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De pathofysiologie van veranderingen in het rechter ventrikel (RV) is 

complex en omvat wijzigingen in geometrie, wanddikte en ventriculaire 

druk-volume verhoudingen. Ook zijn er er modificaties in myocyt dimensies 

en aantallen en in de extracellulaire matrix, en kan infiltratie voorkomen van 

ontstekingscellen. Naast structurele veranderingen kunnen ook op electrisch 

niveau veranderingen optreden in gap junctions en in de expressie en functie 

van ion kanalen. Remodeling wordt in verband gebracht met pulmonaire 

hyypertensie, RV-falen, long transplantatie, linker ventrikel  (LV) 

pathologie, de ziekte van Chagas, arrhythmogene RV 

cardiomyopathie/dysplasie (ARVC/D) en, recentelijk, bij het Brugada 

syndroom. Hoofdstuk I biedt een overzicht van de ontwikkeling, structuur 

en functie van het RV, waarbij de nadruk ligt op de verschillen met het LV.   

Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift wordt uitgelegd 

Een overzicht wordt gegeven van de cellulaire en moleculaire mechanismen 

die ten grondslag liggen aan de progressie naar RV-falen. Hoewel er 

duidelijke verschillen zijn tussen beide ventrikels, is er een gebrek aan 

gegevens die deze verschillen, de overeenkomsten en de interactie tussen 

rechter en linker ventrikel verklaren. Voor deze kwesties is ventrikel-

specifiek onderzoek nodig in zowel diermodellen als in specifieke humane 

RV aandoeningen.  Dit onderzoek moet zich richten op veranderingen in 

genexpressie, eiwitexpressie, histologie en geometrie gedurende de 

ontwikkeling van RV-falen. Daarbij moeten diverse RV-schade en stress 

modaliteiten worden toegepast. Hoofdstuk II benadrukt het belang van de 

keuze voor een relevant diermodel voor het onderzoek naar de 

pathofysiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan RV-falen                           

Hoofdstuk III beschrijft de opeenvolging van echocardiografische 

veranderingen gedurende de ontwikkeling van RV-falen in monocrotaline-
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geïnjecteerde ratten  met chronische pulmonale hypertensie (PAH).  Na het 

ontwikkelen van PAH in dit diermodel ontstond hypertrophy van de vrije 

wand van het RV, daarna dilatatie van deze kamer en vervolgens  

contractiele dysfunctie van het RV .Echocardiografie maakte het mogelijk 

om het stadium  van het  klinisch ziekteverloop nauwkeurig te bepalen. In 

Hoofdstuk IV wordt door middel van scintigrafie het proces van apoptose 

duidelijk gemaakt. 99mTc-ANX V scintigrafie toonde aan dat apoptose 

begint in het vroege stadium van het RV ziekteverloop en afneemt bij 

klinisch duidelijk RV-falen. TUNEL-labeling weerspiegelde de resultaten 

van 99mTC-annexin V scintigrafie en apoptose. De studie demonstreerde dat 

seriële 99mTC-ANX V scintigrafie geschikt is om op niet-invasieve wijze 

RV-apoptose te volgen gedurende het ziekte verloop. Ook suggereert de 

aanwezigheid van apoptose in de vroege stadia van aandoeningen van het 

RV een potentieel gunstig perspectief van nieuwe mogelijk toekomstige 

therapie gericht op de inhibitie van apoptose. De vertraging in de voortgang 

van RV-ziekte na behandeling met Valsartan veroorzaakte een reductie in 

RV apoptose, waargenomen met seriële in vivo  99mTC-ANX V scintigrafie.  

Deze observatie illustreert niet alleen dat seriële, in vivo 99mTC-ANX V 

scintigrafie geschikt is voor het volgen van de effecten van therapie die 

apoptose moet tegengaan, maar ook ondersteuning biedt voor de 

veronderstelling van een verband tussen apoptose en de progressie van RV-

ziekte in dit diermodel. Een causale relatie is echter niet bewezen, aangezien 

de progressie van RV-ziekte niet volledig tot stilstand kwam, en apoptose 

niet volledig werd stopgezet. Hoewel deze bevindingen overeenkomen met 

die uit eerdere studies die zich richtten op LV-falen, is de rol van apoptose 

in de progressie van RV-ziekte tot hartfalen nog steeds controversieel. Tot 

nu toe werd de rol van immuun-ontstekings processen bestudeerd uitsluitend 
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in patiënten met aandoeningen van het linker ventrikel. Bij deze patiënten 

worden verhoogde waarden in het bloed gezien van inflammatie cytokinen 

zoals tumor necrose factor alpha (TNF-α), interleukine-6 (IL-6), IL-1β, 

evenals diverse chemokines zoals monocyt chemoattractant peptide (MCP)-

1 en macrofaag inflammatie eiwit (MIP)-1α. Ook was er directe correlatie 

tussen de waarden van geactiveerde cytokines in het bloed en de ernst van 

LV-ziekte. Weinig is bekend over de rol van immuun-ontstekings activatie 

gedurende de ontwikkeling van aandoeningen van het RV. 

