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STaND vaN zaKEN

Ons hart en de evolutie
vORm EN fuNCTIE vaN zOOGDIERHaRTEN vRIJwEl IDENTIEK

frits l. meijler en Theo Dirk meijler 

Evolutie kan gedefinieerd worden als het proces in de tijd 
waardoor, als gevolg van zich steeds wijzigende omstan-
digheden op aarde, zoals klimaat en geologie, natuurlijke 
selectie optreedt en uiteindelijk alle vormen van leven 
zijn ontstaan.1 Deze levensvormen hebben zich aangepast 
en veranderen nog voortdurend.2

Tijdens de evolutie van in water levende één- en later 
meercellige organismen naar overwegend op land levende 
zoogdieren heeft het lichaam een aantal ontwikkelings-
stadia doorlopen (fylogenie), die worden weerspiegeld in 
de embryonale ontwikkeling (ontogenie).3 Deze ontwik-
keling geldt ook het hart. Er is daarbij een duidelijke ont-
wikkeling van het hart te zien, gaande van koud bloedige 
dieren, zoals vissen, amfibieën en reptielen, naar warm-
bloedige zoals zoogdieren en vogels. De hoge lichaams-
temperatuur van gemiddeld 37 °C van zoog dieren stelt 
hoge eisen aan hart en circulatie. Gegeven de complexiteit 
van zijn bouw en functie staat het zoogdierhart het hoogst 
op de evolutieladder. Het is een optimale, zeer efficiënte 
pomp die de bloedsomloop van het lichaam verzorgt. 
Het hart van de mens is morfologisch niet complexer, 
functioneel niet beter of uitzonderlijker dan het hart van 
andere zoogdieren. Ieder zoogdierhart kan daarom model 
staan voor het mensenhart en vice versa.

Bouw en vorm van het zoogdierhart
De blauwdruk voor de bouw van het zoogdierhart is uniek 
en universeel, hetgeen blijkt uit de overeenkomst in bouw 
van de harten van alle zoogdieren.4 Alles, in en van het 
hart, boezems, kamers, kleppen en kransslagaders, maar 
ook de grote vaten (aorta en a. pulmonalis), is op beperkte 
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aanpassingen na, in alle zoogdieren hetzelfde. Als je de 
weg weet in het hart van één zoogdier dan kun je in andere 
zoogdierharten niet meer verdwalen. Onderling sterk 
verschillende zoogdieren hebben eenzelfde hart, waarvan 
het ontwerp vooralsnog niet meer voor verbetering vat-
baar lijkt. Ook de samenstelling van het zoogdierskelet 
vertoont een grote eenvormigheid.5

Gelijkheid betekent niet dat er helemaal geen verschillen 
in vorm en uiterlijk tussen de harten van diverse zoog-
dieren bestaan. Met name de verschillen in afmeting 
(gewicht, massa of volume) kunnen enorm zijn. Ook het 
uiterlijk van het hart kan verschillen. Bijvoorbeeld lijkt 
het hart van een walvis op een kubus met afgeronde hoe-
ken.6 Het hart van de mens heeft enigszins een puntvorm 
en is hol aan de onderzijde. Dit is een typerende aanpas-
sing die samenhangt met het rechtop gaan lopen, waar-
door de onderzijde van het hart naadloos aansluit op ons 
bolle diafragma. Maar fundamenteel zijn deze aanpas-
singen niet. De overeenkomsten zijn veel groter dan de 
hier genoemde verschillen.
Voor ieder zoogdierhart is niet alleen dezelfde blauwdruk 
gebruikt, maar ook wordt hetzelfde bouwmateriaal toe-
gepast. In de bouwkunde en techniek is dat anders. Zo 
wordt bij de bouw van bijvoorbeeld huizen, bruggen, 
vliegtuigen, auto’s en fietsen de keuze van het bouwmate-
riaal aangepast aan de grootte of de functie van het eind-
product. De Brooklyn Bridge over de East River in New 
York is dan ook met ander materiaal gebouwd dan de 
Magere Brug over de Amstel in Amsterdam.4 De bouw-
stenen van zoogdierharten daarentegen, de myocardcel-
len, verschillen in grootte noch in vorm. Zelfs een gerou-
tineerd onderzoeker kan via zijn of haar microscoop geen 

onderscheid maken tussen de hartspiercellen van onder-
ling sterk verschillende zoogdieren.7 Toch moeten er, ook 
tussen mensenharten onderling, wel verschillen bestaan 
op moleculair niveau gezien de afstotingsverschijnselen 
bij harttransplantaties.

