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DUTCH SUMMARY

Adaptatie van de rechter ventrikel aan chronische abnormale belasting en implicaties 

voor patiënten met tetralogie van Fallot

Het hart van zoogdieren bestaat uit twee harthelften: de linker hartkamer en de rechter 

hartkamer. De linker hartkamer pompt het bloed naar het lichaam, waarna het terugstroomt 

naar de rechter hartkamer. Vanuit hier wordt het de longen in gepompt, en komt het weer 

terug in de linker hartkamer uit. Vroeger was de rechter hartkamer het ondergeschoven kindje 

van de twee, omdat gedacht werd dat het functioneren van de rechter hartkamer niet van 

vitaal belang was, in tegenstelling tot het functioneren van de linker hartkamer. Tegenwoordig 

weten we dat dit onjuist is: het functioneren van de rechter hartkamer is van groot belang in 

vele ziektebeelden van het hart, zoals aangeboren hartafwijkingen als tetralogie van Fallot. 

Tetralogie van Fallot is een aangeboren hartafwijking, welke vernoemd is naar een Franse 

arts: Étienne Fallot. De ziekte is een syndroom dat uit de volgende vier kenmerken bestaat:

1. Vernauwing van de longslagader

2. Scheef geplaatste aorta richting de rechter hartkamer (overrijdende aorta)

3. Ventrikelseptum defect (VSD): een gat tussen de linker en rechter hartkamer

4. Verdikte hartspier van de rechter hartkamer

Zonder behandeling is dit een ziekte waar kinderen erg ziek van kunnen zijn, en op jonge leeftijd 

aan kunnen overlijden. Daarom is het belangrijk dat er bij voorkeur in het eerste levensjaar 

chirurgisch wordt ingegrepen. Tijdens de operatie wordt de vernauwing van de longslagader 

verminderd of opgeheven door middel van een kunststof ‘patch’ en wordt het VSD gesloten.

Na deze operatie wordt een patiënt met tetralogie van Fallot vaak een ‘gerepareerde’ tetralogie 

van Fallot patiënt genoemd. Het woord ‘gerepareerd’ suggereert dat er nu sprake is van een 

geheel normaal hart, maar helaas is dat niet het geval. Het hart is, tot het punt van de operatie, 

blootgesteld geweest aan een veel te hoge druk in de rechter hartkamer. Dit noemen we 

drukbelasting. Onder andere de verdikte hartspier van de rechter hartkamer is hier een gevolg 

van. Verder is het hart blootgesteld geweest aan een openhartoperatie, en na de operatie is 

de klep tussen de rechter hartkamer en de longslagader vaak lek. Dit komt doordat die klep 

gemaakt is voor de longslagader toen hij nog vernauwd was, maar deze klep sluit dus niet 

meer goed wanneer de vernauwing is opgeheven. Deze lekkende klep zorgt ervoor dat de 

rechter hartkamer, die voor de operatie was blootgesteld aan een verhoogde drukbelasting, 

nu een groter bloedvolume dan normaal moet rondpompen doordat steeds een deel van het 

verpompte volume terug lekt. Dit noemen we volumebelasting. De ‘ruil’ van drukbelasting voor 

volumebelasting is aanvankelijk een gunstige ruil, want in tegenstelling tot drukbelasting, wordt 

volumebelasting goed getolereerd. Echter eist volumebelasting van de rechter hartkamer 

uiteindelijk ook zijn tol: patiënten lopen het risico op progressieve vergroting (dilatatie) van 

de rechter hartkamer, met mogelijk zelfs falen van de rechter kamer tot gevolg. Daarnaast 

hebben patiënten met tetralogie van Fallot een verhoogd risico op hartritmestoornissen, die 

zowel belastend als levensbedreigend kunnen zijn.

In hoofdstuk 1b betogen we dat een procedure die ontwikkeld is voor kinderen met tetralogie 

van Fallot, en die meestal de Blalock-Taussig shunt wordt genoemd, een naamsverandering 

moet krijgen tot de Blalock-Thomas-Taussig shunt. Vivien Thomas is namelijk een van de drie 

grondleggers van deze procedure, maar vanwege zijn huidskleur kreeg in de jaren ‘40 niet de 

verdiende erkenning en faam van de vernoeming van de procedure. Nu deze procedure dit jaar 

75 jaar bestaat, vinden wij dit een goed moment voor een naamsverandering.

Om de uitkomsten op de lange termijn van deze patiëntengroep te verbeteren, heeft het 

onderzoek in dit proefschrift zich op een aantal zaken gericht. Allereerst is het van groot 

belang om goed te begrijpen wat er precies gebeurt in de adaptatie van het hart op chronische 

abnormale belasting. Daarnaast is het van belang om prognostische factoren te onderscheiden 

die eventuele achteruitgang of complicaties kunnen voorspellen, om daarop de behandeling 

te kunnen aanpassen. Ten slotte is er nog onvoldoende kennis over verschillen tussen mannen 

en vrouwen met tetralogie van Fallot, en verschillen in hun adaptatie van de rechter hartkamer.

In hoofdstuk 2 beschrijven we op systematische wijze wat er op dit moment bekend is ten 

aanzien van experimentele studies die volumebelasting van de rechter hartkamer bestuderen. 

We constateren dat een aantal mechanismen geassocieerd lijkt te zijn met rechterkamer 

volumebelasting. Een van de belangrijkste conclusies van deze studie is echter dat er een 

lacune bestaat in de kennis van deze specifieke vorm van abnormale belasting van het hart.

