 1 – Rechter hartfunctie in pulmonale arteriële hypertensie 

Het doel van deel 1 van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de actieve en passieve 

spierfunctie (samentrekking en ontspanning) van de rechter hartkamer in patiënten met pulmonale 

arteriële hypertensie.  

 

In hoofdstuk 2 van dit proefschrift is de normale functie van de rechter hartkamer beschreven. Te 

beginnen met de beschrijving van de ideeën door de eeuwen heen van de al dan niet toegevoegde 

waarde van de rechter hartkamer voor de circulatie in het menselijk lichaam. Daarnaast zijn de 

samentrekking en ontspanning van een enkele spiervezel, alsmede de samentrekking en ontspanning 

van de totale hartspier beschreven. Tot slot is weergegeven hoe de rechter hartfunctie kan worden 

gemeten en waar deze door wordt beïnvloed.  

 

Hoofdstuk 3 richt zich op het meten van de actieve rechter hartspierfunctie. Een meting van de 

rechter hartspierfunctie kan worden verkregen door het analyseren van de druk-volume relatie van 

de rechter hartkamer. Dit is een meting waarbij zowel druk- als volume-metingen nodig zijn, met 

daarnaast een mathematische schatting van de maximale druk in de kamer tijdens samentrekking van 

de hartspier. Dit is een invasieve en tijdrovende meting. Een gesimplificeerde methode is in de 

literatuur beschreven, maar was nog niet onderzocht. In hoofdstuk 3 hebben we deze methode 

onderzocht en laten we zien dat de uitkomst van deze gesimplificeerde meting wordt beïnvloed door 

de grootte van de hartkamer en derhalve niet bruikbaar is om de rechter hartspierfunctie te meten in 

patiënten met pulmonale arteriële hypertensie.  

 

In hoofdstuk 4 gebruiken we de druk-volume relatie van de rechter hartkamer om de actieve 

hartspierfunctie van patiënten met pulmonale arteriële hypertensie patiënten in kaart te brengen. 

Met deze meting laten we zien dat bij diagnose een grote variatie in hartspierfunctie wordt gezien. 

Deze kan niet verklaard worden door een verschil in werkdruk dat vanuit de longen op het hart werkt. 

Dit laten we zien door de zogenoemde hartspierfunctie te koppelen aan de werkdruk. Tevens laten 

we zien dat therapie een verlaging van de werkdruk geeft en een verbetering van de aanpassing van 

de actieve hartspierfunctie aan deze werkdruk.  
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Tot slot laten we zien dat, zowel bij diagnose als onder behandeling, een slechtere aanpassing van de 

actieve hartspierfunctie aan de hoogte van de werkdruk gerelateerd is aan slechtere overleving.   

 

Waar in hoofdstuk 4 de nadruk lag op de actieve functie van de hartspier, wordt in hoofdstuk 5 dieper 

ingegaan op de vulling van de hartspier (dit valt onder de zogenoemde passieve of diastolische 

functie). Voor een goede bloeddoorstroom naar de longslagader zijn namelijk beide functies 

belangrijk. Zowel een goede vulling door middel van ontspanning van de hartspier én een goede 

samentrekking van de hartspier (de actieve of systolische functie) zijn belangrijk voor de uiteindelijke 

knijpkracht van de hartspier en voor de grootte van het volume wat doorgepompt kan worden. In 

hoofdstuk 5 tonen we aan dat in patiënten met pulmonale arteriële hypertensie de passieve functie 

is verminderd (er is dus een toegenomen stijfheid van de hartspier). Tevens laten we zien dat de mate 

van passieve dysfunctie gerelateerd is aan overleving. Hoe stijver de hartspier, hoe slechter de 

overleving. Verder laten we in dit hoofdstuk zien dat in patiënten met een goede overleving de 

passieve dysfunctie met name veroorzaakt wordt door een dikkere spierwand. Bij patiënten met een 

slechtere overleving is de stijfheid van de hartspier disproportioneel toegenomen ten opzichte van de 

dikte van de spierwand. Derhalve lijken andere factoren een rol te spelen in deze patiëntengroep, 

zoals bijvoorbeeld verbindweefseling van de hartspier.      

 

Deel 2 – Long diffusie capaciteit in pulmonale arteriële hypertensie 

Deel 2 van dit proefschrift had als doel meer inzicht te verkrijgen in de zuurstof opnamecapaciteit van 

de longen van patiënten met pulmonale arteriële hypertensie. De opnamecapaciteit voor zuurstof 

wordt in de praktijk gemeten door gebruik van maken van koolstofmonoxide. Deze stof, alsook 

zuurstof, verplaatst zich van de longblaasjes naar het bloed door middel van diffusie (verplaatsing van 

deeltjes van een omgeving met een hoge concentratie naar een omgeving met een lage concentratie). 

