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Pulmonale hypertensie (PH) is een ziekte die gekenmerkt wordt door een sterk verhoogde 

bloeddruk in de longslagader als gevolg van aandoeningen in de kleine longvaatjes. In de 

afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht naar de oorzaak en het ontstaan ervan. Dit heeft 

meer inzicht in de ziekte gegeven waardoor de behandeling, en daarmee samenhangend, de 

overleving van deze groep patiënten is verbeterd. Desondanks is de prognose van PH-

patiënten nog steeds slecht. Over het algemeen gaat men ervan uit dat PH-patiënten overlijden 

aan een afgenomen functie van de rechter hartkamer. In het beloop van de ziekte is er sprake 

van een overgang van een rechterkamer die zich aanpast aan de hoge drukoverbelasting, naar 

een falende rechterkamer. Inzichten in deze overgang en de rol van de linkerkamer, boezems 

en de grote longvaten is nihil. De studies in dit proefschrift, getiteld ‘De effecten van PH op 

de cardiale functie’, beschreven staan, hadden globaal twee doelen: 1) Inzicht verkrijgen in 

het proces van rechterkamerfalen, 2) Nagaan welke metingen bijdragen aan het vroeg 

detecteren van rechterkamerfalen. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de pathobiologie, 

pathogenese en genen in PH. Verder worden de classificatie, diagnostiek en behandeling 

besproken. 

PH leidt tot drukoverbelasting van de rechterkamer. Daardoor neemt de wandspanning van de 

rechterkamer toe. Het hormoon brain natriuretic peptide en het biologisch niet-actief 

equivalent N-terminal pro brain natriuretic peptide (NT-proBNP) worden vrijgemaakt door de 

cardiomyocyten onder invloed van verhoogde wandspanning. Zowel brain natriuretic peptide 

als NT-proBNP kunnen worden gebruikt om ziekte en effecten van behandeling te monitoren. 

Bovendien fungeren beide hormonen als prognostische markers in patiënten met PH. Echter, 

inzicht in structurele en functionele veranderingen van de rechterkamer in relatie tot 

veranderingen in NT-proBNP zijn onbekend. In hoofdstuk 2 wordt de verandering in NT-

proBNP gerelateerd aan de structurele en functionele veranderingen van de rechterkamer in 

dertig patiënten met PH. De relatieve verandering in NT-proBNP van patiënten die behandeld 

worden, is gecorreleerd met de relatieve verandering in de rechterkamer einddiastolische 

volume-index (r = 0.59, p< 0.001), de rechterkamer massa-index (r = 0.62, p< 0.001) en 

rechterkamer ejectiefractie (r = –0.81, p< 0.001). Een relatieve toename van NT-proBNP 

weerspiegelt rechterkamerdilatatie, -hypertrofie en een verslechtering van systolische functie, 

en moet worden geïnterpreteerd als een teken van rechterkamerfalen.  

De systolische functie van de rechterkamer speelt een belangrijke rol bij drukoverbelasting. 

Over de diastolische functie van de rechterkamer daarentegen is weinig bekend. Er zijn echter 

aanwijzingen dat de diastolische functie van de rechterkamer ook een belangrijke rol speelt. 



Door de drukoverbelasting kan het proces van myocardrelaxatie en de vulling van de 

rechterkamer verstoord zijn. Bovendien kan de compensatoire hypertrofie van het myocard 

leiden tot een afname van de elasticiteit van de kamer en dus resulteren in diastolische 

disfunctie. Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 3 is te onderzoeken of in patiënten 

met PH diastolische disfunctie aangetoond kan worden en zo ja, of de ernst ervan gerelateerd 

is aan de mate van rechterkamerhypertrofie of -drukoverbelasting. Met behulp van een 

phosphodiësterase-5-remmer, sildenafil, is onderzocht of een verlaging van de 

drukoverbelasting leidt tot een verbetering van de diastolische functie. Tenslotte werd 

nagegaan of de diastolische disfunctie gerelateerd is aan cardiale parameters die de ernst van 

de ziekte reflecteren. Hiertoe werden 25 patiënten en elf controle-subjecten onderzocht. 

