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englIsh suMMAry

Pediatric pulmonary arterial hypertension (PAH) is a progressive life-threatening disease 
of the pulmonary arteries, and is introduced in Chapter 1. In PAH, the increased pressure 
in the pulmonary vasculature causes an afterload burden on the right ventricle (RV), 
which leads to RV failure and death. Despite major advances in the past decades in the 
treatment of adults with PAH, it remains a devastating disease without a cure. Especially 
in children, mortality rates are unsatisfactory and need improvement.

Clinicians taking care of children with PAH face several challenges. It is difficult 
to tailor optimal treatment regimens for the individual patient, as risk stratification is 
hampered by a lack of prognostic factors. Clinical measurements that provide informa-
tion on the prognosis of the disease are essential for clinical decision-making, both at 
time of treatment initiation and during the course of the disease. Important additional 
challenges are the evaluation of treatment success, the appropriate timing of therapy 
escalation during follow-up, and adequate timing of surgical interventions such as 
Potts shunts or (heart-)lung transplantation. A standardized treatment strategy is much 
desired, but requires the identification of clinically and prognostically relevant treatment 
goals. Moreover, most of the drugs that are currently being used in the treatment of 
pediatric PAH have not yet been tested in pediatric randomized clinical trials. A crucial 
problem is the lack of appropriate clinical endpoints to evaluate treatment efficacy in 
children with PAH, hampering the design of pediatric clinical trials. In view of these chal-
lenges, the overall aims of this thesis were to identify (1) prognostic factors, (2) treatment 
goals and (3) clinical endpoints in pediatric PAH.

As an extension to the introduction of this thesis, we review the available treat-
ments of PAH and the limited efficacy and safety data in children with PAH in Chapter 
2. This overview demonstrates the importance of designing clinical trials specifically for 
the pediatric age group, and underlines the great need for appropriate clinical endpoints 
for children with PAH. Potential treatment goals for a pediatric goal-oriented treatment 
strategy are discussed, and we point out that defining clinically relevant treatment goals 
that correlate with long-term outcome has emerged as one of the most critical tasks in 
the field pediatric PAH.

As a starting point with regards to the identification of prognostic factors in 
pediatric PAH, the results of an extensive literature study are presented in Chapter 3. A 
systematic review was conducted, and the prognostic value of reported prognostic fac-
tors in children with PAH was combined and summarized using meta-analysis. Clinical 
measurements that were reported to be consistently and significantly associated with 
mortality included WHO functional class, serum levels of (N-terminal pro-)B-type natri-
uretic peptide and four hemodynamic variables obtained by cardiac catheterization. 
This recapitulation of available data in pediatric PAH did not preclude the potential of 
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the many other variables that have incidentally been shown to correlate with mortality, 
but rather provided directions for further research to address gaps in evidence.

The value of echocardiography in assessing disease severity and predicting out-
come in pediatric PAH is insufficiently defined. Therefore, the study in Chapter 4 aimed 
to describe correlations between echocardiography and disease severity and outcome 
in pediatric PAH. This descriptive study was conducted as part of the Dutch National 
Network for Pediatric Pulmonary Hypertension and showed that echocardiographic 
characteristics of both the right and the left heart correlate with disease severity and 
outcome in pediatric PAH, both at presentation and during the course of the disease. 
The data from this study support the potential value of echocardiography as an easily 
accessible bedside tool in guiding management in children with PAH.

An interesting topic that exclusively applies to PAH in children, is the influence 
of the disease on growth. Impaired growth is an indicator of disease severity and out-
come in several severe pediatric diseases. To enable adequate interpretation of growth 
measurements in the management of children with PAH, growth and its associated 
determinants in children with PAH was evaluated in Chapter 5. A retrospective longi-
tudinal study of height and body mass index in reference to WHO growth standards 
was conducted by pooling four contemporary prospective registries of pediatric PAH 
representing 601 children from 53 centers in 19 countries. The results demonstrated that 
PAH is associated with impaired growth, especially in younger children and those with 
PAH associated with congenital heart disease. The degree of impairment was shown to 
be independently associated with the cause of PAH and comorbidities, but also with 
disease severity and duration. As a favorable clinical course was found to be associated 
with catch-up growth, we suggest height for age as an additional and globally available 
clinical parameter to assess and monitor the clinical condition of children with PAH.

