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Samenvatting 

Deze dissertatie besteedt aandacht aan de hemodynamische gevolgen of omstandigheden van 

verscheidene pathologische toestanden die een belasting vormen voor het cardiovasculaire 

stelsel. Deze toestanden zijn: verschillende verschijningsvormen van cardiale ischemie 

(zuurstofgebrek van het hart), bij patiënten met hoge bloeddruk (hypertensie), in het 

bijzonder wanneer dit niet gepaard gaat met klachten (de zogenaamde stille ischemie); 

nierfunctievervangende therapie (hemodialyse en peritoneaal dialyse); hypertrofische 

cardiomyopathie (een aandoening waarbij de hartspier zonder duidelijke oorzaak verdikt, 

waardoor de functie en de bloedvoorziening van het hart kan verminderen) en tenslotte een 

zeldzame oorzaak van nagebootste, aanvalsgewijze hypertensie. 

Hoofdstuk 1 geeft een korte algemene inleiding van deze dissertatie. Aandacht wordt besteed 

aan het gebruik van noninvasieve metingen in het cardiovasculair laboratorium, en de 

pathofysiologie van cardiale ischemie in het algemeen. 

Hoofdstuk 2 is een uitgebreid overzicht van stille cardiale ischemie, met de nadruk op deze 

aandoening in samenhang met hypertensie. Het bestaan van stille cardiale ischemie wordt al 

lange tijd onderkend, en de relevantie van deze aandoening in verschillende patiëntengroepen 

is onderzocht. Toch moet een aantal basale vragen nog worden beantwoord. Om iets te 

begrijpen van de pathofysiologie dient de onderzoeker onderscheid te maken tussen de vraag 

naar zuurstof, en het aanbod van zuurstof in het hart. Het is niet duidelijk waarom bij 

sommige patiënten zuurstofgebrek van het hart gepaard gaat met klachten, terwijl bij andere 

patiënten zuurstofgebrek symptoomloos kan optreden. Een zogenaamde ischemische 

drempel lijkt hier een rol bij te spelen, en er zijn verscheidene factoren die deze drempel 

beïnvloeden. 

Onderzoeken die het vóórkomen van stille ischemie onderzoeken in verschillende 

patiëntengroepen tonen een hoog, maar sterk wisselend percentage. Patiënten met hoge 

bloeddruk maar zonder aangetoonde kransslagaderverkalking lijken vooral een risicovolle 

populatie voor het krijgen van stille ischemie. Aangezien bij deze patiënten afwijkingen in de 

grote kransslagaderen veelal afwezig zijn, moet de oorzaak gezocht worden in de kleinere 

bloedvaten die het hartspierweefsel van bloed voorzien. Verscheidene onderzoeken tonen 

aan dat er inderdaad op dat niveau afwijkingen waarneembaar zijn, zoals een verhoogde 

vaatweerstand in de kleine bloedvaten, en een verminderde capaciteit om de 

bloeddoorstroming te vermeerderen door vaatverwijding. Een probleem bij het onderzoeken 
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van zuurstofgebrek met behulp van een ECG (hartfllmpje) bij patiënten met een verdikte 

hartspier ten gevolge van hypertensie, is dat er veranderingen kunnen optreden in het ECG 

die de interpretatie bemoeilijken. Een mogelijke benadering om dit probleem te omzeilen is 

door strengere criteria op te stellen in de definitie van ischemic De behandeling van stille 

ischemie is vooralsnog gelijk aan de behandeling van angina pectoris, de symptomatische 

evenknie van stille ischemie, maar er moet nog onderzoek volgen dat aantoont of het streven 

naar onderdrukking van alle ischemie, of alleen van de ischemie die gepaard gaat met 

klachten, moet worden nagestreefd. 

