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Pulmonale hypertensie is een diagnose die niet met echocardiografie kan 
worden gesteld. Per definitie geldt dat als tijdens hartkatheterisatie in rust de 
gemiddelde druk in de longslagader 25 mm Hg of meer is we dan spreken van 
pulmonale hypertensie. Zoals u weet wordt pulmonale hypertensie 
veroorzaakt door veel verschillende ziekten, die systematisch zijn ingedeeld in 
5 groepen: pulmonale arteriële hypertensie (longvaatziekte), pulmonale 
hypertensie door linkszijdige hartziekten, longziekten, longembolie en de rest-
groep. 
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Met echocardiografie kunnen drukken worden geschat en zien we secundaire 
tekenen va pulmonale hypertensie zoals septale afplatting en een vergrote, 
hypertrofische rechter ventrikel met meestal een verminderde rechter ventrikel 
systolische functie. In de ESC guidelines wordt aan de hand van de hoogte 
van de TI-snelheid en de aanwezigheid van secundaire kenmerken de 
echocardiografische kans op het besataan van pulmonale hypertensie 
ingedeeld in een lage, middelgrote en grote kans (tabel). 
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Om de longcirculatie te begrijpen is het handig om de wet van Ohm, die geldt 
voor een electrisch circuit te gebruiken en toe te passen in de longcirculatie. 
De wet van Ohm stelt dat de weerstand in het electrische circuit gelijk is aan 
het spanningsverschil  gedeeld door de stroom in dat circuit. Voor de 
pulmonale circulatie geldt: de longvaatweerstand is gelijk aan het drukverschil 
over het longvaatbed (de gemiddelde PA druk aan de ingang en de 
gemiddelde linker atrium druk of pulmonale wiggedruk aan de uitgang) 
gedeeld door de hoeveelheid bloed die in 1 minuuet door de longen stroomt 
(longflow). Wiskundig omschrijven maakt de formule makkelijk leesbaar: de 
gemiddelde PA druk wordt dus bepaald door de hoogte van de longflow(RV 
functie, shunt), de longvaatweerstand (longvaatziekte) en de linker atriumdruk 
(linkszijdige hartproblemen). 
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Hier is de toepassing geillustreerd.De grijze vakjes betekenen verhoging van 
de betreffende component. Bijvoorbeeld bij linker hartprobleem is er alleen 
stijging van de LAP en dit leidt meestal tot een evenredige verhoging van de 
PA mean. Soms onstaat er daarbij longvaatziekte en zal er dus een grijsblokje 
op de PVR bijkomen, waardoor de PA mean nog meer stijgt (voorbeeld 
cvolgende dia) 
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Als de pulmonale vaatziekte vordert stijgt de longvaatweerstand, daarmee 
stijgt (volgens de eerder genoemde formule) uiteraard ook de PA druk. 
Aanvankelijk blijft de longflow (CO) gelijk. Als de rechter ventrikel dat niet meer 
kan leveren zal de flow dalen en uiteindelijk ook de PAP. Een patient met 
ernstige pulmonale hypertensie bij wie de druk daalt is dus niet altijd beter af. 
Het kan ook zeker een teken zijn van rechter ventrikelfalen. Het is dus zinnig 
om niet alleen naar de druk te kijken, maar ook de rechter ventrikelfunctie en 
de longbloedflow in ogenschouw te nemen om de longcirculatie en de 
toestand van de patient beter te kunnen begrijpen.   



De rechter ventrikel is bij een acute drukstijging niet lang in staat om het 
slagvolume (en daarmee de longbloedflow) te handhaven. De patient wordt al 
bij geringe verhoging van de druk (door een geringe verhoging van de 
weerstand), zoals bij acute longembolie slechter. Als de veranderingen 
langzaam zijn (dus een langzame drukverhoging) dan past de RV zich aan dor 
hypertrofie en dilatatie waardoor deze uiteindelijk veel hogere drukken kan 
maken, De LV kan over een veel groter druk-gebied het slagvolume 
handhaven. 
