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Hoge bloeddruk in de longcirculatie (Pulmonale hypertensie, PH) is een 
levensbedreigende ziekte veroorzaakt door veranderingen in de longvaten 
waardoor de weerstand in de longvaten (PVR) toeneemt. Het hart zal op zijn beurt 
proberen de bloedstroom in stand te houden, wat zal leiden tot een hogere druk 
in de rechter hartkamer (RV). Deze RV drukoverbelasting kan aanleiding geven 
tot hartfalen, de belangrijkste doodsoorzaak van patiënten met pulmonale 
hypertensie. De veranderingen in de longvaten kunnen het gevolg zijn van 
verschillende onderliggende aandoeningen die onder te verdelen zijn in 5 
subgroepen. Dit onderzoek richt zich op twee groepen van pulmonale hypertensie, 
namelijk pulmonale arteriële hypertensie (PAH) en chronisch tromboembolische 
pulmonale hypertensie (CTEPH). Beide ziekte-entiteiten hebben gemeen dat de 
vaatafwijkingen in het arteriële (slagaderlijke) gedeelte van de longcirculatie zitten. 
In CTEPH zitten de afwijkingen met name in de grote centrale longarteriën, en in 
PAH zitten de afwijkingen met name in de kleine perifere longarteriën/arteriolen. 
Hierdoor verschillen de behandelingsopties voor deze ziekte-entiteiten. Voor PAH 
zijn het laatste decennium verschillende specifieke medicijnen ontwikkeld om 
de ziekte van de kleine longvaten tegen te gaan of op zijn minst de progressie 
ervan te vertragen.1 Veel studies zijn gedaan naar de oorza(a)k(en), overleving en 
prognostische factoren van PAH voordat deze moderne medicijnen beschikbaar 
waren. De prognose was somber, overleving slecht en met name bepaald door de 
pompfunctie van de rechter hartkamer.2;3 In recentere studies zijn de invloed van 
de moderne PAH-specifieke medicijnen onderzocht en overleving bestudeerd, en 
inderdaad zijn beide verbeterd maar is de prognose nog steeds somber. Bovendien 
is in de nieuwere studies een aantal prognostische factoren geïdentificeerd. De 
belangrijksten zijn geslacht, functionele klasse (New York Heart Association Class), 
inspanningscapaciteit (6 minuten looptest), en rechter hart functie parameters 
(rechter atrium druk en hart minuut volume).4-6     

Dit proefschrift met als titel “De belasting van pulmonale hypertensie” heeft 
als doel om bij patiënten met Pulmonale Hypertensie enerzijds de belasting 
van pulmonale hypertensie voor de RV precies te beschrijven en anderzijds de 
risicofactoren van de verhoogde bloeddruk in de longvaten op patiënten in 
termen van overleving te bestuderen.   

Longvaatweerstand en totale arteriële compliantie (Ca), d.w.z. een maat voor 
elasticiteit van vaten, zijn de twee belangrijkste componenten van de arteriële 
belasting van het rechter hart. Studies van Lankhaar en co-auteurs 7;8 van onze afdeling 
hebben laten zien dat PVR en Ca omgekeerd evenredig zijn, met andere woorden dat 
het product van PVR en Ca, de RC-tijd, constant is onder alle omstandigheden.

In hoofdstuk 2 hebben we ons daarom afgevraagd of deze constante RC-tijd 
niet alleen geldt voor veranderingen in de kleine perifere vaten maar ook geldt 
voor CTEPH patiënten, waar de vaatafwijkingen hoofdzakelijk in de grote vaten 
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aanwezig zijn en ongelijk verdeeld zijn over beide longen. We hebben in CTEPH 
patiënten de relatie tussen PVR en Ca in elke long bestudeerd en hebben laten 
zien dat het product van PVR en Ca niet alleen constant is voor beide longen, maar 
ook voor 1 long. Dit resultaat en het feit dat dezelfde relaties zijn gerapporteerd 
in andere vormen van PH,7;9;10 impliceert dat PVR en Ca gelijk zijn verdeeld over 
het longvaatbed en dat ziekte van het longvaatbed deze relatie niet verstoort. 
Dus als een longsegment, verwijderd wordt, gaat de longvaatweerstand omhoog 
en Ca omlaag, beide met dezelfde factor. Dit is een groot verschil met de grote 
lichaams- (systemische) circulatie waar de weerstand vooral in de perifere 
slagaders (arteriolen) gelokaliseerd is en Ca vooral proximaal in de aorta. Daarom 
is het product van PVR en Ca niet constant in de systemische circulatie. 

In hoofdstuk 3 hebben we twee niet-bloedige methoden geïntroduceerd, getest 
en vergeleken om de lokale (segmentele) compliantie van de lichaamsslagader 
(aorta) te bepalen in gezonde personen. Dit als voorbereiding om het te kunnen 
toepassen om de bepaling van de lokale compliantie van de longarteriën. We 
hebben laten zien dat de twee methoden gebruikt kunnen worden om lokale 
compliantie op een niet-bloedige manier te bepalen. We hebben daarnaast 
bevestigd dat de meeste compliantie in de proximale aorta gelokaliseerd is en 
afneemt naar distaal toe. We konden ook een schatting maken van de totale 
arteriële compliantie van de vaten in armen en hoofd samen en van de benen 
en bekken slagaders. De conclusie is dat het niet-bloedig bepalen van lokale (en 
totale) compliantie uitvoerbaar is, zodat effecten van leeftijd en hoge bloeddruk 
op elasticiteit van de aorta op verschillende plekken bestudeerd kunnen worden.

