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INLEIDING 

De meting van de intra-oesophageale druk in verband met de 
bepaling van de mechanische eigenschappen van de long (BuYTEN
DIJK, 1949) is een belangrijke aanwinst bij het klinisch longfunctie
onderzoek. Wanneer deze drukmeting wordt gecombineerd met 
volumemeting kunnen gegevens betreffende de elastische en vis
ceuze eigenschappen van de longen worden verkregen (DoNJ.EBEN, 
1959). 

Het is gebleken, dat met adaequate apparatuur de directe regi
stratie van volume-druk diagrammen betrekkelijk eenvoudig kan 
worden uitgevoerd. De patiënt ondervindt doorgaans weinig hinder 
van het onderzoek. Dit heeft er toe geleid, dat deze vorm van onder
zoek hoe langer hoe meer klinisch wordt toegepast. 

Door ons is onderzocht in hoeverre tuberculeuze long- en pleura
af wijkingen van invloed zijn op de mechanische eigenschappen van de 
longen. Tevens werd nagegaan in hoeverre deze mechanische eigen
schappen veranderen als gevolg van resectietherapie. Informatie be
treffende de mechanische eigenschappen werd verkregen door be
studering van de volume-druk betrekkingen onder verschillende 
omstandigheden. In het bijzonder is aandacht besteed aan de vorm 
van het volume-druk diagram tijdens een zo langzaam mogelijk uit
gevoerde maximale inademing. Getracht wordt aan te tonen welke 
factoren - zoals leeftijd, geslacht, grootte van het longvolume, aard 
en uitgebreidheid van de long- of pleuraafwijkingen - hierbij van be
lang zijn. Hierover zijn tot dusverre betrekkelijk weinig gegevens ge
publiceerd. 

De hier gepubliceerde gegevens hebben vrijwel uitsluitend betrek
king op tuberculose patiënten, die in een sanatorium worden ver
pleegd. Aangezien bij dergelijke patiënten relatief frequent ver
schijnselen worden gevonden van chronisdhe aspecifieke respiratore 
aandoeningen is een apart hoofdstuk gewijd aan de veranderingen 
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van de mechanische eigenschappen van de longen door deze aan
doeningen. 

De literatuur betreffende het longmechanisch onderzoek is zeer 
omvangrijk. Het leek daarom gewenst een kort overzicht te geven, 
waarin wordt getracht de belangrijkste momenteel beschikbare ge
gevens samen te vatten. Naar volledigheid is niet gestreefd. Litera
tuur, die speciaal van helang is met betrekking tot bepaalde facetten 
van het longmechanisch onderzoek, wordt in de betreffende hoofd
stukken vermeld. 
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Hoofdstuk I 

LITERATUUR OVERZICHT 

Het hier volgende overzicht van de literatuur is geenszins vol
ledig, maar dient te worden gezien als een aanvulling op de uit
voerige literatuur gegevens vermeld door DEKKER (1958), DoNLEBEN 
(1959), TROELSTRA (1960). 

§ 1 Terminologie 
1. De compliance of rekbaarheid de volumeverandering, welke 

wordt veroorzaakt door een verandering in de intrathoracale 
druk van 1 cm H20. De compliance wordt uitgedrukt in liters 
per cm H20. Men kan onderscheiden: 
a. de statische compiiance. Deze wordt bepaald onder om

standigheden, die zodanig gekozen zijn dat visceuze invloe
den geen of vrijwel geen rol spelen. 

b. de dynamische of functionele compliance. Deze wordt be
paald tijdens de normale ademhaling. 

2. De elastance of stugheid: ,de drukverandering nodig voor een 
volumeverandering van 1 liter. De elastance wordt uitgedrukt 
in cm H20 per liter. De elastance is dus de reciproque waarde 
van de compliance. 

3. De elastische ademarbeid: de arbeid nodig voor het overwinnen 
van de elastische weerstand. Deze arbeid wordt uitgedrukt in 
gram cm. 

4. De resistance of visceuze (niet-elastische) weerstand: de wrijvings
weerstand die wordt opgewekt door het stromende ademgas en 
door de beweging van het longweefsel. Men kan dus onderschei
den: 
a. de stromingsweerstand, dit is de weerstand die het stromende 
ademgas in de luchtwegen ondervindt. 
b. de visceuze weefselweerstand, dit is de weerstand, die tijdens 
de volumeverandering in het longweefsel wor-dt opgewekt. 
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De visceuze weerstand is afhankelijk van de snelheid waarmee 
de volume verandering plaats vindt en bestaat alleen gedurende 
de volume verandering. De eenheid van visceuze weerstand is 
cm H20 per liter per seconde. 

5. De visceuze ademarbeid: de arbeid nodig voor het overwinnen 
van de niet-elastische weerstand. De visceuze ademarbeid wordt 
uitgedrukt in gram cm. 

6. De hysterese: het gedrag van een mechanisch systeem waarin het 
resultaat van de uitgeoefende kracht langer blijft bestaan dan 
de invloed van de kracht zelf. 

In het nu volgende literatuuroverzicht zal worden uitgegaan van 
een indeling in elastische en visceuze eigenschappen. Tot de elastische 
eigenschappen zullen worden gerekend verschijnselen die samen
hangen met de grootte van de volumeverandering, terwijl tot de 
visceuze eigenschappen zullen worden gerekend de verschijnselen 
die samenhangen met de snelheid van de volume verandering. De 
hysterese is ingedeeld bij de visceuze eigenschappen. 

§ 2. De elastische eigenschappen 

De elastische eigenschappen hangen af van de volgende factoren: 
A. Factoren die ook bij normalen een rol kunnen spelen: 

1. geslacht; 2. leeftijd; 3. longvolurne, longgewicht, lichaams
lengte; 4. lichaamshouding; 5. oppervlaktespanning; 6. adem
type en ademfrequentie, gelijkmatige of ongelijkmatige ven
tilatie; 7. farmaca; 8. vagotomie. 

B. De invloed van verschillende long- en hartaandoeningen: 
1. astma, bronchitis, emphyseem; 2. longfibrose; 3. atelectase; 
4. thoracotomie; 5. hartziekten. 

Enkele literatuur gegevens betreffende deze factoren worden hier 
vermeld: 

Al. Geslacht 

Over het algemeen is de compliance van de vrouw kleiner dan 
die van de man, maar dit verschil berust hoogstwaarschijnlijk op 
het verschil in grootte van de long (EHRNER en N1ssEL 1959; L1M en 
LUFT 1959; FRANK, MEAn, SJEBENS, STOREY 1956; BUTLER en SMITH 
1957). 
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A2. Leeftijd 

Bij oudere mensen met een overigens voor hun leeftijd normale 
longfunctie zijn de uitkomsten van het longmechanische onderzoek 
afwijkend van die bij jeugdige personen. FRANK, MEAo, FERRIS (1957) 
en PIERCE en EBERT (1958), vonden dat de compliance niet signi
ficant verschilt maar wel dat de absolute intrathoracale drukken bij 
ouderen minder sterk negatief zijn dan bij jongere individuen, 
zodat de compliance-lijn dichter bij de nul-lijn komt te liggen. Door 
deze verschuiving is het mogelijk, dat ondanks de relatief grote 
FRC, de druk op FRC niveau niet is veranderd. Een en ander 
wordt verklaard als een gevolg van enerzijds een verhoogde stug
heid van de thoraxwand, anderzijds een verminderde stugheid van 
de longen (FRANK, MEAD, FERRIS, 1957). Van belang is nog dat 
beide groepen onderzoekers een frequentie-afhankelijkheid van de 
compliance bij oudere mensen vonden (zie ook deze paragraaf sub. 
A6). 

A3. Het longvolume 

Door het merendeel van de onderzoekers wordt bij normalen een 
positieve correlatie gevonden tussen de compliance en een long
volume of -capaciteit. Bij regressie-analyse blijkt de relatie lineair te 
zijn. De spreiding van de waarnemingen is echter groot, zodat ook 
de afgeleide normaal-waarden een grote spreiding vertonen. De ver
houding FRC/compliance wordt meestal vermeld; een bepaalde reden 
voor -deze voorkeur wordt niet gegeven. Enkele van de gevonden 
relaties zijn: MARSHALL (1957) C = 0,050 FRC; LIM en LuFT 
(1959) C = 0,31 + 0,043 FRC. De onderzoekers voerden het 
begrip specifieke compliance in waaronder wordt verstaan de ver
houding compliance/FRC. CooK, HELLIESON, AGATHON (1958) von
den de volgende relatie: C = 0,057 FRC. CooK, SUTHERLAND c.s. 
(1959) stelden vast dat de compliance per ml. FRC bij neonati en 
volwassenen gelijk is. NISSEL en DUBOIS (1954) vonden bij ratten de 
volgende relatie tussen FRC en compliance: C = 0,1 FRC - 2,36. 
Ook zijn lineaire relaties gevonden tussen VC en TC enerzijds en de 
compliance anderzijds (EHRNER en NISSEL (1956); CooK, HELLfESON, 
AGATHON 1958). 
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Het longgewicht: 

CooK, SuTHERLAND c.s. (1959) vonden dat op gewichtsbasis de 
longen van volwassenen tweemaal zo rekbaar zijn als de longen van 
neonati. 

De lichaamslengte: 

FRANK c.s. (1956) vonden bij jonge volwassenen een lineaire rela
tie tussen de lichaamslengte (cm) en de compliance: C = 0,00343 x 
lengte - 0,425. CooK, I-iELLIESON, AGATHON (1958) vonden even
wel een exponenviële relatie : C = 1 ,78 x lengte 2•65 x 10-4• De eerste 
onderzoekers onderzochten evenwel geen neonati terwijl blijkt dat 
de kromming van de curve van CooK c.s. vooral in het gebied van 
de lage waarden ligt. 

A4. De lichaamshouding 

Bij overgang van liggende in zittende houding nemen de TC, de 
VC, de FRC en het ER V in grootte toe. De toeneming van de TC 
is kleiner dan die van de FRC omdat het ademniveau in inspiratore 
richting verschuift. Het residuaal volume verandert niet bij hou
dingsverandering: SVANBERG (1957); BLAIR en HICKAM (1955), CoL
VILLE, SHREGG en FERRIS (1956) vonden een rechte evenredigheid 
tussen de sinus van de hellingshoek van het lichaam en de verschui
ving van het ademniveau bij overgang van horizontale in verticale 
stand. De compliance verandert eveneens bij verandering van de hou
ding: in zittende houding is de compliance nl. groter dan in liggende 
houding. Voor dit verschijnsel worden in de literatuur verschillende 
verklaringen gegeven: 
a) Door de overgang van liggend naar zittend neemt de FRC toe. 
Aangezien er een rechte evenredigheid bestaat tussen FRC en com
pliance, ligt het voor de hand -de verschuiving van het ademniveau 
als oorzaak voor de complianceverandering aan te wijzen. LIM en 
LuFT (1959) vonden dan ook dat de specifieke compliance gelijk 
blijft. Volgens ATTINGER, MoNROE, SEGAL (1956) is evenwel de com
plianceverandering groter dan met de volumeverandering overeen
komt. 
h) Veranderde druk van de omliggende organen. Dit geldt zowel 
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voor de borst- als voor de buikorganen. Door verschillende onder
zoekers werd gevonden dat de compliance in buikligging niet signi
ficant van die in zittende houding verschilt : FERRIS, MEAD, FRANX 
(1959); KNOWL'ES, SuK K1 HoNG, RAHN {1959). CoLVILLE, SHREGG, 
FERRIS (1956) nemen op grond van hun modelproeven aan dat de 
druk ter hoogte van de navel constant blijft bij houdingsverandering. 
De druk op het diaphragma wordt bepaald door het gewicht van de 
buikorganen hoven de navel. ArnNGER, MONROE, SEGAL (1956) wij• 
zen eveneens op de invloed van de buikorganen. Deze bepalen immers 
de bewegelijkheid van het diaphragma en dus indirect de rekkings
mogelijkheid van de long. 
c) Deze laatste onderzoekers vestigen nog de aandacht op het feit 
dat de gasmenging in zittende houding beter is dan in liggende hou• 
ding en volgens een in deze paragraaf sub A6 te noemen vheorie kan 
ongelijkmatige ventilatie een verkleining van de compliance geven. 

AS. De oppervlaktespanning 

Een overzicht van de rol, die de oppervlaktespanning van het 
grensvlak alveolairwand - alveolairgas speelt, wordt gegeven door 
J. MEAD (1959 en 1962). De long wordt opgevat als een conglome
raat van zeepbellen verbonden door buizen. De spanning {P) in zo'n 
zeepbel staat in de volgende relatie tot de oppervlaktespanning (T) 
en de straal (r): 

2 T  
p = (1) 

r 
T moet in principe constant worden geacht. 
De volume-drukcurve van een dergelijk systeem !heeft de in figuur 1 
afgebeelde vorm: 

Fig. 1 
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Aanvankelijk stijgt de druk als het volume toeneemt (C-A), maar 
later neemt de druk af bij toenemend volume (A-D). 

Fig. 2 

In fig. 2 is de straal van 1 groter dan die van 2, dus P2 is groter 
dan P1• De druk stijgt bij toeneming van het volume tot de straal 
gaat toenemen in plaats van afnemen en hierna (punt A in fig 1 )  
zal dus de spanning dalen met de volumetoeneming. Uit ( 1 )  volgt 
ook dat de spanning in een grote bel kleiner is dan in een kleine, 
zodat een kleine bel zich zal ondedigen in een grote bel (zie fig. 3). 

Fig. 3 

Het conglomeraat van zeepbellen neigt dus tot de vorming van 
één grote zeepbel. Deze ontwikkeling wordt in de long evenwel 
voorkomen door een aantal stabiliserende factoren: 
1. De omringende weef se/elementen. Deze zijn voor het grootste deel 
onderhevig aan de wetten van elasticiteit, dus bij toenemende vo
lume, toenemende druk: P = k (r). De instabiele fase, in fig. 1 rechts 
van het punt A, wordt dus verkleind (fig. 4). In fig. 1 is te zien dat 

V 

Fig. 4 

bij afnemende volume collaps zal optreden van het volume op punt 
D naar dat op punt C omdat op deze punten dezelfde -druk bestaat. 
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Uit fig. 4 blijkt dat een dergelijke collaps over een kleiner volume 
zal plaats vinden bij aanwezigheid van elastische weefselelementen. 
2. De relatief lage oppervlaktespanning. Hierdoor is de hoogte van 
A naar verhouding klein. 

p 

Fig. 5 

3. De stabiliserende invloed van een oppervlaktespanning die af
neemt met het volume. (fig. 5). Hierdoor wordt A lager en verdwijnt 
mogelijk geheel. CLEMENTS (1959) heeft aangetoond dat de opper
vlaktespanning van de alveolairwand daalt bij afnemend volume. 
Volgens AvERY en MEAD (1959) zou deze eigenschap ontbreken bij 
longen van kinderen beneden een gewicht van 1200 gram en aan de 
longen van kinderen die lijden aan de hyaline membranenziekte. 

Als men <le long, in plaats van met gas, met physiologisch zout 
vult, wordt het grensvlak gas-vloei.stof in de alveoli opgeheven, 
zodat de invloed van de oppervlaktespanning wordt teniet gedaan. 
Het blijkt nu, dat onder deze omstandigheden de hysterese sterk 
afneemt (ME.Ao, WHITIENBERGER, RADFORD, 1957; AGOsToNI c.s. 
1958). Een belangrijk deel van de hysterese moet dus worden toege
schreven aan de invloed van oppervlaktespanning. AGOSTONI c.s. 
{1958) wijzen er evenwel op dat, behalve de oppervlaktespanning, 
nog arrdere invloeden een rol moeten spelen, omdat ook met p1hysio
logi.sch zout nog een hysterese-eff ect blijft bestaan. 

A6. Ademtype, ademfrequentie, gelijkmatige of ongelijkmatige ven
tilatie 

Ademtype 

Als een proefpersoon gedurende enige tijd met een constant adem
volume ademt of wordt beademd, daalt de compliance. Dit 1s 
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voor patiënten in narcose beschreven door NIMs, CoMROE, CoNNER 
(1956) en door Wu, MILLER, LAHN (1956). Voor honden in narcose 
door MEAO en COLLIER (1959). Voor poliomyelitispatiënten die 
kunstmatig werden beademd door AFFELDT c.s. (1952) en FERRIS c.s. 
(1952). FERRIS en PoLLARO (1960) toonden aan dat bij proefpersonen 
die niet in narcose waren en die spontaan ademden, de compliance 
van de longen groter wordt na enkele diepe ademhalingen. Ook 
MEAO en COLLIER (1959) namen bij hun proefnemingen met honden 
waar dat de compliancedaling, die als gevolg van enkele uren narcose 
was opgetreden, teniet kon worden gedaan door enkele diepe adem
halingen. BERNSTEIN (1957) vond weliswaar over het geheel de com
pliance onveranderd, maar wel 6leek de compliance op elk punt van 
de compliancelijn, geregistreerd direct na een maximale inspiratie, 
groter te zijn dan van de compliancelijn van de eerste inspiratie 
(fig. 6). 

Volume 

---+ +  Druk 
Fig. 6 

De verschillende onderzoekers geven de volgende verklaringen 
voor het bovenbeschreven verschijnsel: 

a. Door secreet-stagnatie ontstaat afsluiting van bepaalde long
gebieden. Hierdoor wordt de FRC kleiner, hetgeen zoals in het 
voorgaande werd vermeld een verkleining van de compliance ten
gevolge heeft. Wu, MILLER, LAHN (1956) vonden bij twee van hun 
patiënten een daling van de arteriële 02 verzadiging. MEAO en COL
LIER (1959) vonden bij hun honden inderdaad een verkleining van 
de FRC, evenwel geringer dan met de daling van de compliance 
overeen zou komen. FERRIS en PoLLARO (1960) waren niet in staat 
bij hun proefpersonen een daling van de FRC aan te tonen. Zij 
menen dat dit het gevolg is van een onvoldoende nauwkeurigheid 
van de bepaling van de FRC. 

b. Transsudatie in de alveoli, zoals dit door MEAD en COLLIER 
(1959) na een uur narcose bij hun honden werd gezien, kan een 
verlaging van de compliance geven (SHARP c.s., 1961). 
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c. Door MEAD en COLLIER (1959) wordt nog als mogelijkheid ge
noemd, dat de oppervlaktespanning van het alveolaire oppervlak 
toeneemt wanneer dit oppervlak niet zo nu en dan maximaal wordt 
gerekt. 

d. Door de positieve druk-beademing zouden stoornissen in de 
gasverdeling optreden, die een daling van de compliance tenge
volge kunnen hebben (HoWELL en PECKET 1956). Het verschijn
sel is evenwel ook beschreven bij spontaan ademende patiënten en 
proefdieren, al dan niet in narcose (FERRIS en PoLLARD 1960; Wu, 
MILLER, LAHN 1956; MAED en COLLIER 1959). Bovendien is door 
EMERSON, ToMEs, LYONS (1960) aangetoond, dat positieve drukbe
ademing bij proefpersonen geen daling van de compliance en geen 
ongelijkmatigheid van de ventilatie veroorzaakt. 

De ademfrequentie en de gelijkmatige of ongelijkmatige ventilatie 

Door de meeste onderzoekers wordt aangenomen dat de com
pliance onafhankelijk is van de ademfrequentie althans bij indivi
duenn met normale longen: CHERNIACK (1956); MAEo, LINDGREN, 
GAENSLER (1955); FRY, EBERT, BROWN, STEAD (1954). Er zijn even
wel auteurs die een frequentie-afhankelijkheid van de compliance 
van normale longen hebben gevonden. BAYLISS en RoBERTSON (1939) 
toonden bij proeven met katten aan dat de compliance daalt naar
mate de ademfrequentie toeneemt. Me ILLROY en CHRISTIE (1952) on
derzochten de mechanische eigenschappen van longen kort na de 
dood. Zij voerden een "index of viscous resistance" in. Deze wordt 
gedefinieerd als het quotiënt tussen het ademvolume bij een frequen
tie van 3 cycli per minuut en het ademvolume bij een frequentie 
van 15 cycli per minuut. Tijdens de bepaling werd de amplitude van 
de druk in de plethysmograaf - door middel waarvan de longen 
werden gerekt - constant gehouden. Een waarde groter dan 1 voor 
de "index of viscous resistance" geeft aan dat de compliance van 
de long groter is bij lagere ademfrequentie. Er werd inderdaad een 
gemiddelde waarde van 1,1 gevonden voor deze index, zodat dus 
ook deze onderzoekers een frequentie-afhankelijke compliance van 
normale longen vaststelden. 

De frequentie-afhankelijkheid van de compliance treedt vooral 
op de voorgrond bij emphyseempatiënten (CHERNIACK 1956 ; MEAD, 

1 1  



LINDGREN, GAENSLER 1955; PRY, EBERT, BROWN, STEAD 1954), 
maar is ook beschreven bij fibrosepatiënten (WEST en ALEXANDER 
1959) en bij patiënten met longoedeem (FRANK, LYONS es. 1957). 
Daar het hier een verschijnsel betreft dat frequentie-afhankelijk is, 
dus afhankelijk is van de snelheid waarmee de volumeverandering 
plaats vindt, ligt het voor de hand het verschijnsel te zien als een 
uiting van de visceuze eigenschappen van de long. 
Dat een verband bestaat met de bronchusdoorsnede blijkt uit de be
vinding van CHERNIACK (1956). Hij vond dat, na toediening van 
adrenaline aan emphyseempatiënten, de compliance minder sterk 
daalt bij toenemende frequentie. Het probleem is nu aan te geven op 
welke wijze visceuze eigenschappen invloed zouden kunnen uitoefe
nen op de compliance. In de literatuur worden twee theorieën ge
noemd: 
1. Het verband tussen de frequentie-afhankelijkheid van de com
pliance en de ongelijkmatige ventilatie (ÜTIS c.s., 1956; RAu, BEHN, 
GEBHARDT 1957). Men kan zich de long opgebouwd denken uit 
een aantal eenheden die alle een bepaalde compliance (C) en een 
bepaalde resistance (R) bezitten. De hoeveelheid gas die in een be
paalde tijd zo'n eenheid -binnenstroomt is afhankelijk van het pro
duct van C en R. Dit product heeft aJs dimensie: tijd, en wordt de 
tijdsconstante genoemd. Via een mathematische beschouwing komen 
de onderzoekers (Ons c.s. 1956) tot de conclusie dat, als de tijd
constanten van verschillende eenheden onderling verschillen, de 
compliance frequentie-afhankelijk moet worden. Deze situatie doet 
zich voor bij ongelijkmatige ventilatie, waarbij moet worden op
gemerkt dat de oorzaak van het verschil tussen de tijdconstanten 
zowel bij de compliance als bij de resistance kan worden gezocht. 
Bij fibrosepatiënten zal het verschil in compliance mogelijk de 
grootste rol spelen (Wn.uAMs, HuGH-JONES 1960), terwijl bij em
physeem en asthma de resistance de meeste betekenis zal hebben. 

DoNLEBEN {1959) bestrijdt deze theorie zowel op theoretische 
gronden als op grond van de resultaten van proefnemingen. Zie ook 
DEFARES en DoNLEBEN (1960). 
2. BAYLISS en RoBERTSON (1939) nemen het bestaan aan van twee 
elastances, een binnenste (bronchioli en alveoli) en een buitenste 
(trachea en grote bronchi). De binnenste elastance is kleiner dan de 
buitenste. Beide elastances zijn verbonden door een visceuze weer-
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stand. De grootte van de visceuze weerstand neemt toe met de 
ademfrequentie. Bij toenemende frequentie stroomt dus relatief 
steeds minder gas in het gebied van de binnenste elastance. Hier
door gaat de buitenste elastance overheersen, hetgeen een stijging 
van de elastance van de gehele long tengevolge heeft. 

