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11.1 IntroductIe

Pulmonale arteriële hyPertensie (pah) is een zeldzame, progressieve 
aandoening gekenmerkt door vernauwing van de bloedvaten in de longen. als ge-
volg hiervan stijgt de bloeddruk in de longslagader, waardoor de rechterhartkamer 

meer arbeid moet verrichten om het bloed door de vernauwde longvaten te pompen. De 
wandspanning in de rechterhartkamer neemt toe. De rechterhartkamer probeert zich hier-
aan aan te passen door meer spiermassa te ontwikkelen en door uit te zetten. als het de 
rechter hartkamer niet meer goed lukt om het bloed, tegen een verhoogde bloeddruk in, 
de longslagader in te pompen, spreekt men van rechter hartfalen. Dit uit zich bij patiënten 
vaak in lichamelijke beperkingen als kortademigheid en vermoeidheid. 

tot op heden is pah een ongeneeslijke ziekte. ongeveer de helft van alle patiënten over-
lijdt aan de gevolgen van deze ziekte binnen 5 jaar na diagnose, ondanks maximale therapie. 
het falen van de rechterkamer is in de meeste gevallen van pah de doodsoorzaak. tijdens 
het beloop van de ziekte is er een overgangsfase van een aangepaste rechterkamer, die in 
staat is zijn functie te behouden bij de hoge drukoverbelasting, naar een falende rechter-
kamer. De huidige kennis van het proces van rechter hartfalen en de rol van de pulmonaal 
vaten is beperkt. het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift, heeft als doel nieuw 
inzicht te verschaffen in de mechanische principes die de progressie van rechter hartfalen 
in pah karakteriseren. Deze nieuwe inzichten zijn van essentieel belang voor verbetering 
van zowel diagnostiek, monitoren en therapie van de progressie van rechter hartfalen bij 
patiënten met pah. magnetische resonantie imaging (mri) is op dit moment een van de 
beste klinische beeldmodaliteiten gezien de hoge mate van precisie en reproduceerbaar-
heid voor de evaluatie van de rechter hartkamer in pah. We hebben mri gebruikt voor het 
analyseren van de geometrie, structuur en verkorting van de rechter hartkamer, en voor de 
analyse van de bloedstroming in de longslagader. hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding 
tot dit proefschrift en definieert het kader van het werk.
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dat de asynchronie tussen beide hartkamers vrijwel volledig herstelde naar normaal waar-
den. ook het septum verkreeg weer zijn normale vorm, met buiging naar rechts. tevens 
konden we aantonen dat de afgenomen wandspanning een centrale rol speelt in het herstel 
van asynchronie bij deze patiënten. 

De toegenomen wandspanning van de rechterkamer bij pah-patiënten leidt tot stijging 
van b-type natriuretisch peptide (bnp) en n-terminal pro-b-type natriuretisch peptide (nt-
probnp) in het bloed. het bnp en nt-probnp zijn eiwitten die geproduceerd worden in de 
wand van de boezems en de kamers onder invloed van verhoogde wandspanning. Bij rech-
ter hartfalen stijgen de bloedspiegels bij de pah-patiënten. Beide eiwitten kunnen worden 
gebruikt als prognostische markers in patiënten met pah. echter de prognostische meer-
waarde van herhaalde metingen van dit eiwit in het bloed tijdens verschillende tijdstippen 
in het follow-up traject is onbekend. in hoofdstuk 6 bestuderen we de seriële nt-probnp 
metingen die zijn verricht in 198 pah-patiënten. We konden aantonen dat meerdere nt-
probnp-bepalingen tijdens het ziekte proces een betere prognostische voorspelling geven 
dan een enkele bepaling. Verder zagen we dat een daling van minstens 15% tijdens follow-
up geassocieerd is met een betere overleving.

11.4 PulmonaalarterIe flow en grootte

afname van het rechterkamer slagvolume is een maat voor rechter hartfalen bij pah, zoals in 
eerdere studies reeds is aangetoond. omdat de meeste mri-protocollen die worden gebruikt bij 
pah ook de longslagader bloeddoorstroming (flow) meten, kan het slagvolume uit deze long-
slagader flow worden gehaald. eerdere studie studies hebben aangetoond dat dit accuraat is bij 
gezonde individuen. echter op dit moment is onbekend welke methode het meest accuraat is 
voor het non-invasief meten van slagvolume bij pah-patiënten. in hoofdstuk 7 meten we met 
mri op vier verschillende manieren het slagvolume en vergelijken dit met invasieve metingen 
verkregen middels rechter hartkatheterisatie. Deze studie laat zien dat bij pah het slagvolume 
het meest accuraat bepaald kan worden uit de aortaflow en de volumes van de linker hartkamer. 
We zagen dat de longslagaderflow bij pah-patiënten een minder accurate maat levert voor het 
slagvolume. Dit kan veroorzaakt worden door mogelijk turbulente flow in de longslagader die 
juist aanwezig is bij pulmonale hypertensie. 