Previous observations have suggested that serum uric acid, a degradation product 
of purine metabolism, has potential as a non-invasive, inexpensive and easily obtainable 
biomarker in PAH. Single measurements of uric acid have been shown to correlate with 
outcome in earlier studies, but the prognostic value of serially measured levels required 
evaluation, including the clinical value of an incline over time. In the study presented in 
Chapter 6, we aimed to evaluate the association of serum uric acid with disease severity 
and outcome during the full disease course of pediatric PAH. The results of this longitu-
dinal study demonstrate that higher serum uric acid levels are associated with disease 
severity and mortality in children with PAH, throughout the full disease course. Closely 
monitoring uric acid levels and especially their course over time provides important 
information on the state of the disease and may aid in clinical decision-making in the 
management of children with PAH.

In children with abnormal pulmonary hemodynamics due to uncorrected con-
genital heart defects, information is needed regarding pulmonary vascular disease 
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(PVD) reversibility. Early PVD can progress rapidly to advanced PAH, and shunt closure 
becomes harmful in the later disease stages. To guide clinical-decision making in these 
early stages, clinical measurements are needed that can predict whether the disease 
will reverse or progress to advanced PAH in the future. In Chapter 7, a 20-year outcome 
study is reported that focused not only on advanced PAH, but also on the earlier stages 
of PVD. In this chapter, the value of PA stiffness assessed by intravascular ultrasound was 
evaluated, with regards to prediction of future disease progression to advanced PAH 
and long-term mortality. PA-stiffness was shown to predict long-term disease progres-
sion and mortality in children with PVD. Based on this data, we have suggested that 
assessment of PA stiffness may complement to conventional hemodynamic evaluation, 
with particular added value in the early stages of pediatric PVD.

A goal-oriented treatment strategy has been shown to be effective in adults 
with PAH. However, to allow for such a strategy in children, clinically and prognosti-
cally relevant treatment goals need to be defined. Potential treatment goals in children 
with PAH were identified and evaluated in Chapter 8, as a step towards the design of a 
pediatric goal oriented treatment strategy. The prognostic value of treatment-induced 
changes were assessed, and optimal prognostic thresholds were estimated. The results 
revealed that WHO functional class, serum levels of N-terminal pro-B-type natriuretic 
peptide and the echocardiographic measurement tricuspid annular plane systolic 
excursion were modifiable prognostic factors of which changes over time were associ-
ated with changes in outcome. As improvements of WHO functional class, N-terminal 
pro-B-type natriuretic peptide and tricuspid annular plane systolic excursion appeared 
to lead to better outcomes in this study, it seems reasonable to consider the striving for 
these improvements as prognostically relevant treatment goals in the management of 
pediatric PAH.

Most of the drugs currently used in the treatment of PAH have not been tested 
in pediatric randomized clinical trials. A crucial problem is the lack of clinical endpoints 
that are applicable in children with PAH, hampering the design of pediatric clinical trials. 
In Chapter 9, the combined morbidity/mortality endpoint “clinical worsening” (CW) was 
studied as a candidate composite study endpoint for future clinical trials in pediatric 
PAH. The usefulness of CW was evaluated by assessing the event incidence and prognos-
tic value of each separate endpoint component and of the composite clinical worsen-
ing endpoint in children with PAH who participate in the Dutch Network for Pediatric 
Pulmonary Hypertension. The results showed CW to occur with a high event incidence 
and that each of the soft endpoint components of CW was predictive of death or (heart-)
lung transplantation. The findings reported in this chapter support the usefulness of CW 
as a study endpoint in clinical trials in pediatric PAH.

