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Pulmonale hypertensie

De grote bloeDsomloop� in het menselijk lichaam voorziet het lichaam van 
bloed. Zelf wordt het bloed opnieuw van zuurstof voorzien in de kleine bloedsomloop, 
een onafhankelijke kring tussen hart en longen. Wanneer de omstandigheden ergens 

in het lichaam veranderen, bijvoorbeeld bij inspanning of verandering van houding, neemt 
de vraag naar zuurstof toe en de kleine bloedsomloop biedt dan onmiddellijk meer zuurstof 
aan. ondanks haar naam, speelt de kleine bloedsomloop zeker geen ondergeschikte rol in het 
menselijk lichaam. Aandoeningen van de kleine bloedsomloop hebben ernstige gevolgen. Het 
merendeel van deze aandoeningen veroorzaakt pulmonale hypertensie, een sterk verhoogde 
bloeddruk in de longslagader. 

In de kleine bloedsomloop is de gemiddelde druk veel lager dan in de grote bloedsomloop. 
Dankzij een grote reservecapaciteit aan bloedvaten kan de kleine bloedsomloop onder allerlei 
omstandigheden de druk ook laag houden. Als een aandoening de bloedvaten in de longen 
aantast, gaat deze reservecapaciteit verloren waardoor de bloeddoorstroming wordt belem-
merd. er is dan een hogere druk nodig om dezelfde hoeveelheid bloed te laten stromen. 

belemmeringen in de bloeddoorstroming hebben uiteindelijk gevolgen voor het hart, de 
centrale pomp in het lichaam. Als er een hogere druk nodig is om dezelfde hoeveelheid bloed 
rond te pompen, moet het hart meer arbeid verrichten. Als gevolg hiervan zal de kamer uit-
zetten en een dikkere spierwand ontwikkelen, maar als het ziekteproces zich voortzet kan de 
belasting zo groot worden dat de rechterkamer gaat falen. 

Klinische problemen

De kennis van pulmonale hypertensie is de afgelopen decennia enorm toegenomen, maar nog 
steeds vormt de aandoening een grote uitdaging voor artsen. Het is een zeldzame aandoening, 
die meestal relatief jonge mensen treft (vooral vrouwen tussen de dertig en veertig) en vrij al-
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gemene klachten geeft. De aandoening wordt daarom makkelijk over het hoofd gezien. Wordt 
een patiënt verdacht van pulmonale hypertensie dan kan de diagnose alleen bevestigd worden 
via een rechterhartcatheterisatie, een ingrijpend onderzoek. Is de diagnose gesteld, dan moe-
ten allerlei aanvullende onderzoeken nog uitwijzen wat precies de oorzaak van de pulmonale 
hypertensie is. 

Niet alleen de diagnose maar ook de behandeling van pulmonale hypertensie is moeilijk. 
De arts heeft niet veel meer gereedschap om de ziekte te volgen dan de klinische toestand van 
de patiënt: hoe gaat het met u? Zo is nog steeds de beste indicatie voor de prognose van een 
patiënt de 6-minutenlooptest (hoe ver kan een patiënt in 6 minuten lopen?), maar dit is na-
tuurlijk een wel heel indirecte maat voor de toestand van de bloedvaten in de longen. Verder is 
het uiterst belangrijk om bij een vergevorderd ziekteproces te kunnen vaststellen wanneer de 
rechterkamer dreigt te gaan falen zodat de behandeling daarop aangepast kan worden. op dit 
moment kan dat echter nog niet.

Hemodynamica

Hemodynamica is het onderdeel van de geneeskunde dat de wisselwerking tussen bloeddruk 
en -stroom in bloedvaten bestudeert. Vanuit het perspectief van de hemodynamica is het be-
grijpelijk dat pulmonale hypertensie een moeilijk te behandelen aandoening is. omdat de 
zuurstofvoorziening direct afhankelijk is van de bloeddoorstroming, is de hemodynamische 
toestand van een patiënt bepalend voor zijn of haar klinische toestand. Hoe bloeddruk en 
-stroom op elkaar inspelen, hangt echter van veel factoren af. om dit te begrijpen, kunnen hart 
en bloedsomloop het beste worden vergeleken met een pomp en haar belasting. 

De prestatie van een pomp hangt ervan af hoe groot het aanbod is aan vloeistof, hoe krach-
tig de pomp is en hoe zwaar de pomp belast wordt. Het hart herbergt twee pompen in zich 
(een linker- en een rechterkamer) die elkaars werking direct en indirect beïnvloeden. Daarom 
alleen al is het begrijpelijk dat bloeddruk en -stroom het resultaat zijn van een ingewikkeld 
samenspel van factoren. een arts zal met behandeling proberen dit samenspel zodanig te beïn-
vloeden dat de prestaties van het hart optimaal zijn. Hij moet daarvoor weten wat de belang-
rijkste factoren zijn die een rol spelen, hij moet die factoren kunnen meten en hij moet weten 
hoe ze elkaar beïnvloeden. In het algemeen is dit in de praktijk maar beperkt mogelijk. bij 
pulmonale hypertensie zijn de mogelijkheden nog beperkter omdat een essentieel en moeilijk 
toegankelijk deel van de bloedsomloop is aangedaan. 

