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Pulmonale hypertensie (PH) is een progressieve en levensbedreigende aandoening die wordt 

gekenmerkt door een geleidelijk toename van de weerstand in de longvaten, resulterend in een 

toename van de pulmonale arteriële druk. De meeste PH patiënten vertonen een verminderd 

inspanningsvermogen, gekenmerkt door kortademigheid, vermoeidheid, een niet-productieve 

hoest en/of hartkloppingen. De beperking van het inspanningsvermogen van PH patiënten wordt 

voornamelijk veroorzaakt door het onvermogen van de rechter hartkamer om de doorbloeding 

van de longen voldoende te laten toenemen. Dit is het gevolg van de verhoogde pulmonale 

vaatweerstand. Een toenemend aantal studies heeft aangetoond dat inspanningstesten 

van diagnostisch en prognostisch belang kunnen zijn in PH patiënten. De meest gebruikte 

inspanningstesten bij PH patiënten zijn de cardio-pulmonale inspanningstest (CPET) en de zes 

minuten looptest (6-MWT).

In de studies beschreven in dit proefschrift hebben we ons gericht op de fysiologische 

mechanismen die ten grondslag liggen aan inspanningsbeperkingen bij verschillende vormen 

van PH; op het gebruik van de inspanningstesten als parameter van herstel na het operatief 

verwijderen van de stolsels (pulmonale endarteriectomie, PEA) bij patiënten met chronische 

trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH); en op de rol van inspanningstesten in het 

voorspellen van overleving bij patiënten met PH op basis van idiopathische longfibrose.  

In hoofdstuk 2 wordt de bijdrage van dode ruimte ventilatie beschreven aan het optreden van 

gevoelens van kortademigheid die door alle CTEPH patiënten in meer of mindere mate worden 

ervaren. We spreken van dode ruimte ventilatie als in een specifiek longdeel wel ventilatie 

plaatsvindt, terwijl dit longdeel is afgesloten van de normale longcirculatie. Bij CTEPH, waar grote 

delen van de longcirculatie zijn afgesloten door chronische stolsels, mag worden verondersteld 

dat de dode ruimte ventilatie is toegenomen. Pulmonale endarteriëctomie (PEA) heft de trombo-

embolische obstructie op, waardoor de doorbloeding van de longen verbetert. Wij onderzochten 

het effect van deze ingreep op de dode ruimte ventilatie en de bijdrage van dode ruimte 

ventilatie aan kortademigheid. Zoals verondersteld vonden we een toegenomen dode ruimte 

ventilatie preoperatief. Een jaar na PEA bleek de dode ruimte ventilatie significant gedaald. De 

door de patiënten aangegeven mate van kortademigheid was daarbij belangrijk verbeterd. 

De veranderingen in de kortademigheidsklachten waren onafhankelijk geassocieerd met 

veranderingen in de pulmonale hemodynamiek en met absolute dode ruimte. We concludeerden 

dat de verandering in de dode ruimte ten gevolge van chirurgische verwijdering van chronische 

trombo-embolie bijdraagt aan het postoperatief herstel van kortademigheidklachten.

Pulmonale hypertensie is een aandoening van de rechter hartkamer. In een substantieel 

deel van de patiënten met een aangeboren hartafwijking wordt de systemische circulatie 

van bloed voorzien door de rechter ventrikel (RV). Dit noemen we ook wel een systemische 

rechter hartkamer. In de literatuur zijn tegenstrijdige gegevens gepubliceerd over de cardiale 

respons op inspanning bij patiënten met een verwisseling (transpositie) van de grote vaten 
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(TGA), en patiënten met een aangeboren, maar operatief gecorrigeerd TGA (ccTGA). Het doel 

van de studie beschreven in hoofdstuk 3 was daarom om de verschillen in cardiale respons op 

inspanning tussen deze beide groepen van patiënten met een systemische rechter hartkamer 

te evalueren. Hiervoor hebben we inspanningstesten met Portapres ®-metingen uitgevoerd om 

de maximale inspanningscapaciteit (V’O2-peak), hartminuutvolume (het volume dat het hart 

in 1 minuut rondpompt), slagvolume, en de hartslag toename te beoordelen. Beide groepen 

hadden een significante toename van hun hartminuutvolume tijdens inspanning. De toename 

van het hartminuutvolume tijdens inspanning had een direct verband met maximale zuurstof 

opname (V’O2-peak), maar was onafhankelijk van de hartfunctie in rust. De toename van het 

hartminuutvolume tijdens inspanning was vergelijkbaar tussen patiënten met TGA en met 

ccTGA. Echter, de mechanismen om de toename in het hartminuutvolume te bereiken verschilde 

tussen beide groepen. In ccTGA patiënten steeg zowel het slagvolume als ook de hartfrequentie 

tijdens inspanning. In TGA patiënten nam alleen de hartfrequentie toe tijdens inspanning, 

zonder een toename van het slagvolume. Aangezien de mechanismen om een toename in 

hartminuutvolume te bereiken verschillen tussen ccTGA patiënten en TGA patiënten, raden 

we aan om therapeutische benaderingen toe te snijden op de specifieke groep patiënten om 

daarmee contraproductieve effecten te voorkomen.

