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Samenvatting 
 
Pulmonale hypertensie (PH) is een longziekte waarbij er een hoge bloeddruk in de 
bloedvaten van de longen aanwezig is. Normaal gesproken is de bloeddruk in de long 
bloedvaten laag. Door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld vernauwing van de bloedvaten, 
kan de bloeddruk hoger worden. De rechterhartkamer pompt het zuurstofarme bloed door de 
longen zodat er zuurstof opgenomen kan worden. Wanneer PH ontwikkelt, moet de 
rechterhartkamer harder werken om het bloed tegen de hogere druk te pompen.  
Het is lastig om de diagnose PH te stellen omdat de symptomen vaak aspecifiek zijn: 
patiënten zijn vermoeid, kunnen zich minder goed inspannen en worden kortademig. 
Hierdoor wordt de ziekte vaak pas in een laat stadium ontdekt. Uiteindelijk kan de 
rechterhartkamer niet meer hard genoeg werken om tegen de hoge druk in de longvaten te 
pompen. Hoewel PH dus een ziekte van de longen is, sterven de patiënten aan hartfalen. 
De behandeling van PH richt zich met name op het verlagen van de bloeddruk in de longen. 
Met deze medicijnen kan het ontstaan van hartfalen vertraagd worden. Volledige genezing is 
echter nog steeds niet mogelijk. Daarom wordt er tot op heden ook veel aandacht 
geschonken aan onderzoek om de hartfunctie te verbeteren, de kwaliteit van leven te 
vergroten en het inspanningsvermogen te verbeteren.  
In dit perspectief is er interesse ontstaan voor de rol van ijzer in PH. Het bleek namelijk dat 
na het geven van een infuus met ijzer aan patiënten met hartfalen (door aan andere oorzaak 
dan PH) die een ijzergebrek hadden, de kwaliteit van leven en het inspanningsvermogen 
toenamen. Of dit ook het geval was bij patiënten met PH was echter onbekend. 
 
Deel I 
Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft hoe vaak ijzergebrek voorkomt en de oorzaken, 
gevolgen en behandelstrategieën van ijzergebrek in pulmonale hypertensie (PH). 
 
In Hoofdstuk 2 werd onderzocht hoe vaak ijzergebrek voorkomt bij patiënten met een 

subtype van PH die idiopathische pulmonale arteriële hypertensie (IPAH) heet. IJzergebrek 
bleek bij 43% van de IPAH patiënten voor te komen. Hoewel de hartfunctie gelijk was in 
patiënten met en zonder ijzergebrek, konden de patiënten met een ijzergebrek zich minder 
goed inspannen tijdens een looptest. Een behandeling met ijzertabletten gedurende vier 
weken, had geen effect in bijna de helft van de behandelde patiënten. 
 
Een zelfde soort studie werd herhaald in een groep patiënten met een ander type van PH. 
IJzerwaarden in het bloed werden gemeten in patiënten met sclerodermie (een ziekte van 
het bindweefsel) met en zonder PH. Zoals beschreven in Hoofdstuk 3 hadden sclerodermie 

patiënten met PH vaker een ijzergebrek dan patiënten zonder PH. Verder was het 
inspanningsvermogen bij een looptest en fietstest lager in patiënten met een ijzergebrek. 
Tenslotte was de overleving slechter in PH patiënten met een ijzergebrek in vergelijking met 
patiënten met normale ijzer waarden. Dezelfde trend werd gezien in sclerodermie patiënten 
zonder PH. 
 



 
 

In Hoofdstuk 4 werden verschillende zuurstoftoevoer parameters bestudeerd in harten van 

patiënten die waren overleden ten gevolge van PH en vergeleken met harten van overleden 
patiënten zonder PH (non-PH). Cellen van de rechterhartkamer in PH patiënten waren veel 
groter dan die van non-PH patiënten, met een kleiner aantal bloedvaatjes. Tevens was de 
concentratie myoglobine (een zuurstoftransporter in spiercellen) lager in PH patiënten. Deze 
resultaten werden bevestigd in ratten met PH, waarbij ook werd aangetoond dat de lage 
myoglobine concentratie een gevolg was van een falend mechanisme om meer myoglobine 
te produceren. Deze studie liet dus zien dat, hoewel het totale zuurstofverbruik van de 
rechterhartkamer verhoogd is in PH, alle zuurstoftoevoer parameters van en naar de 
hartcellen, verlaagd zijn. 
 
