
VU Research Portal

Diagnostic strategy and long-term treatment outcomes in Idiopathic Pulmonary Arterial
Hypertension
Jacobs, W.

2014

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Jacobs, W. (2014). Diagnostic strategy and long-term treatment outcomes in Idiopathic Pulmonary Arterial
Hypertension. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/65d254d5-d336-4b58-ad98-3d2c7b314211


Nederlandse samenvatting

Diagnostische strategie 
en lange termijn 
behandeluitkomsten in 
idiopatische pulmonale 
arteriële hypertensie



106

Nederlandse samenvatting

Idiopathische Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) wordt gekarakteriseerd 
door progressieve obstructie en vernauwing van de kleine pulmonaal arteriën. 
Dit resulteert in een toegenomen pulmonale vaatweerstand en een progressieve 
rechterventrikelbelasting. Dit culmineert  uiteindelijk in een rechtszijdig hartfalen 
en de dood van de patiënt.1 Sedert eind jaren ’90 worden effectieve PAH-specifieke 
medicamenteuze therapieën voorgeschreven in het VU Medisch Centrum (VUMC). 
Daarmee was het VU ziekenhuis het eerste centrum in Nederland waar dit gebeurde. 
Ondanks het feit dat het hier gaat om een zeldzame aandoening, is er inmiddels een 
relatief groot patiëntencohort met lange-termijn follow-up data ontstaan.
Epoprostenol wordt momenteel gezien als het meest potente middel dat beschikbaar 
is en wordt in review besproken in hoofdstuk 2. Behandeling met epoprostenol 
kan alleen door middel van continue intraveneuze toediening en is daardoor zeer 
belastend voor de patiënt. Sedert 2003 is oraal bosentan beschikbaar gekomen en 
sedert 2004 oraal sildenafil. Een alternatieve behandelstrategie is daardoor mogelijk 
geworden. Er kan nu gestart worden met eerstelijns orale therapie.  Epoprostenol 
in eerstelijn blijft alleen gereserveerd voor de meest zieke patiënten. Vanaf 2005 is 
subcutaan toegediende prostacycline (treprostinil) toegevoegd aan het medicinaal 
armamentarium in het VUMC, als een alternatieve wat mindere belastende 
prostacycline infusiemethode.
In hoofdstuk 3 tonen we aan dat patiënten behandeld in ons historisch patiënten 
cohort met eerstelijns epoprostenol een grotere toename in inspanningscapaciteit 
hadden. Dit in vergelijking met patiënten die behandeld werden met eerstelijns orale 
bosentan therapie in het huidige tijdsgewricht. Dit wordt verder onderbouwd in een 
matched pairs analyse. Deze grotere verbetering in inspanningscapaciteit vertaalde 
zich niet in een langere tijd tot ziekteprogressie. Er werd ook geen verschil in 
overleving vastgesteld wanneer de start van prostacycline werd uitgesteld ten faveure 
van orale therapie. Combinatie orale therapie met zowel bosentan als sildenafil kan de 
prostacyclinevrije periode nog verder verlengen. 
In hoofdstuk 4 tonen we vervolgens aan dat uitgestelde prostacycline therapie als 
add-on bij eerstelijns orale therapie in de vorm van hetzij i.v. epoprostenol, danwel 
s.c. treprostinil, nog steeds zeer effectief is. Na starten van i.v. epoprostenol en s.c. 
treprostinil als add on therapie verbetert de inspanningscapaciteit en WHO functionele 
klasse, na eerdere verslechtering onder orale therapie. Met cardiale MRI tonen we 
verbeteringen in rechterventrikelejectiefractie en  rechter- en linkerventrikel eind-
diastolische volumina. Daarnaast verbeteren de serum NT-proBNP waarden, als maat 
voor verminderde rechterventrikelwandspanning. 
Geslachtsverschillen in behandeluitkomsten en -overleving zijn bekend uit de 
literatuur.2-6 In hoofdstuk 5 bevestigen we de slechtere behandeluitkomsten bij mannen 
in onze database. We hebben de oorzaak van dit verschil in overleving onderzocht. 
Follow-up in ons patiëntencohort is gestandaardiseerd. Rechterhartcatheterisatie en 
cardiale MRI worden vervaardigd op baseline bij diagnose en één jaar na de start van 
PAH-specifieke medicamenteuze therapie. We hebben rechterventrikelejectiefractie 
(RVEF) veranderingen met cardiale MRI vergeleken. Er treden geen RVEF verbeteringen 
op na het starten van medicamenteuze therapie bij mannen. Daartegenover staan 
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substantiële RVEF verbeteringen bij vrouwen. Door een mediatoranalyse wordt 
aangetoond dat dit een belangrijke verklaring is voor de betere overleving bij vrouwen.
In hoofstuk 6 beschrijven we een predictie model dat linkszijdig hartfalen als 
alternatieve oorzaak voor pulmonale hypertensie kan aantonen in een populatie 
verdacht voor PAH. Het ontstaan van medicamenteuze behandelopties voor PAH 
heeft geleid tot toegenomen alertheid met betrekking tot het ziektebeeld pulmonale 
hypertensie. In combinatie met de hoge prevalentie van linkszijdig hartfalen als 
alternatieve oorzaak voor pulmonale hypertensie, heeft dit ervoor gezorgd dat 
het aantal verwijzingen naar tertiaire pulmonale hypertensie centra toeneemt. Bij 
pulmonale hypertensie kunnen tekenen van linkszijdig hartfalen aanwezig lijken 
op echocardiografie door onder vulling van de linkerventrikel. Dit geldt met name 
in het geval van diastolisch linkszijdig hartfalen.7 Daarom kan het zo zijn dat een 
substantieel aantal van de patiënten, dat wordt doorverwezen naar een PAH-centrum 
uiteindelijk linkszijdig hartfalen blijkt te hebben. Pogingen de verwijspatronen naar 
PAH centra te verbeteren mogen niet leiden tot uitstel van de diagnose van PAH. Het 
uitstellen van de start van behandeling met PAH specifieke therapie heeft immers 
direct al een nadelig effect op de overleving. Dit treedt zelfs al op bij een kort 
interval.8 Desalniettemin dient het aantal onnodige verwijzingen omlaag gebracht 
te worden. Op die manier worden de belasting voor de patiënt, met onder andere 
een rechtscatherisatie in de work-up en daarnaast de economische kosten verbonden 
aan een niet-noodzakelijke verwijzing verminderd. We tonen aan dat een eenvoudige 
klinische risicoscore bestaande uit parameters uit de anamnese, elektrocardiografie 
en echocardiografie, 20% van de patiënten met linkszijdig hartfalen aanvullend kan 
aanwijzen. Bij deze patienten is een rechtscatheterisatie niet noodzakelijk. Door 
gebruik van de risicoscore werden geen PAH-patiënten gemist.
In hoofdstuk 7 overzien we de huidige behandelopties. Deze verlagen de pulmonale 
vaatweerstand en dit effect lijkt aan te houden over de tijd. Toch kan deze verlaging van 
de pulmonale vaatweerstand het progressieve rechterventrikelfalen niet duurzaam een 
halt toebrengen. We beargumenteren dat dit veroorzaakt wordt doordat monotherapie 
rechterventrikelarbeid en rechterventrikelwandspanning niet kan verlagen. Om dit te 
bereiken lijkt eerstelijnscombinatietherapie noodzakelijk waardoor grotere dalingen 
in pulmonale vaatweerstand en ook dalingen in pulmonale arteriële druk ontstaan. 
Uiteindelijk kan dan wel de gewenste vermindering in de rechterventrikelarbeid en 
–wandspanning bereikt worden.
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Conclusie en toekomstperspectief