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De RV speelt een belangrijke rol bij PH. Ten eerste is het de RV die 
uiteindelijk de druk moet genereren om er voor te zorgen dat er 
ondanks de verhoogde longvaatweerstand of ondanks de 
verhoogde longveneuze druk in het geval van linkszijdige hartziekte, 
voldoende hartminuutvolume wordt geleverd. Alle fysiologische 
mechanismen in ons lichaam zijn er tenslotte op gericht om ervoor te 
zorgen dat het hartminuut volume voldoende is. Alle veranderingen 
die in de RV ontstaan door drukoverbelasting leiden uiteindelijk tot 
RV falen en dat leidt tot een afname van de pulmonale bloeddruk 

10 



Maar wat is rechter ventrikel functie eigenlijk? 
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Om te beginnen maakt de anatomie van de RV het ons al een stuk lastiger 
dan de anatomie van de LV. De RV ligt om de de LV heen gevouwen en 
bestaat uit een inlet, een trabeculair en een outlet deel (een priamide met een 
schoorsteen). Dat maakt afbeelding van de RV moeilijker en vooral ook het 
vatten van de vorm van de RV in wiskundige formules om volumes uit te reken 
veel moeilijker en is het niet mogelijk om zoals bij de LV het volume eenvoudig 
te ‘bereken’ (Simpson’s rule). 
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Om de RV in zijn geheel te zien zijn er dus veel verschillende 
echocardiografische views nodig. In deze dia zijn de verschillende segmenten 
van de RV wand weergegeven. Ik geloof niet dat we altijd bij elke patient, ook 
niet bij PH patienten deze opnamen maken. U zult dat ook zien bij de casus. 
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In het verleden is er veel discussie geweest of de RV eigenlijk wel nodig was, 
omdat de RV feitelijk alleen als doorgeefluik functioneert. We weten nu beter, 
maar er zijn situaties waarbij de RV niet noodzakelijk is zoals bij een Fontan 
circulatie of harten met slechts 1 kamer. Ook dierexperimenten toonden aan 
dat de RV niet nodig is, mits er maar een goed functionerend septum is en 
een lage afterload (lage weerstand in de longcirculatie).  
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Het hart bestaat feitelijk uit 1 lap hartspier die op een ingenieuze manier 
opgerold is. U ziet dat de RV vrije wand vooral vezels heeft die transversaal 
verlopen en het septum vezels die schuinverlopen.  
Als er door PH dilatatie van de RV plaatsvindt gaan de vezels in het septum 
minder scheeft lopen waardoor de longitudinale functie van de RV afneemt. 
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In deze dia is geillustreerd dat het vezelverloop van de RV en het septum 
belangrijk verandert bij PH. De subendocardiale schuinlopende vezels in de 
RV vrije wand en het septum gaan meer horizontaal verlopen bij dilatatie 
(rechter plaatje) bij PH waardoor de (longitudinale) functie van RV afneemt. 

16 



Ik wil graag dieper op de fysiologie in gaan. Want wat is nu de RV functie?  
De beste manier om de functie van de RV te bepalen is met zogenaamde 
druk-volume curven. Dit is een voorbeeld van een LV druk-volume curve.  
Hierbij wordt in een grafiek met op de X-as het volume en op de Y-as de druk 
weergegeven. Door de gegevens van 1 hartslag uit een drukcurve 
(linksboven) te combineren met de gegevens van volumecurve (links 
beneden) ontstaat een grafiek met een loop. In de verschillende kleuren staan 
de verschillende fasen van de hartcyclus weergegeven: oranje: de 
isovolumetrische contractiefase (volume gelijk, druk stijgt), geel: de 
ejectiefase: de druk stijgt aanvankelijk nog als het bloed wordt uitgepompt 
maar daalt dan weer wat. Het volume neemt uiteraard af; groen: de aortaklep 
sluit en de isovolumetrische relaxatiefase begint (druk daalt snel en het 
volume blijft gelijk). Het blauwe deel van de curve is de diastole, waarbij het 
volume toeneemt en de druk nauwelijks stijgt. 