Het hydraulische vermogen (power) dat het hart moet leveren is het product van 
druk en stroom. Bij hoge bloeddruk is het vermogen toegenomen. Het vermogen 
kan worden gesplitst in een nuttig (gemiddeld) vermogen en een verloren 
(oscillatoir) vermogen. Het gemiddeld vermogen  is het vermogen dat met de 
gemiddelde bloedstroom en dus met zuurstof en substraat transport samenhangt. 
Daarnaast is het verloren (oscillatoir)vermogen dat geen bijdrage levert aan het 
transport. Als de verhouding van oscillatoir en gemiddeld vermogen niet toeneemt 
bij hoge bloeddruk, is er minder energieverlies, hetgeen gunstig is voor het hart. 
Het gemiddelde, dus het nuttige RV vermogen is gerelateerd aan weerstand, en 
het oscillatoire vermogen is gerelateerd aan compliantie. In hoofdstuk 4 hebben 
we de invloed van pulmonale arteriële belasting op rechter hartkamer vermogen 
bestudeerd met speciale aandacht voor het effect van veranderde arteriële 
belasting op gemiddelde, oscillatoire en totale power. We hebben laten zien dat 
oscillatoire power als fractie van totale power, de zogenaamde oscillatoire power 
fractie, in gezonde personen 23% is en hetzelfde is in PAH. Ten opzichte van de 
systemische circulatie (10%) is dit hoog. In het systemische vaatbed neemt in het 
geval van hypertensie bovendien de oscillatoire power fractie toe, terwijl deze 
23% blijft in PAH. Onze verdere analyses laten zien dat deze constante power 
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fractie van de RV het gevolg is van de proportionele relaties van gemiddelde, 
systolische en diastolische pulmonale arterie drukken.11;12 

Longvaatweerstand (PVR) wordt soms gebruikt als een belangrijk hemodynamisch 
eindpunt en maat voor behandelingseffect in pulmonale arteriële hypertensie. Volgens 
Poiseuille’s wet, waarbij weerstand tot de 4e macht afneemt bij 1% vaatverwijding, is 
het te verwachten dat behandeling met PAH-specifieke medicijnen, een groter effect 
zal hebben op PVR in patiënten met hoge PVR dan bij patiënten met een lage PVR. 
In hoofdstuk 5 hebben we daarom de relatie bestudeerd tussen PVR, zoals gemeten 
voor start van de behandeling en de verandering van de PVR veroorzaakt door de 
behandeling met geregistreerde PAH-specifieke medicijnen in patiënten met PAH. 
We hebben overtuigend laten zien dat de mate van PVR afname inderdaad groter is 
als de PVR aan het begin groter is. Tevens tonen wij in dit hoofdstuk aan dat relatieve 
veranderingen beter de behandelresultaten weergeven dan absolute veranderingen.  

In tegenstelling tot PAH, kan CTEPH genezen indien het mogelijk is om de 
afwijkingen uit de grote longvaten chirurgisch te verwijderen middels een zgn. 
pulmonale endarterectomie (PEA). Deze chirurgische techniek is ontwikkeld aan de 
University of California in San Diego (UCSD) en wordt tegenwoordig in verschillende 
centra wereldwijd toegepast. De ingreep is een technisch veeleisende operatie 
en vereist uitstekende chirurgische vaardigheden en ervaring. Er is nog weinig 
bekend over de lange-termijn uitkomsten en prognostische factoren na PEA. In 
hoofdstuk 6 hebben we de lange-termijn uitkomsten en de prognostische factoren 
bepaald in patiënten met operabele CTEPH na pulmonale endarterectomie. De 
resultaten laten zien dat de ziekenhuis sterfte 6.9% was toen het programma gestart 
werd, wat vervolgens daalde naar 2,6% in de laatste 3 jaar. Dit geeft aan dat een 
leercurve noodzakelijk is indien een programma wordt opgestart. Gebaseerd op 
de voortschrijdende verbetering van de resultaten zijn we het eens met recente 
richtlijnen die aanbevelen om PEA te beperken tot ervaren centra die deze operatie 
veel doen.13 Daarnaast hebben we laten zien dat de postoperatieve hemodynamische 
parameters, zoals gemiddelde pulmonaal arterie druk, hartminuut volume en PVR, 
prognostisch belangrijk zijn. Dit betekent dat een hoge PVR de aanwezigheid van 
perifere vaatafwijkingen suggereert, die niet chirurgisch kunnen worden behandeld, 
zodat na de operatie de hoge long bloeddruk zal blijven bestaan. Om deze reden 
is de preoperatieve bepaling van chirurgische toegankelijkheid van de vasculaire 
obstructies cruciaal voor het succes van de operatie. Tot nu toe zijn er geen accurate 
diagnostische mogelijkheden om de uitgebreidheid van de perifere vaatafwijkingen 
en de invloed hiervan op de hemodynamiek te visualiseren en/of te kwantificeren. 

Niet alle patiënten met CTEPH zijn geschikt voor PEA. Het is aangetoond dat niet 
operabele patiënten zonder medische behandeling een sombere prognose hebben 
afhankelijk van de hemodynamische ernst.14;15 Hoewel PAH-specifieke medicijnen 
toegepast worden voor de behandeling van PAH, zijn deze niet officieel goedgekeurd 
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voor de behandeling van CTEPH. Toch behandelen we deze niet operabele 
patiënten met deze medicijnen. De invloed van deze medicijnen op de overleving 
en prognostische factoren werden bestudeerd in hoofdstuk 7. We hebben in niet 
operabele CTEPH patiënten een verbeterde overleving laten zien met PAH-specifieke 
medicijnen vergeleken met overlevingscijfers uit de periode voordat deze nieuwe 
medicamenten beschikbaar waren. Daarnaast hebben we dezelfde prognostische 
factoren kunnen identificeren zoals bekend bij PAH patiënten. 
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