Isovolumische relaxatietijd (IVRT), rechterkamer vullingssnelheid (E), atrium-geïnduceerde 

vullingssnelheid (A) en de ratio E/A kwantificeren diastolische functie. Vergeleken met de 

controlegroep is er bij patiënten sprake van een verlengde IVRT (133.5±53.2 ms vs. 

29.3±20.8 ms, p< 0.001), een afgenomen vullingssnelheid (E) (3.0±1.6 s-1vs. 6.4±2.5 s-1, 

p<0.001), en een afgenomen E/A (1.1±0.7 vs. 5.3±4.9, p< 0.001). De atrium-geïnduceerde 

vullingssnelheid is toegenomen (A) (3.0±1.4 s-1 vs. 1.5±0.9 s-1, p = 0.001). IVRT is 

gerelateerd aan de massa van de rechterkamer (r = 0.56,  p = 0.005) en de pulmonale 

vaatweerstand (r = 0.74, p< 0.0001). Sildenafil verbetert de diastolische en systolische functie 

van de rechterkamer. IVRT is gerelateerd aan NT-proBNP (r = 0.70. p<0.001), en er is een 

omgekeerde relatie met cardiac index (r = –0.70. p< 0.001) en de rechterkamer ejectiefractie 

(r = –0.69, p< 0.001). De correlaties van diastolische functie en prognostische parameters 

laten zien dat de diastolische functie een belangrijke rol speelt bij rechterkamerfalen.  

Het onderzoek naar de hartfunctie in PH concentreert zich meestal op de rechterkamer, terwijl 

de rol van de linkerkamer in het algemeen onderschat wordt. Zeer karakteristiek voor 

patiënten met PH is echter dat er bij echocardiografie een paradoxale beweging van het 

septum wordt. Deze beweging, ook wel linkerventrikel septumbuiging genoemd, wijst erop 

dat ook de functie van linkerkamer in het geding is. Het buigen van het septum ontstaat door 

een transseptale drukgradiënt van rechts naar links in diastole.  Het fenomeen waarbij de 

rechterkamer de vulling van de linkerkamer beïnvloed staat bekend als directe ventriculaire 

interactie. Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 4 was het effect van directe 

ventriculaire interactie te bepalen op het slagvolume. Hiertoe werden 64 patiënten met PH en 

achttien controlesubjecten onderzocht. Slagvolume, rechter- en linkerkamer volumes, en 

vullingssnelheid van de linkerkamer en de curvatuur van het interventriculaire septum werden 



met MRI gemeten. Transoesofageale echocardiografie werd gebruikt om de vullingssneheid 

van het linker atrium te bepalen. Vergeleken met de controlegroep is er bij patiënten sprake 

van een afname van het slagvolume (28±13 vs. 41±10 ml/m2, p< 0.001), van het linkkamer 

einddiastolisch volume (46 ±14 vs. 61±14 ml/m2, p< 0.001) en de maximale vullingssnelheid 

van de linkkamer (216±90 vs. 541±248 ml/s, p< 0.001). Het slagvolume is niet gerelateerd 

aan de rechterkamer einddiastolisch volume of gemiddelde pulmonaalarteriedruk. Er is wel 

een relatie met het linkerkamer einddiastolisch volume (r = 0.62, p< 0.001). De mate van 

septumkromming is gerelateerd aan de maximale vullingssnelheid van de linkerkamer (r = 

0.64, p< 0.001) en het linkerkamer einddiastolisch volume (r = 0.65, p< 0.001). Directe 

ventriculaire interactie, veroorzaakt door het septum, hindert de vulling van de linkerkamer en 

draagt bij aan het lage slagvolume.  

Het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de paradoxale septumbeweging bij PH-patiënten is 

interventriculaire asynchronie. In hoofdstuk 5 is de interventriculaire asynchronie 

beschreven. Het doel van de studie is te onderzoeken of de oorsprong van de asynchronie 

gelegen is een verschil in duur van verkorting dan wel een verschil in het moment van 

myocardverkorting. Door de mate van asynchronie te relateren aan de curvatuur van het 

septum, de vullling van de linkerkamer en het slagvolume is de functionele betekenis bepaald. 