Hoofdstuk V geeft data van immuun-inflammatie activatie tijdens de 

ontwikkeling van RV-falen in een monocrotaline-geïnduceerd PAH 

rattenmodel. Vroeg in de ontwikkeling van RV-falen werd activatie 

waargenomen van neutrofiele granulocyten in het RV. Ook kon in vivo 

myocardiale inflamammatie tijdens de progressie van RV-ziekte worden 

gevolgd tijdens de progressie van RV-ziekte, door toepassing van niet-

invasieve 67Ga-scintigrafie. Deze waarnemingen wijzen op een mogelijke 

rol van immuun-ontstekingsprocessen in het ontwikkelen van RV-falen.  

Het is te verwachten dat het vermogen om inflammatie in vivo serieel te 

detecteren met 67Ga-scintigrafie ook het volgen van het tijdsverloop van de 

ziekte en de respons op diverse behandelingen gericht op het bestrijden van 

RV hartfalen zal faciliteren. Translationeel wetenschappelijk onderzoek, 

met name op humaan myocardiaal weefsel is vereist om de specifieke 

kenmerken (markers) van RV functie en dysfunctie vast te stellen. 

Onderzoek naar markers in plasma en weefsel kan mogelijk bijdragen aan 

de vroege diagnose van ventriculaire dysfunctie, waardoor hartfalen kan 

worden voorkomen. 

Hoofdstuk VI beschrijft de gecombineerde analyse van plasma spiegels van 

ontstekings cytokines en cardiale 67Ga-scintigrafie. Hiermee 
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demonstreerden wij de mogelijkheid van niet-invasieve detectie van 

myocardiale inflammatie in patiënten met arrhythmogene RV 

cardiomyopatie/dysplasie (ARVC/D). Dit vermogen verschaft ons een 

belangrijk middel om beter inzicht te krijgen over de rol van inflammatie in 

de pathofysiologie van ARVC/D.  

Naast inflammatie is apoptose voorgedragen als belangrijk 

mechanisme in ARVC/D, dat bijdraagt aan het trage, aanhoudende verlies 

van hartspiercellen gevolgd door ventriculaire dysfunctie. De relatie tussen 

apoptose en de vervanging van hartspiercellen door bindweefsel- en 

vetcellen blijft speculatief.  Het vermogen om apoptose in vivo  te detecteren 

in ARVC/D patienten kan mogelijk een bijdrage leveren aan een beter 

begrip van de pathofysiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan 

de progressie van  aandoeningen van het RV ziekte.  

Hoofdstuk VII behandelt de toepassing van 99mTc-annexin V scintigrafie 

voor het in vivo bepalen van apoptose in patiënten met ARVC/D. In drie van 

de zes onderzochte patienten werd een verhoging aangetoond van 99mTc-

annexin V opname in de vrije wand van het RV. De variabiliteit in de 

myocardiale opname tussen patiënten is niet verassend en kan wellicht 

worden verklaard door de willekeurige distributie en het episodische 

karakter van apoptose. Onze resultaten suggereren een ventrikel-specifiek 

apoptotisch proces. Hoewel de rol van apoptose in ARVC/D onopgelost is 

kan de niet-invasieve bepaling van apoptose mogelijk een bijdrage leveren 

aan de diagnostische voortgang. Ook is het mogelijk dat in vivo onderzoek 

naar apoptosis met behulp van 99mTc-annexin V scintigrafie indivuele 

controle toelaat van de progressie van het ziekteverloop en van de respons 

op behandelingen die gericht zijn tegen de voortgang van  ARVC/D.   
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Hoofdstuk VIII betreft een systematisch onderzoek in 144 patienten met 

het Brugada Syndroom (BrS).  Deze studie was gericht op het verkrijgen 

van klinisch bewijs voor de betrokkenheid van SCN5A bij het handhaven 

van cardiale structurele integriteit. Door middel van complementaire 

resultaten van zowel beeldvormende analyses (CMR dimensie) als 

functionele metingen (CMR contractiele functie) wordt klinisch bewijs 

gepresenteerd, dat ondersteuning biedt aan de gedachte dat Nav1.5 

betrokken is bij het in stand houden van de structurele integriteit van het 

hart.      