A7. Farmaca 

Histamine geeft 'hij pat1enten met een overigens normale long
functie een daling van de compliance. (BAYLISS en ROBERTSON 1939, 
MAssION 1957). Curare geeft eveneens een daling van de compliance, 
mogelijk door een verhoging van de histaminespiegel. Door toediening 
van antihistaminica kan nl. het verschijnsel te niet worden gedaan 
(MAssION 1957). Pilocarpine veroorzaakt ook een daling van de 
compliance (BAYLISS en ROBERTSON 1939). Volgens BAYLISS en 
RoBERTSON geeft adrenaline een stijging van de compliance. CHER
NIACK (1956) vindt evenwel alleen maar een stijging van de functio
nele compliance terwijl de statische compliance onveranderd blijft. 

A8. V agotomie 

Dubbelzijdige vagotomie bij dieren leidt tot een vergroting van 
de FRC en van de totale compliance, dit is ·de compliance van lon
gen en thoraxwand samen. De compliance van de longen zelf schijnt 
hierdoor niet te veranderen (v. Lrnw 1954; DALE en RAHN 1956). 
VAN Lrnw komt uitgaande van de veronderstelling dat de compliance 
van de thoraxwan,d ook niet verandert tot de conclusie dat het ver
schijnsel moet berusten op een verlaging van de tonus van de uit
ademingsspieren. LIM, LUFT en GRODINS (1958) vonden wel een toe
neming van de compliance van de long, die gepaard gaat met een 
groter worden van de FRC, zodat de specifieke compliance niet toe
neemt. 

Bt. Emphyseem en asthma 

Aangezien emphyseem gepaard gaat met verlies van weefsel is het 
begrijpelijk dat de stugheid van de long zal afnemen en dat dus de 
compliance zal toenemen. Dit wordt inderdaad gevonden door ver-
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schillende onderzoekers (CHERNIACK 1956; MEAD, LINDGREN, GAENS
LER 1955; FRY, EBERT, BROWN, STEAD 1954). 

Deze abnormale grote compliance wordt evenwel alleen ge
vonden, wanneer de compliance onder volkomen statische omstandig
heden wordt bepaald. De dynamisch compliance is vaak veel kleiner 
dan normaal. Dit verschijnsel hangt samen met de frequentie-afhan
kelijkheid van de compliance zoals die bij emphyseempatiënten be
staat (zie § 2, A6). ScHERRER, BiicHER en KosTYAL (1957) beschrijven 
nog een andere eigenschap van de compliancelijn bij emphyseem
patiënten: Bij normale longen vertoont de compliance aan het einde 
van een maximale inademing een afbuiging in de zin van een vlakker 

Volume 

emphyseem 

---tt--+ ... � FRC niveau 

Fig. 7 

verloop van de compliancelijn. Bij emphyseempatiënten wordt deze 
ombuiging niet gezien. ScHERRER c.s. wijzen bovendien op het steiler 
verloop van de compliancelijn bij emphyseempatiënten (fig. 7). 

Over de compliance bij asthma alleen is weinig bekend. Tijdens de 
aanval is de compliance sterk verkleind, maar ook duidelijk fre
quentie-afhankelijk. Na toediening van bronchusverwijdende mid
delen blijft de compliance ook onder statische omstandigheden ge
meten nog te klein (MclLROY, MARSHALL' 1956). RADFORD en 
LEPCOE (geciteerd door MclLROY en MARSHALL 1956) toonden 
aan, dat de verhoogde tonus van de bronchoconstrictoren bij deze 
verkleining van de compliance geen rol speelt. Wel wijzen deze 
onderzoekers op de mogelijkheid dat blokkering van longdelen een 
verkleining van de compliance kan geven. 

B2. Longfibrose 

Bij longfibrose bestaat een sterke daling van de compliance di·e 
niet correleert met de omvang van de diff us-iestoornis, maar wel met 
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de TC daling (WEST en ALEXANDER 1959; LYONS 1958). Door 
WEST en ALEXANDER worden nog twee verschijnselen genoemd, die 
typisch zouden zijn voor longfibrose: 1. Aan het eind van de exspi
ratie heerst hij fibrose een positieve druk in de thoraxholte, terwijl 
bij hun normale controles een gemiddelde negatieve druk van 2,5 cm 
H20 werd gevonden. 2. Aan het eind van een maximale inspiratie 
heerst bij longfibrose een sterk negatieve druk in de thoraxholte. 
Volgens de schrijvers is dus de kracht van de ademspieren onver-

Volume 
(liters) 5 

3 

-10  - 30 

O = FRC niveau 
- = RV niveau 

t = einde inspiratie 

longfibrose 

-so 

Fig. 8 

druk (cm. H�O) 

minderd, maar bereikt de long al snel de grenzen van zijn rekbaar
heid. Een vergelijking van de compliancecurves van een fibrose
patiënt, een emphyseempatiënt en een normaal individu zoals die in 
het artikel van WEST en ALEXANDER wordt afgebeeld, is weergegeven 
in fig. 8. 

B3. Atelectase 

DALE en RAHN (1956) vonden bij honden een toeneming van de 
totale unilaterale compliance (d.w.z. van één long + thoraxwand), 
wanneer de andere long werd afgesloten. De compliance van de niet 
afgesloten long zèlf bleek niet te veranderen. Ook toonden zij aan, 
dat de toeneming van de compliance afhankelijk is van de hoeveel
heid lucht die in de afgesloten long achteriblijft. Deze toeneming van 
de totale unilaterale compliance werd verkfaard door een ver
hoogde bewegingsmogelijkheid van het mediastinum, omdat door 
de atelectase van de contralaterale long de adembewegingen van die 
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tihoraxwand rechtstreeks op het mediastinum worden overgebracht. 
Schrijvers toonden op deze wijze aan dat de momentane stijging van 
het ademvolume, die op het moment van afsluiting van de ene long 
bij de andere long optreedt, het gevolg is van deze verhoogde com
pliance. Deze vergroting van de compliance is zelf weer een gevolg 
van de toegenomen bewegingsmogelijkheid van het mediastinum. 

B4. Thoracotomie 

FRANK, SIEBENS, NEWMAN (1959) vonden hij een ongecompliceerd 
postoperatief verloop een correlatie tussen het aantal gereseceerde seg
menten enerzijds en de daling van compliance en VC anderzijds. Deze 
onderzoekers wijzen op ide betekenis van de verthouding FRC/trans
pulmonale druk op FRC niveau. In 12  van de 14 gevallen werd 
postoperatief namelijk een daling van de waarde van dit quotiënt 
gezien. Omdat postoperatief bij eenzelfde FRC een sterker negatieve 
druk wordt gevonden, kan dit betekenen dat een zodanige rekkings
toestand van het resterende longweefsel bestaat als overeenkomt met 
het voor de operatie bij diezelfde druk behorende volume, tenminste 
wanneer men aanneemt dat de mechanische eigenschappen van het 
resterende longweefsel niet zijn veranderd. Hier volgt een voorbeeld: 
Verondersteld wordt, dat postoperatief bij een FRC van a ml. een 
negatieve druk p behoort en dat bij deze zelfde transpulmonale druk 
praeoperatief een volume van b ml behoorde (b > a). Er bestaat 
postoperatief dan een verhoogde mate van rekking van het long
weefsel op FRC niveau, overeenkomend met een volumetoename van 
b-a ml. GLIEDMAN c.s. {1958) vonden eveneens bij resectie van lucht
houdend weefsel een daling van de compliance, terwijl resectie van 
comprimerend weefsel (b.v. pleuraschwarte) een stijging van de com
pliance tengevolge had. 

BS. Hartziekten 

Bij longoedeem treedt een verkleining op van de compliance. 
SHARP c.s. (1958) wijzen op de grote betekenis, ,die de oppervlakte
spannig bij ,het ontstaan van compliancevermindering zou kunnen 
hebben. Deze onderzoekers stellen zich voor dat het oedeemvocht 
dat eenzelfde oppervlaktespanning blijkt te hebben als de alveolaire 
grenslaag a.h.w. een compartiment van de oorspronkelijke alveoli 
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Fig. 9 

normale situatie 

situatie bij longoedeem 

afgrenst (fig. 9). Dit heeft een aanmerkelijke verkleining van de 
compliance tengevolge, omdat deze per unit evenredig is met de 4e 
macht van de straal: 

V ·= -nr3 

2 T -
r 

V 2 .11:r• 
- = C = 

3 T 

Pas wanneer de wanden van het afgegrensde compartiment wor
den doorbroken wordt de compliance weer normaal. Aan het .begin 
van de inspiratie zal dus de compliance klein zijn maar bij verdere 
volumetoeneming groter worden. De schrijvers nemen dan ook een 
alineair verloop van de compliancelijn aan (ziie fig. 10). 

Volume 

compliancelijn 

Fig. 10 

HAMMOND (1957) vond bij chronisch cor pulmonale een verkleining 
van -de compliance. Bij decompensatie trad een verdere daling in. 
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Werd de decompensatie behandeld dan steeg de compliance. Deze 
onderzoeker wijst op een verband tusen de mate waar in de com
pliance onder invloed van de behandeling stijgt en de prognose. 
FRANK, LYoNs, SrnBENs, NEALONS (1959) en SAXTON, RABINOWITZ, 
DEXTER, HAYNES (1956) konden geen correlatie aantonen tussen de 
.::ompliancevermindering en de drukverhoging in de arteria pulmo
nalis. Wel bestond een correlatie tussen de verkleining van de VC en 
die van de compliance. Per liter VC verkleining verminderde de com
pliance met 0,037 L per cmH2O. BROWN, FRY, EBERT (1954) toonden 
aan, dat de correlatie tussen de elastance en de reciproque van de VC 
blijft bestaan bij verhoging van de druk in de arteria pulmonalis. 
MARSHALL c.s. (1954) vonden bij patiënten met mitraalstenose een 
normale elastance in rust, maar terwijl bij normalen de elastance 
tijdens inspanning kleiner bleek te worden, werd bij deze patiiënten 
een groter worden van de elastance gezien. 

§ 3 De visceuze eigenschappen 

In dit gedeelte zullen worden besproken: I. De stromingsweerstand. 
II. De visceuze weefselweerstand. III. De hysterese. IV. Factoren 
die invloed hebben op de visceuze eigenschappen van de long. 

I. De stromingsweerstand 

De theorie van de stroming van het gas in de luchtwegen is uit
voerig uiteengezet in publicaties van RoHRER 1927, GAENSLER c.s. 
1952, DEKKER 1958, DEKKER en VAN VOLLENHOVE 1960. Hier volgt 
een kort overzicht van de tot dusverre verkregen inzichten. Tot een 
bepaalde stroomsnelheid (V Krit) is de stroming laminair en gedraagt 
zich volgens de wet van PmsEUILLE, zodat het verband tussen het 
drukverval 1:::.. P en de stroomsnefüeid V als volgt is weer te geven: 

128 171 
!:::.. P = - V 

� d4 
(1) 

'1 = de viscositeit van het stromende medium; l = de lengte van 
de buis waarin de stroming plaats vindt, en <l = de doorsnede van 
de buis. Wanneer de stroomsnelheid de kritische snelheid overschrijdt, 
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gaat de stroming turbulentie vertonen. In dat geval geldt de wet 
van P01sEUILLE niet, maar bestaat de volgende relatie : 

s i l e  
V2 

n d5 
(2) 

Hier is À = de weerstandscoëfficiënt en e = de dichtheid van 
het stromende medium. 

De overgang van laminaire in turbulente stroming (VKrit) treedt 
op als het zgn. getal van REYNOLDS de waarde tweeduizend over
schrijdt. Het getal van REYNOLDS (Re) is een dimensieloos getal dat 
evenredig is met de dichtheid van het gas en de stroomsnelheid en 
omgekeerd evenredig met de viscositeit en de doorsnede van de buis: 

Re = 4 V e 

n d 7J 
(3) 

De kritische snelheid is de stroomsnelheid behorend bij de waarde 
2000 van het getal van Reynolds : 

(4) 

De verhouding 1Jle staat bekend als de kinematische viscositeit (v). 
Uit (4) volgt dat als van twee media de kinematische viscositeiten 
aan elkaar gelijk zijn, de kritische snelheden ook gelijk moeten zijn, 
daar voor elk medium de kritische waarde van het getal van REY
NOLDS dezelfde is. Wanneer de kinematische viscositeiten niet gelijk 
zijn bestaat de volgende relatie tussen de kritische snelheden van de 
media a en b: 

• l'a V VKrit a = - Krlt b 

"'b 
(5) 

Hierin ZlJn va en vb de kinematische viscositeiten van de twee 
media. 

De weerstandscoëfficiënt À is bij gladwandige buizen afhankelijk 
van het getal van REYNOLDS: 

4 

À1tad = 0,3164 Yl/Re (6) 

bij ruwwandige buizen daarentegen van de mate van ruwheid (K) 
en niet van het getal van REYNOLDS: 
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1 
Ä.ruw = 

{1,74 + 2Jog d/2K)2) 
(7) 

Omdat luchtwegen als ruwwandige buizen zijn te beschouwen geldt 
voor deze de onder (7) aangegeven relatie. 

Volgens berekeningen van DEKKER (1958) kan bij de verhoudin
gen, zoals die in de ademwegen van een normaal inaividu voorkomen, 
turbulentie optreden tot in de bronchi van de 6e orde, maar dit slechts 
bij extreem hoge stroomsnelheden in de trachea. Bij rustademhaling 
komen slechts in de trachea turbulente stromingen voor. In de bron
chloli waarvan de doorsnede ± 1 mm bedraagt, komt tut1bulentie 
niet voor, ook niet wanneer de doorsnede tot de helft zou worden 
gereduceerd. De kritische snelheid voor de trachea bedraagt volgens 
berekeningen van GAENSLER 485 ml/sec en volgens VAN DER HELD 
558 ml/sec. Uit de proeven van DEKKER en VAN VoLLENHOVE (1960) 
is gebleken dat de kritische sne1'heid in de trachea 161 ml per sec be
draagt voor de inspiratie en 1 38 ml per seconde voor de exspiratie. 
Het verschil met de uitkomsten van eerstgenoemde berekeningen 
vindt z'n verklaring in het feit dat bij deze berekeningen de invloed 
van de glottis tijdens de inspiratie en de invloed van het met elkaar 
in botsing komen van de gasstromen uit de linker en rechter hoofd
bronchus tijdens de eX'spiratie, niet in aanmerking zijn genomen. 
De overgang van laminair in turbulent wordt namelijk niet allèèn 
bepaald door de kritische snelheid. Er zijn omstandigheden waar
onder de overgang van laminaire in tut1bulente stroming bij een la
gere dan de kritische stroomsnelheid plaats vindt. Deze omstandig
heden zijn onder meer: vernauwingen, verwijdingen, bochten, ver
takkingen in het stroomgebied. De turbulentie gaat weer over in een 
laminaire stroming wanneer de betreffende oorzakelijke omstandig
heid is gepasseerd. 

Slechts in de tradhea zijn gedurende de rustademhaling de stro
mingen turbulent. Daar volgens berekeningen van RoHRER 1927 en 
STtITZ (geciteerd door Dekker) het overgrote deel (volgens RoHRER 
zelfs 90 0/o) van de ,bronchiale weerstand is gelocaliseerd in lucht
wegen, met een -doorsnede kleiner dan 3 mm, waarin de stroming 
laminair is, speelt de verhouding turbulent/laminair van de stroming 
in de luchtwegen, met betrekking tot de stromingsweerstand een 
betrekkelijk kleine rol. 
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Het totale drukverval (tussen alveoli en mond) nodig voor een 
stroomsnelheid van V L/sec ziet men veelal als volgt uitgedrukt: 

128 'f/ 1 
Hier in worden, K1 = --

n d' 
8 2 1 e 

en K,i = --- als constanten be
n d5 

schouwd. K1 en K2 zijn evenwel niet constant gedurende een adem
cyclus omdat de bronchusdoorsnede vooral tijdens de exspiratie 
nogal sterk verandert. Het niet constant zijn van K1 en K2 blijkt 
uit de bevindingen van VoN NEERGAARD en WIRZ (1927), BAYLISS 
en RoBERTSON (1939), MEAO en WHITTENBERGER (1952). Deze on
derzoekers namen waar, dat de weerstand per eenheid stroomsnel
heid gedurende het tweede deel van de exspiratie groter is dan ge
durende het eerste deel. De variabiliteit van K1 en K2 is een bezwaar 
tegen het gebruik van 6 P/V als maat voor de visceuze weerstand 
in de luchtwegen. (6 P/V = K1 + K,i V). Een ander bezwaar is nog 
dat 6 P/V afhankelijk is van de stroomsnelheid, tijdens de bepaling, 
zoals is af te leiden uit de relatie: 6 P/V = K1 + K2 V. 

II. De visceuze weefselweerstand 

Bij de bepaling van de visceuze weefselweerstand kan van drie 
principes worden uitgegaan. 

1. Omdat de visceuze weefselweerstand onafhankelijk is van de 
dichtheid en viscositeit van het geademde gas kunnen de visceuze 
weefselweerstand en de stromingsweerstand worden gedifferentiëerd 
door achtereenvolgens gassen met verschillende eigenschappen te 
laten ademen {BAYLISS en ROBERTSON 1959; DEAN en VISSCHER 1946 
FRY, EBERT, STEAD, BROWN 1954). 

MclLLROY, ME.An, SELVERSTONE, RADFORD 1955 heb'ben er op ge
wezen, dat het van belang is dat de verhoudingen turibulent/laminair 
van de stromingen van de twee gassen aan elkaar gelijk zijn. De 
dichtheid en de viscositeit veranderen dan met dezelfde factor. Dit 
is alleen dan het geval wanneer àe kinematische viscositeiten van de 
te ademen gassen gelijk zijn. De bepaling geschiedt nu als volgt: 
Volgens een hier niet nader te bespreken methode wordt een curve 
verkregen van de relatie: stroomsnelheid - totale visceuze weerstand 
(het niet elastische deel van de oesophagusdruk). Gesteld dat de totale 
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visceuze weerstand bij een bepaalde stroomsnelheid van lucht P1ucbt 
is en voor een gas met gelijke kinematische viscositeit, maar met een 
viscositeit en dichtheid die beide de helft van die van lucht zijn, 
P gas, dan geldt: P1ucht = visceuze weefselweerstand + stromings
weerstand (lucht) en P gas = visceuze weefsel weerstand + ¼ stro
mingsweerstand (lucht). De visceuze weefsel weerstand is dan 
2 (P gas - 1/2 Piucbt)• 

MclLLROY c.s. (1955) vonden dat de visceuze weefselweerstand 
30-40 °/o bedraagt van de totale v,isceuze weerstand. FRY, EBERT, 
STEAo en BROWN (1954) vonden daarentegen dat het aandeel van 
de visceuze weefselweerstand is te verwaarlozen. 

2. Het drukverval tussen alveoli en mond wordt alleen bepaald 
door de stromingsweerstand, terwijl de visceuze component van 
de intrathoracale druk (oesophagusdruk) bovendien nog wordt be
paald door de visceuze weefselweerstand. Als beide afzonderlijk te 
meten zijn dan is uit het verschil de visceuze weefselweerstand per 
liter per seconde te berekenen. MARsHALL en DUBoIS 1956 kwamen 
via de door hen gebruikte body-plethysmograafmethode tot een aan
deel van de visceuze weefselweerstand in de totale visceuze weer
stand van 1/6. 

3. Deze methode maakt gebruik van de interruptie techniek. Na 
een plotselinge onderbreking ·bij de mond van de gasstroom, tijdens 
in- of uitademing, treedt een evenwicht in tussen de alveolaire druk 
en de monddruk. Het blijkt dat na deze onderbreking, bewegingen 
van de thoraxwand geen invloed meer uitoefenen op het ontstane 
evenwicht. De kracht die op het moment van de af sluiting wordt 
uitgeoefend om zowel de niet elastische luchtwegweerstand als de 
niet-elastische weefselweerstand te overwinnen wordt na de afslui
ting omgezet in druk in de long. Het is gebleken dat de door de in
terruptie techniek gemeten totale niet-elastische weerstand niet ver
schilt van die door middel van de oesophagusdruk gemeten (SLAGTER 
en HEEMSTRA 1955). VAN DER ROEST (K.N.C.V. vergadering 1959) 
verkreeg door een verbetering van de registratie van de oesophagus
druk, waarden voor de niet-elastische weefselweerstand die over
eenkomen met die verkregen door MARsHALL en DUB01s (1956). 
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111. De hysterese 

De niet-elastische component van de intrathoracale druk kan op 
twee manieren worden verkregen: 1 .  Men kan een met het volume 
recht evenredige waarde aftrekken van de totale intrathoracale druk 
(MEAD en WHITTENBERGER 1952; Me llLROY c.s. 1955; MARSHALL en 
DUBOIS 1956); 2. van de totale intrathoracale druk kan een druk 
worden afgetrokken die gelijk aan nul wordt, wanneer er geen 
stroming meer is (FRY c.s. 1954 ). Deze af te trekken druk is dan een 
maat voor de totale visceuze weerstand. 

Met deze methoden worden evenwel niet dezelfde grootheden 
gemeten. Met de eerste mthode meet men namelijk als totale vis
ceuze weerstand, behalve de visceuze weerstand, ook nog de hysterese 
terwijl dit bij de tweede methode niet het geval is. Bovenstaande is 
te verduidelijken door middel van een volumedruk-diagram waarbij 
de totale intrathoracale druk tijdens een gehele ademcyclus uitgezet 
is tegen het volume (füguur 11). Volgens de onder 2 genoemde 
methode kunnen de visceuze weerstanden worden afgetrokken. Men 
krijgt dan binnen de eerste figuur een tweede, smallere, lus: 

inspiratie 

o - A 
Fig. 11  

Volume 

exspiratie 

+ FRC niveau 

A-B venbindt de punten van phase-overgang waar de stroom
snelheid nihil is zodat alleen elastische eigenschappen een rol spelen. 
De helling van AB is afhankelijk van de compliance. De stippellijn 
verbindt de interruptiepunten en het door de binnenste lus omgeven 
gedeelte van de figuur is een maat voor de hysteresis. Uit de figuur 
valt af te lezen dat volgens de eerste metihode x-z, terwijl volgens 
de tweede methode alleen x-y als totale visceuze weerstand wordt 
gemeten. 
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Hysterese is een verschijnsel dat onder statische omstandigheden 
voorkomt. Onder deze omstandigheden heeft de snelheid waarmee 
de volumeverandering plaats vindt geen invloed. Het blijkt dan dat 
er voor het handhaven van dezelfde rekkingsgraad tijdens de exspi
ratie een kleinere negatieve druk nodig is dan tijdens de inspiratie. 
Het betreft hier dus een accommodatie-effect (DEAN en VISSCHER 
1 946). Over de rol die de oppervlaktespanning bij het ontstaan van 
de hysterese speelt wer<l boven reeds het een en ander medegedeeld 
(§ 2, sub AS). 

De visceuze ademarbeid wordt gemeten door bepaling van het 
oppervlak van de ademlus. Dit oppervlak wordt dus behalve door 
de  visceuze weefselweerstand en de stromingsweerstand bovendien 
nog bepaald door de hysterese. 

IV. Factoren die invloed hebben op de visceuze eigenschappen van 
de long 

1 .  Leeftijd 

FRANK, MEAD, FERRIS (1957); PIERCE en EBERT (1958) vonden 
bij het grootste deel van hun oudere proef personen geen duidelijke 
verschillen in visceuze weerstand ten opzichte van een groep jongere 
individuen. Wel vonden FRANK c.s. bij een aantal van hun oudere 
proefpersonen een resistance hoger dan 3 cm H2O/Jsec en het was 
ook deze groep die een duidelijke frequentie afhankelijkheid vah 
de compliance vertoonde. CooK, SuTHERLAND c.s. 1959 stelden vast 
dat de resistance (f::,P/V) van neonati 15 x die van volwassenen be
draagt, dit is aanmerkelijk hoger dan met de afmetingen van de 
longen overeen zou komen. 