Er werd in 21 patiënten met PH MRI-tagging verricht. De begintijd en de tijd tot de maximale 

circumferentiële verkorting werden berekend voor de  vrije wand van de linkerkamer, het 

septum en de vrije wand van de rechterkamer. Met de wet van Laplace werd de wandspanning 

van de rechterkamer geschat. In PH-patiënten starten de beide hartkamers tegelijk met 

verkorten, terwijl de tijd tot maximale verkorting van de vrije wand van de linkerkamer, het 

septum en de vrije wand van de rechterkamer verschillend is (293±58, 267±22 vs. 387±50 

ms). De septumcurvatuur is maximaal op 395±45 ms en valt samen met overstretch van het 

septum en het moment van maximale verkorting van de vrije wand van de rechterkamer. Het 

verschil in tijd tot maximale verkorting tussen de rechter- en linkerkamer is niet gerelateerd 

aan de breedte van het QRS-complex. Er is wel een relatie met de wandspanning van de 

rechterkamer (r = 0.54, p = 0.01). Het verschil in tijd tot maximale verkorting tussen links en 

rechts is gerelateerd aan de septumcurvatuur, en er is een omgekeerd verband met het 

linkerkamer einddiastolisch volume (r = –0.50, p = 0.02) en slagvolume (r = –0.49, p = 0.02). 

Geconcludeerd werd dat de links-rechts asynchronie in PH veroorzaakt doordat de 

rechterkamer langer bezig is met verkorten dan de linkerkamer. De maximale verkorting van 

de rechterkamer valt samen met het moment waarop de curvatuur maximaal is. Terwijl de 



rechterkamer nog bezig is met verkorten is de pulmonaalklep al gesloten. Deze observatie 

bevestigt dat de rechterkamerfunctie in patiënten in het eindstadium van de ziekte inefficiënt 

is.  

De rol van het rechteratrium in PH en de interactie met de functie van de rechterkamer is 

grotendeels onbekend. Door de veranderingen in structuur en functie van de rechterkamer is 

het rechteratrium genoodzaakt te adapteren om te compenseren voor de veranderingen in 

functie van de kamer. Bij het bestuderen van de functie van het atrium is het nuttig om 

onderscheid te maken tussen verschillende bloedvolumes: 1) het conduït-volume: het volume 

dat direct vanuit het veneuze systeem het rechteratrium passeert en de kamer instroomt, 2) het 

reservoirvolume: het volume dat tijdens de systole van de kamer in het rechteratrium wordt 

opgeslagen. De verhouding tussen conduït- en reservoirvolume is een maat voor de functie 

van het rechteratrium. In hoofdstuk 6 is onderzocht hoe het rechteratrium zich aanpast aan 

veranderingen in rechterkamer geometrie en functie. In veertien patiënten met PH en elf 

controle-subjecten werden volumes en functie van het rechteratrium bepaald. Van de 

rechterkamer werden naast de volumes en myocardmassa de systolische en diastolische 

functie bepaald. Gemiddeld hebben patiënten grotere atria dan de controles (42 [31-55] vs. 25 

[17-30] ml/m2, p = 0.001), het reservoirvolume is vergelijkbaar (27 [20-30] vs. 25 [21-28] 

ml/m2, p = 0.792), en het conduïtvolume is kleiner (4 [2-9] vs. 13 [10-18] ml/m2, p = 0.003). 

In patiënten is de verhouding tussen van conduït- en reservoirvolume afgenomen (0.14 [0.08-

0.92] vs. 0.61 [0.39-0.72], p = 0.002), en de contractie van het atrium (43 [33-63] vs. 27 [18-

29] %, p = 0.002) toegenomen. In patiënten is het maximale atriumvolume gerelateerd aan het 

einddiastolisch volume van de rechterkamer (r = 0.63, p = 0.022). De verhouding tussen 

conduït- en reservoirvolume is gerelateerd aan de systolische functie van de rechterkamer  

(r = –0.71, p = 0 .005), en er is een negatieve relatie met de diastolische functie van de 

rechterkamer (r = –0.63, p = 0.015). In PH-patiënten speelt het reservoirvolume een 

belangrijke rol in de functie van het rechteratrium en de vulling van de rechterkamer. Dit 

komt mogelijk doordat het rechteratrium moet compenseren voor de verslechtering van 

diastolische en systolische functie van de rechterkamer.  