In Hoofdstuk 3 werd het vóórkomen (de prevalentie) van stille ischemie bij patiënten met 

hypertensie onderzocht. Er is een grote spreiding in de gerapporteerde prevalentie van stille 

cardiale ischemie in deze patiëntengroep, hetgeen deels verklaard kan worden uit de 

verschillen in patiëntenkarakteristieken tussen de verschillende onderzoeken. De 

meestgebruikte methode om de prevalentie in het dagelijks leven te onderzoeken is het 24-(of 

48-)uurs ECG ('Holter'), omdat deze methode de normale dagelijkse activiteit nauwelijks 

beïnvloedt, en omdat het rekening houdt, gezien de mogelijkheid langdurig te meten, met het 

onvoorspelbare karakter van stille ischemie. De analyse van een holterregistratie geschiedt 

met behulp van software die veranderingen in een bepaald deel van het ECG (het ST 

segment) detecteert en dienaangaande een aanwijzing geeft voor het optreden van ischemie. 

Een belangrijk deel van de analyse is echter afhankelijk van de interpretatie van de 

gedetecteerde episodes door een analist omdat de criteria niet altijd nauwomschreven zijn. 

Wij onderzochten wat de invloed was op de gevonden prevalentie wanneer Holters 

geanalyseerd werden met behulp van strenge criteria, die afgeleid zijn van opgestelde 

richtlijnen, of met behulp van meer basale analyse criteria, zoals die ook in sommige 

publicaties gebruikt worden. Dit werd gedaan in een populatie van 194 patiënten met 

hypertensie. De prevalentie bleek meer dan verdubbeld wanneer de basale criteria werden 

gehanteerd (11.3% versus 5.2%), en de prevalentie bleek aanzienlijk lager dan gerapporteerd 

in de literatuur. Het blijkt dat verschillen in analysecriteria een grote invloed kunnen hebben 

op de uiteindelijk gevonden prevalentie, hetgeen deels de grote spreiding in de 

gerapporteerde prevalentie kan verklaren. 

Hoofdstuk 4 gaat over de pathofysiologie van stille cardiale ischemie. Het is niet bekend wat 

precies de aanleiding is voor het ontstaan van een ischemische episode: komt dit door een 

tijdelijke verhoging van de bloeddruk en/of hartfrequentie, hetgeen impliceert dat het 

veroorzaakt wordt door een verandering aan de zuurstofrra^^zijde, of kan het ook 'spontaan' 
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optreden, zonder dat er enige veranderingen in genoemde parameters aan vooraf gaan? Dit 

laatste zou wijzen op veranderingen in de zuurstoftftf/fZw/zijde, en hiervoor bestaan 

aanwijzingen, omdat enkele onderzoeken vonden dat niet alle ischemische episodes vooraf 

gegaan worden door veranderingen in bloeddruk en hartfrequentie, en omdat disfunctie van 

de kleine bloedvaten is geconstateerd in patiënten met hvpertensie. 

Wij onderzochten dit door patiënten met hvpertensie en coronairlijden, die aangetoond stil 

zuurstofgebrek hadden, 48 uur te onderzoeken met gelijktijdige, continue bloeddruk en ECG 

registratie. Het zuurstofgebrek werd geconstateerd aan de hand van het ECG, en de 

daarbijhorende veranderingen in de hemodvnamiek werden geanalvseerd middels het 

bloeddruksignaal. Gedurende de 48 uur werden verschillende stimuli aangeboden, die zoveel 

mogelijk de dagelijkse hemodynamische belasting nabootsten. Het bleek dat het 

zuurstofgebrek alleen optrad wanneer er een verhoging van de vraag naar zuurstof aanwezig 

was. Verder bleek dat ongeveer de helft van het zuurstofgebrek toch met enige vorm van 

klachten gepaard ging. Nadere analyse werd bemoeilijkt door een scheve verdeling van beta-

blokkerende medicijnen, maar hiermee rekening houdende, konden er geen belangrijke 

verschillen worden aangetoond tussen de patiënten met compleet stille ischemie, en mensen 

met lichte, atypische klachten tijdens ischemie. Verder leken er ook geen belangrijke 

verschillen te bestaan tussen de patiënten met hvpertensie en de patiënten met coronairlijden 

wat betreft de ontstaanswijze van de periodes van zuurstofgebrek. 