De zogenoemde diffusie capaciteit voor koolstofmonoxide (Carbon Monoxide, CO), oftewel de DLCO, 

wordt dan gemeten. De DLCO is afhankelijk van grofweg twee factoren:  

1. De eigenschappen van het membraan waarover het transport plaatsvindt (dikte en 

oppervlakte). 

2. Het bloedvolume in de haarvaten van de long waar de CO wordt opgenomen. 

 

Ziekten die invloed hebben op de DLCO zijn onder andere longfibrose (verdikt membraan) en 

longemfyseem (kleiner membraanoppervlak en verminderd bloedvolume door een verlies aan 
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longblaasjes en haarvaten). In de idiopathische vorm van pulmonale arteriële hypertensie (de vorm 

waarbij geen oorzaak voor het ontstaan van de verhoogde druk wordt gevonden) is de DLCO in de 

meeste patiënten normaal. Echter, in een groeiend aantal patiënten wordt een sterk verlaagde DLCO 

gemeten, zonder goede verklaring.   

 

Hoofdstuk 6 laat een beschrijving zien van de groep patiënten met idiopathische pulmonale arteriële 

hypertensie die een sterk verlaagde DLCO (<45% van normaal) hebben. Deze groep is vergeleken met 

patiënten met een mild verlaagde tot normale DLCO (>45% van normaal). Deze vergelijking leert ons 

dat een verlaagde opnamecapaciteit voor zuurstof gerelateerd is aan oudere leeftijd en roken. Ook 

hebben deze patiënten meer co-morbiditeit, zoals kransslagaderziekte. Daarnaast laat deze 

beschrijving ons zien dat deze patiënten een slechtere overleving hebben, ondanks het feit dat er geen 

verschil is in rechter hartfunctie of vaatweerstand op het moment van diagnose. De slechtere 

overleving blijkt gerelateerd te zijn aan de oudere leeftijd, geslacht en de aanwezigheid van 

kransslagaderziekte. Op basis van bovenstaande bevindingen kunnen we de hypothese vormen dat 

patiënten met een sterk verlaagde DLCO tot een andere entiteit dan de idiopathische vorm behoren, 

welke mogelijk een andere behandeling nodig heeft. Verder onderzoek naar deze specifieke 

patiëntengroep is derhalve geïndiceerd.  

 

Een opvallende bevinding van hoofdstuk 6 was dat in de groep patiënten met een verlaagde 

opnamecapaciteit voor zuurstof, zich geen patiënten bevonden met een mutatie van het BMPR2 

(bone morphogenetic protein receptor type 2) gen. Een mutatie in het BMPR2-gen wordt in een deel 

van de patiënten met pulmonale arteriële hypertensie gezien en is tevens verantwoordelijk voor de 

erfelijke vorm van deze aandoening. Afwezigheid van de mutatie in de groep patiënten met een 

verlaagde opnamecapaciteit voor zuurstof zou verklaard kunnen worden door een verschil in 

onderliggende vaataandoening tussen BMPR2-mutatie positieve en negatieve patiënten. Om dit goed 

te kunnen onderzoeken, zijn in hoofdstuk 7 twee groepen vergeleken die qua leeftijd en geslacht gelijk 

waren. Zowel in de totale populatie als in de geselecteerde populatie nooit-rokers, werd gezien dat 

patiënten met een BMPR2-mutatie een betere zuurstof opnamecapaciteit hadden. Dit wijst op een 

verschil in vaataandoening en zal door middel van pathologisch onderzoek verder dienen te worden 

geëvalueerd.  
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Concluderend laat dit proefschrift zien dat zowel de actieve als passieve hartspierfunctie in patiënten 

met pulmonale arteriële hypertensie van klinisch belang zijn. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen 

of een verbetering van deze hartspierfuncties met behulp van medicijnen zal leiden tot een betere 

overleving. Daarnaast hebben we, door gebruik te maken van de zuurstof opnamecapaciteit, een 

groep patiënten kunnen differentiëren met andere karakteristieken en slechter klinisch beloop, die 

mogelijkerwijs niet onder de idiopathische variant van pulmonale arteriële hypertensie vallen. Dit 

maakt het noodzakelijk deze patiënten in detail verder te vervolgen.  
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