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NIEUWSBRIEF 
PULMONALE ARTERIËLE HYPERTENSIE
Januari 2004 - Voorbehouden aan het medisch korps

Kortademigheid,  duizel igheid bi j  het  opstaan of  bi j  het  trappen kl immen,  vermoeidheid en
gezwollen voeten.  Het  zi jn de weinig specif ieke symptomen van een zeldzame maar dodeli jke
aandoening:  pulmonale arteriële  hypertensie  (PAH).

Twee jaar overleving zonder behandeling
Bij pulmonale arteriële hypertensie (PAH) bemoeilijkt de ver-
hoogde druk in de longslagaders, veroorzaakt door vaatvernau-
wing en hermodellering van de vaatwand, de opname van
zuurstof vanuit de lucht. In een gevorderd stadium leidt dan
zelfs de geringste lichamelijke activiteit tot pijn op de borst,
duizeligheid en syncope. PAH is zeldzaam en komt vaker voor
bij vrouwen (2:1).1 De progressie is snel: zonder behandeling
overlijdt de helft van de patiënten (45-60%) binnen de 2 jaar
na diagnose.2

Pulmonale hypertensie
PAH is één van de 5 WHO-klassen van pulmonale hypertensie
(PH). De term ‘primaire pulmonaire hypertensie’ (PPH) werd in
2003 verlaten en opgesplitst in ‘familiale PAH’ en de ver-
legenheidsdiagnose ‘idiopathische PAH’. Er wordt koortsachtig
gewerkt aan de verdere ontsluiering van beide groepen, onder
meer via het BMPR2-gen en ‘modifier genes’ zoals ALK1.

Bindweefselziekten en PAH
PAH kan ook secundair zijn aan bindweefselziekten zoals lupus
erythematosus, sclerodermie of mixed connective tissue disease.
Intussen werd ook de link aangetoond met portale hypertensie,
HIV-besmetting en het gebruik van eetlustremmers, amfetamines
en toxische raapolie.

Endotheline (ET), potente vasoconstrictor3

Het lot van een PAH-patiënt is nauw verbonden met endotheline
(ET), de meest potente vasoconstrictor. Het neurohormoon deelt
deze eigenschap met sarafotoxine, het gif van een adder die met
zijn beet een acuut myocardinfarct veroorzaakt door constrictie
van de coronairen4. ET is tien maal sterker dan angiotensine-II.3

De ET-concentraties in bloed en longen zijn op significante wijze
gecorreleerd met de progressie en de mortaliteit van PAH.5 6 7

1. Pulmonale arteriële hypertensie 
• Idiopathisch
• Familiaal
• Verbonden met: bindweefselziekten, congenitale 

hartafwijkingen, portale hypertensie, HIV, bepaalde
geneesmiddelen

• PAH met significante veneuze en/of capillaire invloed
• Persistente pulmonale hypertensie van pasgeborenen

2. PH bij linkerhartziekten
3. PH bij longlijden en/of hypoxie
4. PH t.g.v. trombotische en/of embolische processen
5. Diversen (bv. sarcoïdose, compressie van longvaten

door tumor, enz.)

Pulmonale hypertensie: Venetië-classificatie 2003

Woekerende endotheelcellen
PAH kenmerkt zich door de obstructie van het longvaatbed via
endotheelproliferatie.1 Een prikkel die het bloedvat beschadigt,
veroorzaakt de eerste functionele afwijkingen. Die verstoren de
balans tussen NO en prostacyclines (vaatverwijders en celpro-
liferatieremmers) enerzijds en ET anderzijds. De ontstekings-
mediatoren interleukine 1 & 6 versterken het pathologische
proces, waarbij de endotheel monolaag wordt doorbroken. De
woekerende endotheelcellen produceren nog meer ET en de
proliferatie van de gladde spiercellen leidt tenslotte tot ‘remo-
deling’ van de longvaten. PAH is een vicieuze cirkel met snelle
ziekteprogressie, die in een vroeg stadium een halt moet toege-
roepen worden.

Twee ET-receptoren
ET bindt aan twee gekende receptoren: ET-A en ET-B, die
onder fysiologische omstandigheden elkaars tegengestelde
effecten in evenwicht houden. Activatie van de ET-A receptor
op de vasculaire gladde spiercellen leidt tot vasoconstrictie.
Activatie van de ET-B receptor op de vasculaire gladde spier-
cellen en de endotheelcellen leidt tot vasodilatatie via NO en
prostacyclines.

Ontsporing van de endotheline-receptoren
Onder pathologische omstandigheden zoals bij PAH is er een
overexpressie van ET en zijn receptoren, waarbij de ET-A:ET-B
ratio verschuift van 85:15 naar 50:50.8 De ET-B receptoren spelen
in het bijzonder een rol in de fibrose, de vasculaire remodeling
en de angiogenese. De ET-A receptoren leiden tot een aanhou-
dende vasoconstrictie.

