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Pulmonale Arteriële Hypertensie is een progressieve ziekte die dysfunctie en remodelering van het 

pulmonale vaatbed manifesteert, dat leidt tot een verhoogde weerstand van het pulmonale vaatbed, 

compesatoire rechterventrikel remodelering en uiteindelijk dilatatie en rechterhartfalen. Om een 

effectieve behandeling te vinden tegen Pulmonale Arteriële Hypertensie, worden diermodellen 

gebruikt die de ziekte nabootsen. 

In dit proefschrift, Michiel Alexander de Raaf en collega’s, beschrijven en karakteriseren de ziekte 

progressie in het Sugen Hypoxia model. Dit is een diermdoel dat Pulmonale Arteriële Hypertensie 

nabootst en wordt geïnduceerd door VEGF inhibitie en chronische hypoxie. De afhankelijkheid van 

een intacte serotonine signalering in dit diermodel was getest en chronische hypoxie werd vervangen 

door pneumectomie om de vervangbaarheid van de inductie in dit diermodel te evalueren. 

Verscheidene medicijnen, zoals histone deacetylase inhibitors, tyrosine kinase inhibitors en 

endothelin-1 receptor antagonists zijn in het Sugen Hypoxia model getest en geëvalueerd op 

effectiviteit. Omdat zowel longen als het rechterhart dezelfde signaleringen gebruiken voor 

ziekteprogressie als voor de cardiale compensatoire remodelering tegen de ziekte, is de behandelings 

paradox ‘wat goed is voor de longen, zou schadelijk kunnen zijn voor het rechterhart’, een 

terugkerend ter discussie staand thema.  

 