2. Longvolume, lichaamslengte 

Op grond van de sterke afhankelijkheid van visceuze weerstand 
(per eenheid van stroomsnelheid) van de bronchusdoorsnede, zoals 
blijkt uit de formules voor K1 en K2 (zie onder I), zal een zekere 
negatieve correlatie tussen longvolume of lichaamslengte en de vis
ceuze weerstand in de lijn der verwachtingen liggen. Deze negatieve 
correlatie is evenwel niet duidelijk aangetoond. Zo vonden EHRNER 
en N1ssEL 1959 een correlatiecoëfficient van -0,44 tussen lengte 
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en resistance en CooK, HELLIESON, AGATHON 1958 konden geen 
regressie aantonen. Wel stelden deze onderzoekers vast dat klei
nere mensen over het algemeen een grotere visceuze weerstand 
blijken te hebben dan grotere individuen. Zoals reeds eerder werd 
vermeld vonden CooK en SUTHERLAND bij neonati een resistance 
die 15 x die van volwassenen bedroeg. 

3. De rekkingstoestand van de long 

Gedurende een ademcyclus verandert de doorsnede van de bron
chiaalboom. Vooral tijdens het laatste deel van de uitademing neemt 
de doorsnede sterk af. Zoals uit de formule voor K1 en K2 (zie pag. 
21). blijkt, zal bij een verkleining van de bronchusdoorsnede de 
grootte van deze constanten sterk toenemen. Dit is inderdaad door 
verschillende onderzoekers vastgesteld (VoN NEERGAARD en Wmz 
1927; BAYLISS en RoBERTSON 1939). MEAD en WHITTENBERGER (1952) 
vonden dat gedurende het tweede deel van de exspiratie een aan
merkelijk hogere visceuze weerstand bestaat dan gedurende de rest 
van de ademhaling. 

4. De invloed van verschillende long- en hart aandoeningen op de 
visceuze eigenschappen van de long 

a. Emphysema pulmonum en asthma bronchiale 

Bij deze aandoeningen bestaat een verhoging van de stromingsweer
stand in de longen zowel tijdens inspiratie als tijdens exspiratie 
(CHERNIACK 1956; MEAD, LINDGREN, WHITTENBERGER 1955; FRY, 
EBERT, STEAD, BRoWN 1954; ATTINGER, GoLDSTEIN, SEGAL 1956). 
De ,toeneming betreft zowel de laminaire als de turbulente stromings
weerstand (CHERNIACK 1956, FRY c.s. 1954). De sterkste toeneming 
treedt op tijdens de exspiratie en is waarschijnlijk het gevolg van 
een bronchusvernauwing tengevolge van het zogenaamde "check
-valve" of "hall valve" mechanisme (DAYMAN 1951; CAMPBELL 1957; 
ATTINGER, GoLDSTEIN, SEGAL 1956). Door de verhoogde stromings
weerstand treedt tijdens het exspirium een positieve intrathoracale 
druk op, die een positieve alveolair druk tengevolge heeft. De po
sitieve druk in de alveoli zal compressie van de kleine bronchioli 
veroorzaken, wanneer het verschil tussen intra-alveolaire en intra
bronchiale druk groter wordt ·dan de som van de compressie ver-
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hinderende krachten. Een compressie wordt volgens DEKKER (1958) 
door de volgende factoren tegengewerkt: 1.  de veerkrMht van de 
bronchuswand, 2. de radiair verwijdende kracht, die uitgaat van 
het in ontplooiing gehouden longweefsel. Deze kracht is groter naar
mate de long verder is ontplooid. 

In een vergelijking kan dit als volgt worden weergegeven 

Pa1v - P1ntrabrooch = P"eer + Prad 
Palv.

l Pveer : 
Î + P,ad, 

stroomrichting--t lPintrabronch extra-puim. ged. v. d.  luchtwegen 

ÎlPveer : 
p 

1 
Palv. + rad l 

Fig. 12 

(1 )  

Het desbetreffende schema volgens ATTINGER, GoLDSTEIN en 
SEGAL (1956) wordt hier in gewijzigde vorm weergegeven (fig. 12). 

P alv, P veer en P rad zijn over het gehele verloop van de bronchiaal
boom als constant te beschouwen, althans wat het intrapulmonale 
gedeelte betreft. De intrabronchiale druk neemt naar proximaal af. 
Dit verval (.6 P) is, zoals reeds eerder vermeld- uit te drukken in 
de volgende relatie: 

(2) 

De intrabronchiale druk op een bepaald punt in de bronchiaal
boom is als volgt schematisch voor te stellen: 

waarin 
P alv·-6 P = P1nuabrooch• 

Palv• = PT + Pe1L 

(3) 

(4) 

PT = intrathoracale druk en P elL = retractiekracht van de long. 
Als gevolg van het feit dat het drukverval .6 P toeneemt met de 
stroomsnelheid zal het verschil tussen P alv en Pintrabronch ook toe
nemen bij stijging van de intrathoracale druk, tot dit verschil groter 
wordt dan Pveer + P,ad (5); vergelijk ( 1 ). 

Op dit moment heeft dus de stroomsnelheid een maximale waarde 
bereikt daar verdere stijging van de intrathoracale druk een ver
kleining van de stroomsnelheid tengevolge heeft. (CAMPBELL 1957). 
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De vernauwing zal het eerst daar optreden waar het drukverval  
het grootst is, dus na een stenose. De intrathoracale druk waarbij 
de stroomsnelheid maximaal zal zijn, is afhankelijk van de plaats 
van de stenose en de eigenschappen (P.uer en Pr&d) van de bronchus 
direct proximaal van de stenose. Op grond van de bevinding dat 
deze intrathoracale druk bij asthma groter is dan bij emphyseem 
komt CAMPBELL tot de conclusie dat de stenose bij asthma in een 
bronchus met kraakbenige wand, bij emphyseem en in een niet door 
kraakbeen gesteunde hronchus moet zijn gelocaliseerd. HYATI, SCHIL
DER, FRY (1958), WOLDRING en BURGER (1960) vervaardigden vo
lume-flow curves van een maximaal snelle uitademing (seconde ca
paciteit). Het blijkt dat het laatste deel van deze curves een voor elk 
indiv,idu constant verloop heeft. Op grond van theoretische overwe
gingen komen de eerste onderzoekers tot de conclusie dat dit laatste 
deel alleen door eigenschappen van de kleine bronchi wordt bepaald. 
Het eerste deel wordt m�e bepaald door eigenschappen van de bo
venste luchtwegen en door de kracht die de proefpersoon kan uit
kan uitoefenen. De vorm van een dergelijke curve is als volgt: 
(fig. 13). 

flow 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

normaêtf 

2 emphvseem 

--+-..:;;..--=::;;;... ____ ...__.•_ Velum& 

Fig. 13 

Het blijkt dat de maximale stroomsnelheid kleiner wordt naar
mate de graad van rekking van de long afneemt. Dit is ook af te 
leiden uit (1) daar �mmers P rad afneemt naarmate het volume ver
kleint. De curve voor emphyseempatiënten (curve 2) geeft aan dat 
de maximale stroomsnelheid bij dergelijke patiënten veel lager is dan 
bij normalen. Bij de bepaling van de maximale intrathoracale druk, 
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zoals die door CAMPBELL is bedoeld moet het ademniveau in aanmer
king worden genomen. CAMPBELL bepaalde de maximale intrathora
cale druk op FRC niveau en op VC-niveau. WoLDRING (1960) en 
BURGER (1960) hebben de volume-flow curves van de maximale ex
spiraniessnelheid nader kwantitatief geanalyseerd. Op het verband 
tussen stroomsnelheid ,intrathoracale druk en longvolume wordt ver
der ingegaan in artikelen van FRY (1959); FRY en HYATT (1960) 
HYATT (1961). 

De visceuze weefselweerstand hlijft normaal bij emphyseempa
tiënten. Bij asthma kan evenwel een vergroting van de visceuze 
weefselweerstand bestaan (MARSHALL, DuBOIS 1956). 

b. longfibrose 

WEST en ALEXANDER (1959) vonden bij patiënten met longfibrose 
een normale visceuze arbeid. MARSHALL en DuBOIS (1956) vonden 
dat de visceuze weefselweerstand bij fibrose groter is dan normaal. 

c. hartaandoeningen 

Bij patiënten met longoedeem bestaat een verhoogde visceuze weer
stand (SHARP c.s. 1958). Deze vergrote visceuze weerstand is vooral 
duidelijk aan het begin van de inspiratie. Omdat deze onderzoekers 
de resistance door aftrekking van een met het volume evenredige druk 
van de totale intrathoracale druk verkregen, is het niet uitgesloten dat 
de sterk verhoogde resistance aan het begin van de inspiratie be
rust op een alineair verloop van de compliance-lijn. Genoemde 
onderzoekers houden dit voor waarschijnlijk. Maar ook als dit het 
geval zou zijn dan bestaat toch nog gedurende de gehele ademcyclus 
een verhoogde resistance die afneemt wanneer de aandoening ver
betert. BRoWN, FRY, EBERT 1954 vinden ook een verhoogde resis
tance bij patiënten met longoedeem. Deze onderzoekers geven als 
mogelijke verklaring: 1. Oedeem van de bronchuswand. 2. Inter
mitterende afsluiting van de bronchioli door vocht. De toeneming 
van visceuze weerstand berust volgens hen niet op een verhoging 
van de visceuze weefselweerstand. Volgens CttERNIAK 1956 wordt 
de visceuze luchtwegweerstand bij emphyseempatiënten groter 
wanneer zich een rechtsdecompensatie ontwikkelt. 
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§ 4. De ademarbeid 

Literatuuroverzichten worden gegeven door ÜTIS (1954) en 
DONLEBEN {1959). 

De voor de ademhaling benodigde arbeid kan op twee manieren 
worden gemeten : 1. Door meting van het zuurstofverbruik, be
nodigd voor de ademhaling. 2. Door meting van de mechanische 
arbeid benodigd voor de adembewegingen van de longen of van 
longen en thoraxwand samen. 
1. Het principe van de bepalingen van het zuurstofverbruik is 
als volgt : het zuurstofverbruik wordt bepaald bij verschillende 
graden van hyperventilatie; via extrapolatie is dan het zuurstof
verbruik benodigd voor rustademhaling te bepalen. Het zuurstof
verbruik wordt doorgaans aangegeven per liter ventilatie per mi
nuut. Enkele waarden worden hier vermeld : LILJESTRAND (geci
teerd door Ons 1954) 0,5 - 1 ml zuurstof per liter ventilatie, 
CHERNIACK {1959) 2 ml zuurstof per liter ventilatie. De door de 
verschillende onderzoekers gevonden waarden lopen nogal uiteen. 
Dit wordt door RA.NOS en ARJANA (1956) aan de volgende factoren 
toegeschreven : a. onvoldoende controle op andere zuurstof ver-

bruikende processen; b. gebruik van grote proefdieren, want bij 
deze dieren is het aandeel van de ademarbeid in verhouding tot het 
totale zuurstofverbruik klein; c. gebruik van een ongeschikte 
eenheid nl. de ventilatie, want de verrichte arbeid per eenheid van 
ventilatie is afhankelijk van de frequentie en diepte waarmee ge
ademd wordt. Deze onderzoekers gebruiken daarom de electrische 
activiteit van het diaphragma als maat voor de ademarbeid. 
De efficiëntie van de ademhaling, d.w.z. de verhouding tussen de 
voor de ademhaling benodigde mechanische arbeid en de calorische 
waarde van de daarvoor benodigde zuurstof is als volgt te bepa
len: a. door bepaling van het extra zuurstofverbruik bij voorscha
keling van een weerstand ter overwinning waarvan, een bekende 
hoeveelheid arbeid moet worden verricht (CHERNIACK 1959); b. door 
gelijktijdige bepaling van de mechanische arbeid, benodigd voor de 
voor de adernbewegingen van longen en tihoraxwand. LILJESTRAND 
vond een ef ficientie van de ademhaling van 3-7 0/o, terwijl de door 
CHERNIACK vastgestelde gemiddelde waarde 8.58 0/o bedroeg. De 
efficiëntie van de ademhaling van emphyseem-patiënten is aanrner-
1..elijk lager (1,3 0/o) zodat, ondanks het feit dat het zuurstofverbruik 
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per liter ventilatie aanmerkelijk verhoogd is (> 5 ml), de ver
richte mechanische ademarbeid nog tbeneden die van normalen blijft 
(resp. 17,4 gram cm/ml en 22,7 gram cmÏml) (CHERNIACK 1959). Het 
zuurstofverbruik van de ademhaling per liter ventilatie neemt toe, 
naarmate de ventilatie toeneemt; -de zuurstofopname per liter vencila
tie blijft evenwel dezelfde, zodat bij toenemende ventilatie de adem
haling een steeds groter aandeel in het totale zuurstof verbruik krijgt. 
Hieruit valt af te leiden dat er een bepaalde optimum ventilatie zal 
bestaan bij overschrijding waarvan, de hoeveelheiêi zuurstof die voor 
andere lichaamsfuncties ter beschikking komt niet zal toenemen. 
Deze ventilatie werd door Ros1ER en BilHLMANN (1959) bij een aan
tal sportlieden bepaald op 140 L/minuut. Bij patiënten die een hoger 
dan normale arbeid voor hun ademhaling moeten verrichten zal deze 
optimumwaarde veel lager liggen. RosIER c.s. vonden bij een em
physeempatiënten een waarde van 40 L/minuut. Zo kan ook een ven
tilatie worden gevonden bij overschrijding waarvan, de CO2 uit
wassing niet meer zal toenemen, deze bedraagt voor normalen 60-70 
L/minuut (RILEY 1954 ). 

2. De totale mechanische arbeid benodigd voor de ademhaling be
staat uit: 1. de mechanische arbeid voor de adembewegingen van de 
thoraxwand, 2. de mechanische arbeid voor de adembewegingen van 
de longen. Beide vormen van mechanische aribeid bestaan uit een vis
ceuze component en een elastische component. Omdat er weinig 
bekend is over de mechanische arbeid benodigd voor de adembewe
gingen van de thoraxwand zal in het nu volgende alleen worden in
gegaan op de mechanische arbeid benodigd voor de adembewegingen 
van de longen. Deze kan op de volgende wijze worden bepaald.: 
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1. Met gebruikmaking van het volume-druk-diagram (fig. 14) .  
A = einde van een normale exspiratie. 
C = einde van een normale inspiratie. 

De lijn AC verbindt de punten van phase-overgang en de sinus 
van de hoek die deze lijn met de horizontale vormt, is de compliance. 
De lus AOCE stelt het volume-druk-diagram van een volledige 
ademcyclus voor, waarvan AOC het inspiratore gedeelte en CEA 
het exspiratore gedeelte. Het oppervlak van de driehoek ABC is 
een maat voor de arbeid tegen de elastische weerstand, tijdens de in
spiratie. Deze arbeid is op het punt C als potentiële arbeid aanwe
zig. Oppervlak COA is de arbeid tegen visceuze weerstanden gedu
rende de inspiracie. Het oppervlak BCOA stelt de totale arbeid tij
dens de inspiratie voor. Het oppervlak van CEA is een maat voor de 
arbeid benodigd voor de overwinning van •de visceuze weerstanden 
tijdens de exspiratie. De exspiratie is pa:ssief als CEA de gren
zen van de driehoek CBA niet overschrijdt, want het oppervlak van 
deze driehoek is een maat voor de tijdens de inspiratie ontstane po
tentiële arbeid. In het geval van CYA vindt het gedeelte XY A actief 
plaats. (Me lLLROY, ELDRIDGE 1956). 

2. Zonder van het volume-druk-diagram gebruik te maken 

Door Ons, FENN en RAHN {1950) is de volgende formule opge
steld voor de mechanische arbeid per minuut (W) tijdens een adem
cyclus waarvan de exspiratie passief plaats vindt : 

W = a V,./f + b V! + C V3 (1) 

Hierin is V = ventilatie per minuut, a = elastance, f = adem
frequentie, b en c constanten voor niet elastische weerstanden bij de 
beweging van lucht of longweefsel. Bij een actieve exspiratie geldt 
de volgende relatie: 

W = 2 (b V2 + c VS) (2) 

Wanneer V = Vniv + f Vn, wordt door substitutie in (1) de vol
gende betrekking verkregen: 

W = a[(VA2/f) + 2 'hVn + f Vn2] + b[V., + fVn]2 +c[VA+f Vn]3 

{3) 
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Hierin is VA = de alveolaire ventilatie en V0 = het volume van de 
dode ruimte. 

Uit deze relatie volgt, dat voor de niet-elastische weerstanden bij 
eenzelfde alveolaire ventilatie de benodigde arbeid groter zal zijn 
naarmate de ademfrequentie toeneemt. Voor de elastische weer
standen is een optimum ademfrequentie aan te wijzen waarbij de 
benodigde arbeid het kleinste is bij een bepaalde alveolaire ventila
tie. De optimumfrequentie bestaat als VA = f V0• 

CHRISTIE (1953); MclLLROY, MARSHALL, CHRISTIE (1954) hebben 
het bestaan van een optimale frequentie proefondervindelijk aan
getoond, zowel voor mensen met een normale longfunctie als voor 
patiënten met een gestoorde long- of hartfunctie zoals emphyseem
patiënten en patiënten met longoedeem. Op de door deze onder
zoekers gevolgde bewijsvoering is evenwel door DoNLEBEN (1959) 
gefundeerde kritiek geleverd. 

MclLLROY en ELDRIDGE (1956) stelden eenvoudige formules op 
waardoor het mogelijk is de ademarbeid voor de longen uit de 
oesophagusdrukcurve, waarin tijd en phaseovergang gemarkeerd 
zijn, en het adem-minuut-volume te berekenen. 
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Hoofdstuk II 

METHODIEK 

§ t. Apparatuur 

Bij het onderzoek naar de mechanische eigenschappen van de long 
is gebruik gemaakt van een apparatuur, waarmee het drukverschil 
oesophagus-mondhdlte wordt geregistreerd tegen het volume: een z.g. 
volume-druk recorder. De gebruikte apparaten zijn een volume-druk 
recorder SH 57 .en een spirograaf D112R (fabrikaat: LooE). Een 
schematisch overzicht van de apparatuur wordt gegeven in fig. 15. 

Aangezien de voor- en nadelen van deze apparatuur uitvoerig zijn 
gepubliceerd door DoNLEBEN (1959) wordt hier volstaan met enkele 
korte mededelingen: 

1. De volume veranderingen van spirograaf D52R worden mecha
nisch overgebracht naar de volume-druk recorder door middel van 
een koord. Hierdoor wordt de spiegelgalvanometer in deze recorder 
in verticale richting bewogen. De verkregen registraties zijn zodanig, 
dat hij inspiratie het lichtpunt naar boven beweegt en bij exspiratie 
naar beneden. Door DoNLEBEN en DEPARES (1960) is meegedeeld, 
dat de spirograaf betrouwbare volume registraties geeft tot adem
frequenties van 75 per minuut. Door middel van pulleys met ver
schillende diameters kan de volume-uitslag van de volume-druk re
corder worden veranaerd: 1 cm op het registratiepapier komt over
een met resp. 0,245, 0,340 of 0,700 liter volumeverandering. 

2. De geregistreerde druk is de differentiaaldruk oesophagus
mondholte. De drukveranderingen worden via een electrische mem
braarunanometer getransformeerd in stroomveranderingen, die via 
een versterker worden toegevoerd aan de galvanometer. De spiegel 
aan deze galvanometer wordt hierdoor in horizontale richting be
wogen; en wel bij sterker negatief worden van de druk naar 
links en bij sterker positief worden naar rechts. De drukmeting vindt 
plaats door een slap zakje van dun rubber (afmetingen 15 X 1 cm). 
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Dit zakje is door een dunne catheter verbonden met de differentiaal 
manometer. De natuurlijke frequentie van het gehele druk-registratie 
systeem is afhankelijk van de lengte en diameter van de ver.bindings
slangen. De gevoeligheid van de drukregistratie kan in 4 etappes 
worden geregeld: 1 cm op het registratiepapier komt overeen met 
respectievelijk 4, 8, 12 en 16 cm waterdruk. 

De beweging van het lichtpunt, dat door de spiegel van de galva
nometer wordt gereflecteerd, is de resultante van de verticale be
wegingen door volume-veranderingen en van de horizontale bewe
gingen door drukveranderingen. Deze bewegingen kunnen op een 
matglas continu worden waargenomen en gelijktijdig op fotogra
fisch papier worden vastgelegd (zie fig. 16). 
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De apparatuur is vrijwel dezelfde als door DoNLEBEN is ge
bruikt. Er zijn twee verschillen: 1. De intermitterende onderbreking 
van de lichtstraal door middel van een tijdrelais is niet gebruikt, 
omdat vaak op het moment van de onderbreking de relatie tussen 
volume en druk van belang kan zijn (speciaal bij de omkeerpunten 
van de ademhaling). 2. ii,. de katheters, komend van de differentiaal 
manometer, zijn twee driewegkranen ingeschakeld, waardoor re
gistratie van de atmosferische druk mogelijk is, zonder dat de vulling 
van de oesophagus ballon verandert. 

Over de bepaling van de longvolumina het volgende: De spiro
grafrie is op de gebruikelijke wijze verricht. Het resi'duaalvolume werd 
bepaald met de gesloten-systeem methode (helium als indicaitorgas). 
Hiervoor is de door T AMMELING (1958) beschreven analyse-spirograaf 
gebruikt. De gasanalyse i s  gebaseerd op de meting van het verschil in 
warmte geleidingsvermogen der gassen. De variatiecoëfficiënt van de 
metingen is  ca 10 0/o. Voor nadere details zij verwezen naar ·het proef
schrift van TAMMELING (1958). 
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§ 2. Verloop van het onderzoek 

Het onderzoek is op willekeurige tijden van de dag verricht. De 
patiënten waren niet nuchter. Het onderzoek vond plaats met de 
patiënt in zittende houding met het bovenlichaam een weinig voor
over geibogen. Deze houding is gekozen om de invloed van omliggen
de organen op de oesophagusdruk zo veel mogelijk tegen te gaan. Aan 
de volume-druk meting gaat een bepaling van liet residuaalvolume 
vooraf, ook met de patiënt in zittende houding. De volume-druk re
corder wordt ongeveer 15 minuten voor ·de bepaling aangezet. Deze 
tijd is nodig voor het stabiel worden van de apparatuur. Voor elke 
bepaling wordt de electrische manometer ten opzichte van een water 
manometer geijkt. 

Anaesthesie van het neusslijmvlies vindt plaats door middel van 
een spray-apparaat (tetracaïne ¼ '0/o). Nadat de oesophaguskatheter 
aan het apparaat is bevestigd wordt de ballon door middel van een 
spuit leeggezogen tot een druk van -4 cm H20. 

Oesophagusballon en -katheter worden dan via de neus ingebracht. 
Wanneer de patiënt tijdens het inbrengen water drinkt, gaat dit 
meestal zonder veel moeilijkheden. De localisatie van de ballon is 
in het onderste 2/ 5 deel van de oesophagus. Dit is op 34 en 38 cm van 
het neusgat hij respectievelijk mannen en vrouwen. Bij kinderen kan 
de oesophagushallon tot in de maag worden doorgeschoven en daarna 
geleidelijk worden teruggetrokken tot enkele cm boven de cardia. 
Het passeren van de cardia is vast te stellen aan een verandering 
van de richting van de drukuitslag: deze is in de maag positief en 
in de oesophagus negatief tijdens de inspiratie. Vervolgens neemt de 
patiënt het mondstuk in de mond en wordt de neus gesloten met 
een neusklem. In het ruhherzakje wordt �et behulp van de spuit 
2 ml lucht gebracht. Nadat de patiënt gedurende ± 5 minuten in de 
gelegenheid is gesteld aan de aanwezigheid van de oesophaguscatheter 
te wennen - dit is van het grootste belang ter voorkoming van het 
optreden van oesophaguscontracties tijdens de bepaling - kan met de 
registratie worden begonnen. De langzame volumeverandering van 
de spirometer als gevolg van het zuurstofverbruik van de patiënt 
werd geëlimineerd door een continue zuurstoftoevoer in het spiro
metersysteem. In de gewenningsperiode werd deze zuurstoftoediening 
ingesteld. 
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Vervolgens wordt met de drukregistratie begonnen. Bij de ver
schillende ademtypes worden steeds volume-drukdiagrammen van 
een aantal ademhalingen over elkaar heen geprojecteerd. Alleen bij 
de rustademhalingen zijn later de diagrammen van een aantal -
meestal 4 - ademhalingen naast elkaar geregistreerd. Dit laatste om 
een berekening van het gemiddelde van een aantal bepalingen moge
lijk te maken. Omdat dit nogal wat tijd vraagt en het moeilijk 
is een opgelegde ademfrequentie langere tijd vol te houden, is deze 
registratiemethode niet bij alle ademtypes toegepast. Steeds werd 
begonnen met de registratie tijdens de rustademhaling, daarna werd 
achtereenvolgens met de volgende opgelegde frequentie geademd: 
15, 30, 40 en 10 per minuut. De ervaring leert, dat het ademen met 
een frequentie van 10 per minuut vaak zeer moeilijk is. 

