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SAMENVATTIN G G 

I nn dit proefschrift zijn zowel acute als chronische rechter ventrikel (RV) overbelasting 

bestudeerd.. Deel I (hoofdstuk 1-8) betreft het onderzoek naar de functie van de RV blootgesteld 

aann chronische druk en/of volume overbelasting bij patiënten met aangeboren hartafwijking. 

Deell  II (hoofdstuk 9-13) betreft onderzoek naar de diagnostiek van de RV functie bij patiënten 

mett een acute longembolie. 

D EE RECHTE R KAME R BIJ PATIËNTE N ME T EEN AANGEBORE N HARTAFWIJKIN G 

Dankzijj  de vooruitgang in de chirurgische behandeling van patiënten met een aangeboren 

hartafwijkingg is bij deze patiënten groep de levensverwachting drastisch verbeterd. Daarom is er 

sprakee van een nieuwe en steeds groeiende populatie waar nog weinig over bekend is. Bij een 

aantall  aangeboren hartafwijkingen werkt de RV onder verhoogde drukbelasting. Er heerst 

controversee over het aanpassingvermogen van de RV onder deze omstandigheden. Overleving 

tott op hoge leeftijd is beschreven bij deze patiënten, terwijl RV falen ook op jonge leeftijd kan 

optreden.. Plotse dood is niet zeldzaam in deze groep. De prognose en beloop zijn dus 

onduidelijk.. De vorm en de positie van de RV maken het moeilijk om met de huidige 

diagnostischee methoden de RV functie in kaart te brengen. Het gebrek aan kwantitatieve 

gegevenss omtrent de RV functie om patiënten met dreigend hartfalen tijdig op te sporen 

beïnvloedtt de behandeling en prognose nadelig. Dit is niet alleen belangrijk voor patiënten met 

aangeborenn hartafwijkingen, maar ook voor patiënten bij wie de RV later in het leven, door 

anderee oorzaken, onder verhoogde drukbelasting komt te staan. Vergroting van het inzicht in de 

RVV van deze patiënten groepen zou vroegtijdig opsporen van dreigend hartfalen en tijdige 

interventiee mogelijk maken. Hiervoor is het dan wel nodig te beschikken over weinig belastende 

onderzoeksmethodes. . 

Kernspin-tomografiee (MRI) is een dergelijke techniek, waarmee op niet-belastende en 

ongevaarlijkee wijze het pompende hart kan worden afgebeeld en zijn functies gemeten. Een 

goedee manier om dreigende problemen vroegtijdig op te sporen is het hart te testen tijdens 

inspanning.. De inspanning spreekt alle "reserves" van het hart aan. Hierdoor worden stoornissen 

inn de hartfunctie als het ware geprovoceerd en daarmee zichtbaar gemaakt op een moment dat er 

inn rust soms nog geenn afwijkingen gevonden kunnen worden. 

Inn het bloed zijn neurohormonen, atrium natriuretisch peptide (ANP) en brain natriuretisch 
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peptidee (BNP), aanwezig die gerelateerd zijn aan de functie van de RV. Recente publicaties 

hebbenn laten zien dat ANP en BNP verhoogd zijn zelfs in asymptomatische patiënten met RV 

disfunctiee en zeer accuraat zijn voor het voorspellen van hartfalen. 

Doell  van dit onderzoek was om bij patiënten met een druk en/of volume overbelaste RV de 

functiee van de RV beter in kaart te brengen. Voor dit doel waren er 16 patiënten met chirurgisch 

gecorrigeerdd transpositie van de grote vaten (TGA), 13 patiënten met congenitaal gecorrigeerde 

TGAA (in beide patiënten groepen functioneert de rechter kamer als systeem kamer) en 22 

patiëntenn met een subpulmonaal overbelaste RV. 

Hoofdstukk 1, de introductie van dit proefschrift beschrijft kwantitatieve diagnostische 

methodenn voor diagnostiek van de rechter hartkamer functie bij patiënten met een aangeboren 

hartafwijking. . 

I nn het eerste deel in de hoofdstukken 2,3 en 4 hebben wij het effect van dobutamine stress en 

zijnn mogelijke klinische toepassing in verschillende groepen van asymptomatische of minimaal 

symptomatischee patiënten met chronische RV overbelasting onderzocht. Er is een duidelijke 

heterogeniteitt in de respons op MRI dobutamine stress tussen de verschillende groepen 

patiëntenn met chronische RV overbelasting. De chirurgisch gecorrigeerde TGA patiënten 

hebbenn gestoorde RV vulling, terwijl de patiënten met een subpulmonaal overbelaste ventrikel 

daarnaastt ook nog een verminderde contractiliteit hebben. De ccTGA patiënten hebben een 

minderr gestoorde RV functie ten opzichte van de andere twee groepen. 