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In deze dia is dit nog eens weeergegeven. 
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Dit zijn echte druk-volume curven van een normale RV en een RV na banding 
van de pulmonalis (door een bandje om de arteria pulmonalis strak aan te 
trekken ontstaat een stenose en daarmee een hogere weerstand waartegen 
de RV moet pompen) (linker deel A) en van de LV (rechter deel B). Het is niet 
1 curve van 1 hartslag zoals in de eerdere illustraties, maar het zijn meerdere 
curven (van dezelfde ventrikel) onder verschillende omstandigheden 
(banding).  
Ten eerste ziet U dat de vorm van de RV druk-volume curve een heel andere 
vorm heeft dan die van de LV: er is feitelijk geen isovolumetrische contractie-
fase en uiteraard dat de druk in de RV veel lager is dan links. 
Ten tweede ziet u dat de vorm van de RV druk-volume curve veel meer gaat 
lijken op de van de LV als er aanpassing van de RV plaats heeft gevonden na 
banding. De RV gaat functioneel veel meer lijken op een LV. 
Ten derde: banding van resp. a.pulmonalis en aorta leidt zowel bij de 
aangepaste RV als bij de LV tot verschuiving van de curve naar rechts en 
omhoog. De eindsystolische punten (de eindsystolische elastance) van elek 
afzonderlijke curve in zo’n serie curven kunnen met elkaar verbonden worden 
tot een lijn: de eindsystolische pressure-volume-relatie curve (ESPVR). 
Deze lijn heeft een bepaalde helling en dat is de allerbeste maat voor  
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Dit zijn druk-volume curven van proefdieren met verschillende mate van 
pumonale bloeddruk. Links is de schaal anders dan rechts. U ziet dat de curve 
met de hoogste druk (meest rechter curve)  een kleiner slagvolume heeft. 
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In deze curven is duidelijk geïllustreerd dat de RV P-V-loop meer een ovale 
vorm heeft. De ESPVR (of hetzelfde de Ees de Elastance eindsystolisch) is 
als rode lijn weergegeven.(a). Door hetgeven van epinephrine (adrenaline) 
neemt de contractiliteit van de RV toe en wordt de helling van de lijn dus 
steiler. In panel b wordt er dobutamine (groene curve, geeft verhoging van de 
contractiliteit) gegeven en in de rode esmolol (b-blokker, geeft verlaging van 
de contractiliteit).  
 
D=dobutamine, B = baseline en E is esmolol 
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Het maken van een P-V-loop is bij mensen niet eenvoudig, maar zeker 
mogelijk, maar ingewikkeld en kostbaar. Hierbij is het nodig om tegelijkertijd 
het ventriculaire volume en de intraventriculaire druk te meten. Deze methode 
wordt zeker niet praktisch in de kliniek gebruikt. Hier ziet u een illustratie van 
druk-volume curven van de RV gemeten bij patienten met verschillende 
vormen van PH: idiopathische PAH en  PAH geassocieerd aan systemische 
sclerose.  U ziet dat de curven per patient nogal verschillen. En ook dat de 
aanpassing van de RV aan de verhoogde afterlaod (door verhoging van de 
contractiliteit en die wordt weergegven door de helling van schuinoplopende 
rode ESPVR-lijn. De horozontale rode lijn geeft het slagvolume aan (het 
vershcil tussen einddiastolisch en eindsystolisch volume)/ 
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Met de P-V loops zijn er dus vel getallen te halen die belangrijk zijn voor het 
bepalen van de RV functie. We bespraken alleen de systolsche functie, maar 
de diastolische functie verandert natuurlijk ook bij PH. Uit de P-V-curve kan 
ook de arbeid die het hart levert worden berekend (area-P-V-loop) 
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Als er pulmonale vaatziekte of andere afwijkingen in de longcirculatie ontstaan 
moet de RV zich aanpassen aan de toegenomen weerstand waartegen de RV 
het bloed moet uitpompen. Aanvankelijk gaat dat goed: door hypertrofie en 
dilatatie kan de RV leveren wat hij moet leveren.  