Tijdens dit ademen met opgelegde frequenties wordt de patiënt, 
die tijdens het onderzoek het spirogram kan zien, verzocht -het niveau 
en het volume van de rustademhaling aan te houden. De ademfre
quentie wordt door de analyste - die hierbij gebruik maakt van een 
metronoom - aangegeven. Na dit ademen met opgelegde frequentie 
wordt het volume-druk diagram van enkele zo langzaam mogelijk 
uitgevoerde vitale capaciteiten geregistreerd, daarna enkele diagram
men van de seconde capaciteit en tenslotte enkele volumedruk dia
grammen van het MAMV. Aan elk volumedruk diagram gaat een 
registratie van de atmosferische druk vooraî. 

§ 3. De methode van berekening 

Met de hierboven beschreven methode van onderzoek worden de 
volgende gegevens verkregen: de longvolumina; volume-druk dia
grammen van de rustademhaling, van ademhalingen met opgelegde 
frequenties van respectievelijk 15, 30, 40 en 10  per minuut, van de 
vitale capaciteit, van de seconde capaciteit en van het maximum 
ademminuutvolume. Voor de door ons toegepaste methode voor de 
berekening van de longvolumina zij verwezen naar het proefschrift 
van TAMMELING (1958). 

In figuur 16  zijn, als een voorbeeld van de registraties, de volume
druk diagrammen van een willekeurige patiënt zonder longfunctie
stoornissen afgebeeld. In fig. 17 is een schema van het volume-druk 
diagram van de rustademhaling weergegeven. 
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a. De dynamische compliance 

De punten van fase-overgang (a en b in fig. 17) worden door een 
rechte lijn verbonden. Als punten van phase-overgang zijn genomen 
de raakpunten van lijnen evenwijdig aan de lijn: volume is constant, 
met het volume-druk diagram. De cosinus van de hoek a die deze 
lijn met de horizontale vormt, vermenigvuldigd met een factor, 
waarvan de waarde afhangt van de veJ:1houding tussen de volume-

Druk 
( negatief ) 

Fig. 17 

Volume 
inspiratie 

en druksohaal, komt overeen met de elastance. De compliance is door 
ons berekend als de reciproque van de elastance. Door de hoek in 
graden uit te zetten tegen het product: cosinus X bovengenoemde 
factor, wordt een nomogram verkregen, waarop de elastance direct 
kan worden afgelezen, als de hellingshoek bekend is. 
b. Voor de berekening van de statische compliance zij verwezen naar 
hoofdstuk V. 

c. De visceuze ademarbeid (fig. 17) 

Het oppervlak van het volume-druk diagram (bcad) is een maat 
voor de visceuze ademarbeid. Dit oppervlak wordt bepaald door de 
luchtwegweerstand, de visceuze weefselweerstand en de hysterese (zie 
hoofatuk I § 3). Afgezien van individueel variërende factoren, als 
bijvoorbeeld hysterese, hangt de .breedte ( cd) van het volume-druk 
diagram af van de stroomsnelheid van het gas, en de grootte (a e) 
van het ademvolume. De gemiddelde stroomsnelheid is afhankelijk 
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van het ademvolume en de tijd, waarin een ademcyclus wordt vol
tooid. 

Om een vergelijking tussen verschillende personen mogelijk te 
maken heeft DoNLEBEN (1959), 1de gemiddelde stroomsnelheid ge
standaardiseerd door de onderzochte personen te laten ademen met 
een opgelegde frequentie en ademvolume. De aldus verkregen adem
arbeid wordt "standard viscous work" genoemd. Hoewel deze 
methode goed brui�baar is, zijn er praktische bezwaren aan ver
bonden: het is vaak moeilijk en soms onmogelijk, te ademen met een 
opgelegde frequentie, wanneer het opgelegd ademvolume sterk af
wijkt van het "eigen" ademvolume. Dit geldt speciaal voor kinaeren. 
Er is daarom een tussenweg gekozen: de ademfrequentie wordt wel 
gestandaardiseerd, maar de patiënt ademt met het ademvolume van 
de rustademhaling. Ook dan is het soms nog moeilijk betrouwbare 
gegevens te verkrijgen. 

Het oppervlak van een volume-druk diagram hangt op twee ma
nieren af van het adem volume: 1 e de grootte van het ademvolume 
bepaalt de hoogte van het diagram, 2e omdat de gemiddelde stroom
snelheid mede door het ademvolume wordt bepaald, hangt ook de 
breedte van het diagram af van de grootte van het ademvolume. De 
invloed van het ademvolume op de hoogte kan worden geëlimineerd 
door de visceuze ademarbeid per ml ademvolume te berekenen. Als 
maat voor de visceuze ademarbeid wordt dan ook door ons gebruikt 
de visceuze ademarbeid per ml ademvolume. Deze grootheid heeft 
twee nadelen ten opzichte van de "standard viscous work". l e: de 
gemiddelde stroomsnelheid tijdens de ademhaling van verschillende 
patiënten is niet gelijk, 2e. de visceuze ademarbeid per ml heeft de 
dimensie kracht en komt overeen met de gemiddelde druk die tijdens 
een ademclyclus nodig is voor het overwinnen van de visceuze weer
stand en de hysterese. Op de betekenis van het eerste ,bezwaar zal in 
hoofdstuk IV worden ingegaan. Het tweede bezwaar is meer een 
zaak van terminologie. Het lijkt ons verantwoord de term visceuze 
ademarbeid per ml te gebruiken. 

De berekening is als volgt (fig. 17). Het oppervlak (in cm2} van 
de lus bcad wordt planimetrisch bepaald. Deze waarde wordt dan 
vermenigvul:digd met een factor, die afhangt van de volume-druk 
schaal. Wanneer bijvoorbeeld 1 cm overeenkomt met een druk van 
4 cm H20 en met een volume van 245 ml, is deze factor 980. Wan-

39 



neer de druk wordt opgegeven in cmH20 en het volume in ml, wordt 
de totale arbeid nodig voor het overwinnen van de visceuze eigen
schappen van de long berekend in gram-cm. Om de visceuze adem
arbeid per ml te verkrijgen wordt deze waarde voor de arbeid ge
deeld door het ademvolume in ml. 

§ 4 Bewerking van de gegevens: 

De wijze waarop de gegevens zijn verzameld en ingedeeld en de 
wijze waarop de gegevens statistisch zijn bewerkt, wordt hier nader 
toegelicht: 

a. de verzameling en indeling van de gegevens 

Gedurende een bepaald tijdvak - van januari '59 tot juni '61 -
zijn de volgende patiënten onderzocht 1. patiënten, die in aanmer
king kwamen voor resectietherapie; 2. jeugdige patiënten met weinig 
uitgebreide afwijkingen; 3. oudere patiënten met weinig uitgebreide 
afwijkingen; 4. patiënten met overwegend afwijkingen van de pleura; 
5. patiënten met uitgebreide parenchymafwijkingen; 6. patiënten met 
naast tuberculose, chronische aspecifieke respiratore aandoeningen. 
Uit deze patiënten zijn de in de desbetreffende hoofdstukken be
schreven groepen volgens vooraf vastgestelde kriteria samengesteld. 
Deze kriteria betreffen alleen de aard en uitgebreidheid van de long
afwijkingen. Als bij nadere beschouwing van de verzamelde gegevens 
een bepaald onderdeel van de longmechanica onvoldoende bleek te 
zijn onderzocht, zijn alleen de gegevens, die op dit onderdeel 
betrekking hadden van de statistische bewerking uitgesloten. De re
denen waarom een onderzoek onvoldoende werd geacht zijn in de 
betreffende hoofdstukken uiteengezet. Deze redenen staan noch met 
bepaalde kenmerken van de patiënt, zoals leeftijd, lengte of geslacht, 
noch met de verkregen waarden in ver,band, zodat met vrij grote 
zekerheid mag worden uitgesloten, dat een selectie heeft plaats ge
vonden, die de uitkomsten van het onderzoek zou kunnen beïn
vloeden. 

In sommige gevallen zijn patiënten met weinig uitgebreide af
wijkingen als controlegroep gebruikt, waarbij wel in aanmerking 
moet worden genomen, dat deze patiënten niet zonder meer als "nor
maal" kunnen worden beschouwd. 
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b. De statistische bewerking van de gegevens 

Deze heeft zoveel mogelijk plaats gevonden volgens verdelings
vrije methoden. Als bepaalde informaties niet door een verdelings
vrije methode konden worden verkregen, zijn klassieke methoden 
toegepast, zoals bijvoorbeeld in die gevallen, waar regressie- of va
riantie-analyse voor de beantwoording van een bepaalde vraagstelling 
noodzakelijk waren. Er zijn geen normaliteitstoetsen toegepast. De 
gekozen onbetrouwbaarheidsdrempel is 0,05. In alle gevallen is 
dubbelzijdig getoetst. 

De volgende klassieke methoden zijn toegepast: 
1. berekening van ae variantie en standaarddeviatie; 
2. toetsing van de gelijkheid van twee gemiddelden volgens de 

Students t toets. In die gevallen, waar een significant verschil tussen 
de varianties bleek te bestaan is het aantal vrijheidsgraden berekend 
volgens de hiervoor bekende methode (DE JONGE, p. 417); 

3. toetsing van de gelijkheid van varianties (DE JoNGE, p. 371); 
4. variantie-analyse (DE JONGE, p. 439, MoRONEY, p. 395); 
5. regressie--analyse volgens de methode van de kleinste kwadra

ten; 
6. toetsing van de rechtlijnigheid van een regressie door middel 

van variantie-analyse (DE JoNGE, p. 503); 
7. correlatie berekening. 
De toegepaste verdelingsvrije metlhodes zijn de volgende: 
1. toetsing van de gelijkheid van twee gemiddelden: bij verwante 

steekproeven volgens de rangtekentoets, hij niet verwante steek
proeven volgens de toets van Wn.coxoN; 

2. toetsing van correlatie: bij aantallen groter dan 40 volgens de 
rangtekencorrelatietoets van SPEARMAN, bij kleinere aantallen volgens 
de rangcorrelatietoets van KENDALL. Van dez·e laatste toets zijn nl. 
de exacte rechter kritieke waarden bij aantallen kleiner dan 40 be
kend (DE JONGE, p. 260); 

3. berekening van de correlatiecoëfficiënten, volgens de onder 2 
genoemde methoden; 

4. toetsing van de gelijkheid van meer dan twee verwante steek
proeven volgens de methode van FRIEDMAN. 
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Hoofdstuk 111 

DE DYNAMISCHE COMPLIANCE VAN PA TffiNTEN MET 
GERINGE TUBERCULEUZE LONGAFWIJK.INGEN 

§ 1 Materiaal en methode 

Om een schatting te verkrijgen van de dynamische compliance 
werd een aantal patiënten met geringe tuberculeuze afwijkingen op 
grond van de volgende criteria geselecteerd: 
a. De longafwijkingen zijn over niet meer dan twee segmenten ver
spreid. Hierbij werden het apico-posterior segment van de linker
bovenkwa:b en de apicale en posterior segmenten van de rechter 
bovenkwab als één segment beschouwd. 
b. de afwijkingen zijn haardvormig en de haarden zijn niet groter 
dan 4 cm. Hierdoor werden atelectatisch-pneumonische processen 
en fibrotische afwijkingen zo veel mogelijk van het onderzoek uit
gesloten. 
c. er zijn geen aanwijzingen voor andere long- en luchtwegaandoe
ningen dan tuberculose. 
d. de waarden, verkregen bij spirografie in liggende houding ver
schillen niet van de standaardwaarden. 
e. er zijn bij röntgenologisch onderzoek geen aanwijzingen voor een 
bestaande of vroeger doorgemaakte pleuritis. 

De indeling van de patiënten naar leeftijd en geslacht is weerge
geven in tabel 1. 

De compliance is bepaald tijdens verschillende ademtypen, nl. 
rustademhaling, maximum ademminuutvolume en bij ademfre
quenties van 10, 15, 30 en 40 per minuut. Het ademvolume en het 
ademniveau bij het ademen met opgelegde frequenties werd zoveel 
mogelijk gelijk gehouden aan dat bij de rustademhaling. De com
pliance is bepaald als dynamische compliance, d.w.z. tijdens de adem
cyclus. Omdat van de patiënten oorspronkelijk de elastance is be-
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rekend, werd als waarde voor de compliance de reciproque van de 
elastance genomen. 

De totale capaciteit is zittend gemeten; als evenwel bleek dat de 
totale capaciteit in liggende houding groter was, is de waarde, in lig
gende houding verkregen, bij de berekeningen gebruikt. Voor 
nadere technische details zij verwezen naar hoofdstuk II. 

Speciaal zijn de volgende punten nader onderzocht: 
le. het verband tussen compliance en totale capaciteit. 
2e. het verband tussen compliance en ademfrequentie. 

Omdat pas later met de bepaling van de compliance bij een adem
frequentie van 40 per minuut werd begonnen, is slechts van 75 pa
tiënten de compliance bij deze frequentie bepaald. De overige pa
tiënten zijn van het onderzoek naar de frequentie-afhankelijkheid 
van de compliance uitgesloten. 

TABEL I. 
Indeling naar leeftijd en geslacht van de onderzochte patiënten. Tussen 

haakjes de aantallen patiënten, bij wie de frequentie afhankelijk is 
onderzocht. 

leeftijd 
geslacht 

mannen vrouwen 

0-16 14 (11) 10 ( 8) 1 
1 

17-43 1 30 (::!3) 25 (17) 
> 43 18 (14) 3 ( 2) 
Totaal 62 (48) 38 (27) 

§ 2. Resultaten 

a. Het verband tussen compliance en totale capaciteit 

tota�I 

24 (19) 
55 (40) 
21 (16) 

100 (75) 

De verschillen tussen de gemiddelden van de compliance van 
mannen en vrouwen zijn in alle leeftijdsgroepen en in het gehele 
patiëntenmateriaal significant {tabel II). Ook de verschillen tussen 
de gemiddelden van de compliance van 0-16  jarigen, 16-43 jarigen 
en patiënten ouder dan 43 jaar, zijn significant. Dit geldt zowel' 
voor het gehele materiaal als voor mannen en vrouwen afzonder
lijk. Een uitzondering hierop maakt het verschil tussen de com� 
pliance van vrouwen van 17-43 jaar en vrouwen ouder dan 43 jaar. 
Van de laatste groep bedraagt het aantal evenwel slechts drie, zodat 
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TABEL II. 
Overzicht van de gemiddelden en standaarddeviaties van de compliance 
bij de onderzochte patiënten, in de verschillende leeftijdsgroepen en bij 

mannen en vrouwen. 

geslacht tot.ml 0-16 1 17-43 > 43 

leeftijd M Sn M Sn M Sn M Sn 
Totaal 0,207 0,080 0,117 0,063 0,222 0,064 0,267 0,065 
Mannen 0,236 0,061 0,133 0,060 0,258 0,053 0,281 0,058 
Vrouwen 0,157 0,059 0,094 0,025 0,180 0,040 0,181 0,034 

uit het niet significant zijn van het verschil tussen de compliances 
in deze twee groepen geen conclusies kunnen worden getrokken. 

Vervolgens werd het verband nagegaan tussen TC en compliance. 
Uit het spreidingsdiagram (fig. 18) blijkt, dat een lineaire relatie 
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camp iftnce (lllers/cm H,.O 1 

Fig. 18. Spreidingsdiagram, waarin de compliance tijdens rustademhaling 
is uitgezet tegen de TC. Ingetekend zijn de beide berekende regress'e

lijnen en de 1 °/o en 5 0/o grenzen van de regresssie: Crust op TC. 

zou kunnen bestaan tussen deze twee parameters. De lineariteit wer.-l 
getoetst door middel van variantie analyse. Het blijkt, dat de line
ariteit van de relatie tussen compliance en TC niet behoeft te worden 
verworpen (Pn < 0,05). 
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De correlatiecoëfficiënt (r) bedraagt + 0,67. De regressievergelij
kingep zijn C = 0,0265 + 0,035 TC, (SDc,Tc = 0,060 L/cmH2O); 
TC = 2,212 + 14,2 C; (SDTc-c = 1,250 L). De regressievergelijkin
gen van C op TC van mannen en vrouwen afzonderlijk respectieve
lijk C = 0,021 + 0,038 TC en C = 0,030 + 0,030 TC. Het verloop 
van deze lijnen verschilt slechts weinig, zodat het waarschijnlijk is dat 
het significante verschil tussen de gemiddelde compliances {tabel II) 
door het verschil in de totale capaciteit kan worden verklaard. De 
mogelijkheid is evenwel niet uitgesloten, dat bij mannen een rela
tief grotere compliance bestaat dan bij vrouwen. 

De regressievergelijkingen van C op TC van de verschillende 
leeftijdsgroepen zijn de volgende: 

0-16 jaar C = 0,102 + 0,004 TC r =  +0,34 PD>o,o5 
16-43 jaar C = 0,009 + 0,038 TC r = +0,70 PD<0,01 
ouder dan 43 jaar: C = 0,275 + 0,001 TC r = +0,30 PD>0,05 
jonger dan 43 jr.: C = 0,025 + 0,033 TC r =  +0,70 PD<0,01 
ouder dan 16 jr.: C = 0,026 + 0,037 TC r = +0,78 PD<0,01 

Het blijkt, dat bij de groepen 0-16 jaar en ouder dan 43 jaar, geen 
regressie van C op TC kan worden aangetoond. Bovendien blijkt het 
dat geen belangrijke verandering optreedt in de verhouding TC-com
pliance als één van deze groepen wordt gecombineerd met de groep 
van de 16-43 jarigen. In de discussie zal hierop nader worden in
gegaan. 

b. Het verband tussen compliance en ademfrequentie 

Een overzicht van de uitkomsten van 75 patiënten met geringe 
tuberculeuze afwijkingen is weergegeven in tabel 111. De standaard-

TABEL III. 
Gemiddelde compliance en standaarddeviaties tijdens verschillende adem

typen. 

Ademtvpe 

rust 
10 
15 
30 
40 
MAMV 

M 

0,210 
0,207 
0,221 
0,170 
0,160 
0,163 

Compliance 

SD 

0,086 
0,086 
0,082 
0,069 
0,068 
0,083 
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deviaties van de verschillende groepen verschillen niet significant 
van elkaar. De gemiddelden van de compliance, bepaald bij een 
ademfrequentie van 10 en 15  per minuut en bij rustademhaling, 
verschillen niet significant van elkaar. Evenmin verschillen de ge
middelden van de compliance, bepaald bij een ademfrequentie van 
30 tot 40 per minuut en tijdens het MAMV. De gemiddelden van 
de compliances, bepaald bij lage frequenties (10, 15, rust) verschil
len alle significant van de gemiddelden van de compliances, bepaald 
bij hoge frequenties (30, 40 en MAMV) (ta6el IV). 

TABEL IV. 
Het verschil tussen de gemiddelde compliance tijdens hoge ademfrequen
ties (30 en 40 per min. en MAMV) en tijdens lage ademfrequenties (10 en 

15 per minuut en rustademhaling). 

gemiddelde gemidd�lde Po complil:'nce - complii,nce - verschil 
< bij ademfr. :  bij ademfr. :  

1 0  30 0,037 0,01 
15 30 0,051 0,001 
rust 30 0,040 0,002 
10 40 0,047 0,001 
15 40 0,061 0,001 
rust 40 0,050 0,001 
10 MAMV 0,034 0,02 
15 MAMV 0,046 0,001 
rust MAMV 0,037 0,01 

Bovendien werd door variantie analyse aangetoond, dat de hypo
thesen Crust = C10 = C111 en C30 = C40 = CMAMV niet kunnen wor
den verworpen, daar F0 respectievelijk 1,37 en 1,78 bedraagt bij 
F0,95 = 3. Wel moet worden verworpen de hypothese: Crust = C10 
= C15 = C30 = C40 = CMAMV (F0 = 7,25 bij F0,995 = 3,35). 

§ 3 Discussie 

a. Methode 

Omrekening van elastance in compliance is verricht o mdat in 
het algemeen wordt aangenomen, dat de relatie tussen longvolume 
en compliance lineair is. De relatie tussen longvolume en elastance 
zal dan kromlijnig moeten zijn, hetgeen ook is af te lezen uit het 
spreidingsdiagram TC - elastance (fig. 19). Een kromlijnige regressie-
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Fig. 19. Spreidingsdiagram, waarin de elastance tijdens rustadernhaling 
is uitgezet tegen de TC. 

lijn is echter statistisch veel moeilijker te bewerken, zodat, in plaats 
van de elastance, de compliance werd gekozen. 

Het werd verantwoord geacht steeds de grootste gemeten waarde 
van de TC voor de berekeningen te gebruiken, ook wanneer deze 
in liggende houding werd bepaald. Door Sv ANBERG (1957) werd 
nl. vastgesteld, dat de TC, gemeten in zittende houding, groter 
is dan in liggende liouding. Het is mogelijk dat door de aan
wezigheid van de oesophagussonde bij een aantal patiënten de ver
kregen waarde voor de TC in zittende houding niet maximaal is. 
Hun aantal blijkt overigens slechts gering te zijn. 

b. De verhouding tussen longvolume en compliance 

Hoewel door de meeste onderzoekers (zie hoofdstuk I) de ver
houding tussen FRC resp. VC en compliance werd nagegaan, is bij 
dit onderzoek de relatie TC en compliance onderzocht, omdat de 
TC niet of weinig verandert met de leeftijd (TAMMELING, 1961). Zoals 
door DoNLEBEN (1959) wordt uiteengezet, is het voor een juiste 
toepassing van de wet van HooKE in de longmechanica noodzake-
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lijk uit te gaan van dat longvolume, waarbij de druk binnen de 
long gelijk is aan de druk buiten de long, dus waarbij de transpul
monale druk O cm H20 bedraagt. De bepaling van dit volume is 
evenwel onmogelijk, omdat met de gebruikte methode geen absolute 
drukken worden verkregen. Noch de FRC, noch de TC zijn long
volumina, waarbij de transpulmonale druk als nul kan worden be
schouwd. 

Volgens de wet van Hooke geldt: P = E V/V0• (1) 
Hierin is: V = ademvolume; P = drukverandering in de pleura
holte (elastische component); V0 = het volume, waal"hij de transpul
monale druk O cm H20 bedraagt; E = een constante, de elasticiteits 
modulus. Als P in cmH20 worat uitgedrukt en V in liter, dan 
komt het quotient V/P overeen met de compliance (C) dus V/P = C 

(2) 
Substitutie van (2) in (1) geeft: C = V JE (3) 
Uit (3) volgt, da:t bij V0 = 0, C = 0, zodat een regressielijn 

die de verhouding aangeeft tussen longvolume en compliance door 
het -nulpunt moet gaan. 

Uit de hij dit onderzoek verkegen gegevens is gebleken, dat de 
lineariteit van de relatie TC-compliance niet kan worden verworpen. 
De· regressielijn voor 16-33 jarigen nadert zeer dicht het nulpunt en 
het lijkt verantwoord de regressie van C op TC in deze groep voor te 
stellen door de vergelijking C = 0,038 TC. 