Innovatieve duale ET-receptor antagonist
Bosentan is een competitieve antagonist van zowel de ET-A als
de ET-B receptoren. Door blokkade van beide receptoren is zijn
werkingsmechanisme dus breder dan dat van andere moleculen
in onderzoek. Bosentan mikt ook hoger dan intraveneus prosta-
cycline met stabilisering van het ziekteproces en verlenging
van de levensduur met behoud van de kwaliteit van het leven.
In juni 2003 werd onder auspiciën van de WHO in Venetië het
“World Symposium on Pulmonary Arterial Hypertension”
georganiseerd. Tijdens dit symposium is bosentan gepositio-
neerd als geneesmiddel van 1e keus bij patiënten met PAH en
klasse III functionele status, met als doel de capaciteit voor
lichaamsbeweging en symptomen te verbeteren. 

Geen dag te verliezen tussen klacht en diagnose
PAH is een zeldzame aandoening met vage initiële symptomen.
Toch telt elke dag bij het stellen van de diagnose om het snel
progressieve ziekteproces tijdig af te remmen. Een multidiscip-
linaire aanpak door onder andere pneumo-, cardio- & reuma-
toloog is hierbij aangewezen.
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Diagnostiek van PAH

“De sombere prognose van PAH maakt een snelle betrouw-
bare diagnose bij hoogrisicopatiënten noodzakelijk.”

Multifactorieel
Het kluwen rond het ontstaan van PAH is nog niet helemaal
ontrafeld. Genetische voorbestemdheid (bv. afwijking in
het BMPR2-gen) is een alarmsignaal maar volstaat op zich
niet om PAH te veroorzaken. Andere triggers zoals storingen
van het immuunsysteem, wijzigingen in het hemodynamische
patroon, ontstekingsmediatoren en virale infecties zoals HIV
spelen zeker een rol. Andere risicofactoren (zoals het gebruik
van eetlustremmers) worden in tabel 1 opgesomd.

Hoogrisicopatiënten
Tot het atypische klachtenpatroon van PAH behoren
dyspnoe, vermoeidheid, angina en syncope. Kenmerkende
klachten zijn de vaatafwijkingen van de longarteriën. In
een vroeg stadium kan de vaatobstructie behandeld worden
met vasodilatatoren. Bij een gevorderde vorm van PAH is dit
niet meer mogelijk. Deze sombere prognose maakt een snelle
betrouwbare diagnose bij hoogrisicopatiënten noodzakelijk
(zie tabel 2). En net daar wringt het schoentje, omdat een
sluitende screening van patiënten de achillespees blijft van
de behandeling. 

Prof. Dr. Marion Delcroix
(Dienst pneumologie, Universitaire Ziekenhuis Gasthuisberg,
Katholieke Universiteit Leuven)

Sclerodermie (SSC, systemische sclerose) 2 - 35%

Systemische lupus erythematosus (SLE) 0,5 - 14%

Mixed connective tissue disease (MCTD) 23 - 50%

Portale hypertensie 0,5 - 5%

Congenitale hartziekte 3 - 50%

HIV/AIDS 0,1 - 0,5%

Gebruik eetlustremmer 0,01%

Tabel 2. PAH-prevalentie bij diverse aandoeningen1

Zeker Veel voorkomend

Aminorex Amfetamines

Fenfluramine Cocaïne

Toxische raapzaadolie Chemotherapie (PVOD)

HIV Thyroïdstoringen

Portale hypertensie

Bindweefselziektes

Hartshunts

Geslacht (vrouwelijk)

Mogelijk Onwaarschijnlijk

Fenylpropanolamine L-tryptofaan

Sint-Janskruid Antidepressiva

Zwangerschap Orale contraceptiva

Splenectomie Oestrogeentherapie

Systemische hypertensie Roken

HHV-8 Obesitas

Ziekte van Gaucher

Tabel 1.
Risicofactoren en ziektebeelden geassocieerd met PAH

Multidisciplinaire diagnose
De diagnose wordt multidisciplinair gesteld. Hierbij vervullen
vooral de cardioloog en de pneumoloog een belangrijke rol.
Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op de hepatoloog,
de stollingsspecialist en de reumatoloog.
De screening van PAH is vooral van belang bij hoogrisico-
patiënten en gebeurt volgens het diagnostische algoritme van
Rich. Dat baseert zich op de incidentie van anamnestische
symptomen. Het sluit tijdens de eerste fase van de diagnose
via eenvoudige technieken pulmonale, cardiale en syste-
mische aandoeningen uit. Men denke aan longafwijkingen,
obstructieve slaapapnoe, trombo-embolische pulmonale
hypertensie en aan diastolische afwijking van het linker-
ventrikel.
De eerste stap is cardio-echografie. Hiermee wordt een
schatting gemaakt van de druk in het rechterventrikel.
Eventuele afwijkingen daar zijn meestal het gevolg van
problemen in de linkerharthelft. Is dat niet het geval, dan
wordt de patiënt doorverwezen naar een centrum dat gespe-
cialiseerd is in PAH. Daar blijft de gouden standaard voor de
diagnosestelling de rechterhartkatheterisatie.