In de eerste hoofdstukken werd aangetoond dat een ijzergebrek vaak voorkomt bij patiënten 
met PH en leidt tot een slechter inspanningsvermogen en overleving. Daarbij hadden 
ijzertabletten een minimaal effect. Daarom werd in Hoofdstuk 5 een groep met IPAH 

patiënten met ijzergebrek behandeld met een infuus met een hoge dosis ijzer. De resultaten 
lieten zien dat, 12 weken na het ijzerinfuus, de ijzerwaarden in het bloed waren 
genormaliseerd in alle patiënten. Daarbij konden ze langer inspannen op een submaximaal 
niveau en duurde het langer voordat er spierverzuring optrad. Hoewel de hartfunctie gelijk 
was gebleven, was ook de kwaliteit van leven vooruit gegaan na het ijzerinfuus. Uit kleine 
biopten die uit een beenspier van de patiënten werden gehaald, bleek dat de zuurstoftoevoer 
en -verbruik in de beenspier waren verbeterd na het ijzerinfuus. 
In hetzelfde hoofdstuk werd de ontwikkeling van PH bestudeerd met ijzergebrek in een PH 
ratten model. Hoewel de ontwikkeling van PH gelijk was in ratten met en zonder een 
ijzergebrek, waren er meerdere verschillen in de cellen van de rechterhartkamer. De PH 
ratten met een ijzergebrek lieten een toename van het aantal kleine bloedvaatjes zien, met 
lagere myglobine concentraties dan ratten met normale ijzerwaarden. In een groep ratten die 
later weer ijzer kreeg toegediend, nam het myglobine gehalte in de rechter hartkamer weer 
toe. In de beenspieren van de PH ratten met een ijzergebrek werden dezelfde resultaten 
gevonden als in de IPAH patiënten. 
 
 
Deel II 
Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft verschillende manieren om de ziekte PH te 
bestuderen in mensen en ratten. 
 
In Hoofdstuk 6 werd het natuurlijk verloop bestudeerd van de ontwikkeling van PH in ratten 

die een lage dosis van monocrotaline toegediend kregen (wat PH veroorzaakt). Vier weken 
na monocrotaline injectie, was er inderdaad PH aanwezig in alle ratten. Echter, na 8 en 12 
weken na monocrotaline injectie, waren alle PH karakteristieken weer verdwenen. Dit type 
PH model is dus niet geschikt om langer dan 4 weken na monocrotaline injectie, effecten van 
medicatie te testen. 
 
Het septum is het tussenschot dat de linker- van de rechterhartkamer scheidt. Er is nog veel 
onduidelijkheid over de rol van het septum in PH. Daarom werden verscheidene aspecten 



 
 

 
 

van het septum bestudeerd in IPAH patiënten evenals veranderingen op celniveau in een PH 
ratten model. Hoofdstuk 7 laat zien dat het totale gewicht en suikeropname van het septum 

gelijk is aan de linker-, maar niet aan de rechterhartkamer. Op celniveau bleek dat de 
rechterkant van het septum vergrootte cellen had, terwijl de linkerkant van het septum juist 
kleinere cellen had. Dit is gelijk aan de veranderingen in de linker- en rechterhartkamer. 
Aanwijzingen voor hartfalen zoals verlittekening en ontsteking die in de rechterhartkamer in 
PH vaak wordt gezien, waren echter niet aanwezig in het septum van PH ratten. 
 
In Hoofdstuk 8 werd onderzocht of de opname van een radioactief gelabeld suiker in de 
longen van IPAH patiënten, gemeten met een PET scanner, gebruikt kon worden om de 
ziekte-ernst van PH in de longen te meten. De IPAH patiënten werden daarvoor vergeleken 
met patiënten zonder PH. De suikeropname was echter gelijk in de twee groepen patiënten 
en er was geen relatie tussen suikeropname en ziekte-ernst of overleving in de IPAH 
patiënten. Deze methode is daarom beperkt toepasbaar in de klinische zorg van IPAH 
patiënten.  
 
Alle resultaten van dit proefschrift zijn bediscussieerd in Hoofdstuk 9. 
 