Wiskundige modellen

Het is niet eenvoudig om het effect te voorspellen van een verandering in een grootheid op de 
klinische toestand van een patiënt als geheel. Het is daarom moeilijk te voorspellen of een be-
handeling het gewenste effect zal hebben. Wiskundige modellen zouden hierin een belangrijke 
rol kunnen spelen. Ze zouden nuttig kunnen zijn om de diverse wisselwerkingen inzichtelijk te 
maken en om de metingen die in een patiënt worden gedaan eenvoudiger te interpreteren. een 
wiskundig model geeft inzicht in het verband tussen parameters en legt aannames eenduidig 
vast. met een model kan het effect van een interventie vooraf eenvoudig worden nagegaan. 
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Verder biedt het de mogelijkheid om verschillende soorten metingen te combineren waardoor 
uit de combinatie meer informatie kan worden gehaald dan uit de afzonderlijke metingen. met 
deze modelgebaseerde aanpak zou een individuele patiënt kunnen worden gekarakteriseerd 
met een beperkt aantal parameters die nuttig zijn bij het stellen van de diagnose en de prog-
nose en het volgen van de behandeling.

Voor een modelgebaseerde aanpak moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. De 
belangrijkste is dat er een goed model beschikbaar is. Dat model moet voldoende gedetail-
leerd zijn om een bepaald mechanisme inzichtelijk te maken, maar niet gedetailleerder dan 
de nauwkeurigheid van de metingen toelaat. In Hoofdstuk 1 wordt nog een aantal andere eisen 
genoemd die aan een model worden gesteld.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek was na te gaan in hoeverre het gebruik van wiskundige modellen 
nuttig is voor het stellen van de diagnose pulmonale hypertensie, voor het vaststellen van de 
oorzaak en voor het volgen van de behandeling. 

Inhoud van het proefschrift

Het proefschrift bestaat globaal uit drie delen. In het eerste deel staat de nauwkeurigheid van 
hemodynamische metingen centraal, in het tweede deel de keuze van hemodynamische mo-
dellen en in het derde deel de toepassing van modellen op pulmonale hypertensie. 

Nauwkeurigheid van hemodynamische metingen
Het eerste deel omvat de hoofdstukken 2 t/m 4. Na een kort overzicht van de geschiedenis 
van de hemodynamica in Hoofdstuk 2, wordt in Hoofdstuk 3 een methode gepresenteerd om 
de nauwkeurigheid van de bloeddrukmetingen te vergroten. bij een rechterhartcatheterisatie 
wordt een catheter via de lichaamsader en het hart in de longslagader ingebracht. Het andere 
uiteinde van de catheter wordt aangesloten op een druksensor (buiten het lichaam). Drukpul-
jes in de longslagader worden via de vloeistof in de catheter doorgegeven aan de druksensor. 
luchtbelletjes of bloedstolsels in de catheter kunnen de overdracht van de drukpulsjes versto-
ren, waardoor de druksensor een verkeerd signaal registreert. De methode maakt het mogelijk 
om verkeerd geregistreerde signalen achteraf te corrigeren, hetgeen de nauwkeurigheid van 
het signaal aanzienlijk vergroot. 

In Hoofdstuk 4 wordt nog een correctiemethode gepresenteerd, maar nu voor de bloed-
stroom. De bloedstroom in de longslagader kan met een zogenaamde faseconstrastmeting met 
een mri-scanner worden gemeten. De scanner brengt dan de dwarsdoorsnede van het bloed-
vat zodanig in beeld dat de grijswaarde van de pixels overeenkomt met de stroomsnelheid van 
het bloed. Hoewel het een aantrekkelijke techniek is, kunnen zwerfstromen in de mri-scanner 
de meting verstoren. met de correctiemethode kan de invloed van de zwerfstromen worden 
beperkt. 

Keuze van hemodynamische modellen
Het tweede deel van het proefschrift omvat de hoofdstukken 5 en 6. In Hoofdstuk 5 worden 
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zes modellen vergeleken die de relatie tussen bloeddruk en -volume in de linkerhartkamer be-
schrijven. In tegenstelling tot de andere hoofdstukken staat hier de linkerhartkamer centraal. 
ook is dit het enige hoofdstuk waarin alleen gebruikgemaakt wordt van metingen die zijn uit-
gevoerd in dieren (schapen). Dit is vooral om praktische redenen gedaan. Voor de linkerhart-
kamer is de gebruikte meettechniek uitgebreid gevalideerd en in de literatuur is er veel meer 
onderzoek gedaan naar modellen voor de linkerhartkamer. Uiteindelijk zullen de resultaten 
van het onderzoek vertaald moeten worden naar de rechterhartkamer. 