De prognose van patiënten met PH is sterk verbeterd de laatste jaren. Dit komt door de 

verbeteringen van de inzichten in de ziekte. Het blijft echter een uitdaging om het verloop van 

de ziekte tijdens behandeling goed te volgen en de prognose te bepalen. In patiënten met PH 

is de afname van de totale compliantie van het pulmonale vaatbed geassocieerd met een 

verhoogde mortaliteit. In hoofdstuk 7 is onderzocht of noninvasief gemeten stijfheid van de 

proximale pulmonaalarterie, de relatieve oppervlakteverandering (RAC), de prognose kan 



voorspellen in patiënten met PH. Bij 86 mensen werd een rechterhartcatheterisatie en een 

MRI-scan gedaan om oppervlaktedistensibiliteit en RAC te bepalen. De patiënten werden 

gedurende 48 maanden gevolgd. De resultaten werden uitgezet in een Kaplan-Meierplot en er 

werd een Cox proportional hazards regressieanalyse gedaan om de voorspellende waarde van 

oppervlaktedistensibiliteit en RAC te bepalen. In zeventig patiënten werd de diagnose PH 

bevestigd. De overige zestien mensen dienden als controlegroep. Vergeleken met de 

controlegroep is de proximale pulmonaalarterie in patiënten gedilateerd (685±214 vs. 

411±153 mm2, p< 0.001), minder distensibel (∆A/∆P·A: 0.46±0.38⋅10-2 mmHg-1 vs. 

3.69±1.96⋅10-2 mmHg-1, p< 0.0001) en RAC is kleiner (20±10 vs. 58±21 %, p< 0.0001). De 

relatie tussen RAC en de gemiddelde druk in de pulmonaalarterie is een hyperbool (R2 = 

0.47). Achttien patiënten (26%) overleden aan falen van de rechterkamer. Patiënten met een 

RAC ≤ 16% hebben een slechtere prognose dan patiënten met een RAC >16% (log-rank, p< 

0.001). RAC is een betere voorspeller van overleving dan oppervlaktedistensibiliteit. In 

patiënten met PH zorgt de drukverhoging voor het dilateren van de pulmonaalarterie en 

mogelijk structurele veranderingen in de vaatwand. Beide leiden tot het stijver worden van de 

proximale pulmonaalarterie. De noninvasief gemeten RAC is een goede voorspeller van 

overleving. In hoofdstuk 8 zijn de pathofysiologische mechanismen betrokken bij 

rechterkamerfalen samen met de klinische consequenties opgesomd.     

Toekomstperspectief  

De studies in dit proefschrift beschrijven enkele mechanismen die betrokken zijn bij falen van 

de rechterkamer in PH-patiënten. Sinds men zich ervan bewust is dat zowel morbiditeit als 

mortaliteit bepaald wordt door de functie van de rechterkamer, concentreert het basale en 

klinische onderzoek zich op de rechterkamer (1). De studie beschreven in hoofdstuk 2 draagt 

bij aan de kennis van NT-proBNP in PH. Omdat dit hormoon vrijkomt onder invloed van een 

verhoogde wandspanning van het myocard, zijn toekomstige studies die NT-proBNP 

onderzoeken in relatie tot inspanning interessant. Verder zou de waarde van NT-proBNP in de 

vroege diagnostiek van PH in hoog-risicogroepen, zoals sclerodermiepatiënten en dragers van 

een BMPR-2 mutatie, in een prospectieve studie moeten worden onderzocht. Er is behoefte 

aan een eenvoudige indicator op grond waarvan de therapie aangepast kan worden. Of NT-

proBNP-waarde in deze behoefte kan voorzien, moet verder worden onderzocht. Op grond 

van de resultaten uit hoofdstuk 2 en eerder onderzoek lijkt aanpassing van de behandeling bij 

een NT-proBNP-waarde boven de 1685 pg/ml gerechtvaardigd (2). Prospectief multicenter 



onderzoek is opgezet om de haalbaarheid en de klinische waarde van een doelgerichte 

behandeling in relatie tot NT-proBNP te bepalen.  