de functies van het hart
Zoogdieren moeten onder allerlei omstandigheden, zoals 
de ijsbeer in poolijs of de kameel in woestijnhitte, in en 
boven water, op zeeniveau en in het hooggebergte kun-
nen overleven en functioneren. Dit stelt variabele eisen 
aan het zoogdierhart, maar desondanks is het niet alleen 
qua vorm, maar ook qua functie uniform. De hartcyclus 
bij kleine zoogdieren, met een hoog metabolisme en 
snelle hartslag, speelt zich in een kortere tijd af dan bij 

 

figuur 1  Schematische voorstelling van een niet-afwijkend ecg van de mens 

met alle relevante intervallen. Dit patroon is bij alle zoogdieren herkenbaar 

(tekening: dr. a.N.E .zimmerman, middelburg).
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figuur 2  Schematische voorstelling van de elektrische geleiding in het 

zoogdierhart. De  elektrische impuls loopt vanuit de sinoatriale knoop (SN) via 

elektrische activatie van het atriummyocard naar de atrioventriculaire knoop 

(avN), en vervolgens via de bundels van His en het Purkinje-systeem naar de 

kamers. la = linker atrium; Ra = rechter atrium: lv = linker ventrikel;  

Rv = rechter ventrikel (tekening: dr. a.N.E. zimmerman, middelburg).
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grote zoogdieren die een trager metabolisme en langza-
mere hartslag hebben, maar het proces verloopt bij alle 
zoogdiersoorten op eenzelfde wijze.8

De mechanische activiteit De werking van het hart uit 
zich in de hoeveelheid bloed die het per tijdseenheid uit-
pompt en de daarmee gepaard gaande bloeddruk in het 
arteriële vaatbed. Het hartminuutvolume is bij alle zoog-
dieren, in liters net iets meer dan 10% van het lichaamsge-
wicht in kg.9 Bij een mens van 75 kg is het hartminuutvo-
lume dus ongeveer 7,5 l en bij een bultrugwalvis van 30.000 
kg bij benadering 3000 l. De stroomsnelheid van een vloei-
stof van A naar B wordt bij niet-turbulente stroming bepaald 
door het drukverschil tussen A en B. Voor zover gemeten 
zijn de drukken in en dus de drukverschillen tussen boe-
zems en kamers en in de aorta en longslagader bij alle zoog-
dieren ongeveer gelijk.9 In dit verband is het interessant dat 
bij viervoeters de lengte van de hals gerelateerd is aan de 
lengte van de poten/benen. Het hart bevindt zich ongeveer 
in het midden tussen de uiteinden van de circulatie. 
Het bloed bij een walvis stroomt dus met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid niet sneller dan bij een mens 

of een muis, maar de hoeveelheid is veel groter en de 
afstand die het bloed moet afleggen ook. Het slagvolume 
hangt nauw samen met de grootte van het hart. De 
gemiddelde bloeddruk is bij alle zoogdieren met enige 
spreiding eveneens hetzelfde.8

De elektrische activiteit De elektrische functie van het 
zoogdierhart vraagt enige nadere toelichting omdat die 
complexer is dan de mechanische functie.10 De elektri-
sche eigenschappen worden zichtbaar gemaakt op het 
elektrocardiogram (figuur 1). 
Die eigenschappen omvatten de elektrische activatie van 
boezem- en kamermyocard (P-QRS) en de geleiding van 
de elektrische impuls vanuit de sinoatriale knoop (SN) 
via het atriummyocard, de atrioventriculaire knoop 
(AVN), bundels van His en het Purkinje-systeem naar de 
kamers (figuur 2).
Opvallend is dat aan het lichaamsoppervlak polariteit, 
vorm en voltages van het P-QRS bij alle zoogdieren onge-
veer gelijk zijn. De duur van P-toppen en QRS-complexen, 
dat wil zeggen de breedte ervan in het ecg, neemt toe met 
de grootte van het hart en hetzelfde geldt voor de gelei-