Om na te gaan in hoeverre de leeftijd van invloed is· zijn in fig. 20 
de in tabel 111 vermelde gemiddelde compliances uitgezet tegen de 
bijbehorende gemiddelde totale capaciteiten. Bovendien werd de lijn 
C = 0,038 TC in deze figuur getekend. Uit deze figuur valt het 
volgende af te leiden: t e. de punten van de groep 16-43 jarigen liggen 
zeer dicht bij de getrokken regressielijnen. Dit geldt ook, hoewel in 
iets mindere mate, voor de punten, die betrekking hebben op het ma
teriaal als geheel; 2e. de punten van de groep 0-16 jarigen wijken af 
in de zin van ee�i' �elatief lage compliance; 3e. de punten �an de groep 
ouder dan 43 jaar wijken af in de zin van een relatief hoge com
pliance. 
· Getraeht werd nog de regressievergelijkingen van C op TC te 
vinden in de groepen 0-16 jarigen en ouder dan 43 jaar. Het bleek 
evenwel, dat een regressie niet was aan te tonen, waarschijnlijk om
dat de spreiding van de parameters te groot is ten opzichte van het 
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aantal patiënten in deze groepen. Uit figuur 20 mag derhalve niet 
zonder meer worden geconcludeerd, dat op jongere leeftijd een rela
tief kleine compliance en op oudere leef tijd een relatief grote com
pliance bestaat. Het is mogelijk, dat de compliance beter zou zijn te 
berekenen uit een met de leeftija variërend longvolume, zoals de 
FRC, dan uit een longvolume, dat niet met de Jeeftijd verandert, 
zoals de TC. Uit de desbetreffende figuren (20b en 20c) blijkt, dat 

49 



ook wanneer een met de leeftijd veranderend longvolume wordt ge
bruikt, de waarden van de compliance van ouderen relatief groter zijn 
dan die van de gehele groep. De waarden van kinderen wijken zo 
goed als niet af, noch in verhouding tot de VC en noch in ver
houding tot de FRC. De oorzaak kan zijn, d.at op oudere leeftijd zo
danige structuurveranderingen in het longparenchym optreden, dat 
de long slapper wordt. 

Voorts werd nog aangetoond, dat het verschil in compliance tussen 
mannen en vrouwen voor een deel berust op het kleiner zijn van de 
TC bij de vrouwen. 

c. De frequentie-afhankelijkheid van de compliance 

In het algemeen wordt aangenomen, dat bij normalen de com
pliance niet frequentie-afhankelijk is (ÛIERNIACK, 1956; Muo, 
LINDGREN, GAENSLER, 1955; FRY, EBERT, STEAD, 1954; BROWN, 
Ons, McKERROW c.s. 1956 ). FrequentJieaf.hankelijkhe,id van dt 
compliance van normale longen is gevonden door BAYLISS en ROBERT
SON (1939), Me lLLROY en CHRISTIE (1952) en R. J. SHEPHARD (1962). 
De laatste onderzoeker onderzocht de frequentie-afhankelijkheid 
van de compliance bij genarcotiseerde konijnen, waarvan de longen 
door positieve drukbeademing werden geventileerd. De exspiratie 
was passief. Bij ademfrequenties groter dan 56 per minuut blijkt de 
FRC toe te nemen, terwijl de compliance progressief kleiner wordt. 
Deze veranderingen worden verklaard door een retentie van adem
lucht in longdelen met een lange RC-tijd. De schrijver verklaart het 
verschil tussen zijn bevindingen en die van Ons, McKERROW c.s. 
(1956), die geen verandering van de compliance vonden bij adem
frequenties tot 100 per minuut, door 1het niet functioneren van de 
ademspieren van de genarcotiseerde dieren. Hij wijst in dit verband 
op de betekenis van de actieve exspiratie bij hoge ademfrequenties. 
Het verschijnsel wordt vooral gevonden bij patiënten met luchtweg
obstructie, maar het is ook bij andere longaandoeningen aangetoond 
(zie hoofdstuk I). Door Ons, McKERROW c.s. (1956) wordt een ver
band aangenomen met de ongelijkmatigheid van de ventilatie. De long 
wordt door deze onderzoekers onderverdeeld in een aantal een
heden elk met een visceuze weerstand R en een compliance C. Het 
product RC heeft de dimensie tijd en wordt de tijdconstante ge
noemd. Zij tonen aan, dat ongelijkmatige ventilatie zal 'bestaan, als 
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de tijdconstante van de verschillende eenheden onderling verschillen 
dus als R1C1 =/: R2½ =/: • • • •  =/: RnCn (1 ) 

Door DoNLEBEN en DEFARES is afgeleid, dat bij ongelijkmatige 
tijdconstanten de volgende betrekking bestaat: 

E2 Vn 
=/: R1 V1 R2 V2 

(2), waarin E = elasticiteitsmodulus; VT = 

ademvolume; R = visceuze weerstand; V = longvolume bij een 
transpulmonale druk van O cmH1p. 

Indien ongelijkmatige ventilatie wordt gedefiniëerd als: 
VT1 Vn 
-- ,;, --
Vi V2 

(3) kan deze alleen uit de bovenvermelde betrekking 

Ei E,i worden afgeleid als - = (4) Ri R2 
Daar het onmogelijk is na te gaan of in een gegeven geval ( 4) 

geldt, geeft de ongelijkheid in (1) dus als enige informatie: 
Ei VTi E,i Vn En VTn . . --- =/: --- • • • • • ,f,. --- en dit 1s dan ook de emge con-
R1 V1 Rz V2 Rn Vn 
clusie, die uit het ongelijk zijn van de tijdconstanten kan worden 
getrokken. 

Terwijl door OTis, McKERRow c.s. (1956) is afgeleid •het verband 
tussen frequentie-afhankelijkheid van de compliance en ongelijke RC 
tijden, is door DoNLEBEN en lliFARES (1960) aangetoond· dat het 
verschil iin RC tijden niet behoeft samen te gaan met ongelijkmatige 
ventilatie. 

Bij de 75 hierop onderzochte patiënten met geringe tuberculeuze 
afwijkingen, hij wie geen aanwijzingen bestaan voor een chronische 
aspecifieke respiratore a andoening, blijkt een frequentie-afhankelijk
heid van de compliance te bestaan. In het algemeen zal met de ge
bruikelijke methodieken bij deze patiënten geen ongelijkmatige ven
tilatie kunnen worden aangetoond, zodat ook uit deze gegevens de 
conclusie kan worden getrokken, dat frequentie-afhankelijkheid van 
de compliance niet behoeft samen te gaan met ongelijkmatige venti
latie. Op grond van de verkregen gegevens menen wij niet de con
clusie te mogen trekken, dat frequentie-afhankelijkheid van de com
pliance voorkomt bij normalen. De onderzochte patiënten hebben alle 
longafwijkingen, die zeker, locaal, veranderingen van de RC con
stante kunnen veroorzaken. 
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Hoofdstuk IV 

DE VISCEUZE ADEMARBEID BIJ PATIE.NTEN MET 
GERINGE TUBERCULEUZE LONGAFWIJKINGEN 

De in dit hoofdstuk vermelde gegevens hebben betrekking op de 
in hoofdstuk 111 beschreven patiënten, bij wie de frequentie-afhanke
lijkheid van de compliance is onderzocht (zie tabel I). Voor de ge
bruikte methode van onderzoek zij verwezen naar hoofdstuk II. 

§ t. Resultaten 

a. Het verband tussen totale capaciteit en visceuze ademarbeid 

De gemiddelden van de visceuze arbeid en de standaarddeviatie's 
zijn vermeld in tabel V. Het valt op, dat de visceuze ademarbeid 
bij jonge mensen groter is dan bij ouderen en bij vrouwen groter dan 
bij mannen. Deze verschillen zijn significant (P0 resp. <0,01 en 
<0,05). In beide gevallen gaat een kleinere totale capaciteit gepaard 
met een grotere visceuze ademar.beid, zodat mogelijk het verschil in 
viisceuze ademarbeid samenhangt met het verschil in totale capaciteit. 
van 0 P0 < 0,001 ). 

Spreidingsdiagrammen waarin de totale capaciteit is uitgezet tegen 
de visceuze ademarbeid tijdens rustademhaling (fig. 21 ) en de vis
ceuze ademarbeid bepaald bij een ademfrequentie van 15  per minuut 
(fig. 22) geven aan, dat mogelijk een verband tussen de totale capa
citeit en de visceuze ademarbeid bestaat. Dit is statistisch nagegaan 
voor een ademfrequentie van 15  per minuut V'Olgens de rangcorrela
tietoets van SPEARMAN. Het blijkt dat het bestaan van een verband 
niet kan worden verworpen (Po <0,001 rR = -0.53). 

De regressievergelijking van de relatie tussen V11, en TC, berekend 
volgens de methode van de kleinste kwadraten luidt: 

V = 4,3 - 0,377 TC. 

voor personen ouder dan 16 jaar alleen 
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Fig. 22. Spreidingsdiagram :waarin 
de visceuze ademarbeid bij een 
ademfrequentie van 15 per minnut 

(V15) is uitgezet tegen de TC. 

V = 4,2 - 0,347 TC. 

In beide vergelijkingen versohil1èn de hellingscoëfficiënten significant 
van 0 (Po < 0,001 ). 
De regressie voor Vrust op TC luidt V = 3,17-0,20 TC. De hellings
coëfficiënt verschilt niet significant van 0 (0,05 < Pn < 0,10). 

. . 
b. De frequentieafhankelijkheid van de visceuze ademarbeid 

In fig. 23 is de gemiddelde visceuze ademarbeid uitgezet tegen de 
ademfrequentie. Er lijkt een relatie te bestaan .Dit kon echter niet 
statistisch worden geverifieerd. Volgens de rangcorrelatietoets van 
KENDALL is de overschrijdingskans (Pn) 0,1 0; lagere waarden 
worden voor deze toets niet gegeven. Uit figuur 23 wordt verder de 
indruk verkregen dat bij personen jonger dan 17  jaar en bij vrouwen 
de gemiddelde visceuze ademarbeid meer met de frequentie toeneemt 
dan· dit bij ouderen, resp. mannen het geval is. Aannemende, dat 
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Fig. 23. De gemiddelde visceuze ademarbeid (Vrust> uitgezet tegen de 
ademfrequentie. a. personen jonger dan 17 jaar; b. personen ouder dan 
16 jaar; c. vrouwen ,d .mannen; e. totaal. Ingetekend zijn de berekende 
regressielijnen van de vergelijking V = a + b F. f. b van de vergelijking 
V = a + b F uitgezet tegen de gemiddelde totale capaciteit. De regressie-

lijn is op het oog getrokken. 
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TABEL V. Gegevens betreffende de gemiddelde waarden en de standaarddeviaties van de gemiddelden van de visceuze 
ademarbeid bij verschillende ademfrequenties. Verdeling van het materiaal naar leeftijd en geslacht. 

Totaal 0-16 17-43 > 43 mannen vrouwen 

1 
M SD SD M SD M SD M SD M SD M SD 0/o M  

TC 5214 3895 5747 5633 5740 4280 
10 2,07 0,86 41,6 2,34 1,03 1,94 0,82 2,07 0,67 1,97 0,87 2,30 ll,84 
rust 2,17 0,90 41,3 2,24 1.06 1,97 0,87 1,95 0,74 2,00 0,87 2,50 0,90 
15 2,32 0,98 42,1 2,91 1,18 2,05 0,88 2,37 0,73 2,10 0,90 2,80 1,28 
30 4,50 1,92 51,0 6,08 2,65 4,06 2,15 3,98 1 ,00 4,00 1.43 5,44 2,60 
40 6,17 3,15 51,0 7,85 3,75 5,70 2,87 5,38 2,12 5,60 2,91 7,17 3,50 
MAMV 22,5 1 1,6 51,0 27,00 13,40 20,20 11,60 20,50 9,70 22,60 14,00 22,00 �,30 

TABEL VI. Vergelijking van de gegevens betreffende de visceuze ademarbeid, met die gepubliceerd door 
Donleben (1959). 

UI 
UI 

Ademtype 

rust 
10 
15 
30 
40 

M 

1 ,965 
1,980 
2,170 
4,040 
5,777 

eigen onderzoek 

SD SD 
0/o M 

0,78 40 
0,78 39 
0,84 39 
1,31 32 
2,25 39 

Donleben (1959) 

f 600 f 600 f ti00 
5 0/o 1 D/o 600 600 600 

grens grens 5 0/o grens 1 0/o grens M 

3,245 5,78 
2,247 3,80 
3,650 4,05 4,00 5,00 2,24 
6,200 7,04 
9,500 11,00 8,2 10,1 4,85 



de relatie tussen visceuze ademarbeid en ademfrequentie lineair is, 
zijn de best-passende lijnen door ae 4 punten volgens de methode 
van de kleinste kwadraten berekend. De vergelijkingen van deze 
lijnen worden hier gegeven: 

Totaal V = 0,44 + 0,14  F 
Ouder dan 16 jaar V = 0,60 + 0,125 F 
Jonger dan 17 jaar V = 0,30 + 0,19 F 
Vrouwen V = 0,48 + 0,166 F 
Mannen V = 0,50 + 0,124 F 

F = -3,5 + 7 V 
F = -4,75 + 8 V 
F = -1,45 + 5,2 V 
F = -2,75 + 6 V 
F = -3,42 + 7,9 V 

Het valt op dat geen van de lijnen door het nulpunt (V = 0, 
F = 0) gaat, maar dat deze de abscis snijden bij waarden van V va
riërend tussen 0.30 en 0.60 gram cm/ml. 

De mogelijkheid bestaat, dat ook het verschil in de frequentie
afhankelijkheid van de visceuze ademarbeid bij jeugdige personen en 
vrouwen ten opzichte van respectievelijk ouderen en mannen kan 
worden verklaard, door een verschil in totale capaciteit. Daarom is 
in fig. 23 van boven vermelde vergelijkingen (V = a +bF) de factor 
b uitgezet tegen de gemiddelde totaal capaciteit. Door deze punten 
is op het oog een lijn getrokken waarvan de vergelijking als volgt 
is: TC = 9,2 - 28,5.b. 
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Fig. 24. Visceuze ademarbeid, ademfrequentie, totale capaciteit nomogram. 
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Uitgaande van deze gegevens kan een nomogram worden vervaar
digd waarin het verband tussen visceuze ademarbeid, frequentie en 
totale capaciteit is weergegeven (fig. 24). Opgemerkt dient te worden 
dat het af geheelde nomogram is geconstrueerd op grond van ge
schatte gegevens. 

§ 2. Discussie 

a. De verhouding totale capaciteit - visceuze ademarbeid 

Het waargenomen verband tussen TC en visceuze ademarbeid is 
in overeenstemming met cie bevindingen van andere onderzoekers. 
CooK, HELLIESON, AGATHON (1958) kregen bij de bestudering van 
hun gegevens de indruk, dat de visceuze arbeid bij proefpersonen met 
een kleine TC groter is dan bij die met een grote TC; een duidelijke 
regressie kon evenwel niet worden aangetoond. 

CooK, SUTHERLAND c.s. (1957) vonden dat de visceuze weerstand 
bij pasgeborenen 15 X zo groot is als bij volwassenen ,EHRNER en 
NISSEL (1959) toonden een negatieve correlatie aan tussen de lengte 
en de visceuze weerstand. DoNLEBEN (1959), EHRNER en N1ssEL 
(1959) vonden bij volwassenen geen regressie tussen longvolume en 
visceuze ademarbeid ,respectievelijk visceuze weerstand. 

Als mag worden aangenomen dat het ademvolume individueel 
weinig verschilt dan kan uit •het bestaan van een verband tussen Vu; 
en TC en het ontbreken van een verband tussen V rust en TC worden 
geconcludeerd, dat aUeen als de gemiddelde stroomsnelheid per adem
haling gelijk is, een verband tussen <le visceuze ademarbeid en de TC 
kan worden aangetoond. Omdat ook regressie kan worden aan
getoond bij personen ouder dan 16 jaar is het niet waarschijnlijk, dat 
een leeftijdsfactor een rol van betekenis speelt in de relatie tussen 
de visceuze ademarbeid per ml ademvolume en de TC. 

BRISCOE en DUBoIS (1958) hebben het verband tussen de luchtweg
weerstand en het longvolume tiji:iens één ademhaling onderzocht. Zij 
vonden een kromlijnige relatie tussen luchtwegweerstand en volume 
en een rechtlijnige relatie tussen volume en de reciproque van de 
luchtwegweerstand: de conductance. Deze wordt groter naar mate 
het longvolume toeneemt. Bovendien bleek deze toename bij kin
deren minder sterk dan bij vrouwen en bij vrouwen minder sterk 
dan bij mannen. Een verband met de leeftijd kon worden uitgesloten. 
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BUTLER, CARO, ALCALA, DuBOIS (1960) vonden bij hun proeven 
waarbij het uitzettingsvermogen van de thorax door een corset werd 
beperkt, een toename van de conductance naarmate de oesophagus
druk sterker negatief werd. Zij zijn van mening dat het verband 
tussen longvolurne en conductance, dat tijdens een ademhaling be
staat, kan worden verklaard, door het, bij een sterker negatief wor
den van de intrathoracale druk, toenemen van zowel het longvolume 
als de bronchusdoorsnede. De verandering in intrathoracale druk 
is dus de gemeenschappelijke factor die aan de verandering in long
volume en conductance ten grondslag ligt. 

In hoeverre een verschil in oesophagusdruk bij verschillende per
sonen met hetzelfde longvolume gepaard gaat met een verschil in 
conductance is niet nagegaan. Evenmin is onderzocht of een veran
dering van oesophagusdruk, als gevolg van een ziekteproces of chi
rurgische ingreep, zonder verandering van longvolume een ver
andering van conductance tot gevolg heeft (zie hoofdstuk VII). 

In overeenstemming met de gegevens van PIERCE en EBERT (1958) 
vonden wij dat de gemiddelde pleuradruk bij jeugdige personen over 
het algemeen sterker negatief is dan bij ouderen (zie hoofdstuk V). 
Wanneer deze leeftijdsfactor de en'Îge zou zijn die van invloed is op 
de grootte van de visceuze ademarbeid dan zal deze een verkleining 
veroorzaken. Uitgaande van deze, uiteraard geheel speculatieve, 
denkwijze zou dan het bestaan van een grotere visceuze ademarbeid 
op jonge leeftijd met zekerheid kunnen worden toegeschreven aan 
het kleinere longvolume. Andere mogelijke leeftijdsfactoren zoals b.v. 
andere geometrische ve.tihoudingen in de luchtwegen zijn echter niet 
in aanmerking genomen. 

b. Vergelijking van de gegevens met die van Donleben 

In tabel VI zijn de door ons gevonden gemiddelden bij personen 
ouder dan 1 6  jaar met de door DoNLEBEN (1959) bij patiënten zon
der longafwijkingen gevonden waarden vergeleken. 

Het blijkt dat er een redelijke overeenstemming bestaat. Ook de 
standaard deviatie die volgens DoNLEBEN 38 0/o van het gemiddelde 
bedraagt, komt met de door ons gevonden waarden overeen. Deze 
overeenkomst bestaat niettegenstaande het verschil in methode. 

Tijdens het door DoNLEBEN verrichte onderzoek werd met een 
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vooraf vastgesteld ademvolume geademd, terwijl de patiënt bij dit 
onderzoek bleef ademen met het ademvolume, dat hij bij rust
ademhaling gebruikte. Het ontbreken van een duidelijk verschil 
is mogelijk als volgt te verklaren: 1e. het bij de rustadernhaling 
gebruikte ademvolume verschilt over het algemeen weinig van 
het door DoNLEBEN gekozen standaardademvolume van 600 ml. 2e. 
het adernminuutvolume is slechts één van de factoren, die de stroom
snelheid in de luchtwegen bepalen. De andere factoren die met de 
bouw van de luchtwegen samenhangen en die per individu sterk 
kunnen verschillen, spelen waarschijnlijk een zodanige rol, dat de 
spreiding niet zal afnemen wanneer het adem minuutvolume constant 
wordt gehouden. 

c. Het verband tussen visceuze arbeid en ademfrequentie 

Onze bevindingen wijzen erop dat waarschijnlijk een verband be
staat tussen de frequentie-afhankelijkheid van de visceuze adem
arbeid en de totale capaciteit (füg. 23). Bij een kleiner longvolume 
neemt de visceuze arbeid sterker toe met de ademfrequentie dan 
bij een groter longvolume. Een invloed van leeftijd of geslacht is 
niet uit te sluiten. Voorts is gevonden dat een rechte getrokken 
door de punten (V, F) niet door het nulpunt gaat, maar dat deze de 
abscis snijdt op een punt overeenkomend met een waarde van 0,45 
gramcm voor V. Aannemende, dat er geen systematische meetfout 
is gemaakt, kan dit verschijnsel worden verklaard door hysterese. 
Zoals ons door Dr. Lopes-Merino*) werd gesuggereerd, kan op het 
gebied van de longmechanica, hysterese worden gedefinieerd als ·de 
visceuze weerstand die moet worden overwonnen bij een oneindig 
langzame ademhaling, dat wil zeggen bij een ademfrequentie die na
den tot nul. De waarde a in de vergelijking V = a + bF is dan een 
maat voor de hysterese. De visceuze ademarbeid wordt door ons uit
gedrukt in gramcm per ml ademvolume. De grootheid is dus het ge
middelde drukverschil tijdens een aderncyclus nodig voor het over
winnen van de visceuze weerstanden. De gevonden waarde voor a 
in de vergelijlüng V = a + bF komt derhalve overeen met het ge
middelde drukverschil tijdens een ademcyclus dat nodig is voor het 
overwinnen van de hysterese. 

*) persoonlijke mededeling. 
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Volgens BAYLISS en RoBERTSON (1939) en DEAN en VISSCHER (1941)  
bedraagt de hysterese ongeveer 1 5  °/o van het gemiddelde drukverschil 
nodig voor het overwinnen van de totale visceuze weerstand. 

De hysterese is op ongeveer overeenkomstige wijze bepaald door 
CAVAGNA, BRANDI, SAIBENE en ToRELLI (1962). Deze onderzoekers 
berekenden uit het volume-drukdiagram van een ademcyclus: Pm = 
A/2VT. Hierin is A = oppervlak van het volume-drukdiagram en 
V T = ademvolume. De relacie werd nagegaan tussen deze grootheid 
en Vm = 2VT/r:. Hierin is 'l' = tijdsduur van de ademcyclus. Gevon
den werd dat bij hoge ademfrequenties de formule van Rohrer : 
P = a V + b V2 wel overeenstemde met de verkregen gegevens maar dat 
bij langzame, diepe ademhalingen de relatie tussen Pm en Vm beter 
overeenkwam met Pm = i + a' V m + b' V2m. Door deze onderzoekers 
wordt i opgevat als een maat voor de hysterese. De door hen bereken
de waarde van 1 cm H2O is groter dan de door ons gevonden waarde, 
maar hun berekeningen betreffen volume-drukdiagrammen van zeer 
langzame en diepe ademhalingen uitgaande van R V niveau, terwijl 
onze berekeningen de volumedrukdiagrammen van de rustademhaling 
betreffen. Door MEAD, WHITTENBERGER, RADFORD, (1957) is ge
vonden, dat de hysterese bij langzame, diepe ademhalingen groter 
is dan tijdens de rustademhaling. 
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Hoofdstuk V 

HET VOLUME-DRUK DIAGRAM VAN DE 
VITALE CAPACITEIT BIJ PA TI�NTEN MET GERINGE 

TUBERCULEUZE LONGAFWIJKINGEN 

Omdat het volume-druk diagram van de rustademhaling slechts 
een indruk geeft over de volume-druk verhoudingen van een klein 
deel van het longvolume, werd nagegaan of registratie van de 
volume-druk verhoudingen van de VC aanvullende gegevens zou 
kunnen opleveren. 