Objectieve gegevens over het functionele herstel na pulmonale endarteriëctomie (PEA) bij 

chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) ontbraken. In hoofdstuk 4 

bestudeerden we de zes-minuten loopafstand (afstand die in 6 minuten lopen wordt afgelegd; 

6-MWD) in relatie tot klinische en hemodynamische ernst van de ziekte. Bovendien onderzochten 

we het niveau van de verbetering van de 6-MWD een jaar na PEA, en bestudeerden de relatie met 

de postoperatieve klinische en hemodynamische resultaat. Preoperatief daalde de 6-MWD in 

verhouding tot de NYHA functionele klasse (classificatie van ernst van PH), en hield verband met 

de klinische en hemodynamische ernst van de ziekte. Een jaar na PEA, was de 6-MWD aanzienlijk 

toegenomen, en de verandering in de 6-MWD was gecorreleerd aan de waargenomen klinische 

en hemodynamische verbetering. Bij patiënten met een blijvende pulmonale hypertensie na 

PEA was de 6-MWD beduidend lager dan in hemodynamisch genormaliseerde patiënten. Echter, 

de absolute verbetering in de 6-MWD was significant hoger bij deze patiënten.

In hoofdstuk 5 hebben we de follow-up periode waarin we het functionele herstel van CTEPH 

patiënten na PEA hebben beoordeeld uitgebreid tot maximaal 5 jaar. De 6-MWD liet een 

geleidelijke verbetering zien tot 2 jaar na de operatie. Na 2 jaar werd geen verdere verbetering 

waargenomen. Patiënten met een resterende pulmonale hypertensie hadden aantoonbaar meer 

profijt van de operatie, ondanks de slechtere absolute hemodynamische uitkomst.

In pulmonale hypertensie wordt inspanning en dus ook de 6-MWD beperkt doordat het 

hart niet in staat is voldoende bloed rond te pompen. Dit wordt veroorzaakt door de hoge druk 
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waartegen het rechter hart moet inpompen. Hierdoor is het maximale hartminuutvolume en 

daarmee de maximale aerobe capaciteit verminderd. Hoewel de 6-MWT eigenlijk een sub-

maximale inspanningstest is, wordt het geacht een afspiegeling te zijn van de maximale aerobe 

capaciteit in patiënten met pulmonale hypertensie. Dit lijkt redelijk te kloppen bij patiënten 

met een ernstige mate van pulmonale hypertensie (NYHA functionele klasse III en IV), waar 

veranderingen in de 6-MWD bleken te correleren met veranderingen in de hemodynamische ernst 

van de ziekte. Bij patiënten met een milde mate van PH lijkt echter geen relatie te bestaan tussen 

hemodynamische verbetering en veranderingen in de 6-MWD. In hoofdstuk 6 bestudeerden 

we daarom de aerobe capaciteit tijdens een maximale cardiopulmonale inspanningstest (CPET) 

en 6-MWT bij patiënten met mild (NYHA II, n = 8) en ernstige (NYHA III; n = 13) PH als gevolg 

van aangeboren hartziekte of CTEPH. Tevens werden er ter controle 8 gezonde proefpersonen 

gemeten. Bij de ernstige PH patiënten was de zuurstof opnamen (V’O2) tijdens de 6-MWT even 

hoog als de maximale V’O2 tijdens CPET. Bij patiënten met een milde vorm van pulmonale 

hypertensie en bij gezonde proefpersonen was er echter een verschil in V’O2 tussen de 6-MWT 

en een maximale CPET, waarbij de V’O2 tijdens de CPET hoger was. Wij concludeerden daarom 

dat de 6-MWT een goede afspiegeling is van maximale aerobe capaciteit in ernstige pulmonale 

hypertensie, maar niet in milde pulmonale hypertensie. De 6-MWT is daarom geen goed eindpunt 

van klinische trials bij patiënten met milde pulmonale hypertensie. 

In CTEPH wordt, net als in andere vormen van PH, het inspanningsvermogen beperkt door 

het onvermogen van het hart om voldoende bloed rond te pompen. Door de hoge druk 

waartegen het rechter hart moet inpompen zal het slagvolume minder kunnen stijgen. Het 

wordt verondersteld dat de verbetering van het inspanningsvermogen bij CTEPH patiënten na 

een succesvolle PEA, het resultaat is van een verbetering van rechter ventrikel (RV) slagvolume 

respons. Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 7 was om de PEA-geïnduceerde 

verbetering van de RV slagvolume respons bij een sub-maximale inspanningstest te bepalen. 