In de P-V-loop geeft het eindsystolische punt, de eindsystolische Elastance 
feitelijk ook deels de toestand van het longvaatbed weer (de druk die de RV 
moet maken werd nl bepaald volgens de wet van Ohm, door het volume=flow 
en de weerstand). De helling van de lijn, die dit eindsystolische punt met het 
punt op de x-as van het einddiastolische volume verbindt, geeft de 
zogenaamde arteriële elastance weer, die aangeeft hoeveel weerstand het 
vaatbed levert. De contractiliteit moet zich als de weerstand toeneemt 
aanpassen, zoals dit in de P-V loop is aangegeven: als de helling van 
stippellijn Ea stijgt (de weerstand stijgt) past de contractiliteit zich evenredig 
aan (stippellijn Ees, dus de contractiliteit, wordt evenredig steiler). De RV en 
de PA zijn gekoppeld. Een ratio van Ees/Ea > 1 is goed.  
Als de RV ontkoppelt raakt, dat wil zeggen de contractiliteit kan zich niet 
evenredig aanpassen aan de toename van de het vaatbed (Ea), zal de ratio 
van Ees/Ea kleiner worden. Als de ratio < 1 is dan kan de RV de contractiliteit 
dus niet hoog genoeg maken om de weerstand te overwinnen. Zie ook de  
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Wat heb ik hier aan als hartfunctielaborant? Nou eigenlijk niet zo veel, maar 
gelukkig is er wel een relatie tussen deze ingewikkelde P-V-loop kenmerken 
als eindsystolische Elastance (Ees, contractiliteit) en de ratio tussen Ees en 
Ea (~toestand van het vaatbed, weerstand), zoals u hier ziet. De relatie met de 
contractiliteit Ees en RV fractional area change, TAPSE, TEI index, RV-S’ en 
de isovolumetrische acceleratie is redelijk.  
Verder is het natuurlijk goed om te weten dat de maten die we met echo 
gebruiken om de RV functie te kwantificeren niet ideeal is en te weten c.q. Te 
begrijpen wat dan wel de ideale maat is.  
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Hiering staat ook nog aangegeven hoe je door P-V-loops te gebruiken beter 
kunt begrijpen wat er gebeurd met druk en (slag)volume van een ventrikel bij 
veranderingen in prelaod, afterload (~Ea) en contractiliteit. Het is ook mogelijk 
om deze verschillende veranderingen gecombineerd te laten ontstaan en zo 
uit te vinden wat er nu precies gaat gebeuren.  
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Uiteindelijk wordt het schema van wat heeft PAH te maken met RV disfunctie 
als volgt.  
Adaptative remodeling betekent dus dat de Ees/Ea ratio nog in het goede 
bereik blijft: de RV kan de contractiliteit (Ees) nog evenredig aanpassen aan 
de toegenomen weerstand (Ea). Bij maladaptatieve remodeling kan dat niet 
meer en zal de Ees/Ea ratio dus kleiner dan 1 worden. 
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De volgende casus zijn bedoeld als illustratie om met elkaar te bepalen wat 
we nu vinden van de RV functie aan de hand van enkele standaard metingen. 
We zullen hierbij ontdekken dat dat nog niet zo eenvoudig ligt. Soms wijst 1 
meting naar een goede RV en de ander naar een slechte. Hoe kan dat? 
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Na behandeling 
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Naast echo speelt cardiale MRI natuurlijk een belangrijke rol bij het bepalen 
van de Rv functie bij PH. 
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Ook bij MRI kun je een heleboel metingen doen. Massa, volume, 
septale afplatting (excentricity index), etc, etc. 
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De take home messages spreken voor zich 
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