§ 1 Materiaal en methode 

Bij 68 van de 100 patienten, met geringe tuberculeuze afwij
kingen (zie hoofdstuk III) is een bevredigend volume-druk diagram 
van de vitaalcapaciteit verkregen. De overige 32 patiënten moesten 
van onderzoek worden uitgesloten, omdat de inspiratie te snel had 
plaats gevonden of omdat er tijdens de registratie oesophagus con
tracties waren opgetreden. In tabel VII is de indeling van het pa
tiënten materiaal naar leeftijd en geslacht weergegeven. 

TABEL VII. 
Groepering van de patiënten naar leeftijd en geslacht. 

Leeftijd (iaren) Mannen Vrouwen Totaal 

0-10 2 2 4 
1 1-20 12 12 24 
21-30 10 5 15 
31-40 8 5 13 
41-50 5 2 7 
51-60 7 0 7 
61-70 2 0 2 

Het volume--druk diagram werd verkregen door -het registreren 
van een zo langzaam mogelijk uitgevoerde inspiratie, uitgaande van 
de maximale exspiratiestand. Tot de inspiratie wordt dat deel 
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van de curve gerekend, dat begint wanneer de intrathoracale druk
verandering resulteert in een volumetoename van de long en dat 
eindigt wanneer de intrathoracale druk niet meer sterker negatief 
wordt. Bovendien werd de atmosferische druk als nullijn gere
gistreerd. De metingen zijn verricht met de patiënten in zittende 
houding. 

De verkregen gegevens zijn op de volgende wijze bewerkt: 
1 .  Er is een indeling gemaakt naar de vorm van de curve. Het ver
band tussen de vorm van de curve enerzijds en leeftijd en geslacht 
anderzijds, werd nagegaan. 
2. Een kwantitatieve bewerking van de curven is op de volgende 
wijze verricht: Uitgegaan werd van een curve met een kromming 
aan het begin en aan het eind. Schematisch is een dergelijke curve 
weergegeven in fig. 25. Deze curve kan worden onderverdeeld in: 

- 40 - 32 

A 
-24 -16 -8  0 

B C H D  

I
F 

oe10ph11gusdruk (cm. H,O) 

+ 8  + 16 
G 

Fig. 25. Schematische voorstelling van een volume-druk diagram van 
de VC. Voor verklaring der letters zie tekst en tabel XII. 

a. een rechtlijnig middendeel C-D. Van belang is na te gaan over 
welk deel van de TC de curve recht is en welke helling deze rechte 
heeft. 
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b. een kromming aan het begin van de inspiratie (D-G). Deze wordt 
quantitatief weergegeven door de "krommingsdruk begin inspira
tie". Hieronder wordt verstaan het drukverschil tussen de druk op 
R V niveau en de druk verkregen door extrapolatie van het lineaire 
deel tot R V-niveau (F-G) 
c. een kromming aan het einde van de inspiratie (C-A), quantitatief 
weergegeven door de "krommingsdruk eind inspiratie" en verkregen 
door het verschil tussen de druk aan het einde van een maximale 
inspiratie en de druk verkregen door extrapolatie van het lineaire 
deel tot het niveau van de maximale inspiratie (A-B). 

Verder kunnen van belang zijn : de druk op RV-niveau (G), de 
druk op TC-niveau (A), de druk op FRC-niveau (H) en het volume
niveau bij een druk gelijk aan O cm H2O. Omdat uit een oriënte
rende analyse is gebleken, dat voornamelijk de leeftijd de vorm van 
de curve bepaalt, werden de gemiddelde waarden per leeftijdsgroep 
(resp. 0-20 jr. ; 21-40 jr. ; 41-70 jr.) van een aantal van bovenge
noemde parameters bepaald. Bovendien werd statistisch nagegaan 
of er een verband bestaat tussen genoemde kenmerken van de VC
curve enerzijds en de leeftijd, geslacht en TC grootte anderzijds. 
3. Er zijn zogenaamde gemiddelde curven vervaardigd. Deze wer
den verkregen door per leeftijdsgroep de gemiddelde intrathoracale 
druk behorend bij een bepaald volume-niveau, uitgedrukt als per
centage van de TC, uit te zetten tegen dat percentage van de TC. 
Langs algebraïsche weg kan worden aangetoond dat, wanneer de 
relatie tussen het volume in ml en de druk lineair is, dit ook geldt 
voor de relatie tussen volume, als percentage van de TC, en de druk. 
Bovendien is het gemiddelde van een aantal lineaire curven weder
om een rechte. 

§ 2 Resultaten 

1 .  De vorm van de curve 

Het bleek mogelijk alle curven onder te brengen in één van de 
volgende vier groepen (fig. 26) het begin en aan het eind gekromd 
(type I), nagenoeg recht verlopend (type I I ), alleen aan het begin ge
kromd (type III)  en alleen aan het einde gekromd (type IV). In de 
tabellen VIII en IX zijn de patiënten gegroepeerd naar het type VC
curve. Uit de waargenomen leeftijdsverdeling mag worden geconclu-
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'YP•I 'YP• ll typa m type I!Z' 

Fig. 26. Waargenomen typen volume-druk diagrammen van de VC bij 
patiënten met geringe tuberculeuze longafwijkingen. 

deerd, dat de curven van het type I vooral op jongere leeftijd voor
komen, terwijl die van het type II voornamelijk in de oudere leeftijds
groepen worden gevonden. Deze verdeling is onafhankelijk van het 
geslacht. Een en ander blijkt uit ·de statische bewerking van het mate
riaal volgens de X2 test, zoals die is weergegeven in de tabellen X en 
XI. 

2. De kwantitatieve bewerking van de VC curven 

De gemiddel,de waarden van de in paragraaf 1 vermelde ken
merken van de VC curven zijn in tabel XII verzameld. Van een 
aantal van deze kenmerken : de druk op R V-niveau, de druk op TC
niveau, de krommingsdruk aan het begin, de krommingsdruk aan 
het einde en het percentage van de TC, dat het lineaire deel in
neemt, werd nagegaan of al dan niet een verband bestaat met de 
TC-grootte of de leeftijd dan wel met beide. Enkele van de desbe
treffende spreidingsdiagrammen namelijk die van PKr•b met respec
tievelijk leeftijd en TC, en van Pav met respectievelijk leeftijd en 
TC, zijn in de figuren 27 en 28 afgebeeld. De statistische toetsing ge
schiedde door de rangcorrelatietoets van SPEARMAN. Onder H0 wordt 
gesteld, dat de getoetste grootheden stochatisch onafhankelijk zijn en 
onder H1 dat een positieve dan wel negatieve correlatie kan bestaan. 
Er werd bij dubbelzijdige toetsing een verband gevonden tussen leef
tijd enerzijds en de druk op RV-niveau, de druk op TC-mveau, de 
krommingsdruk aan het begin en de krommingsdruk aan het einde 
en het percentage TC lineaire deel anderzijds. 
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TABEL IX. De leeftijdsverdeling van 68 patiënt en gegroepeerd naar de vormen van de VC-curven. 

Lft(jaren)I 1� 15 20 2.5 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

VC-
1 . . : 

. 
curve . . .  . . . .  . . .  . . 

' . . • • • 1 . . . ... . . . ' . ... ' . ' . 

II 1 • . . . . . • • . . . • . • •  . . . . • . . 
.1 1 1 1 1 1 

III 1 . . . • 
-
IV 1 • • • • •  • • • • 

TABEL VIII. Gegevens betreffende geslacht, gemiddelde leeftijd en longvolumina van 68 patiënten, gegroepeerd 
naar de vorm van de VC-curven (type 1-IV, zie fig. 26). 

Type aantal Lft TCn TC VCn vc RV FRCr FRCr FRCh FRCh se se 
VC- (jaren) ml ml ml ml 0/oTC 0/oTC ,ml 0/oTC ml 0/oVC 0/oTC 
curve vr. m. tot. 

I 19 16 35 20 4800 4360 36,00 2550 18 39 1930 39 1770 83 66 
II 3 18 21 44 5900 5600 4300 4000 24 45 2500 47 2600 74 57 

rn 3 2 5 31 6400 5420 4750 3840 24 50 2450 51 2725 84 63 
IV 1 8 9 32 5750 5650 4300 4500 20 45 2525 40 2260 80 64 
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TABEL X. Waargenomen en verwachte frequenties in de typen I en II (zie fig. 26). f = waargenomen frequentie, 
e = verwachte frequentie. 

Leeftijd 

�e_ -
-I f - e  

(f - e)2 
-I "� 

-II f - e 
(f - e)2 

-rr -
e

--
1 

0-20 21-40 41-70 
mannen vrouwen Totaal mannen vrouwenj Totaal mannen vrouwen 

11 - 6 8 14 - 6.8 25 - 13 ,6 3 - 8  5 - 5.6 8 - 13.6 2 - 6.8 0 - 1  

2.6 7 .6 9.6 3.1 0,066 2.3 3.4 1 
0 - 4.2 0 - 4.2 0 - 0.5 8 - 5 5  2 - 3  10 - 8.5 10 - 4.4 2 - 0.6 

4.2 4.2 8 5  1 1  0.3 0.27 7.0 3.3 

TABEL XI. 
Uitkomsten van de x2 test betreffende de waargenomen en verwachte 

frequenties bij de typen I en II (zie fig. 26). 

Mannen 
Vrouwen 
Totaal 

type I I p I type II p 

10,1 
16,3 
8,0 

10,01 > p > 0,001 
0,001 > p 
10,01 > p > 0,001 

12,39 
18,5 
4,3 

0,01 > p > 0,001 
0,001 > p 
0,05 > p > 0,01 

1 ·  21-70 
Totaal vrouwen 

2 - 7 8  5 - 6 6  

4.4 0.4 
12 - 5 4 - 3 6  

9.8 0.044 
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Fig. 27. Spreidingsdiagrammen van de kenmerken van de VC-curve en 
de TC. Voor afkortingen zie appendix. 
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Fig. 28. Spreidingsdiagrammen van de kenmerken van de VC-curve en 
de leeftijd. Voor afkortingen zie appendix. 
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TABEL XII. 
De gemiddelde waarden voor verschillende leeftijdsgroepen van een aan
tal kenmerken van de volume-druk curves van de VC. Voor de omschrij

ving der kenmerken (zie § 1 en fig. 25). 

Aandui- Leeftijdsgroepen Kenmerk van de VC curve ding in 
fig 25 (jaren) 

0-20 1 21-40 41-70 

aantal 16 20 20 
lineair deel 8/oTC C-D 48 50,5 57,8 

volume niveau begin 0/oTC D 33 33,5 31,7 

volume niveau einde 0/oTC C 81 84 89,5 
compliance O/oTC/cmH2O 3,45 4,78 6,0 
druk FRC niveau cmH2O H - 5,G - 4,5 - 6,0 
volume niveau FRC 0/oTC 43 44,7 45 
begin inspiratiedeel 0/oTC D-G 16 13,5 6 
druk op RV niveau cmH2O G + 17,5 + 6,7 0,0 
krommingsdruk cmH2O G-F 15,5 6,9 2,7 
volume niveau RV 0/oTC 7 25 
eind inspiratiedeel 0/oTC A-C 19 16 10,5 
druk op TC niveau cmH2O A - 35,5 - 29 - 20 
krommingsdruk cmH2O 1 A-B 10 6,9 5,2 

Omdat bij jonge mensen de TC grootte samenhangt met de leef
tijd is bovendien het verband nagegaan tussen de genoemde ken
merken van de VC-curve en de TC (tabel XIII). Het blijkt, dat het 
bestaan van een verband tussen de TC en respectievelijk de druk 
op RV-niveau, de krommingsdruk aan het begin, de krommings
druk aan het einde en de druk op TC-niveau moet worden ver
worpen. Het percentage van de TC, dat het lineaire deel van de VC
curve inneemt, is echter wel afhankelijk van de TC-grootte. Dit 
verband geldt zowel voor wat betreft de TC-grootte als voor de leef
tijd; ook voor patiënten ouder dan 20 jaar bij wie dus geen samen
hang meer bestaat tussen leeftijd en TC. Geconcludeerd mag dus 
worden, dat dit kenmerk van de VC-curve zowel met de TC
grootte als met de leeftijd samenhangt. 

De invloed van het geslacht werd alleen in de leeftijdsgroep van 
de 0-20 jarigen onderzocht omdat in deze leeftijdsgroep de aantal
len mannen en vrouwen gelijk zijn en omdat de gemiddelde leef
tijd van beide geslachten weinig verschilt. De gemiddelde waarden 
van de bewerkte kenmerken zijn vermeld in tabel XIV. De toetsing 
geschiedde volgens WILCOXON met correctie voor gelijken. Het 
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blijkt dat in deze leeftijdsgroep de druk op R V-niveau bij vrouwen 
sterker positief is dan bij mannen en dat de krommingsdruk aan 
het einde bij vrouwen lager is dan bij mannen. De krommingsdruk aan 
het begin ondervindt geen invloed van het geslacht. Bovendien blijkt, 
dat de volumetoename uitgedrukt in percentage van de TC per cm 
H20 drukverandering bij vrouwen kleiner is dan bij mannen. Hierop 
wordt in het volgende nader ingegaan. 

3. De gemiddelde curven 

Deze zijn afgebeeld in figuur 29. Het lineaire deel van de curve 

0-20j. 

-40 - 32 -24 -16 

Longvolume als 0/
0 TC 

-8 

1 00 

80 

60 

0•20J• 

+ 4  + 1 2  +20 

oesoph11gu1druk (cm. HiO) 
Fig. 29. De gemiddelde curven van de volume-druk diagrammen van de 

VC in de verschillende leeftijdsgroepen. 

werd nader geanalyseerd. Nagegaan werd of er een verband bestaat 
tussen de volumetoename, uitgedrukt in percentage van de TC bij 
een intrathoracale drukverandering van 1 cm H20 en de leeftijd. 
Omdat in hoofdstuk III werd gevonden, dat er een lineaire relatie 
bestaat tussen de compliance en de TC, mag worden verwacht dat 
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TABEL XIII. Uitkomsten van de rangcorrelatietoets volgens Spearman betreffende de kenmerken van de VC-curve 
en de leeftijd, resp. TC-grootte. Po = dubbelzijdige overschrijdingskans. l"R = rangcorrelatiecoëfficiënt volgens 

Spearman (zie tekst). 

Getoetste grootheden 
1 

To Po rR beslissing 
verwerpen va11 

druk op RV-niveau leeftijd + 5,45 < 0,001 - 0,67 
druk op TC-niveau leeftijd - 5,1 < 0,001 + 0,63 Ho 
krommingsdruk begin leeftijd + 3,79 < 0,001 - 0,47 Ho 
krommingsdruk einde leeftijd + 4,41 < 0,001 - 0,54 Ho 
percentage TC lineaire deel leeftijd - 3,63 < 0,001 + 0,45 Ho 
druk op RV-niveau TC + 0,585 > 0,10 H, 
druk op TC-niveau TC - 1,676 > 0,05 H1 
krommingsdruk begin TC + 2,607 > 0,05 H1 
krommingsdruk einde TC + 1,561 > 0,10 H1 
percentage TC lineaire deel TC - 2,678 < 0,01 + 0,4 Hn 

TABEL XIV. Gemiddelde waarden en significantie van het verschil van enkele kenmerken van de VC-curve (be
werking volgens Wilcoxon}. 

Kenmerk VC curve mannen vrouwen verschil 1 

aantal 13 13 
gemiddelde leeftijd in jaren 16,2 14,7 
druk op RV niveau + 13,1 + 21 7,9 Po < 0,05 
druk op FRC niveau - 6,0 - 5,1 0,9 Po > 0,05 
druk op TC niveau - 36 - 35 1 Po > 0,05 
krommingsdruk begin 11,7 14,7 3 Po > 0,05 
krommingsdruk einde 12,5 9,7 2,8 Po < 0,05 
0/oTC/cmH20 lineaire deel 3,68 3,24 0,44 Po < 0,05 
percentage van de TC dat het liniaire 
deel van de VC curve inneemt 48,5 49 0,5 Po > 0,05 



geen verband bestaat tussen een volumeverandering, uitgedrukt als 
percentage van de TC per cm H2O drukverandering en de absolute 
grootte van de TC. 

De toetsing van de correlatie vond plaats volgens de rangcorre
larietoets van SPEARMAN. Er werd een sterk significante correlatie 
gevonden met de leeftijd (Pn = 0,0001 , rR = - 0,55), terwijl geen 
correlatie kon worden aangetoond met de TC-grootte (Pn = 0,17). 
Bovendien bleek bij toetsing volgens WrLCOXON, dat het percen
tage van de TC, dat door een drukverandering van 1 cm H2O 
wordt verplaatst bij vrouwen kleiner is dan bij mannen (zie tabel 
XIV). 

Samenvattend kan dus worden geconstateerd, dat de vorm van 
de VC-curve op de volgende wijze afhankelijk is van de leeftijd: 
te. de druk op R V-niveau wordt met het stijgen van de leeftijd 
minder sterk positief en boven een bepaalde leeftijd negatief (tabel 
XIT). 
2e. De krommingsdruk aan het begin en aan het eind van de curve 
is op oudere leeftijd kleiner dan op jongere leeftijd (tabel XII). 
3e. De helling van het lineaire deel, uitgedrukt als percentage van 
de TC per cm H2O drukverschil, is op jongere leeftijd minder 
steil dan op oudere leeftijd (tabel XIV). 

Het geslacht heeft de volgende invloed: 
l e. De druk op RV-niveau is bij vrouwen in het algemeen sterker 
positief dan bij mannen (tabel XIV). 
2e. De helling van het lineaire deel, uitgedrukt als percentage van 
de TC per cm H2O drukverschil, is bij vrouwen minder steil dan bij 
mannen (tabel XIV). 
3e. De krommingsdruk aan het eind van een inspiratie is bij vrou
wen kleiner dan bij mannen (tabel XIV). 

§ 3 Discussie 

Er zijn twee belangrijke bezwaren tegen de gebruikte onderzoek
methode aan te voeren. 1 e De gemeten drukken kunnen niet als 
absoluut worden beschouwd omdat de oesophagustonus naast de 
intrapleurale druk een rol speelt. Volgens CHERNIACK c.s. (1955) 
wordt doorgaans een waarde gemeten, welke 3-4 cm te hoog is. De 
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individuele verschillen zijn gering. 2e Visceuze invloeden zijn niet 
geheel uit te sluiten, deze zullen overigens geen belangrijke rol spe
len zolang het patiënten betreft zonder obstructieve longafwijkingen 
en zolang de patiënt tijdens de meting zo langzaam mogelijk �demt. 

De long bestaat uit een conglomeraat van zeer kleine ruimten, 
welke via de luchtwegen in verbinding staan met de buitenwereld. 
Deze ruimten en luchtwegen worden begrensd door gas-vloeistof
oppervlakken, terwijl de wanden onder meer elastisch weefsel be
vatten. De compliance kan volgens FRY en HYATT (1960) ook wor
den bepaald bij het kromme deel van de curve, nl. door meting van 
de helling van de raaklijn op een bepaald punt van de curve. De 
compliance in de gekromde delen varieert dan met het volume
mveau. 

In het algemeen spelen krachten nodig voor het overwinnen van 
wrijvingsweerstanden (viscositeit), bij de statische volume-druk
verhoudingen geen rol. De vorm van de curve wordt dus ener
zijds bepaald door de eigenschappen van het elastische netwerk en 
van de gasvloeistofoppervlakken van de alveoli en luchtwegen, an
derzijds door de verhouding tussen long- en thoraxgrootte op ver
schillende volumeniveaux. CLEMENTS, BROWN, JOHNSON (1958) zijn 
van mening, dat vooral oppervlakte-eigenschappen het zich al dan 
niet vullen van de alveoli bepalen en dat aan het begin van de 
inspiratie voornamelijk hierdoor de vorm van de volume-druk-curve 
wordt bepaald. Op hoger volume-niveau treden de eigenschappen 
van het elastische netwerk op de voorgrond. 

Het lineaire deel van de VC-curve 

PIERCE en EBERT (1958), FRANK, MEAD en BROWN (1957) vin
den een verschuiving van de compliancelijn in de zin van minder 
sterk negatieve drukken op een bepaald volumeniveau bij oudere 
proefpersonen (ouder dan 65 jaar). Ook wij vinden deze tendens 
(fig. 29), maar uit ons materiaal komt duidelijk naar voren, dat de 
helling van het lineaire deel op oudere leeftijd, onafhankelijk van 
het longvolume, steiler is dan op jongere leeftijd. In hoofdstuk III 
werd reeds een aanwijzing in deze richting gevonden. Het ontbre
ken van correlatie tussen compliance en TC bij de jongere en oudere 
leeftijdsgroepen (resp. jonger dan 17 jaar en ouder dan 43 jaar) kan 
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bovendien wijzen op een invloed, die naast de TC, bepalend is voor de 
grootte van de compliance. PIERCE en HocoTI (1960) bepaalden het 
gehalte aan collageen en elastine in de longen. Er werd gevonden, dat 
met de leeftijd het elastinegehalte per eenheid longvolume toeneemt, 
terwijl het collageengehalte niet blijkt te veranderen. De verhouding 
collageen/elastine neemt dus af op oudere leeftijd. De bevindingen 
van WRIGHT, KLEINERMAN en ZoRN (1960) stemmen hiermede over
een. 

Loosu en POTTER (1959) toonden aan dat het elastische materiaal 
in de longen van een twaalf jarige zich nog niet over de alveolen
wanden heeft uitgebreid, terwijl dit bij een achttien- en zevenen
twintigjarige wel het geval bleek te zijn. De elastische vezels om
ringen op deze leeftijden niet alleen de toegangen tot de alveoli, 
maar strekken zich ook uit over de wanden van de alveoli. 

Er zijn dus aanwijzingen voor aat de stugheid van de long afneemt 
met de leef tijd, terwijl het gehalte aan elastine toeneemt. Omdat te 
verwachten is, dat de stugheia groter wordt bij een hoger gehalte 
aan elastine, moet worden aangenomen, dat de structuur van 
het elastische netwerk op jongere leeftijd anders is dan op 
oudere leeftijd. Bovenvermelde gegevens van Loosu en PoTIER 
wijzen ook in deze richting. Onze bevinding, dat onafhankelijk van 
het longvolume bij jonge vrouwen de longen stugger zijn dan 
bij mannen, kan worden verklaard door het hogere gehalte aan 
scleroproteinen (elastine, collageen) in de longen van vrouwen 
(PIERCE en HocoTI, 1960). 

Er zijn evenwel ook gegevens, die erop wijzen, · dat het elastisch 
netwerk niet van invloed is op de compliance (PIERCE, HocoTT en 
HEFLEY, 1961). Deze onderzoekers behandelden longen van hon
den met een oplossing van elastase in buffer. In deze preparaten 
werd na deze behandeling bij analyse slechts 40/o van het oorspron
kelijk aanwezige elastine teruggevonden en bij vulling met phy
siologisch zout bleek in het geheel geen elasticiteit meer te bestaan. Bij 
vulling met lucht werden evenwel volume-druk verhoudingen ge
vonden, die niet afweken van -die van onbehandelde longen hij vul
ling met lucht. 