Hiervoor maakten we gebruik van cardiale magnetic resonance imaging (cMRI). Preoperatief 

daalde het slagvolume tijdens inspanning bij patiënten met CTEPH. De slagvolume respons tijdens 

inspanning was gerelateerd aan het maximale inspanningsvermogen en de hemodynamische 

ernst van ziekte. Postoperatief vond een PEA-geïnduceerde verbetering van SV respons plaats 

bij alle patiënten, hoewel 4 patiënten een verbeterde, maar nog altijd negatieve SV respons 

behielden. De verbetering van SV respons na operatie ging gepaard met een toename van 

de inspanningstolerantie, en met veranderingen in de structuur en opbouw van het hart 

(cardiac remodeling). Na operatie vonden we geen verband meer tussen SV tijdens inspanning 

of SV respons, en inspanningvermogen of hemodynamische parameters. De patiënten die 

postoperatief nog steeds een negatieve SV response hielden verschilden met de patiënten die 

normaliseerden op het gebied van rechter ventrikel ejectiefractie, PaO2 en 6-MWD, gemeten 

voor operatie. Dit wijst er op dat deze patiënten al voor operatie meer functionele en cardiale 

beperkingen hadden.
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In hoofdstuk 8 hebben we bestudeerd in welke mate pulmonale hypertensie bijdraagt aan 

verminderde inspanningstolerantie bij patiënten met sikkelcelanemie (SCD). Pulmonale 

hypertensie, gedefinieerd door een met echocardiografie gemeten tricuspidalisinsufficiëntie jet 

stroomsnelheid (TRV)> 2,5 m·sec-1, komt voor bij 30% van de volwassen patiënten met SCD en is 

geassocieerd met een slechte prognose. Verminderde inspanningscapaciteit is een van de vele 

uitingen van pulmonale hypertensie. In SCD kan echter ook een aantal ziekte-specifieke factoren 

bijdragen aan een verminderd inspanningsvermogen. Onze hypothese was dat PH bijdraagt 

aan het verminderde inspanningsvermogen bij SCD en dat dit kan worden aangetoond door 

een correlatie tussen CPET parameters en echocardiografie. Maximale zuurstofopname (V’O2-

peak) en fysiologische inspanningsparameters verschilden echter niet tussen SCD patiënten 

met en zonder echocardiografisch bewijs voor PH. Multivariate lineaire regressie analyse toonde 

aan dat alleen de hemoglobine concentratie en vitale capaciteit voorspellend waren voor V’O2-

peak. We vonden geen correlatie tussen TRV en het inspanningsvermogen. We hebben hiermee 

laten zien dat de verminderde inspanningscapaciteit bij patiënten met SCD het gevolg is van 

bloedarmoede en een verminderde longfunctie. Het verminderde inspanningsvermogen bij 

deze groep patiënten met SCD kon niet worden verklaard door een pulmonaire vasculaire 

inspanningsbeperking.

Net als in SCD, is pulmonale hypertensie een veelvoorkomende complicatie bij idiopathische 

longfibrose (IPF). Ook in IPF wordt PH in verband gebracht met een slechte prognose. Het ontbreekt 

in deze populatie echter aan niet-invasieve en vroege markers voor het ontstaan van PH, die 

nodig zijn voor een nauwkeurige prognostische beoordeling. Daarom hebben we in hoofdstuk 

9 onderzocht of niet-invasieve inspanningsparameters voorspellend zijn voor PH in IPF. Tevens 

hebben we onderzocht wat de voorspellende waarde van deze inspanningsparameters is op de 

overleving. PH werd gedefinieerd als een echocardiografisch bepaald systolic pulmonary arterial 

pressure (sPAP) ≥40mmHg. Van alle niet-invasieve CPET parameters bleek alleen de ventilatoire 

equivalent voor CO2 (V’E/V’CO2) bij de anaerobe drempel significant verschillend tussen de IPF 

patiënten met en zonder PH. De analyse van de ROC-curve voor V’E /V’CO2 resulteerde in een 

optimaal cut-off point voor het voorspellen van PH van >45.0. IPF patiënten met een V’E/V’CO2 

>45.0 hadden een significant slechtere overleving dan patiënten met een V’E/V’CO2 ≤ 45.0. In 

tegenstelling hiermee bleek de sPAP in rust geen voorspellende waarde te hebben op de kans 

op overleving in deze groep patiënten. Op basis van deze bevindingen, stellen wij dat V’E/V’CO2 

bij de anaerobe drempel een potentieel nuttige niet-invasieve marker voor de vroege opsporing 

van vasculaire complicaties is, en dus gebruikt kan worden voor een meer accurate prognostische 

beoordeling in IPF patiënten.
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