Hett herkennen van verschillen in de RV functie tussen de patiënten met een geïsoleerde 

chronischee druk overbelasting en patiënten met een gecombineerde druk en volume 

overbelastingg zijn aan orde in het hoofdstuk 5. De afwezigheid van accurate en klinisch 

toepasbaree rechter ventrikel functie parameters heeft een negatief effect op de besluitvorming 

voorr de juiste timing voor een chirurgische ingreep bij patiënten met pulmonalis klep 

insufficiëntie.. Ondanks het feit dat deze patiënten voor een lange periode symptoom vrij kunnen 

zijn,, heeft zelfs een milde pulmonaal klep lekkage een aanzienlijk negatief effect op de RV 

functie. . 

I nn hoofdstuk 6 worden de RV regionale wall motion en wall thickening (markers voor ischemia) 

alss mogelijke parameters voor een vroege detectie van RV disfunctie bij ccTGA patiënten 

voorgesteld.. In dit hoofdstuk worden deze parameters voor regionale functie vergeleken met de 

ejectiee fractie als parameter voor globale systolische hartfunctie. Deze studie ondersteunt de 
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hypothesee dat ischemie van de RV myocardium bijdraagt aan het ontwikkelen van RV disfunctie 

inn patiënten met ccTGA. 

Behalvee kamer falen zijn ritme stoornissen een belangrijke doodsoorzaak bij patiënten met een 

chronischee RV overbelasting door een aangeboren hartafwijking. De klinische significantie van 

hett elektrocardiogram (ECG) als een niet-invasieve kwantitatieve parameter voor RV functie bij 

patiëntenn met een aangeboren hartafwijking is het thema van hoofdstuk 7. In deze 

retrospectievee studie worden de veranderingen van de ECG parameters in de loop der tijd 

vervolgd.. Deze studie laat een geleidelijke verslechtering van de ECG parameters in 

asymptomatischee en minimaal symptomatische patiënten zien, ongeacht de achtergrond van de 

aangeborenn hartafwijking. 

Inn hoofdstuk 8 worden plasma spiegels van ANP en BNP nader toegelicht in asymptomatische 

off  minimaal symptomatische patiënten met een RV overbelasting door een aangeboren 

hartafwijking.. Er is een sterke negatieve correlatie gevonden tussen ANP, BNP en de RV ejectie 

fractiee bepaald met MRL 

D EE RECHTE R KAME R FUNCTI E ONDER ACUT E DRUK OVERBELASTIN G (VROEGE 

DETERMINANTE NN VOOR RECHTE R KAMER  DISFUNCTIE ) 

Hett  tweede deel van dit proefschrift is gericht op het vroege opsporen van RV disfunctie bij 

patiëntenn met een longembolie. De RV functie is van groot prognostisch belang bij patiënten 

mett een acute longembolie. 

Dee rol van de plasma neurohormonen en hun toepasbaarheid in de detectie van de RV dis functie 

wordtt besproken in hoofdstuk 9. In deze studie worden plasma neurohormonen onderzocht als 

mogelijkee parameters voor rechter kamer functie bij longembolie. 

Hoofdstukk 10 benadrukt de toegevoegde klinische waarde van BNP voor de stratificatie tussen 

patiëntenn met een normale RV functie, RV disfunctie en RV falen in patiënten met acute long 

embolic c 

Inn hoofdstuk 11 wordt het verband tussen verhoogd plasma BNP en een ongunstige afloop 

tijdenss de follow-up in patiënten met acute longembolie bestudeerd. Uit deze studie blijkt dat 

hoee hoger de BNP waarde bij presentatie, hoe hoger het risico op longembolie gerelateerde dood 

tijdenss drie maanden follow-up. 

Dee veranderingen in de spiegels van BNP en cTnT tijdens de initiële behandeling zijn de focus 

vann hoofdstuk 12. De combinatie van deze twee onafhankelijke prognostische parameters geeft 
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eenn duidelijke toegevoegde waarde aan de bestaande parameters voor diagnostiek van rechter 

kamerr disfunctie bij patiënten met acute longembolie. BNP en cTnT lijken dus veelbelovende 

parameterss om hoogrisicopatiènten te selecteren voor agressievere therapie. 

Hoofdstukk 13 laat een sterke correlatie zien tussen verhoogd BNP, ANP en rechter kamer 

functiee bepaald door MRI. 

Dee conclusies van dit proefschrift zijn samengevat in het hoofdstuk 14. 

Ofschoonn aanzienlijke kennis is verzameld over de rechter hartkamer functie in verscheidene 

aangeborenn en verworven hartafwijkingen is er nog veel te leren. Hoewel beeldvorming en niet-

invasievee onderzoeken reeds een rol spelen in de diagnostiek van de rechter kamer functie zullen 

dezee diagnostische methoden geleidelijk aan een nog belangrijker onderdeel uitmaken van de 

besluitvormingg in de klinische praktijk. Dit zal een follow-up mogelijk maken afgestemd op de 

individuelee patiënt. 
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