 

figuur 3  voor een reeks heel verschillende zoogdieren is het PR-interval in het ecg redelijk evenredig is met de 3e-machtswortel van de lichaamsmassa 

(ontwerp en tekst. dr. f.w. lindemans; tekening: Jan de Jonge, maastricht). De x-as heeft een logaritische verdeling. De formule van de doorgetrokken lijn luidt:

PR = 42 3√ lichaamsmassa.
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ding die tot uiting komt in het PR- of het PQ-interval. De 
polariteit van de T-toppen kan verschillen, maar die ver-
schillen zijn niet wezenlijk.

de relatie tussen hartgrootte en prikkelgeleiding
Al in 1927 verbaasde het Clark dat de toename van het 
PR-interval sterk achterbleef bij de toename van de hart-
grootte.11 Bij alle zoogdieren bedraagt het hartgewicht 
ongeveer 0,6% van het lichaamsgewicht.12 Het hartje van 
een witte rat weegt ongeveer 1,5 g en het hart van een 
bultrugwalvis ongeveer 180 kg. Het hart van de bultrug-
walvis is dus 120.000 keer zo zwaar als dat van een rat. De 
geleidingstijd van de elektrische impuls van boezems 
naar kamers duurt bij de rat 40-50 ms en bij de bultrug-
walvis circa 450 ms.13 Dat is voor de tijd een factor 10 en 
voor het hartgewicht een factor 120.000. De geleidings-
tijd van de impuls van boezems naar kamers neemt dus 
niet evenredig toe met het groter worden van het hart.
Hoe is dit te verklaren? Het hart is een volume en is dus 
driedimensionaal, terwijl de geleiding door het hart een 
afstand is en dus ééndimensionaal. De geringe toename 
van de geleidingstijd, het PR-interval is te verklaren door 
die tijd dus niet te relateren aan het hartvolume (gewicht) 
maar aan de 3e-machtswortel van het hartgewicht, de 
afstand (figuur 3).4

Beschouwing
Het zoogdierhart is een universeel en efficiënt orgaan: 
bouw, vorm, inwendige structuren, bloedvoorziening, 
mechanische en elektrische eigenschappen zijn bij alle 
zoogdieren in wezen hetzelfde, dan wel met algemeen 
toepasbare eenvoudige wiskundige formules te beschrij-
ven (zie figuur 3). De levende natuur wordt dus niet alleen 

gekenmerkt door een enorme diversiteit maar ook door 
grote eenvormigheid. Ons zoogdierhart is daar in al zijn 
ingewikkelde eenvoud een adembenemend voorbeeld 
van. Dit laatste krijgt in beschouwingen over de evolutie 
maar weinig aandacht. Het zoogdierhart is een product 
van de processen die hemel en aarde, met al het leven dat 
daarin en daarop voorkomt, hebben gevormd en is onder-
worpen aan de natuurwetten. Veranderingen treden 
alleen op als overleving van de soort dat vereist.1 Het hart 
is bij die veranderingen tot nu toe blijkbaar niet betrok-
ken geweest. Diversiteit en gelijkvormigheid behoren dus 
beide tot de evolutie van al het leven op aarde.

conclusie

Uit bovenstaande constatering volgt dat het hart, al bij 
het ontstaan van het allereerste zoogdier dezelfde bouw 
en functie moet hebben gehad, als nu bij alle bestaande 
zoogdiersoorten worden aangetroffen. Dit leidt tot de o.i. 
onontkoombare conclusie dat het ‘oerzoogdier’, dus 
voordat de enorme differentiatie van zoogdieren door 
aanpassing aan klimaat of bodemgesteldheid heeft plaats 
gevonden, al een hart moet hebben gehad dat in alle 
opzichten uitstekend voldeed en tijdens die aanpassing 
niet of nauwelijks gewijzigd hoefde te worden. 

Aan dit artikel werd bijgedragen door mw. prof.dr. Frida Balk-Smit Duyzent-

kunst, prof.dr. Hein J.J. Wellens en door prof.dr. Nico Westerhof
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