In Chapter 10, the clinical implications of the results of this thesis were discussed, 
together with directions for future research.
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nederlAndse sAMenvAt tIng

Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) is een progressieve levensbedreigende ziekte 
van de longslagaders en wordt geïntroduceerd in hoofdstuk 1 van dit proefschrift. Bij 
PAH zorgt de toegenomen bloeddruk in het longvaatbed voor een overbelasting van 
de rechter hartkamer, wat leidt tot hartfalen van de rechter hartkamer en uiteindelijk 
tot de dood. Ondanks grote stappen die de afgelopen decennia zijn gemaakt in de 
behandelmogelijkheden voor volwassenen, is PAH op de kinderleeftijd nog steeds een 
verwoestende ongeneeslijke ziekte. De sterftecijfers zijn vooral bij kinderen onbevredi-
gend, en dienen te worden verbeterd.

Behandelaars van kinderen met PAH worden geconfronteerd met meerdere 
uitdagingen. Het is moeilijk om een behandeling op maat in te stellen voor de indivi-
duele patiënt, omdat risicostratificatie gehinderd wordt door een gebrek aan klinische 
metingen die kunnen dienen als prognostische factoren. Klinische metingen die infor-
matie geven over de prognose van de ziekte zijn essentieel voor het maken van goede 
behandelbeslissingen, en zijn zowel nodig op het moment dat therapie wordt gestart, 
als gedurende het verdere beloop van de ziekte. Belangrijke bijkomende uitdagingen 
zijn de evaluatie van therapiesucces tijdens follow-up, de juiste timing van therapie-
escalatie, en adequate timing van chirurgische ingrepen zoals een Potts shunts of (hart-) 
longtransplantatie. Een gestandaardiseerde doelgeoriënteerde behandelingsstrategie 
zou zeer gewenst zijn, maar hiervoor is het nodig om klinisch en prognostisch relevante 
behandeldoelstellingen te definiëren. Verder zijn de meeste geneesmiddelen die op dit 
moment worden gebruik in de behandeling van PAH nog niet getest in gerandomi-
seerde klinische trials met kinderen. Een cruciaal probleem is het gebrek aan klinische 
eindpunten, wat het ontwerp van klinische trials in kinderen met PAH bemoeilijkt. Met 
het oog op deze uitdagingen waren de algemene doelen van dit proefschrift het iden-
tificeren van (1) prognostische factoren, (2) behandelingsdoelstellingen en (3) klinische 
eindpunten in PAH op de kinderleeftijd.

Als een voortzetting van de introductie van dit proefschrift, geven we in hoofd-
stuk 2 een overzicht van de beschikbare behandelingen van PAH en de beperkte data 
over werkzaamheid en veiligheid bij kinderen. Dit overzicht toont het belang aan van 
het ontwerp van klinische trials specifiek gericht op de kinderleeftijd en onderstreept de 
grote behoefte aan geschikte klinische eindpunten voor kinderen met PAH. Potentiële 
behandelingsdoelstellingen om op te nemen in een doelgeoriënteerde behandelings-
strategie worden besproken, en we wijzen erop dat het definiëren van klinisch relevante 
behandelingsdoelstellingen die correleren met langetermijnuitkomsten een prioriteit is 
geworden in dit veld.

hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een uitgebreide literatuurstudie naar 
prognostische factoren in kinderen met PAH. In deze studie hebben we een systemati-
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sche review gecombineerd met data-extracties en datasamenvoegingen middels meta-
analyses. Klinische metingen die op grond van deze studie consistent en significant 
geassocieerd bleken met mortaliteit betreffen WHO functionele klasse, serumbepalin-
gen van (N-terminal) B-type natriuretisch peptide en vier hemodynamische variabelen 
verkregen middels hartkatheterisatie. Deze samenvoeging van beschikbare gegevens in 
het veld van PAH op de kinderleeftijd staat het potentieel van de vele andere variabelen 
die ook incidenteel aan sterfte zijn gecorreleerd niet in de weg, maar geeft richting aan 
verder onderzoek om lacunes in het momenteel beschikbare wetenschappelijk bewijs 
aan te pakken.

