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Ondanks groeiende kennis over de onderliggende pathofysiologie blijft RV hartfalen de 

belangrijkste doodsoorzaak bij patiënten met chronische PAH. Een beter begrip van de 

mechanismen die de overgang van gecompenseerde RV hypertrofie naar 

gedecompenseerde remodeling bepalen, kan tot verbetering in RV-specifieke therapieën 

leiden en de overlevingskans vergroten van patiënten met RV hartfalen wegens 

chronische PAH.  

Hoofdstuk 1 van dit proefschrift bespreekt de structuur en functie van een normale en 

chronisch drukoverbelaste RV. Cellulaire and moleculaire mechanismen die de 

ontwikkeling van RV hartfalen veroorzaken worden in dit hoofdstuk besproken. In dit 

overzicht hebben we speciale aandacht besteed aan de rol van elektrische en 

mechanische interventriculaire (a)synchroniciteit voor de optimale werking van een 

normaal hart en een hart dat blootgesteld is aan chronische PAH.  

Het belang van het kiezen een relevant diermodel om effecten van behandelingen op 

chronische PAH te bestuderen wordt in Hoofdstuk 2 besproken. Hierin wordt 

benadrukt dat bevestiging van positieve effecten van een behandeling die bij proefdieren 

getoetst was, in mensen essentieel is voor het trekken van de uiteindelijke conclusie over 

de doeltreffendheid van deze behandeling. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de volgorde van echocardiografische veranderingen tijdens 

ontwikkeling van RV hartfalen in een rattenmodel, waarin chronisch PAH is geïnduceerd 

door monocrotaline injectie. Wij hebben gevonden dat PAH en verdikking van de RV 

vrije wand voorafgaan aan dilatatie en contractiele dysfunctie van RV. Echocardiografische 

analyse maakte een nauwkeurige bepaling van het stadium van de ziekte ontwikkeling in 

dit model van RV hartfalen mogelijk. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een prospectieve studie naar patiënten met 

CTEPH bij wie preoperatieve transthoracale echocardiografie en epicardiale mapping 

tijdens pulmonale endarterectomie werd verricht. De bevindingen werden vergeleken 

met controles. Wij vonden dat de aanvang van diastolische relaxatie van RV vrije wand 

ten opzichte van LV laterale wand (diastolisch interventriculair delay genoemd) was  
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vertraagd bij CTEPH patiënten vanwege het feit dat de elektrische activatie van RV later 

voltooid is dan die van LV. Bovendien was de epicardiale actie potentiaal duur, gemeten 

met activation-recovery interval metingen, langer in de RV vrije wand dan in de LV 

laterale wand. De aanwezigheid van diastolische interventriculaire delay bij patiënten met 

CTEPH was onafhankelijk van het bestaan van rechter bundeltakblok, hoewel toename 

van diastolische interventriculaire delay groter was in patiënten zonder rechter 

bundeltakblok. De waargenomen vertraagde RV activatie kon gedeeltelijk worden 

uitgelegd door tragere geleidingssnelheden in RV. Echter, wij hebben geen epicardiale 

mapping bij de controle populatie gedaan. Daarnaast hebben we niet bestudeerd of een 

causale relatie bestaat tussen elektrofysiologische remodeling in RV and vertraagde RV 

diastolische relaxatie.  

In Hoofdstuk 5 beschrijven wij de resultaten van een proof-of-principle studie gericht 

op interventriculaire resynchronisatie bij RV hartfalen als gevolg van chronische PAH. 

Zeven patiënten met CTEPH ondergingen tijdelijke atrioventriculaire (A-V) sequentiële 

pacing met verkorting van A-V delay om RV ten opzichte van LV te preëxciteren. Dit 

leidde tot een significante toename van LV slagvolume. Dit was gekoppeld aan 

verbetering van RV en LV diastolische vulling. Deze studie toonde alleen dat acute stijging 

in LV slagvolume optrad, maar leverde geen bewijs dat chronische A-V  sequentiële 

pacing klinisch voordelig kan zijn. Desalniettemin kan A-V sequentiële pacing met kort A-

V delay een nieuwe therapeutische optie zijn voor CTEPH patiënten die niet geschikt zijn 

voor PEA, of voor hen die persistente PAH en een gebrek aan klinische verbetering na 

PEA hebben. 

De incidentie van levensbedreigende ventriculaire tachyaritmieën bij patiënten met 

CTEPH en gevoeligheid voor ventriculaire tachyaritmieën in ratten waarbij RV hartfalen 

als gevolg van chronische PAH werd geïnduceerd door monocrotaline injectie wordt 

beschreven in Hoofdstuk 6. In tegenstelling tot LV falen was de incidentie van 

ventriculaire tachyaritmieën bij patiënten met ernstige CTEPH laag. Dienovereenkomstig 

was de gevoeligheid voor ventriculaire tachyaritmieën in het rattenmodel niet 

toegenomen. Elektrofysiologische remodeling in het rattenmodel werd zowel in RV als  
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LV gevonden. De geringe gevoeligheid voor ventriculaire tachyaritmieën in deze ratten 

was geassocieerd met toegenomen excitatie golflengte in beide ventrikels. In RV werd de 

toegenomen excitatie golflengte veroorzaakt door snellere geleidingssnelheden en 

langere effectieve refractaire periode. In LV kwam het voornamelijk door verlenging van 

effectieve refractaire periode. 

In Hoofdstuk 7 tonen wij aan dat RV hartfalen bij patiënten met CTEPH gepaard gaat 

met omkeerbare afname van LV vrije wand massa. Evenzo was LV vrije wand massa bij 

ratten met RV hartfalen wegens MCT-geïnduceerde chronische PAH significant kleiner 

dan bij controle ratten. Massaverkleining was met verkleining van cardiomyocyten en 

reactivatie van het foetale genprogramma in LV geassocieerd. Dit laatstgenoemde 

suggereert het voorkomen van LV atrofische remodeling in LV van ratten met RV 

hartfalen. LV atrofische remodeling kon niet worden onderzocht patiënten met RV 

hartfalen wegens CTEPH niet bevestigd, omdat LV vrije wand biopsieën niet werden 

uitgevoerd. 

In Hoofdstuk 8 beschrijven we een nieuwe echocardiografisch variabele, de 

zogenaamde pulmonale stroom systolische notch ratio (NR), die geassocieerd is met 

perioperatieve sterfte en hemodynamische verbetering op de middellange termijn bij 

CTEPH patiënten die PEA hebben ondergaan. Het moment waarop de notch binnen de 

cardiale cyclus optrad was een uitstekende voorspeller van perioperatieve mortaliteit en 

functionele verbetering na PEA, waarbij patiënten met NR<1.0 een lager sterfte risico en 

een betere hemodynamische uitkomst hebben. Het gebruik van deze variabele kan een 

hulpmiddel zijn om te bepalen welke CTEPH patiënten voor PEA geschikt zijn. 

Bijvoorbeeld kunnen patiënten met ernstige stijging in pulmonale arteriële druk 

waarschijnlijk goede kandidaten voor PEA zijn als hun NR laag (<1.0) is, zelfs indien ze 

ernstig symptomatisch zijn, omdat hun sterfterisico in het ziekenhuis klein is, maar hun 

hemodynamische verbetering vrij goed is. Omgekeerd hebben patiënten met een NR>1.0 

een relatief hoog sterfterisico in het ziekenhuis en een vrij beperkte hemodynamische 

verbetering. Bij deze patiënten kunnen alternatieve behandelingen worden overwogen, 

bijvoorbeeld bosentan en/of epoprostenol.  