Begin inspiratiedeel van de VC-curve 

MARTIN en PERMUTT (1960) vonden, dat bij jongere personen de 
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druk waarbij tijdens de inspiratie de volumetoename begint, hoger 
is dan bij oudere personen. Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt 
dit ook zeer duidelijk. Bij het merendeel van de jongere personen 
begint de inspiratie bij een positieve intrapleurale druk. De druk
verschillen zijn te groot om te kunnen worden verklaard door ver
schillen in oesophagustonus. Andere verklaringsmogelijkheden zijn: 
te. Het bestaan van regionale drukverschillen in de pleuraholte, 
waardoor in een bepaald gebied van de thoraxholte nog een posi
tieve dr.uk zou kunnen heersen, terwijl elders de druk al negatief 
is, zodat inspiratie in het aangrenzende longdeel mogelijk is. Bij 
proeven met honden (DuoMARCO, R1M1N1, MrGLIARO, 1954, BROOK
HART en BoYD, 1947) is gebleken, dat de druk in het laagste deel 
van de oesophagus ongeveer 5 cm hoger is dan elders in de thorax. 
De gemeten positieve drukken zijn evenwel veel groter. Anderzijds 
is deze verklaring aantrekkelijk, omdat aangenomen mag worden 
dat op jongere leeftijd de aanpassing tussen de vorm van de longen 
en de thoraxholte minder volledig zal zijn dan op oudere leef tijd. Het 
is althans zeker, dat de long na de geboorte nog een zekere ont
wikkeling doormaakt (BucHER en REm, 1961; POTTER en Loo5LI, 
1959). 
2e. Aan het einde van de exspiratie kan een positieve intrathoracale 
druk ontstaan door compressie van een elastische weerstand in de 
long. Door deze compressie ontstaat potentiële energie, die, wan
neer de compressie wordt opgeheven, inspiratie bij een positieve 
intrathoracale druk mogelijk maakt. De afvoerende luchtwegen 
kunnen tijdens het laatste deel van de exspiratie door compressie 
worden afgesloten (SLAGTER en fuEMSTRA, 1955). Hieiibij zal ver
kleving van de wanden optreden (TROELSTRA, 1961). Voor het 
overwinnen van deze verkleving is een zeker drukveiischil nodig 
tussen eind exspiratie en begin inspiratie. Blijven daarentegen de af
voerende luchtwegen open dan is dit drukverschil voor het openen 
niet noodzakelijk, zodat de inspiratie bij een sterker positieve druk 
kan beginnen dan bij afsluiting van de luoli.twegen. In füg. 30 zijn af
gebeeld de volumedrukcurven van resp. een 27-jarige man en een 
17-jarige vrouw. Hierin wordt dit verschil van de inspiratie geïl
lustreerd: in fig. 30a is de druk aan het eind van de exspiratie ster
ker positief van bij het begin van de inspiratie; in fig. 30b bestaat dit 
drukverschil niet. Wij zijn geneigd dit verschil toe te schrijven aan de 
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Fig. 30. a. volume druk curve van een 37 jarige man. 
b. volume druk curve van een 17 jarige vrouw. 

mate, waarin aan het eind van een maximale exspiratie afsluiting 
van luchtwegen optreedt. Een steun voor deze opvatting zou nog 
kunnen zijn het vrijwel ontbreken van hysterese in de figuur 30b 
bij het begin van de inspiratie. Deze hysterese is volgens een aantal 
onderzoekers (MEAO, WHITTENBERGER en RADFORD 1957, BERN
STEIN 1957, FERRIS en PoLLARD, 1960) het gevolg van oppervlakte
invloeden, ontstaan door het wederom aan de vencilatie deelnemen 
van tijdens de exspiratie afgesloten longdelen. Een tweede argu
ment kan worden gevonden in de grotere stevigheid van de longen 
op jongere leeftijd, waardoor grotere weerstand aan compressie 
wordt geboden, zodat afsluiting en verkleving minder snel optreden. 
Het door PIERCE en HocoTI (1960) gevonden hogere gehalte aan 
scleroproteïnen bij vrouwen zou dan kunnen verklaren waarom bij 
de vrouw in het algemeen de inspiratie bij een hogere druk begint 
dan bij àe man. Als bovenvermelde gedachtengang juist is, be
tekent dit, dat het volume van de longen bij een intrathoracale 
druk van O cm H20 groter moet zijn dan het volume op R V-niveau. 
DoNLEBEN (1959) komt mede op grond van een waarneming bij een 
patiënt met een artificiële pneumothorax, 6ij wie de intrapleurale 
druk op O cm H20 werd gebracht, tot de conclusie dat er een "re 
laxed volume" moet bestaan, groter dan het residuaal volume. 

3e. KNOWLES, SuK KI HoNG en RAHN (1959) beschouwen het ont
staan van een positieve intrapleurale druk aan het eind van een 
exspiratie als een artefact, ontstaan door het tijdens de exspiratie 
naar achteren bewegen van het diafragma, waardoor mediastinum-
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organen de oesophagusballon kunnen comprimeren. Zij baseren dit 
op het feit, dat in ruglig�ing de positieve intrapleurale drukken hoger 
zijn dan in zittende houding of in buikligging. Wij zijn van mening 
dat het geen artefact betreft, omdat le. de positieve intrapleurale 
drukken ook tijdens een groot deel van de inspiratie voorkomen, en 
2e. er een duidelijke leeftijdstendens bestaat. 

Wij zijn geneigd de tweede verklaringsmogelijkheid voor de meest 
waarschijnlijke te houden. Invloed van de andere twee mechanismen 
is niet geheel uit te sluiten. 

In het voorgaanae (fig. 30) zijn twee vormen beschreven van het 
begin inspiratore deel van de VC-curve. Vooral bij oudere patiënten 
wordt nog een derde vorm gezien (fig. 31). In deze curve verloopt 
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Fig. 31. Volume-druk diagram van de vitale capaciteit van een man 
van 64 jaar. 

het begin van de volumeverandering zonder drukverandering. Wij 
waren eerst geneigd deze vorm te zien als het gevolg van een vis
ceuze invloed door een te snel begin van de inspiratie. Deze vorm 
kan echter ook worden verklaard door oppervlakte verschijnselen. 
In het literatuuroverzicht werd reeds ingegaan op de invloed van 
de oppervlaktespanning (zie pag. 7). MEAD (1962) heeft theore
tisch nagegaan hoe de gecombineerde invloed is van oppervlakte
spanning en weefselelasticiteit op de vorm van de volume-drukcurve 
van een met lucht gevulde ruimte (fig. 32). De vorm van het be�:n
deel van deze curve komt geheel overeen met die van de in fig. 31 
af geheelde curve. 
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Fig. 32. a. volume-druk curven van een hypothetisch met lucht gevulde 
ruimte, zoals deze zouden verlopen, wanneer alleen de oppervlaktespan
ning een rol speelt. 
- - - - - met een oppervlaktespanning gelijk aan die van de li

chaamsvloeistoffen 40 dyne/cm. 
met een oppervlaktespanning overeenkomend met die van 

de alveolaire grenslaag. 
b. De volume-druk curven van dezelfde ruimte als naast de oppervlakte
spanning ook nog weefselinvloeden bestaan. 

Het eind inspiratiedeel van de VC-curve 

De volgende factoren kunnen van invloed zijn op de vorm van 
dit deel van de curve: 
1 .  elastinevezels 

De "stress-strain' eigenschappen van een geïsoleerde elastinevezel 
uit het ligamentum nuchae van een rund zijn o.a. onderzocht door 
CARTON, DAINAUSKAS en CLARK (1962). Zij vonden dat de kracht 
nodig voor een zelfde lengtetoename, bij maximale rekking groter 
is dan bij het begin van de rekking. De schrijvers zijn van mening 
dat de invloed van collageen bij hun proeven kan worden uitge
sloten. Een kromming aan het eind van de rekking kan dus samen
hangen met de eigenschappen van elastine vezels. 
2. collageenvezels 

MEAD citeert in het reeds eerder aangehaalde artikel (1962) een 
onderzoek van HOEVE en FLOREY (1958). Deze schrijvers komen tot 
de conclusie, dat de "stress-strain" eigenschappen van het ligamen
tum nuchae ook samenhangen met de aanwezigheid van collageen 
vezels. MEAD (1962) is van mening dat de vorm van het volume
drukdiagram medé door collageen wordt bepaald. 

3. invloeden op gas-vloeistof niveau 

CLEMENTS, BROWN en JoHNSON (1 958) onderzochten het verband 
tussen de oppervlaktespanning van longextracten en volume. De 
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door deze onderzoekers gevonden volume-druk curven missen een 
kromming aan het eind van de volumetoeneming. 
4. rekking van structuren als luchtwegen en bloedvaten 

De "stress-strain" eigenschappen hiervan worden bepaald door de 
weefselelementen waaruit deze structuren zijn opgebouwd, dus door 
collageen, elastine, glad spierweefsel en kraakbeen. 
5. stress-relaxation 

Op deze factor wordt gewezen door MARSHALL en WmmcoMBE 
(1960). Als de adem op een bepaald volume-niveau wordt vast
gehouden dan daalt de negatieve pleuradruk gedurende ongeveer 
6 seconden. Deze verkleining is groter naarmate dit volume
niveau meer in inspiratore ri.chting is verschoven. Het verschijnsel 
wordt door de schrijvers toegeschreven aan een herverdeling van 
het ingeademde gas. Ook wordt nog gewezen op een mogelijke ver
andering in de elastische eigenschappen van het longweefsel. Dit 
verschijnsel is door ons wel waargenomen, maar niet nader onder
zocht. 
6. De verhouding tussen het longvolume en het volume van de 

thorax bij maximale inspiratie 
Het is duidelijk dat àe "stress-strain" eigenschappen van het long

weefsel pas dan volledig naar voren zullen komen, als dit ook 
inderdaad maximaal wordt gerekt. Een kromming zal dus ontbreken 
wanneer de volume-druk curve van de long zelf niet krom is of 
wanneer het maximale longvolume groter is dan het maximale 
thoraxvolume, zodat maximale rekking niet mogelijk ,is. De vorm 
van het eind-inspiratore àeel van de VC-curve hangt dus niet alleen 
af van de eigenschappen van het longweefsel, maar ook van die van 
de thoraxwand en van de kracht der inspiratiespieren. 

78 



Hoofdstuk VI 

HET EFFECT VAN TI-fIAZINAMIUM OP DE 
LONGMECHANICA VAN PATIENTEN MET GERINGE 

TUBERCULEUZE AFWIJKINGEN EN ZONDER 
CHRONISCHE ASPECIFIEKE RESPIRATORE 

AANDOENINGEN 

Het is bekend, dat thiazinamium veelal een gunstige invloed heeft 
op longvolumina van patienten met chronische astmatisC'he bronchi
tis (BooY-NooRD, ORIE, TEN CATE, 1957). Ook de longmechanica 
kan onder invloed van dit hronchusverwijdende middel aanzienlijk 
veranderen (DoNLEBEN, 1959). Voor de beoordeling van dergelijke 
veranderingen is het noodzakelijk na te gaan in hoevere thiazinamium 
ook van invloed is op de longmechan'.Ïca van patienten, bij wie geen 
verschijnselen van chronische aspecifieke respiratore aandoeningen 
kunnen worden aangetoond. Het •i•s immers zeer goed denkbaar, dat 
bij deze patiënten thiazinamium een, zij het geringe, verandering van 
de longfunctie teweegbrengt. 

§ 1 .  Materiaal en methode 

Gegevens zijn verzameld van 15 patienten met geringe longtuber
culose bij wie geen aanwijzingen zijn gevonden voor het bestaan van 
een chronische aspecifieke respiratoire aandoening. Voor de defi
niëring van geringe longtuberculose zij verwezen naar hoofdstuk 
III. De leeftijd van de patiënten bedraagt gemiddeld 3 1  jaar. De 
groep bestaat uit 9 mannen en 6 vrouwen. De beschrijving van de 
methode werd reeds gegeven in hoofdstuk II. In aansluiting hieraan 
moet nog worden vermeld, dat er naar werd gestreefd het adem
volume tijdens het ademen met verschillende frequenties voor en 
na toediening van thiazinamium constant te houden. Het onder
zoek werd verricht voor en 30 minuten na een intramusculaire 
injectie met 25 mg thiazinamium. De ballon bieef tijdens de wacht
periode in situ; het apparaat werd voor de tweede bepaling opnieuw 
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geijkt. Voor de berekening en de constructie van de gemiddelde 
druk-volumecurven zij verwezen naar hoofdstuk V. Bij de statis
tische bewerking werd voor het aantonen van frequentie-afhan
kelijkheid gebruik gemaakt van de toets van FRIEDMAN, voor het 
aantonen van een significantie van een verschil tussen waarden, ver
kregen voor en na toediening van thiazinamium van de rangteken
toets. Voorts werd variante-analyse toegepast om de invloed van 
thiazinamium op compliance en v'Îsceuze ademarbeid bij frequen
ties van 10, 15, 30 en 40 per minuut als geheel te toetsen. 

§ 2 Resultaten 

a. de longvolumina 

In tabel XV zijn de gemiddelden verzameld van een aantal gege
vens betreffende de longvolumina. De verschillen tussen de voor en 

TABEL XV. 
Gemiddelden, verschillen en overschrijdingskansen van de verschillen van 
een aantal longfunctiewaarden voor en na toediening van thiazinamium 

(rangteken toets). 

15 TC vc RV FRC SCe MAMV n = ml ml 0/oTC 0/oTC n/oVC IJmin 

voor 5264 4112 23 48 78 83 
na 5372 4204 22 46 79· 90 
verschil + 108 +92 - 1  - 2  + 1 + 7  
Po > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

na toediening van thiazinamium verkregen waarden zijn niet signi
ficant, maar wel veranderen de gemiddelden in de richting, die 
zou worden verwacht als wel een effect van thiazinamium zou be
staan. 

b. de compliance en de visceuze arbeid 

In tabel XVI zijn vermel'd de gemiddelde waarden van de compi
ance en visceuze arbeid. Behalve voor wat betreft de rustademhaling 
wordt de gemiddelde compliance bij elk ademtype, na thiazinamium, 
iets groter en de visceuze arbeid kleiner. De verschillen in compliance 
zijn alleen significant bij een ademfrequentie van 40 per minuut en 
bij de visceuze ademarbeid bij een frequentie van 30 ademha:lingen 
per minuut. Toetsing van de invloed van rhiazinamium bij frequen-
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TABEL XVI. 
Gemiddelden, verschillen en overschrijdingskansen van de verschillen van 
van de compliance en de visceuze ademarbeid voor en na toediening van 
thiazinam.ium. Onder "alle frequenties" wordt verstaan het gemiddelde 

van de frequenties 10, 15, rust, 30 en 40 tezamen. 

C10 C15 Crust Cao C40 CMA �IV alle fr. 
n = 15 L/cmH20 iI.JcmH10 UcmH20 L/cmH20 L/cmH2C L/cmH10 L/cmH20 

voor 0,230 0,252 0,249 0,206 o,i"78 0,213 0,228 
na 0,267 0,259 0,243 0,236 0,217 0,241 0,250 
verschil + 0,037 + 0,007 -0,006 +0,030 + 0,039 + 0,028 + 0,022 
Po >0,05 >0,05 >o;o5 >0,05 <0,05 < 0,01 >0,05 

V10 Vu Vrust V�o V•o VMAMV alle fr. 
n = 15 gr.cm/ml gr.cm/ml gr.cm/ml gr.cm/ml gr.cm/ml gr.cm/ml gr.cm/ml 

voor 2,43 2,08 2,00 4,50 6,45 17,58 3,42 
na 1 ,78 1,81 1 ,77 3,45 5,69 16,18 2,87 
verschil -0,65 -0,27 --0,23 -1,05 -0,76 -1,40 --0,65 
Po =0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,01 

ties van 10, 15, 30 en 40 ademlialingen door middel van variantie 
analyse geeft toch wel aan, dat er een effect bestaat op de compliance 
(F = 1 1,94; P0 < 0,005) en op •de visoeuze aribei'd (F = 5,42; 0,025 
< Po <  0,05). 

Frequentieafhankelijkheid van de compliance blijkt zowel voor 
als na toediening van thiazinamium te bestaan. Althans werd ge
vonden, dat in beide gevallen de hypothese C10 = C15 = C 30 = 
C40 moest worden verworpen (a = 0,05). De toetsingsgrootheid bij 
de gebruikte toets van FRIEDMAN is K, die bij verwerping van de 
nulhypothese een bepaalde rechter kritieke waarde - die bij vier 
groepen van 15 getallen 196 bedraagt - moet overschrijden. De 
waarde van K v66r thiazinamium bedraagt 304,5 en na thiazina
mium 221 ,5. De hogere waaroe van 'K. zou kunnen wijzen op een 
sterkere mate van frequentieafhankelijkheid voor de toediening van 
thiazinamium. De gegevens verzameld in tabel XVII wijzen ook in 

TABEL XVII. 
Gegevens betreffende de frequentie-afhankelijkheid van de compliance 

(n = 15, rangteken toets) (zie tekst). 
-

hoge freq. C30 c" 

lage freq. voor na voor na 
iverschil Po !Verschil Pu verschil Po verschil Po 

C10 0,024 >0,10 0,030 >0,10 0,052 <0,02 0,050 >0,05 c., 0,046 >0,05 0,023 >0,10 0,074 <0,01 0,043 <o,oi 
Cruet 0,043 <0,02 0,013 >0,10 0,071 <0,01 0,026 <0.05 
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deze richting. De weergegeven getallen zijn de verschillen, en de 
overschrijdingskansen van deze verschillen, tussen de gemiddelden 
van de compliance, bepaald tijdens het ademen met een lage fre
quentie (C10, C15 en Crust) en met een hoge frequentie (C30 en 
C40).  Het blijkt, dat na thiazinamium het aantal significante ver
schillen is af genomen. 

c. de volume-drukdiagrammen van de vitale capaciteit 

Van de 15 verkregen curven bleken slechts 11 voor bewerking 
geschikt, omdat de curven van de andere patiënten door slik
bewegingen waren misvormd. In tabel XVIII staan enkele gegevens 

TABEL XVIII. 
Gegevens betreffende de longvolumina en de VC-curven van de 11 pa
tiënten bij wie het volume-drukdiagram van de VC nader is geanalyseerd. 

n = 11 TC vc RV FRC Pi.ere Pkrb 
ml ml 0/oTC 0/oTC 

voor 5466 4209 23 48 7 7  2,8 
na 5520 4320 2·2 47,5 5,7 4,0 
verschil +54 + 111  - 1  --0,5. -1,3 + 1,2 
Po > 0,05 > 0,05 > 0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

vermeld betreffende de longvolumina en de in hoof.dstuk V be
schreven kenmerken van de volume-drukdiagrammen van de VC. 
De krommingsdruk aan het eind van de maximale inspiratie is na 
thiazinamium lager dan tevoren; de krommingsdruk aan het be
gin ·daarentegen hoger. Het laatste verschil is echter niet signifi
cant. In figuur 33a staan afgebeeld de gemiddelde druk-volume
curven. De gemiddelde drukken behorend bij een bepaald niveau 
van de TC zijn na thiazinamium significant minder sterk negatief, 
respectievelijk sterker positief dan voor de toediening van het mid
del. Het verschil is voor alle niveaux vrijwel gelijk, zodat de cur
ven nagenoeg evenwijdig lopen (tabel XIX). 

Zoals in hoofdstuk VII zal worden uiteengezet, kan het bestaan 
van een liogere krommingsdruk aan het einde van een maximale in
spiratie wijzen op een sterkere mate van rekking bij maximale ex
pansie van de thorax. 

!Je gemiddelde druk-volumecurven werden nu voor dit verschil 
m rekkmgtoestand op dezelfde wijze gecorrigeerd als beschreven bi) 
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TABEL XIX. 
Gemiddelde intra-thoracale drukken op een bepaald niveau van de TC, 
de verschillen tussen deze drukken voor en na toediening van thiazina
mium, en de overschrijdingskansen van de verschillen (rangtekentoets). 

RV FRC 30 35 40 50 60 
n = 11 0/oTC 0/oTC 0/oTC 0/oTC 8/oTC 0/oTC 0toTC 

voor +4,1 -5,5 -1,4 --3,0 --4,1 -6,0 -8,5 
na +7,2 -3,0 +0,4 -0,7 -2,0 --4,0 -6,4 
verschil +3,1 +2,5 +1,8 +2,3 +2,1 +2,0 + 2,1 
Po <0,05 < 0,01 <0,02 <0,01 <0,05 <0,02 <0,02 

70 BO 85 90 95 100 
n = 11 0/oTC 0/oTC, 8/oTC 0/,TC 0/oTC 0/oTC totaal 

voor -11,0 -13,6 -15,1 -17,0 -19,6 -24,2 -10,8 
na - 9,0 -11,1 -12,2 -14,0 -16,2 -20,2 - 8,3 
verschil + 2,0 + ·2,5 + 2,9 + 3,0 + 3,4 + 4,0 + 2,5 
Po < 0,05 = 0,05 < 0,05 < 0,05 = 0,02 < 0,01 < 0,01 

oe operatiepatiënten (hoofdstuk VII), door voor de thiazinamium
toediening het volume behorend bij een druk overeenkomend met 
de eindinspiratore druk na thiazinamiumtoediening als 1000/o ni
veau te nemen (fig. 33b). Het blijkt, dat door deze bewerking de 
afstand tussen de curven kleiner wordt. Er blijft evenwel een dui
delijk verschil bestaan op alle niveaux, uitgezonderd uiteraard het 

-24 -16 

Longvolume els .r re 

-· + 4  +12 
oesophlgusdrut (cm, HiOJ . 

Lonçivolumo 
els •'' ven hal volume 
bij druk = - ZO cm 1\0 

-21 -20 -12  -4 + 4  +12 

oesophagusdruk (cm. H,O) 
b 

Fig. 33. Gemiddelde volume-drukcurven van de vitaalcapaciteit voor (1) 
en na (2) toediening van thiazinamium. De oesophagusdruk is uitgezet 
tegen het longvolume als percentage van de TC (a) en tegen het long
volume als percentage van het volume bij een druk van -20 cmH1O (b). 
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1000/o niveau. Verder valt op, dat deze curven nog fraaier even
wijdig lopen dan die afgebeeld in fig. 33a. 

§ 3 Discussie 

Een verandering van de compliance als gevolg van farmaca is 
in de literatuur reeds herhaaldelijk beschreven. In de meeste geval
len betreft het een verandering van de dynamische compliance bij 
patiënten met luchtwegobstructie. 

Zo werd door BAYLISS en RoBERTSON (1939) een kleiner worden 
van de compliance onder invloed van pilocarpine gevonden, ter
wijl na adrenaline de compliance bleek toe te nemen. CHERNIACK 
(1956) vond na toediening van isopropylarterenol een stijging van 
de dynamische compliance bij emphyseempatiënten; de statische 
compliance bleek evenwel niet te veranderen. Histamine blijkt een 
verkleining van de compliance ten gevolge te hebben, zoals werd 
aangetoond door BAYLIS en RoBERTSON (1939) en MASSION (1957), 
Ross en DALY (1962) gingen de invloed na van atropine op de com
pliance bij proefpersonen met een normale longfunctie. Het bleek, 
dat deze verandering van de compliance kon worden te niet ge
daan door verhoging van de centrale veneuze druk. 

De schrijvers wijten het groter worden van de compliance na 
atropine aan een verlaging van de druk in de arteria pulmonalis 
onder invloed van dit middel. Andere factoren, zoals b.v. een ver
andering van de weerstand in de luchtwegen, die een stijging van 
de compîiance door atropine zouden kunnen verklaren, worden niet 
in beschouwing genomen. Een kleiner worden van de visceuze adem
arbeid onder invloed van thiaziamium bij patiënten met luchtweg
obstructie, is beschreven door DoNLEBEN (1959) en door LAROS (1962) 
Gegevens over de invloed van thiazinamium op longmechanica van 
patiënten zonder chronische aspecifieke respiratore aandoeningen zijn, 
voor zover ons bekend, tot dusverre niet gepubliceerd. 

Uit onze gegevens zou kunnen worden afgeleid, dat als geheel 
genomen thiazinamium van invloed is op de uitkomsten van het 
longmechanisch onderzoek bij deze groep tuberculosepatiënten zon
der chronische aspecifüeke respiratore aandoeningen. De verande
ringen zijn echter gering, zodat verschillen gevonden bij de afzon
derlijke metingen vaak niet significant zijn. Enig effect van thiazi-
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namium bij deze groep patiënten is ook wel te verwachten. Thiazi
namium is een antihistaminicum met een vrij sterke antichloliner
gische werking (BooY-NooRD, ÜRIE, TEN CATE, 1957). Afgezien 
van een mogelijke daling van de tonus van de bronchusmuscula
tuur zal door de remmende werking op de secreetproductie een 
daling van de weerstand in de luchtwegen kunnen optreden. De 
door ons gevonden veranderingen na toediening van thiazinamium 
zijn: een daling van de visceuze ademarbeid, een stijging van de 
compliance en een vermindering van de frequentieafhankelijkheid 
van de compliance. Deze veranderingen kunnen worden verklaard 
door een daling van de weerstand in de luchtwegen en door een 
verandering van het aantal bij de ventilatie betrokken alveoli. 