SYMPOSIUM
“FOCUS OP PAH”

noteert u 20 maart 2004
alvast in uw agenda.
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Dr. Jean-Luc Vachiéry
(Dienst Cardiologie, ULB Erasmus Ziekenhuis)

...beperking van symptomen bij...
lichamelijke inspanning lichamelijke inspanning

Klasse 1 geen n.v.t.

Klasse 2 lichte normale

Klasse 3 duidelijke minimale

Klasse 4 volledige elke

Tabel 1. NYHA Classificatie, ernst van PAH

Behandelingswijzen van PAH

“Bosentan is de eerste ERA waarvan de doeltreffendheid
werd aangetoond binnen een brede etiologische PAH-waaier.
Bosentan werkt niet zoals een vasodilator maar remt de
proliferatie van endotheelcellen. De belangrijkste effecten zijn
enerzijds het vermijden van een remodeling van het arteriële
longvat en anderzijds het acuut vaatverwijdende effect.”

Calciumkanaalblokkers zelden aangewezen bij PAH
Het gebruik van CCB’s (calcium channel blockers) bij PAH
is omstreden en wordt door geen enkele klinische studie
ondersteund. Toch worden CCB’s nog steeds op empirische
wijze voorgeschreven, onafgezien van de kans op ernstige
bijwerkingen. 
Hoe dan CCB’s zinvol gebruiken? Op grond van een
screening die toelaat een onderscheid te maken tussen
responders en non-responders via rechterhartkatheterisatie.
Men bepaalt nauwkeurig longdruk, hartdebiet, bloeddruk
ter hoogte van de rechterpink en occlusiedruk. De metin-
gen worden uitgevoerd na toediening van NO-inhalatie,
intraveneuze toediening van epoprostenol of adenosine. Bij
responders verlaagt de longweerstand met 30% en is de
gemiddelde longdruk lager dan 40 mm Hg. CCB’s kunnen
volgens de WHO-consensus worden toegediend aan klasse
I-II patiënten. Slechts 10% reageert positief, waarvan de
helft de hoge dosis goed verdraagt (5 tot 10 maal de dosis bij
angor en hypertensie). Voor de overige 90% van de patiënten
worden CCB’s afgeraden vanwege het risico op bloeddrukval,
syncope, toegenomen rechterhartinsufficiëntie en bijwer-
kingen eigen aan de behandeling.

Conventionele behandelingswijzen
De conventionele behandelingswijzen van PAH werden nog
niet onderworpen aan een evaluatie met gecontroleerde
multicentrische studies. Hun toepassing steunt hoofdzake-
lijk op de ervaring van de behandelende instelling. Dit is
het geval voor antistollingsmiddelen (idiopathische PAH,
PAH door eetlustremmers, systemische sclerose), diuretica
(zeldzame gevallen) en digitaline. Zuurstof wordt meestal
niet toegediend, maar kan sommige patiënten een subjec-
tieve verlichting van de symptomen bieden. 

Therapiekeuze
De therapeutische richtlijnen worden geformuleerd in een
WHO-aanbevelingsdocument (congres te Venetië). Para-
meters die deze keuze beïnvloeden, zijn:
- prognose van de aandoening en de ernst van de functie-

beperking
- veiligheidsprofiel van de gekozen behandeling
- eigen keuze van de patiënt
- lokale organisatie van het gezondheidssysteem
Zo wordt epoprostenol geadviseerd voor patiënten die behoren
tot de WHO-klasse IV, maar is het niet overal beschikbaar of
geregistreerd. Deze behandeling is voorbehouden aan toege-
wijde patiënten die actief deelnemen aan hun therapie.

Verfijning en innovatie
De problemen van tolerantie en bijwerkingen met epoprostenol
werkten de ontwikkeling van nieuwe therapieën in de hand:
- derivaten van prostacycline: beraprost (oraal), iloprost

(inhalatie) en treprostinil (subcutaan)
- endothelinereceptor antagonisten (ERA’s): met duale

receptorblokkade zoals bosentan (Tracleer®), en moleculen
waarvan de werking zich beperkt tot de endotheline type
A-receptoren zoals sitaxsentan en ambrisentan

- stoffen die inwerken op de NO-pathway zoals fosfodiëste-
rase inhibitoren (sildenafil)

Al deze moleculen werden getest in gerandomiseerde multi-
centrische klinische studies. In vergelijking met de gouden
standaard die epoprostenol is, zijn de nieuwe prostacyclines
handiger in gebruik via inhalatie of subcutane injectie.
Bosentan heeft uiteraard als groot voordeel dat het goed
wordt verdragen en dat het oraal kan worden toegediend
(2 maal per dag). Een volgende logische stap is het syste-
matische onderzoek van combinatietherapieën.