De waarde van echocardiografie voor het bepalen van ziekte-ernst en prog-
nose in pediatrische PAH is onvoldoende vastgesteld. Daarom was de doelstelling van 
hoofdstuk 4 om correlaties te beschrijven tussen echocardiografische metingen en 
ziekte-ernst en langetermijnuitkomsten. Deze studie werd uitgevoerd als onderdeel 
van het Landelijk Netwerk voor Pulmonale Hypertensie op de Kinderleeftijd en toonde 
aan dat echocardiografische kenmerken van zowel de rechter als de linker hartkamer 
correleren met de ziekte-ernst en prognose in kinderen met PAH. Dit geldt zowel op het 
moment van presentatie als gedurende het beloop van de ziekte. De bevindingen van 
deze studie demonstreren de potentiële waarde van echocardiografie als een gemak-
kelijk toegankelijke “bedside tool” voor het monitoren en sturen van de behandeling in 
kinderen met PAH.

Een interessant onderwerp dat uitsluitend van toepassing is op de kinderleeftijd, 
is de invloed van PAH op groei. In meerdere ernstige ziektes op de kinderleeftijd is 
groeivertraging een belangrijke voorspeller gebleken van ziekte-ernst en langetermijn-
uitkomsten. Om adequate interpretatie van groeimetingen mogelijk te maken voor het 
volgen van kinderen met PAH, hebben we groeivertraging en voorspellers van groei in 
kinderen met PAH geëvalueerd in hoofdstuk 5. Een retrospectieve longitudinale studie 
van lengte en body mass index in referentie tot WHO groeistandaarden werd uitgevoerd 
door vier hedendaagse prospectieve registraties van pediatrische PAH samen te voe-
gen. Deze registraties representeren tezamen 601 kinderen met PAH uit 53 centra in 19 
landen. De resultaten laten zien dat PAH geassocieerd is met verminderde groei, met 
name bij jongere kinderen en in PAH geassocieerd met een aangeboren hartafwijking. 
De mate van groeivertraging bleek onafhankelijk geassocieerd te zijn met de onderlig-
gende oorzaak, comorbiditeiten, en de ernst en duur van de ziekte. Een interessante 
bevinding was dat een gunstig ziektebeloop geassocieerd bleek te zijn met inhaalgroei. 
Dit suggereert dat lengte voor leeftijd - een gemakkelijke en wereldwijd beschikbare 
maat - bruikbaar is om de klinische conditie van een kind met PAH te bepalen en te 
vervolgen gedurende de ziekte.

De resultaten van eerdere observationele studies suggereren dat serumbepalin-
gen van urinezuur (een afbraakproduct van purine metabolisme) potentie heeft als een 
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non-invasieve, goedkope en gemakkelijk te gebruiken biomarker in PAH. Enkelvoudige 
metingen van serum urinezuur bleken gerelateerd te zijn aan langetermijnuitkomsten 
in eerdere studies, maar de prognostische waarde van serieel gemeten bepalingen en 
het beloop in de tijd is nog niet geëvalueerd. hoofdstuk 6 beschrijft een studie waarin 
we hebben gekeken naar de correlatie van urinezuur met ziekte-ernst en mortaliteit ge-
durende het volledige ziektebeloop. De resultaten van deze longitudinale studie laten 
zien dat hogere urinezuurwaarden geassocieerd zijn met de ernst van de ziekte en een 
hogere kans op mortaliteit, en deze correlatie bleef bestaan tijdens het volledige ziek-
tebeloop. In dit hoofdstuk concluderen we dat het nauwlettend vervolgen van serum 
urinezuur belangrijke informatie oplevert over de klinische conditie van een kind met 
PAH en dat dit kan helpen in de klinische besluitvorming gedurende de behandeling.