Verder zagen we dat bij pah-patiënten het flowpatroon in de longslagader verschilt van ge-
zonde individuen. Dit was de aanleiding om in hoofdstuk 8 de flowpatronen in de longslagader 
te bestuderen. Bij pah-patiënten werd al vroeg in de hartcyclus terugstroming gezien in een deel 
van de longslagader. We konden aantonen dat deze vroege terugstroming kenmerkend is voor 
een verhoogde longslagaderdruk. tevens is een vergrote longslagader kenmerkend voor pulmo-
nale hypertensie. echter, hoe deze verandert over de tijd en wat de relatie is met de toegenomen 
druk is vrijwel onbekend. in hoofdstuk 9 hebben we ten slotte gekeken naar de longslagader-
diameter en de relatie met druk in 51 pah-patiënten. We konden aantonen dat een vergrote 
longslagader kenmerkend is voor patiënten met pah. Daarnaast zagen we dat tijdens follow-up 
er geen relatie was tussen de verandering van longslagader diameter en de verandering van de 
druk. Daarom kunnen de veranderingen in longslagader diameter niet gebruikt worden voor 
het evalueren van het verloop van de ziekte, de therapie respons of het schatten van de druk.

11.2 geometrIsche verkortIng en ProgressIef rechter hartfalen In Pah

De verkorting van de lange as (de as van annulus tot apex, beter bekend als tapse) is een 
bekende afgeleide maat voor het functioneren van de rechter hartkamer bij patiënten met 
pah. echter er is vrijwel niets bekend over de verkorting van de korte as (tussen de wand 
van de rechter hartkamer en het septum) bij pah-patiënten, terwijl die mogelijk juist be-
langrijk wordt juist omdat ook het septum mee beweegt. in hoofdstuk 2 bestuderen we de 
geometrische verkorting tijdens de hartcyclus van de rechter hartkamer bij pah-patiënten. 
om dit te kunnen onderzoeken hebben we in 101 pah-patiënten, de lange-asverkorting, de 
korte-asverkorting en de oppervlakteverandering van de rechterhartkamer geanalyseerd 
uit mri-vierkameropnames en vergeleken met de gouden standaard voor globale rechter 
hartkamer functie (ejectiefractie). We konden aantonen dat bij pah-patiënten de korte-
asverkorting een duidelijk betere maat is voor de functie van rechter hartkamer dan de 
lange-as verkorting. 

Gebaseerd op de bevindingen van hoofdstuk 2, bestudeerden we in hoofdstuk 3 de 
veranderingen over 1 jaar van de korte- en lange as in twee groepen patiënten: pah met 
stabiele rechter hartfunctie en pah met progressieve rechter hartfalen. in de groep met 
progressief rechter hartfalen bleek dat op het moment van diagnose zowel de lange-as- als 
korte-asverkorting waren afgenomen tot een bepaald niveau. tijdens follow-up werd ver-
dere afname gezien van de korte-asverkorting, die veroorzaakt werd door de toename van 
buiging van het septum naar links. Klinisch zijn bij pah-patiënten het gebrek aan verbete-
ring van zowel korte als lange-asbeweging tijdens follow-up en de toename van buiging van 
het septum naar links, signalen van eindstadium rechter hartfalen. 

11.3 hartIneffIcIëntIe bIj Pah en wandsPannIng

het doorbuigen van het septum naar links, dat karakteristiek is voor pah, wordt veroor-
zaakt door een drukgradiënt over het septum waarbij de druk in de rechter hartkamer 
tijdelijk even groter is dan in de linker hartkamer. uit eerder onderzoek is gebleken dat dit 
fenomeen wordt veroorzaakt doordat bij pah de rechter hartkamer langer doorgaat met 
samentrekken ten opzichte van de linkerhartkamer. in hoofdstuk 4 konden we aantonen 
dat de rechterhartkamer bij pah inefficiënt gaat pompen in het laatste gedeelte van de sys-
tolische fase van de hartcyclus. op het moment dat de longslagaderklep al gesloten is, gaat 
de rechterkamer door met samentrekken, zonder volume uit het hart te pompen, waarbij 
alle energie wordt verbruikt voor het doorbuigen van het septum naar links. in hoofdstuk 
5 onderzochten we het effect van acuut ontladen van de rechterkamer drukoverbelasting 
op de asynchronie tussen de linker en rechter hartkamer bij pah. om dit te kunnen onder-
zoeken hebben we gekeken naar patiënten met chronische trombo-embolische pulmonale 
hypertensie (cteph). Deze selecte patiëntengroep kan effectief behandeld worden met pul-
monale trombo-endarteriëctomie (pte). tijdens deze chirurgische ingreep worden trombi 
en vernauwende lesies in het pulmonale vaatbed waar mogelijk verwijderd. pte resulteert 
in de meeste gevallen in een acute afname van de pulmonale vaatweerstand (en dus ook van 
de rechterkamerdruk). na de daling van de rechterkamerdruk als gevolg van pte, zagen we 
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11.5 conclusIes

samenvattend hebben we in dit proefschrift inzicht proberen te krijgen in de progressie 
van rechter hartfalen bij pah-patiënten. in de studies die verricht zijn hebben we dan ook 
aangetoond dat progressief rechter hartfalen wordt gekenmerkt door: 

  ■ een afgenomen rechterkamer lange-asverkorting en vrije wandverplaatsing tot een be-
paald niveau en verdere afname van de korte-asverkorting tijdens follow-up door pro-
gressief linkwaarts buigen van het septum. 
  ■ inefficiënte pompfunctie aan het einde van de systolische fase van de hartcyclus door 
mechanische asynchronie als gevolg van verlengde contractie van de vrije wand van de 
rechterkamer van die van de linkerkamer en het septum.
  ■ Verhoogde wandspanning van de rechterkamer die een centrale rol speelt bij de mecha-
nische asynchronie tussen beide hartkamers.
  ■ hoge nt-probnp waarden in het bloed op baseline en tijdens follow-up. ■