In hoofdstuk 3 houden we de huidige praktijk van het normaliseren, of indexeren, van maten 

waarmee functie of formaat van het hart gemeten worden tegen het licht. Indexeren betekent 

dat een gemeten maat gedeeld wordt door een maat van lichaamsgrootte, om zo mensen 

of dieren van verschillend formaat te kunnen vergelijken. We concluderen dat de huidige 

praktijk, waarin cardiale maten vaak door tibia lengte worden gedeeld, onjuist is. We tonen 

aan dat er rekening gehouden moet worden met de dimensionale verhouding van maten: een 

driedimensionale maat (bijvoorbeeld hartgewicht) moet dus ook door een driedimensionale 

maat gedeeld worden, en niet door een eendimensionale maat als tibia lengte. Om dit probleem 

te verhelpen kan gedeeld worden door tibia lengte tot de derde macht.
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Hoofdstuk 4 bestudeert een diermodel van volumebelasting van het hart, om beter inzicht te 

krijgen in de mechanismen die aan adaptatie volumebelasting, zoals in patiënten met tetralogie 

van Fallot, ten grondslag liggen. We observeren dat er in ons rat-model, waarin we één, drie en 

zes maanden volumebelasting onderzocht hebben, na zes maanden sprake is van ernstig klinisch 

hartfalen. Echter constateren we ook dat er geen sprake is van cardiale littekenvorming, ofwel 

fibrose. Dit is verrassend, aangezien fibrose wel in veel andere vormen van hartfalen wordt 

gezien, en daarom vaak beschouwd wordt als alomtegenwoordig fenomeen in eindstadium 

hartfalen. Deze associatie wordt dus in dit hoofdstuk betwist.

In hoofdstuk 5 wordt een nieuw moleculair mechanisme blootgelegd dat bijdraagt aan de 

ziekteontwikkeling van pulmonale arteriële hypertensie. Door in dit mechanisme in te grijpen 

met een geneesmiddel wordt bovendien de ziekte succesvol behandeld. Omdat patiënten 

met pulmonale arteriële hypertensie een rechter hartkamer met drukbelasting hebben, 

wordt de veiligheid van ingrijpen in dit mechanisme ook getest in de context van geïsoleerde 

drukbelasting van de rechter ventrikel, het zelfde soort belasting waaraan patiënten met 

tetralogie van Fallot worden blootgesteld voorafgaand aan hun chirurgische correctie. Dit 

blijkt niet tot verbeterde hartfunctie te leiden, maar blijkt wel veilig en zonder schadelijke 

neveneffecten.

Waar hoofdstuk 4 zich heeft gericht op lange termijn volumebelasting, zoals patiënten 

met tetralogie van Fallot kunnen hebben na hun chirurgische correctie op jonge leeftijd, 

richt hoofdstuk 6 zich op de drukbelasting voorafgaand aan de operatie. In een diermodel 

op de kinderleeftijd van ratten met drukbelasting van de rechterkamer beschrijven we hoe 

mannetjes- en vrouwtjesratten verschillen in hun adaptatie aan deze drukbelasting. We 

concluderen dat vrouwtjesratten onder gelijke belasting een betere klinische status hebben dan 

mannetjesratten. Dit verschil ontstaat na de puberteit, wat suggereert dat geslachtshormonen 

hier een rol in spelen.

In hoofdstuk 7 en 8 gebruiken we magnetic resonance imaging, ofwel MRI, van het hart om 

prognostische factoren te identificeren die ritmestoornissen of achteruitgang van hartfunctie 

kunnen voorspellen. We concluderen in hoofdstuk 7 dat in het voorspellen van ventriculaire 

tachycardie, een levensbedreigende ritmestoornis, veranderingen de rechter hartkamer het 

meest voorspellend zijn: vergroting, achteruitgang van functie, en verdikking zijn onafhankelijke 

voorspellers. Daarnaast is obesitas een voorspeller voor ritmestoornissen. In hoofdstuk 8 

gebruiken we een nieuwere en meer geavanceerde methode om MRI’s te analyseren, en 

concluderen we dat circumferentiële vervormingssnelheid van de linkerhartkamer ook 

voorspellend is voor ventriculaire tachycardie.

Uit de literatuur, alsook uit hoofdstuk 6, blijkt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er verschillen 

zijn tussen mannen en vrouwen in adaptatie van de rechter hartkamer ten gunste van vrouwen. 

In hoofdstuk 9 beschrijven we verschillen tussen mannen en vrouwen met tetralogie van Fallot, 

gebaseerd op metingen met cardiale MRI. We concluderen dat er substantiële verschillen 

bestaan tussen mannen en vrouwen. Zo hebben mannen grotere en zwaardere harten, ook 

wanneer er gecorrigeerd wordt voor lichaamsformaat. Deze verschillen zijn vergelijkbaar 

met verschillen in de gezonde populatie. Dit impliceert dat, wanneer een meting van rechter 

hartkamerformaat gebruikt wordt voor het maken van een klinische beslissing, verschillen 

tussen mannen en vrouwen in acht genomen moeten worden. Daarnaast constateren we dat 

de knijpfunctie van beide hartkamers meer aangedaan is in mannelijke patiënten, in vergelijking 

met vrouwelijke patiënten. Dit lijkt in overeenstemming te zijn met de literatuur en hoofdstuk 6.

Concluderend kan gesteld worden dat dit proefschrift bijdraagt aan het inzicht in adaptatie 

van de rechter hartkamer bij chronische abnormale belasting, in zowel diermodellen als 

klinische studies. Hiermee wordt beoogd om patiënten met een verhoogd risico beter en 

eerder te kunnen identificeren, en richting te geven aan toekomstige studies naar nieuwe 

behandelmogelijkheden. Uiteindelijk hopen we zo de uitkomsten op de lange termijn en 

klinische status van patiënten met tetralogie van Fallot te kunnen verbeteren.
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