Bij kinderen met abnormale pulmonale hemodynamiek ten gevolge van een 
ongecorrigeerde aangeboren hartafwijking, is het van belang om te weten of de pul-
monale vaatziekte nog reversibel is. De ziekte wordt al snel in het beloop onomkeerbaar 
met de ontwikkeling van irreversibele PAH tot gevolg, en in de latere stadia is sluiting 
van een shunt gecontraïndiceerd. Om adequate behandelbeslissingen te kunnen ma-
ken bij deze kinderen, zijn er klinische metingen nodig die kunnen voorspellen of de 
ziekte nog reversibel is, of dat er juist verdere progressie zal optreden in de toekomst. 
In hoofdstuk 7 beschrijven we de resultaten van een studie waarin 20-jarige follow-up 
uitkomsten worden bekeken van kinderen bij wie in de jaren ’90 de pulmonaal arteriële 
(PA) stijfheid is bepaald door middel van intravasculaire echografie. In deze studie bleek 
de PA stijfheid een significante voorspeller van zowel toekomstige ziekteprogressie als 
mortaliteit. Daarom stellen we in dit hoofdstuk dat PA stijfheid gebruikt kan worden 
als aanvullende maat in de hemodynamische evaluatie van deze patiënten, waarbij we 
met name toegevoegde waarde benadrukken in de evaluatie van de vroege stadia van 
pulmonale vaatziekte.

Ervaringen uit de behandeling van volwassenen met PAH hebben geleerd dat 
er veel gezondheidswinst valt te behalen, wanneer er gebruik wordt gemaakt van een 
gestandaardiseerde doelgeoriënteerde behandelingsstrategie. Om een dergelijke be-
handelingsstrategie mogelijk te maken in kinderen met PAH, is het nodig om klinisch en 
prognostisch relevante behandeldoelstellingen te definiëren. Het doel van de studie in 
hoofdstuk 8 was daarom het identificeren van zulke behandeldoelstellingen in kinde-
ren met PAH. We hebben de prognostische waarde van therapiegeïnduceerde verande-
ringen in een set van veelgebruikte klinische parameters bepaald, en vastgesteld welke 
afkappunten in de parameters het sterkst prognostisch onderscheidend waren. Uit de 
resultaten bleek dat WHO functionele klasse, serumbepalingen van N-terminal B-type 
natriuretisch peptide en de echocardiografische maat “tricuspid annular plane systolic 
excursion” prognostische factoren waren waarvan ook veranderingen in de tijd geas-
socieerd bleken met veranderingen in langetermijnuitkomsten. Verbeteringen van deze 
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parameters door therapie bleek in deze studie te leiden tot verbeteringen in longtrans-
plantatievrije overleving. Daarom concluderen we in dit hoofdstuk dat het streven naar 
verbetering van deze parameters geschikte behandeldoelstellingen lijken te zijn tijdens 
de behandeling van kinderen met PAH, en we bevelen deze behandeldoelstellingen dan 
ook aan voor een gestandaardiseerde doel-georiënteerde behandelingsstrategie in PAH 
op de kinderleeftijd.

De meeste geneesmiddelen die op dit moment worden gebruik in de behande-
ling van PAH zijn nog niet getest in gerandomiseerde klinische trials met kinderen. 
Een cruciaal probleem is het gebrek aan klinische eindpunten die toepasbaar zijn op 
de kinderleeftijd, wat het ontwerp van klinische trials in kinderen met PAH bemoeilijkt. 
In hoofdstuk 9 hebben we het samengestelde morbiditeits- en mortaliteitseindpunt 
geëvalueerd dat bij het ontwerp van trials voor volwassenen met PAH toenemend in de 
belangstelling staat: het zogenoemde “clinical worsening” (CW) eindpunt. De bruikbaar-
heid van CW als potentieel eindpunt voor PAH op de kinderleeftijd werd geëvalueerd 
door de incidentie en prognostische waarde van zowel elk afzonderlijk eindpuntcom-
ponent als het samengestelde CW-eindpunt te bepalen in de kinderen met PAH die 
participeren in het Landelijk Netwerk voor Pulmonale Hypertensie op de Kinderleeftijd. 
De resultaten lieten zien dat CW gedurende het ziektebeloop optreedt met een hoge 
incidentie, en dat elk afzonderlijk eindpuntcomponent significant geassocieerd is met 
de kans op overlijden of (hart-)longtransplantatie. Deze bevindingen ondersteunen de 
potentie van CW als een eindpunt in klinische studies in kinderen met PAH.

hoofdstuk 10 bestaat uit een discussie van de resultaten van de studies in dit 
proefschrift, en bespreekt suggesties voor toekomstig vervolgonderzoek.
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