Focus op bosentan
Bosentan is de eerste ERA waarvan de doeltreffendheid werd
aangetoond binnen een brede etiologische PAH-waaier
(idiopathische PAH, PAH geassocieerd met HIV of met
systemische sclerose). Bosentan werkt niet zoals een vaso-
dilator, maar remt de vasoconstrictie via blokkade van de
ET-A receptor en remt de proliferatie van endotheelcellen
via blokkade van de ET-B receptor. Het belangrijkste effect is
het vermijden van een remodeling van bloedvaten (pulmo-
nair, rijk aan receptoren). Ook op de inspanningscapaciteit
zijn de resultaten consistent en betrouwbaar, zowel op korte
als op middellange termijn.

Toekomstperspectieven
Tracleer® (bosentan) is de eerste behandeling voor PAH die
in België terugbetaald wordt. Een eerste belangrijke stap bij
de behandeling van PAH dus, en zeker niet de laatste. PAH is
een zeldzame ziekte met een moeilijke diagnose, een com-
plexe behandeling en een onvoorspelbare evolutie. De
behandeling stopt niet bij het voorschrijven van een
geneesmiddel, omdat andere aspecten van de ziekte zoals de
psychologische en sociale begeleiding uitermate belangrijk
zijn. Bovendien moet de therapie continu bijgestuurd
worden en rekening gehouden worden met mogelijke inter-
venties zoals bv. transplantatie of atrioseptostomie. Een
doeltreffende multidisciplinaire samenwerking is fundamenteel
en heeft tot doel onze zorgverstrekking verder te verbeteren. 
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Actelion en het endotheel
Actelion is een Zwitsers biotechbedrijf met de Benelux-
vestiging in Woerden, Nederland. Actelion concentreert
zijn inspanningen op innovatieve medicijnen met laag
moleculair gewicht voor ziekten zonder toereikende
oplossingen. De focus ligt op het endotheel bij cardiovas-
culaire aandoeningen en als mogelijk aanknopingspunt
van inflammatoire en oncologische processen. Deze
onderzoeksinspanningen resulteerden in de registratie
van Tracleer® (bosentan) bij pulmonale arteriële hyper-
tensie (PAH).

Actelion en zijn missie
In het kader van PAH stelt Actelion zich tot doel de awa-
reness rond het ziektebeeld PAH te vergroten, de tijd te
verkorten van klacht tot diagnose en geprotocoliseerd
behandelen met state-of-the-art geneesmiddelen aan te
moedigen. Daarnaast zullen de ontwikkeling van de rol
van biochemische markers bij het opsporen en monitoren
van patiënten en het opzetten van multidisciplinaire
teams speerpunten zijn in de aanpak. 

Tracleer® terugbetaald
Begin 2004 wordt de publicatie van de terugbetaling van
Tracleer® in België verwacht. Na de introductie met volle-
dige terugbetaling in Nederland en Luxemburg zal
Tracleer® in België het eerste medicijn zijn dat volledig
wordt terugbetaald voor de behandeling van PAH.
Tracleer® is geïndiceerd voor de behandeling van pulmo-
nale arteriële hypertensie (PAH) om de capaciteit voor
lichaamsbeweging en de symptomen te verbeteren van
patiënten met klasse III functionele status. De voorschrijver
is een cardio- of pneumoloog en de adviserend geneesheer
geeft zijn goedkeuring. 

TRAX
Tracleer® heeft van de EMEA (Europese registratiecommissie)
de ‘orphan drug status’ gekregen. Aan orphan drugs worden
vaak nadere voorwaarden gesteld. Voor Tracleer® dient een
onafhankelijke en geblindeerde database bijgehouden te
worden met het beloop van de patiënten. Hieronder valt
met name het in de tijd volgen van de leverfuncties. Elke
Tracleer®-voorschrijver zal uitdrukkelijk worden verzocht
deze database (genaamd TRAX) bij te houden. 
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Symposium Focus op PAH 
Met het oog op de introductie van Tracleer® in België wordt het symposium “Focus op PAH”
rond de diagnostiek en behandeling van pulmonale arteriële hypertensie georganiseerd. 
Dit symposium zal gehouden worden op 20 maart 2004. U zult binnenkort worden 
geïnformeerd over de exacte plaats en tijd. Zet alvast deze datum in uw agenda.