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van het gebruik van een van de bekendste hemodynamische 
modellen, het zogenaamde windketelmodel. Dit model is genoemd naar de windketel, een 
luchtreservoir in brandweerpompen dat pulsaties in de pompstraal dempt en daarmee zorgt 
voor een constante waterstraal. Doordat (met name de grote) bloedvaten elastisch zijn, vangen 
ze de pulsaties in bloeddruk op die het hart veroorzaakt wanneer het bloed uitstoot. Het wind-
ketelmodel is aantrekkelijk omdat het ondanks zijn eenvoud het vaatbed realistisch nabootst.

Toepassing op pulmonale hypertensie
Het derde en belangrijkste deel van het proefschrift omvat de hoofdstukken 7 t/m 10. Na een 
overzicht van de rol van mri en nucleaire technieken voor de beeldvorming van de rechter-
hartkamer in Hoofdstuk 7, worden in Hoofdstuk 8 de catheterisatiemeting van bloeddruk en de 
mri-meting van bloedstroom gecombineerd met behulp van een windketelmodel. Doel was 
om na te gaan of patiënten van drie duidelijk verschillende groepen geclassificeerd konden 
worden op basis van hun modelparameters. Als dat zou kunnen, zou dat erop duiden dat een 
wiskundig model meerwaarde heeft voor het vaststellen van de oorzaak van pulmonale hyper-
tensie. De modelparameters van drie patiëntengroepen werden vergeleken: patiënten die wer-
den verdacht van pulmonale hypertensie maar het niet bleken te hebben (de controlegroep), 
patiënten met pulmonale hypertensie als gevolg van chronische longembolieën en patiënten 
met pulmonale hypertensie waar geen onderliggende oorzaak voor kon worden gevonden 
(idiopathische pulmonale arteriële hypertensie). 

Het gemiddelde van de modelparameters per groep bleek statistisch significant verschillend 
te zijn. De spreiding binnen de groepen was echter te groot om individuele patiënten op basis 
van hun modelparameters foutloos te classificeren. Uit de studie bleek verder dat er een sterk 
verband is tussen twee parameters van het model en dat dat verband voor alle drie de groepen 
hetzelfde is. De weerstand die het bloed ondervindt, bleek omgekeerd evenredig te zijn met de 
compliantie, een maat voor de elasticiteit van het vaatbed in de longen. Als dit verband gedu-
rende een behandeling van pulmonale hypertensie zou blijven bestaan, zou het dubbel in het 
nadeel van ernstig zieke maar ook dubbel in het voordeel van minder ernstig zieke patiënten 
werken. In Hoofdstuk 9 wordt daarom een studie gepresenteerd waarin in een grote groep pati-
enten wordt nagegaan of het verband tussen weerstand en compliantie blijft bestaan gedurende 
de behandeling. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. ook bleek dat hemodynamische veran-
deringen gedurende behandeling voor pulmonale hypertensie beter verklaard kunnen worden 
door naar weerstand én compliantie te kijken in plaats van naar beide afzonderlijk. 

In Hoofdstuk 10 wordt met behulp van een simulatiemodel een verklaring gegeven voor het 
gevonden verband tussen weerstand en compliantie. op basis van anatomische data uit de lite-
ratuur werd een longvaatbed van zeventien generaties vertakkende vaten gesimuleerd. Door in 
de simulatie steeds een deel van een bepaalde generatie af te sluiten werd pulmonale hyperten-
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sie nagebootst. De situatie waarin de compliantie van de afzonderlijke vaatjes altijd gelijkblijft, 
ongeacht de druk, werd vergeleken met het geval waarin de compliantie van de afzonderlijke 
vaatjes afhankelijk was van de gemiddelde druk in het vat. Het simulatiemodel vertoonde in 
het laatste geval (drukafhankelijke compliantie) het gedrag dat werd waargenomen bij de pati-
enten in Hoofdstuk 9. Het gevonden verband tussen weerstand en compliantie kan dus worden 
verklaard uit een combinatie van de anatomie van de longvaten en de elastische eigenschappen 
van de wand van de longvaten.

Conclusie

met het onderzoek kon geen direct diagnostische meerwaarde worden aangetoond van het 
combineren van metingen met het gebruikte windketelmodel. Wel werd aangetoond dat het 
gebruik van een wiskundig model meer inzicht geeft in het verloop en het effect van pulmo-
nale hypertensie. Het gevonden verband tussen weerstand en compliantie verklaart bijvoor-
beeld waarom behandeling van ernstig zieke patiënten relatief veel minder effect heeft dan 
behandeling van minder ernstig zieke patiënten. Daarnaast geeft het aanknopingspunten voor 
onderzoek naar het meten van de bloeddruk in de longslagader zonder dat daarvoor een rech-
terhartcatheterisatie nodig is.  ■


