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Nederlandse samenvatting

Pulmonale arteriële hypertensie (PH) is een ziekte die wordt gekenmerkt door progressieve 

vernauwing van de bloedvaten in de long. Door de vernauwing van de bloedvaten ontstaat er 

een verhoogde werkdruk voor de rechter hartkamer. De rechter hartkamer heeft als functie 

zuurstofarm bloed door de longen te pompen. De linker hartkamer pompt dit zuurstofrijke 

bloed daarna door het gehele lichaam. Deze bloedsomlopen worden ook wel de kleine en 

grote bloedsomloop genoemd. 

Veranderingen in de longvaatjes spelen een belangrijke rol in het ontstaan van pulmonale 

hypertensie. De cellen van een bloedvat die in direct contact staan met het bloed zijn de 

endotheelcellen. Sinds 1950 weten we al dat een abnormale bloedstroom door de longen kan 

leiden tot schade en verandering van deze endotheelcellen. Door de aangedane schade zien 

we dat bloedvaatjes in de longen dichtgroeien en mogelijk zelfs verdwijnen. Een abnormale 

bloedstroom alleen is echter niet genoeg om de vaatverandering bij PH te verklaren. Er zijn 

aanwijzingen dat de progressieve vernauwing in de vaten ontspoord door een 2e trigger 

(second hit). 

Genetische mutaties van het BMPR2 gen worden gevonden in 80% van de erfelijke vormen 

van PH. BMPR2 is een onderdeel van de TGF-beta receptor familie, welke verantwoordelijk 

is voor de aansturing van vele cellulaire processen zoals celdeling (proliferatie) en celdood 

(apoptose). PH-patiënten met een BMPR2 mutatie hebben een slechtere prognose dan 

patiënten zonder mutaties. Aangezien het BMPR2 gen te vinden is in zowel de longen als het 

hart, ligt het voor de hand dat defecten in dit gen een centrale rol hebben in het onstaan van 

ziekte. 

Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van schade aan de bloedvaten in de long door een 

abnormale bloedstroom kijken we in deel 1 van dit proefschrift naar de effecten hiervan. In 

deel 2 van dit proefschrift gaan we in op het effect van een defect BMPR2 gen in pulmonale 

hypertensie. 

Deel 1: De rol van een abnormale bloedstroom in pulmonale hypertensie

In hoofdstuk 2 vergelijken we middels een literatuuroverzicht het ontstaan van pulmonale 

hypertensie door een abnormale bloedstroom met het ontstaan van kanker.  Het ontstaan 
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van kanker is door Hanahan en Weinberg beschreven als een proces dat faalt op meerdere 

punten, de zogenaamde “Hallmarks of cancer”. Aan de hand van deze hallmarks is systematisch 

gezocht naar literatuur naar overeenkomsten van deze verschijnselen met de ziekte PH. Het 

blijkt dat een abnormale bloedstroom door de longen een rol heeft in een aanzienlijk deel 

van de hallmarks (zoals resistentie tegen celdood, ongeremde proliferatie en alteratie van 

cellulair metabolisme). 

Hoofdstuk 3 beschrijft de effecten van een pneumonectomie of lobectomie (het chirurgisch 

verwijderen van een (deel) van de long) op de longvaten in de resterende long. Door de 

verwijdering van de long ontstaat er een plotse verhoging van de bloedstroom over de 

contralaterale long. Door het bestuderen van longweefsel, verkregen door autopsie, 

probeerde we inzicht te krijgen in de veranderingen in de bloedvaatjes. Het bleek dat 

veranderingen in de longvaten mogelijk deels verklaard worden door een abnormale 

bloedstroom in de longen. Gezien het kleine patiënten aantal beschikbaar voor deze studie 

zijn er in de toekomst studies met grotere aantallen patiënten nodig.

  

Om nieuwe therapieën te ontwikkelen en een ziekteproces te bestuderen zijn diermodellen 

vooralsnog van groot belang. In hoofdstuk 4 karakteriseren we een nieuw diermodel voor 

PH. Door het verwijderen van de linkerlong bij een rat verhogen we de bloedstroom in de 

overgebleven long. Daarnaast injecteren we een middel wat endotheel schade veroorzaakt. 

Door deze combinatie van “hits” ontwikkelde de dieren binnen enkele weken ernstige PH. We 

vonden verhoogde celdeling en resistentie tegen celdood van endotheel cellen in de long. Dit 

had tot gevolg dat de longvaten volledig dichtgroeide.    

In hoofdstuk 5 werden endotheelcellen onderzocht die zijn geïsoleerd uit de longen van 

overleden of getransplanteerde PH patiënten. Deze cellen worden gekweekt op een plaat 

en vormen zo een eencellige laag. Door het gebruik van een vloeistofpomp is het mogelijk 

om stroming te creëren over deze cellen. De effecten van verschillende vormen van een 

abnormale bloedstoom op endotheelcellen kon zodoende worden onderzocht. Hieruit 

bleek dat de endotheelcellen van PH patiënten vertraagd adapteren aan een verhoogde 

bloedstroom. PECAM-1, een bloedstroom sensor op de endotheelcel, lijkt hierin een centrale 

rol te spelen. Normalisatie van de respons kon worden bereikt door het middel Z-Asp, een 

apoptose inhibitor die tevens schade aan PECAM-1 kan voorkomen.   
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Deel 2: De rol van BMPR2 en TGF-beta in pulmonale hypertensie

In hoofdstuk 6 wordt de rol van de TGF-beta in pulmonale hypertensie beschreven. De TGF-

beta familie is een groep van regulator eiwitten die in verschillende biologische processen 

een belangrijke rol spelen. We bespreken effecten van TGF-beta familie op het hart en de 

vaatverandering in de long. Ook behandelen we recente preklinische studies en worden 

toekomstige perspectieven doorgenomen. 

Hoofdstuk 7 onderzoekt de effecten van een BMPR2 mutatie op de rechter hartkamer nadat 

deze wordt blootgesteld aan een hogere werkdruk. Door het combineren van MRI data 

met histologische en moleculaire analyses onderzochten we of er verschillende adaptatie 

mechanismen spelen patiënten met een BMPR2 mutatie versus patiënten zonder een 

mutatie. We rapporteren dat ondanks een gelijke werkdruk is de functie van de rechter 

hartkamer meer is aangedaan bij patiënten met een BMPR2 mutatie. Er werden geen 

verschillen gevonden in TGF-beta en BMPR2 regulatie in de hartspiercellen. 

In hoofdstuk 8 komen we wederom terug bij de diermodellen. Binnen het PH onderzoek 

hebben we de beschikking over meerdere diermodellen. Hier onderzochten we de expressie 

van TGF-beta en BMPR2 in 2 veelgebruikte diermodellen. Dit met als doel om het meest 

accurate diermodel te vinden en zo translatie van data naar de humane situatie te verbeteren.   

BMPR2 receptor expressie is verminderd in de longvaten van patiënten met idiopathische 

en erfelijke PH. Bij de diermodellen konden we deze resultaten niet repliceren maar waren 

downstream targets van deze receptoren wel gelijk aangedaan. 