De diastolische functie van de rechterkamer zal in een grotere studie groep moeten worden 

onderzocht en de voorspellende waarde zal vergeleken moeten worden met bestaande MRI 

parameters (3). Hiernaast is het ontstaan van diastolische disfunctie in relatie tot progressie 

van de ziekte interessant. Rechterkamer diastolische disfunctie kan voorafgaan aan systolische 

disfunctie en het kan duiden op het ontstaan van een falende rechterkamer. 

In theorie moet het mogelijk zijn om met behulp van pacemakertechniek de mechanische 

interventriculaire asynchronie, het mechanisme van de paradoxale septumbeweging, te 

herstellen in zeer ernstig zieke patiënten die wachten op longtransplantatie. Door deze 

resynchronisatie zou de systolisch en diastolische functie van beide kamers verbeteren. 

Preklinisch onderzoek is nodig om het effect van pacen op de cardiale functie vast te stellen.  

De zoektocht naar nieuwe objectieve uitkomstmaten in klinisch onderzoek gaat voort. Hoewel 

de MRI nu vooral nog een kostbare ‘onderzoekstool’ is, heeft het de potentie om een 

belangrijke rol te spelen als het gaat om monitoren en evalueren van therapie in de klinische 

praktijk. Parameters zoals kamervolumes, -massa, -functie en stijfheid van de 

pulmonaalarterie kunnen worden verkregen in één MRI-sessie. Technieken die de perfusie 

van de longen kunnen kwantificeren worden onderzocht. De eerste resultaten zijn zeer 

bemoedigend (4).  

De hemodynamiek in een PH-patiënt is de resultante van de koppeling tussen de rechterkamer 

en het longvaatbed. Deze koppeling is zeer gecompliceerd. Wiskundige modellen van de 

interactie tussen hart en vaatbed bieden een veelbelovende methode om onze kennis te 

verdiepen. Binnen de onderzoeksgroep van het VU medisch centrum wordt hieraan gewerkt.  

Om te begrijpen wat er gebeurt in patiënten bij wie de rechterkamer faalt, is het noodzakelijk 

de moleculaire basis te begrijpen. Het is van belang om inzicht te krijgen in de overgang van 

de geadapteerde naar de falende rechterkamer. Dierstudies zijn hiervoor noodzakelijk. Er zijn 

aanwijzingen dat hypoxie van de cardiomyocyt een belangrijke rol speelt in dit proces. Dit 

wordt momenteel onderzocht in een diermodel en zal in patiënten worden onderzocht met 

behulp van de PET-scan. De bevindingen van deze studies vormen het fundament voor 

toekomstig onderzoek dat zich zal focussen op therapieën, die de overgang van een 

geadapteerde naar een falende rechterkamer kan voorkomen.  

 



Referenties 

 1.  Voelkel,N.F., Quaife,R.A., Leinwand,L.A., Barst,R.J., McGoon,M.D., Meldrum,D.R., 
Dupuis,J., Long,C.S., Rubin,L.J., Smart,F.W. et al. 2006. Right ventricular function and failure: 
report of a National Heart, Lung, and Blood Institute working group on cellular and molecular 
mechanisms of right heart failure. Circulation 114:1883-1891. 

 2.  Blyth,K.G., Groenning,B.A., Mark,P.B., Martin,T.N., Foster,J.E., Steedman,T., Morton,J.J., 
Dargie,H.J., and Peacock,A.J. 2007. NT-proBNP can be used to detect right ventricular systolic 
dysfunction in pulmonary hypertension. Eur.Respir.J. 29:737-744. 

 3.  van Wolferen,S.A., Marcus,J.T., Boonstra,A., Marques,K.M., Bronzwaer,J.G., 
Spreeuwenberg,M.D., Postmus,P.E., and Vonk-Noordegraaf,A. 2007. Prognostic value of right 
ventricular mass, volume, and function in idiopathic pulmonary arterial hypertension. Eur.Heart 
J. 28:1250-1257. 

 4.  Vonk-Noordegraaf,A., van Wolferen,S.A., Marcus,J.T., Boonstra,A., Postmus,P.E., 
Peeters,J.W., and Peacock,A.J. 2005. Noninvasive assessment and monitoring of the pulmonary 
circulation. Eur.Respir.J. 25:758-766. 

 
 