In Hoofdstuk 5 tonen we het nut aan van het gebruik van de Cardiopres (simultane 

vingerbloeddruk- en ECG-registratie) in een patiëntencategorie waarin zowel 

bloeddrukinstabiliteit als zuurstofgebrek kan bestaan: hypertrofische cardiomyopathie. Soms 

is het lastig om de klachten van een patiënt met deze aandoening te koppelen aan een 

onderliggend mechanisme. Dit kan de keuze voor een bepaalde medicamenteuze behandeling 

bemoeilijken. In dit hoofdstuk werd middels de Cardiopres de exacte sequentie onderzocht 

van het optreden van zuurstofgebrek van het hart en lage bloeddruk. Het bleek dat het 

zuurstofgebrek een gevolg was van de bloeddrukdaling die optrad tijdens inspanning, en niet 

vice versa. 

Het volgende hoofdstuk, Hoofdstuk 6, besteedde aandacht aan bloeddrukschommelingen 

tijdens peritoneaal dialvse als nierfunctievervangende therapie. Het is bekend dat ook tijdens 

deze vorm van dialyse er bloeddrukschommelingen kunnen optreden, maar de exacte oorzaak 

van de bloeddrukveranderingen is onbekend. Met behulp van continue 

vingerbloeddrukmeting onderzochten wij de slag-op-slag veranderingen tijdens een 
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dialysesessie bij 21 patiënten. De bloeddrukstijging die werd waargenomen trad vooral op 

tijdens het laten inlopen van de vloeistof in de peritoneaalholte, en deze bloeddrukstijiging 

werd vooral veroorzaakt door een toename van de perifere vaatweerstand. Mogelijke 

verklaringen hiervoor zijn een direct mechanisch effect, de invloed van de temperatuur van 

de dialysevloeistof of compensatoire cardiovasculaire reflexen. 

In Hoofdstuk 7 werd onderzocht wat de reden is voor verschillende bloeddrukresponsen 

tijdens ongecompliceerde (dus zonder symptomatische hypotensie) hemodialyse. De 

meningen lopen uiteen over de verklaringen van deze bloeddrukschommelingen: sommigen 

onderzoeken beschrijven dat dit slagvolume gemedieerd is, en anderen zoeken de verklaring 

in veranderingen in de perifere vaatweerstand. Wij onderzochten dit in 17 patiënten tijdens 

een hemodialyse sessie, met behulp van vingerbloeddrukmeting en bloedvolumemeting. Om 

onderscheid te maken tussen de patiënten met een stabiele bloeddruk tijdens hemodialyse en 

de patiënten met een neiging to bloeddrukdaling, verdeelden wij de populatie in twee groepen 

met behulp van de sensitiviteitsindex. Deze index is een afgeleide van de hellingshoek van de 

regressielijn door de punten die systolische bloeddrukverandering verbinden met de 

bloedvolumeverandering. Het werd aangetoond dat de enige factor waarmee onderscheid 

gemaakt kan worden tussen de patiënten met een hoge sensitiviteitsindex (neiging tot lagere 

bloeddruk) en een lage sensitiviteitsindex (stabiele bloeddruk) het slagvolume was. De 

respons in perifere weerstand was niet verschillend in beide groepen. 

In Hoofdstuk 8 ten slotte, wordt een zeldzaam geval van aanvalsgewijze hvpertensie 

beschreven. Een 57-jarige vrouw werd opgenomen met paroxvsmale hoge bloeddrukken die 

gepaard gingen met klachten passend bij een pheochromocytoom. Verscheidene 

onderzoeken gericht op het bewijzen van deze diagnose bleven negatief. Om de korte termijn 

bloeddrukregulatie te onderzoeken werd continue vingerbloeddrukmeting verricht, tijdens 

welke de bloeddruk aan de andere arm op conventionele wijze gemeten werd. Het bleek dat 

deze patiënte tijdens het uitvoeren van een bloeddrukmeting begon te persen (Valsalva 

manoeuvre) waardoor foutieve bloeddrukmetingen werden veroorzaakt. De diagnose 

'nagebootst pheochromocytoom' werd gesteld. Ze werd verwezen naar een psvcholoog. 
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