Op basis van de resultaten van dit proefschrift concluderen we dat:
-  Toevoegen van subcutaan of intraveneus toegediende prostacycline is effectief in 

PAH, welke verslechtert onder orale PAH specifieke therapie. Inspanningscapaciteit, 
WHO functionele klasse, NT-proBNP, rechterventrikelejectiefractie en rechter- en 
linkerventrikel eind-diastolische volumina verbeteren.

-  Eerstelijnsepoprostenolbehandeling geeft grotere verbetering in inspanningscapa-
citeit dan eerstelijnsbosentan. Dit verschil in inspanningscapaciteit vertaalt zich niet 
in verschillen in tijd tot ziekteprogressie of -overleving.

-  In een populatie verdacht van PAH kan linkszijdig hartfalen met een hoge mate 
van zekerheid worden vastgesteld bij een substantieel aantal patienten. Dit 
door een klinische risicoscore te berekenen, welke gebruik maakt van relatief 
eenvoudige parameters uit de medische voorgeschiedenis, electrocardiografie en 
echocardiografie.

-  De slechte prognose in mannen met PAH kan worden verklaard door een verschil 
in adaptatie van de rechterventrikel. 

Onbeantwoord blijft de vraag of eerstelijnscombinatietherapie beter is dan sequentiële. 
Daarnaast is het onduidelijk wat het beste tijdstip is om prostacyclinetherapie te starten. 
Het mogelijke voordeel van eerstelijnscombinatietherapie kan alleen beoordeeld 
worden in een prospectieve gerandomiseerde multicenterstudie. Op dit moment is 
een dergelijke studie gestart (AMBITION studie) en de eerste resultaten worden nog 
dit jaar verwacht.9 Op basis van de uitkomst van deze studie kunnen toekomstige 
behandelstrategieën worden opgesteld.
Het door ons ontwikkelde predictiemodel om linkszijdig hartfalen non-invasief vast 
te stellen als alternatieve oorzaak voor PH (in een populatie verdacht van PAH) moet 
worden gevalideerd in de non-tertiaire setting. Op dit moment wordt de OPTIEK-
studie opgezet om onze non-invasieve risicoscore op deze wijze te valideren. 
De observatie dat mannen een slechtere rechterventrikeladaptatie hebben na het starten 
van de medicamenteuze therapie, doet de vraag rijzen wat de pathofysiologische 
betekenis is van geslachtshormonen in dit kader. Laboratoriumstudies zijn nodig 
om de rol van geslachtshormonen in de druk overbelaste rechterventrikel verder te 
onderzoeken. Medicatie die aangrijpt op seks-specifieke pathways, zoals oestrogeen 
receptor agonisten, moet verder worden onderzocht.




