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Pulmonale arteriële hyPertensie (pah) is een aandoening die wordt gekarak-
teriseerd door obstructie en vernauwing van de kleine longslagaders. Dit leidt tot een ver-
hoogde longvaatweerstand en drukoverbelasting van de rechter hartkamer. hoewel de re-

chter hartkamer zich nog kan aanpassen in de vroege fase van de ziekte, zal deze op een bepaald 
moment niet meer in staat zijn zich aan te passen aan de toegenomen druk in de longslagaders 
en gaan falen. De oorzaak van overlijden bij patiënten met pah is dan ook rechter hartfalen. het 
is daarom van belang de rechter hartkamer tijdens de behandeling te vervolgen.

De functie en structuur van de rechter hartkamer kunnen op dit moment het beste gemeten 
worden met een cardiale mri. een cardiale mri geeft gedetailleerde beelden van de rechter hart-
kamer met een hoge mate van nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid. op deze wijze kunnen 
veranderingen in de structuur en functie van de rechter hartkamer die optreden tijdens behan-
deling gemeten worden.

in Hoofdstuk 2 bepalen we de prognostische betekenis van de functie en structuur van de 
rechter hartkamer, gemeten met mri, en vergelijken deze met de prognostische waarde van 
hemodynamische metingen verkregen middels rechtscatheterisatie en de 6 minuten looptest. 
in dit onderzoek vinden we dat patiënten met een rechter hartkamer slagvolume kleiner dan 25 
ml/m2, een rechter hartkamer eind diastolisch volume van meer dan 84 ml/m2, en een linker 
hartkamer eind diastolisch volume kleiner dan 40 ml/m2, een slechte prognose hebben. Boven-
dien vinden we dat na een jaar behandeling, een toename van het rechter kamervolume, een 
verdere afname van het linker kamervolume en een verdere afname van het rechter hartkamer 
slagvolume een slechte behandeluitkomst voorspelt.

nadat we aangetoond hebben dat slagvolume een belangrijke parameter is om te vervol-
gen, kan beredeneerd worden dat de hartfrequentie net zo belangrijk is. in een patiënt met 
een falende rechter hartkamer kan het lage slagvolume alleen worden gecompenseerd door een 
snellere hartslag. in patiënten met linker hartfalen is het bekend dat een hoge hartslag een maat 
is voor een slechte prognose. in Hoofdstuk 3 hebben we de hartslag van pah patiënten gemeten 
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met behulp van ecg’s. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat een hoge hartslag is geas-
socieerd met een slechte prognose. 

Gebaseerd op de bevindingen van Hoofdstuk 2, bepalen we in Hoofdstuk 4 wat een klinisch 
belangrijke verandering in slagvolume is. om dit te onderzoeken, hebben we de 6 minuten 
looptest als referentie gebruikt. De 6 minuten looptest is wereldwijd de meest geaccepteerde 
test om het behandeleffect te meten in pah omdat het een maat is voor de maximale zuursto-
fopnamecapaciteit. studies uit het verleden hebben laten zien dat de 6 minuten looptest van 
prognostische betekenis is in pah. als we de 6 minuten looptest als referentie gebruiken, vin-
den we dat een verandering in slagvolume van 10 ml klinisch relevant is. het belang van deze 
bevinding is niet alleen dat slagvolume nauwkeurig de rechter kamerfunctie weergeeft, maar 
ook dat deze maat gebruikt kan worden bij patiënten die om wat voor reden dan ook niet meer 
kunnen inspannen. 

in Hoofdstuk 5, meten we met behulp van mri het effect van het toevoegen van sildenafil bij 
patiënten die reeds behandeld worden met bosentan. na toevoeging van sildenafil verbeteren 
het hartminuutvolume en de rechter hartkamer ejectie fractie. tegelijk is er een afname van 
rechter hartkamer volume en wanddikte gemeten. Deze verbeteringen zijn in overeenstemming 
met de geobserveerde klinische verbetering. Deze studie laat niet alleen zien dat combinatie 
therapie in pah gunstig is, maar ook dat mri een gevoelige techniek is om klinisch relevante 
veranderingen te meten in een kleine patiënten groep. 

in Hoofdstuk 6, onderzoeken we de doorbloeding van de rechter hartkamer bij pah patiënten. 
ten gevolge van chronische overbelasting van de rechter hartkamer, veranderen de vorm en de 
wanddikte van de rechter hartkamer. hierbij gaat hij lijken op de linker ventrikel. in Hoofdstuk 
6 beschrijven we dat ook de bloedvoorziening van de rechter hartkamer gaat lijken op die van 
de linker hartkamer. tevens geven onze onderzoeksresultaten aanwijzing dat bij ernstige pah 
patiënten de doorbloeding van de rechter hartkamer wel eens tekort zou kunnen schieten. 

in Hoofdstuk 7 tenslotte, beschrijven we een aantal nieuwe, niet bloedige methoden om de 
bloeddoorstroming in de longcirculatie te meten in patiënten met pulmonale hypertensie. De 
methoden om de perfusie van het longvaatbed te meten die aan de orde komen zijn mra, cta, 
electrische impedantie tomografie, acetyleendiffusie en no-meting bij uitademen. Deze meth-
oden bevinden zich nog in een ontwikkelingsfase en worden gebruikt voor onderzoek. een aan-
tal van deze methoden zouden mogelijk een toepassing kunnen krijgen in de klinische praktijk 
bij patiënten met pulmonale hypertensie.

Conclusie en toekomstperspectief

in dit proefschrift laten we zien dat cardiale mri een belangrijke methode is om de behandelef-
fecten te monitoren in pah. Dit is van belang, omdat op deze wijze tijdig gestart kan worden 
met combinatie therapie of de indicatie voor atriale ballon septostomie of longtransplantatie 
gesteld kan worden. 

ondanks het feit dat slagvolume, hartslag, linker hartkamer volume en rechter hartkamer 
volume belangrijke prognostische maten zijn in pah, is het mechanisme van rechter hartfalen 
nog onbekend. tevens zijn er nog geen behandelingen die specifiek gericht zijn op het voorko-
men van falen van de van rechter hartkamer. middels mri kan dit inzicht vergroot worden, 
en toekomstige therapie gericht op de behandeling van falen van de rechter hartkamer nau-
wkeurig geëvalueerd worden.  ■