Moeilijker te verklaren zijn de veranderingen van de volume
druk-curven van de VC. Deze veranderingen kunnen als volgt wor
den samengevat: 1. na toediening van thiazinamium is het eind
inspiratore deel van de curve minder gek-romd dan ervoor; 2. het 
lineaire deel van de curve is evenwijdig aan zichzelf verschoven, 
zodanig dat bij hetzelfde volumeniveau de intrathoracale druk min
der negatief, respectievelijk meer positief i5. De eerst vermelide ver
andering kan erop wijzen, dat na toediening van thiazinamium 
het longweefsel minder wordt gerekt. Dit kan worden verklaard 
door aan te nemen dat onder invloed van thiazinamium het aantal 
alveoli, dat bij de ventilatie is betrokken, is gestegen. Dat deze stij
ging niet resulteert in een significante toename van de TC wijst 
er dan op, dat de maximale expansiemogelijkheid van de borstholte 
door thiazinanium niet is veranderd. 

Uit fig. 33b blijJu, da_t ook wanneer rekening wordt gehouden 
met een verandering in longvolume en met rekking van longweef
sel de volume-drukcurven vóór en na toediening van thiazinamium 
niet identiek verlopen. Dit in tegenstelling tot de invloed van 
longresecties op de vorm van 1de curven (vergelijk de figuren 35c 
en 36c). Uit het verloop van beide curven zou men kunnen af
leiden, dat de plaats van de curve ten opzichte van de ordinaat 
vóór en na thiazinamium niet dezelfde is. Dit kan het gevolg zijn 
van een verschil in vullingsgraad van de oesophagusballon in die 
zin, dat na toediening van thiazinamium de ballon meer lucht be
vat. Aangezien tussen de metingen de oesophagusballon in contact 
heeft gestaan met de buitenlucht, is een dergelijke verandering van 
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de vullingsgraad zeker niet onmogelijk. MEAD en WHITTENBERGER 
(1953) toon1den bovendien aan dat bij een toegenomen vullingsgraad 
van de ballon de drukveranderingen per eenheid verandering in 
longvolume afnemen. Het groter worden van de compliance, het 
kleiner worden van -de einclinspiratore krommingsdruk na thiazina
mium en het kleiner worden van de visceuze ademarbeid zou dus 
geheel kunnen wo11den verklaard door de toegenomen vullingsgraad 
van de ballon. Gevolgtrekkingen uit ,bovenvermeld onderzoek zijn 
wat betreft veranderingen in de longmechanica dan ook niet moge
lijk. De resultaten worden desondanks toch vermeld: 1e om te wijzen 
op het belang van de vullingsgraad van de ballon. Voor een nauw
keurige bestudering van de invloed van medicamenten op de mecha
nische eigenschappen van de long, moet er voor worden gezorgd dat 
de vuUingsgraad van de ballon na de toediening van het medicament 
gelijk is aan die voor de toediening. 2e Om te wijzen op de verge
lijkbaarheid van de vorm van het inspirarore deel van het volume
druk!diagram van de vitale capaciteit. De vorm verandering die 
heeft plaats gevonden onder invloed van het verschil in vullings
graad van de oesophagusballon is gering. Wanneer de vuUing van 
de ballon is gestandaardiseerd is het dus verantwoord de vorm van 
de curven te vergelijken. 3e Om gegevens te vermelden die als con
tröle kunnen dienen voor de in hoofdstuk X te vermelden resultaten 
van een onderzoek naar het effect van thiazinamium op de longme
chanica van patiënten met een chronische aspecifieke respiratore aan
doening. Deze patiënten zijn op dezelfde wijze onderzocht als de 
hier beschreven groep patiënten met geringe tuberculeuze afwijkingen 
zonder chronische aspecifieke respiratore aandoening. 
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Hoofdstuk Vil 

VERANDERINGEN IN DE LONGMECHANICA ALS GEVOLG 
VAN RESECTIETHERAPIE 

Veranderingen in de longvolumina als gevolg van resectietherapie 
zijn door vele onderzoekers beschreven. 

Aanzienlijk minder is bekend omtrent de invloed van resectie op 
de mechanische eigenschappen van het longweefsel. De vraag in 
hoeverre na resectietherapie rekking van longweefsel optreedt, kan 
door volumetrische onderzoekingen niet voldoende worden opge
lost. Methoden, waarbij de samenhang tussen volume- en drukver
houdingen worden geregistreerd, bieden in dit opzicht meer per
spectief, omdat op deze wijze een beter inzicht wordt verkregen in 
de mechanische veranderingen, die aan de volumeveranderingen 
ten grondslag liggen, en omgekeerd. 

Daarnaast is het van belang na te gaan in hoeverre de mechanische 
eigensclîappen van het longweefsel v66r de operatie van invloed 
zijn op het postoperatieve verloop. 

De veranderingen, die als gevolg van resectietherapie optreden, 
zijn de volgende: 
1. er wordt functionerend longweefsel verwijderd. 
2. er wordt eveneens niet-functionerend longweefsel verwijderd. 
3. de functie van het resterende longweefsel kan veranderen, spe
ciaal wanneer zich postoperatief complicaties voordoen (ontplooi
ingsmoeilijkheden, bloedingen en exsudaatvorming, pleuravergroeiin
gen, diafragmaverlamming e.d.). Een en ander kan gepaard gaan met 
een veranderde bewegingsmogelijkheid van de thoraxwand. 

Bij de bewerking van het materiaal is met deze factoren rekening 
gehouden. 

§ 1 Materiaal en methode 
Bij 88 tuberculosepatiënten, die in een bepaalde periode resectie

therapie hebben ondergaan, werd praeoperatief, 6 weken postopera-
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tief en 6 maanden postoperatief een onderzoek betreffende de long
volumina en longmechanica ingesteld. Deze patiënten zijn gerang
s�hikt in vier groepen, naar de uitgebreidheid van de praeoperatieve 
afwijkingen en het postoperatief verloop. 
1 .  patiënten met praeoperatief uitgebreide afwijkingen (localisatie 
van het ziekteproces in meer dan vier segmenten), en patiënten, die 
reeds eerder een thoraxoperatie hebben ondergaan. 
2. patiënten met ernsrige postoperatieve complicaties (rethoracto
mie wegens een levensbedreigende bloeding, diafragmaparalyse e.d.). 
3. patiënten bij wie het postoperatief verloop volledig ongecom
pliceerd is geweest. In verband met de bedoeling van het onderzoek 
is het begrip ongestoord zeer scherp gesteld : alle patiënten bij wie 
het postoperatieve herstel ook maar enigszins vertraagd was, wer
den tot de gecompliceerde groep gerekend. 
4. patiënten, die postoperatief complicaties doormaakten, zoals 
b.v. vertraagde ontplooiing, exsudaatontwikkeling, wat te uitge
breide pleurareactie. Aangezien het hier patiënten betreft met ge
ringe postoperatieve complicaties, bestonden bij slechts enkelen van 
deze groep zes maanden postoperatief nog duidelijke stoornissen 
ten gevolge van de operatie. 

De verdeling van de vier groepen naar leeftijd en geslacht is weer
gegeven in tabel XX. In tabel XXa is weergegeven welke operatieve 
ingrepen in de verschillende groepen zijn verricht. Omdat tot doel 
was gesteld een zo zuiver mogelijk beeld te verkrijgen van de ver
anderingen in de longmechanica als gevolg van verlies aan functio
nerend longweefsel, en omdat de groepen 1 en 2 uit een klein, hete
rogeen patiëntenmateriaal bestaan, werden de gegevens van deze 
groepen niet afzonderlijk statistisch bewerkt. Wel zijn deze gegevens 
betrokken bij de bewerking van het materiaal als geheel. 

De methodiek ter bepaling van de longvolumina en het long
mechanisch onderzoek zijn in hoofdstuk II reeds uitvoerig be
schreven. De statistische bewerking van het materiaal vond zoveel 
mogelijk plaats volgens verdelingsvrije methoden in verband met 
de betrekkelijk kleine aantallen in de groepen, het voorkomen van 
uitbijters, en de naar rechts scheve verdeling van de parameters. 
Alleen bij de bewerking van het materiaal als geheel en bij de bere
kening van regressievergelijkingen werden klassieke methoden ge
bruikt. Hoewel het materiaal als geheel geen homogene groep 
vormt - hetgeen wel min of meer het geval is bij de groepen 3 en 
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TABEL XX De verdeling van het patiëntenmateriaal in vier groepen (zie text) naar leeftijd en geslacht. 

mannen vrouwen totaal 
groepen 

leeftijd in jaren leeftijd in jaren gem. 
1ft. 

11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 totaal 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ;totaal aantal jaren 
praeoperatieve 

1 uitgebreide 2 4 1 7 1 1 2 9 35 
afwijkingen 

2 zeer ernstige 
complicaties 2 1 1 4 2 3 5 9 32 

postoperatief 3 ongecompliceerd 2 1 1  6 4 1 24 1 2 3 1 7 31 32 

postoperatief 
7 4 weinig 4 6 6 2 25 1 5 6 1 1 14 39 34 

gecompliceerd 

totaal 6 21  18 1 1  4 60 2 10 12 3 1 28 88 33 
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TABEL XXa De verdeling van het patiënterunateriaal in vier groepen (zie tekst) en naar geslacht en het type van 
de longresectie. 

praeoperatief zeer ernstige postopératief postoperatief 
groep uitgebreide postoperatieve on- weinig totaal 

afwijkingen afwijkingen gecompliceerd gecompliceerd 

geslacht M. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Vr. 

resectie van·: 
1 .  apicale en posterior segment van de 2 1 1 6 3 8 2 17 6 

rechter bovenkwab 
2. apico-posterior segment van de linker 1 1 1 8 1 6 2 16 4 

bovenkwab 
3. apicale en posterior segment van de 1 1 2 1 1 2 4 4 

rechter bovenkwa b en één of meer 
wiggen 

4. apicale en posterior segment van de 1 1 3 2 5 2 
linker bovenkwab �n één of meer 
wiggen 

5. pars superior van de linker boven- 2 2 2 2 
kwab 

6. pars superior van de linker boven- 1 1 

kwab en apicale segment van de 
linker onderkwab 

7. lingula en 1 wig 1 1 
8. anterior Sf'gment van de linker bo- 1 1 

venkwab en 1 wig 
9. apicale segment van de linker on-· 1 1 

derkwab• 
10. apicale segment van de rechter on- 1 1 2 

derkwab, 
11.  1 basaal segment van de rechter on- 1 1 

derkwab 
12. 2 of meer basa.le segmenten van de 1 1 1 1 2 

rechter onderkwab 
13. 1 of meer wiggen 1 4 1 1 6, 1 
14. rechter bovenkwab 2 3 3 2 
15. linker bovenkwab 1 1 
16. rechter onderkwab 1 1 
17. linker onderkwab 1 1 
18. rechter onderkwab en rechter boven- 1 1 

kwab, behalve het anterior-segment 

Totaal 7 ? 4 1 " ., .. ., "" , . - ..... 



4 - is het toch statistisch bewerkt, omdat bij vrij grote aantallen de 
naar rechts scheve verdeling van de parameters bij gebruik van 
klassieke methoden een betrekkelijk weinig storende invloed zal 
uitoefenen, en omdat het ons interessant leek naast de gegevens van 
min of meer homogene groepen, de uitkomsten van een niet geselec
teerde willekeurige reeks patiënten te bestuderen. 

§ 2 Resultaten 

De resultaten van het onderzoek worden toegelicht onder drie 
hoofden: 1. de longvolumina. 2. de compliance en de visceuze adem
arbeid, berekend uit een ademcyclus. 3. de gemiddelde volume
drukcurves van het longweefsel verkregen tijdens de bepaling van 
de VC. 4. Vergelijking tussen 'de praeoperatieve mechanische eigen
schappen van het longweefsel van patiënten met en zonder post
operatieve complicaties. 

De longvolumina (tabellen XXI, XXII, XXIII en figuur 34). 
De gemiddelde TC en VC zijn zes weken postoperatief significant 

Volume ( Ll 
6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

-

---

-

2 3 

ongecompliceerd 
3 

gecompliceerd 

IC  

ERV 

R V  

TC 

FRC 

Fig. 34 De gemiddelde waarden van de longvolumina van patiënten met 
en zonder postoperatieve complicaties. 1 = praeoperatief; 2 6 weken 

postoperatief; 3 = 6 maanden postoperatief. 
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TABELXXI Gemiddelden (M) en standaarddeviaties (SD) van een aan
tal longfunctiesgegevens. (Voor symbolen zie appendix). 

groep tijdstip TC vc FRCO/nTC RVO/oTC 

Totaal 
n = 88 

postoperatief 
ongecompliceerd 

n = 31 

postoperatief 
gecompliceerd 

n = 39 

praeoperatief 
6 weken postop. 
15 mnd. postop. 

praeoperatief 
6 weken postop. 
6 mnd. postop. 

praeopera tief 
6 weken postop. 
6 mnd. postop. 

M SD M 

5372 965 4060 
4490 1 060 3330 
4862 1 220 3760 

5660 880 4475 
5045 1 1 30 3800 
5255 1 320 4222 

5315 960 41 1 0  
43'33 999 3150 
4772 955 3670 

SD M SD M SD 

950 46,5 7,5 23,0 6,5 
1 145 52,0 10,0 26,7 8,5 
1 120 46,0 5,9 22,5 8,0 

1 050 45,5 6,7 21 ,7 6,9 
1040 50,5 9,4 24,5 7,0 
1320 42,8 5,7 20,5 6,2 

·735 47,3 8,4 24,0 6,6 
867 53,4 1 1 ,2 29,0 10,1 
930 47,6 5,9 23,0 9,5 

groep t-ijdstip Crust C4n V rust Vo VMMIV 
M SD M SD M SD M SD M SD 

Totaal praeopera tief 0,225 0,074 0,172 0.057 2,07 1 , 12  5,2 2,47 16,6 8,8 
n = 88 6 weken postop. 0,190 0,080 0,146 ° 0,0f\7 2,25 1 ,26 6,0 3,16  20,5 9,2 

; 6 mnd. postop. 0,217  0,093 0 ,158 0,067 2,1 1 ,08 6,0 3,34 20,0 9,6 

postoperatief praeopera tief 0,244 0,075 0,187 0,075 2,05 1,0 5,2 1,44 1 6,4 7,6 
on�ecompliceerd 6 weken postop. 0,217 0,090 '1,164 0,063 2,09 1 ,22 6,3 2,40 22,3 9,0 

n = 31 6 mnd. postop. 0,242 0, 104 0,179 0,070 2,16 1,10 6,3 · 2,65 20,8 9,4 

postoperatief praeoperatief 0,217 0,075 0,167 0,051 1 ,9 0,85 4,6 2,54 17,0 9,2 
gecompliceerd 6 weken postop. 0,186 0,104 0,144 0,066 2,1 1 .0 5,4 3,00 19,6 10,0 

n = 39 6 mnd. postop. 0,220 0,088 0,155 0,057 1 ,9 0,85 5,4 3,39 ·20,0 

kleiner dan praeoperatief. Zes maanden postoperatief zijn de ge
middelden weer significant gestegen, maar blijven nog verschillen 
van de praeoperat:ieve waarden (tabel XXII). Dit geldt zowel voor 
het materiaal als geheel, als ook voor de groepen postoperatief ge
compliceerd en ongecompliceerd afzonderlijk. De FRC en het R V, 
beiden uitgedrukt als percentages van de TC, zijn zes weken post
operatief significant hoger dan praeoperatief. Dit geldt zowel voor 
het gehele materiaal, als voor de postoperatief gecompliceerde en 
ongecompliceerde groepen afzonderlijk. Zes maanden postoperatief 
zijn de waarden weer tot nagenoeg praeoperatieve waarden gedaald. 
De absolute grootte van de FRC en het R V zijn 6 weken postope
ratief bij de patiënten, die postoperatief geen complicaties door
maakten, vrijwel gelijk aan voor de operatie (tabel XXIII). Zes 
maanden postoperatief zijn de absolute grootte van de FRC en het 
R V significant lager dan praeoperatief en zes weken postoperatief. 
Bij patiënten met postoperatieve complicaties geldt dit verloop wel 
voor het RV, doch niet voor de FRC. Bij deze groep daalt de FRC 

92 

9,2 



TABEL XXII. 
Verschillen (V) en overschrijdingskansen van de verschillen (Po) tussen 
de gemiddelden van de longfunctiewaarden op de drie tijdstippen in de 

groepen 3 en4 (tabel XX). 

- 6 w. postoperatief � praeope,atief 
totaal 1 ongecompl. 1 gecompl. 

V Po V Po V Po 
TC ---a82 <0,001 -515 <0,01 -972 <0,001 
vc -730 <0,01 -675 <0,01 -560 <o,oi 
FRCO/oTC +5,5 <0,0005 +5 <0,01 + 6,1 <0,01 
RVO/oTC +3,7 <0,01 +2,8 <0,05 +5,0 <0,Ql 
Crust -0,035 <0,001 -0,027 >0,05 -0,031 <0,05 
C,o -0,026 <0,05 -0,023 >0,05 -0,023 >0,05 
Vrust. +0,18 >0,05 +0,04 >0,05 + >0,005 
V,o +o,8 >0,05 + 1,1 >0,05 +o,8 >0,05 
VMAMV +3,9 <0,01 + 5,9 <0,01 + 2 6 :>0,05 

6 mnd. postoperatief - praeoperatief 
totaal ongecompl. gecompl. 

V Po 1 V Po V Po 
'i'c -510 <0,001 -405 <0,01 -533 <0,001 
vc -300 <0,05 -253 <0,01 -440 <0,05 
FRCO/oTC -0,5 >0,05 -2,7 >0,05 + 0,3 >0,05 
RVO/oTC -0,5 >0,05 -1,2 >0,05 -1,0 >0,05 
Crust -0,008 >0,05 -0,002 >0,05 -0,003 >0,05 
c,o -0,014 >0,05 0,008 >0,05 -0,012 >0,-05 
Vru�t + 0,03 >0,05 + 0,11 >0,05 0,0 >0,05 
V,o +o,8 >0,05 + 1,1 >0,05 +o,8 >0,05 
VMAMV +3,4 <0,05 +4,4 <0,05 -3,0 <0,05 

6 mnd. postoperatief - 6 w. postoperatief 
totaal ongecompl. gecompl. 

V Po V Po V Po 
TC +392 <0,05 +210 <0,05 +439 <0,01 
vc +430 <0,01 +422 <0,01 + 520 <0,01 
FRCO/oTC ---a,o <0,01 -7,7 <0,01 -5,8 <o,o5 
RVO/oTC -4,2 <0,001 -4,0 <0,05 ---a.o <0,01 
Crust +0,027 >0,05 +0,025 >0,05 +0,034 >0,05 
C,o + 0,008 >0,05 +0,015 >0,05 +0,011 >0,05 
Vruat -0,15 >0,05 +0,07 >0,05 -0,2 >0,05 
V,o 0,0 >0,05 +0,25 >0,05 + 0,15 >0,05 
VMAMV -0,5 >0,05 -1,5 >0,05 0,4 >0,05 

zes weken postoperatief significant, terwijl in de verdere postopera
tieve periode geen significante daling optreedt. Een schematisch 
overzicht van de veranderingen in de longvolumina in de verschil
lende groepen is weergegeven in figuur 34. 
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TABEL XXIII Gemiddelden (M), verschillen (V) en overschrijdingskansen (Pn) tus
sen de praeoperatief, zes weken postoperatief en zes maanden postoperatief be
paalde FRC en RV (in ml.) bij patiënten met en zonder postoperatieve complicaties 

(groep 3 en 4) (rangtekentoets). 

Volume Tijdstip ongecompliceerd n = 31 gecompliceerd n = 39 

(ml) 

FRC 

av 

M V Po V Po M V Po V 

praeoperatief 2570 2490 
-100 >0,10 -170 <0,05 , 

6 w. postoperatief 2470 -310 <o.oi 2320 -250 
-210 <0,05 - 80 >0,10 

6 mnd. postoperatief 2260 2240 

praeoperatief 1210 1248 
- 20 >0,10 - 32 >0,10 

6 w postoperatief 1 190 -110 <0,05 1216 -173 
-120 <0,05 -141 <o,os 

6 mnd. postoperatief 1070 1075 

2. De compliance en de visceuze ademarbeid (berekend uit een 
ademcyclus). 

a. De compliance (tabellen XXI, XXII). 

Wanneer het materiaal als geheel wordt genomen is ·de compliance, 
gemeten tijdens rustademhaling, zes weken postoperatief significant 
kleiner dan voor de operatie. In het verdere postoperatieve verloop 
stijgt de compliance weer tot nagenoeg dezelfde waarde als voor de 
operatie. Bij de groep met een ongecompliceerd verloop is er wel 
een duidelijk verschil met praeoperatief, doch de verandering van 
de compliance is niet significant. De overschrijdingskans ligt echter 
dicht bij 0,05 (Pn = 0,053). Wanneer het postoperatief verloop 
gecompliceerd is, is de verandering van de compliance statistisch 
wel significant. 

b. De visceuze ademal"beid (tabellen XXI en XXII) 

Deze toont postoperatief een kleine, niet significante, verhoging 
ten opzichte van praeoperatief. Ook de waarden, gevonden tijdens 
het MAMV zijn postoperatief duidelijk hoger dan praeoperatief. 
Significantie van het verschil bestaat evenwel alleen voor de onge
compliceerde gevallen. 
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c. De relatie tussen compliance en longvolume (tabel XXIV) 

In tabel XXIV worden de regressievergelijkingen en correlatiecoëf
ficiënties weergegeven van de relatie tussen C.ust en TC, C.ust en 
de inspiratore capaciteit (IC) en C40 en TC. 

Met betrekking tot het materiaal als geheel kan worden gecon
stateerd, dat er praeoperatief een fraaie correlatie bestaat tussen 
TC en Crust· Deze correlatie is zes weken postoperatief en zes maan
den postoperatief significant minder dan praeoperatief (Po < 0,01, 
resp. < 0,05). In de groep met postoperatieve complicaties blijkt 
geen significant verschil tussen de correlatiecoëfficiënten te bestaan. 
Bij de patiënten zonder complicaties verschilt zes maanden post
operatief de correlatiecoëfficiënt significant van de praeoperatieve 
waarde (Po < 0,01). 

Wat de regressievergelijkingen betreft valt het op, dat in de groep 
met complicaties de relatie tussen Crust en TC vrijwel gelijk blijft. 
Bij de groep zonder complicaties daarentegen is de compliance bij 
een TC kleiner dan 6000 ml postoperatief over het algemeen groter 
dan praeoperatief. De spreiding van de waarnemingen is zes maan
den postoperatief evenwel zo groot (ScTc = 0,098 L/cmH�P), dat 
het zeer de vraag is of hieruit de conclusie mag worden getrokken, 
dat zes maan1den postoperatief de compliance groter wordt ten op
zichte van de TC. De relatie tussen C40 en de TC toont evenwel 
dezelfde tendens: geen veranderingen bij de gecompliceerde geval
len, wel verandering bij de ongecompliceerde gevallen. Dit geldt 
zowel voor de regressievergelijkingen als voor de correlatiecoëffi
ciënten. Omdat de gemiddelde inspiratore capaciteit hetzelfde verloop 
vertoont als de gemiddelde compliance nl. daling zes weken post
operatief en stijging tot nagenoeg praeoperatieve waarden zes maan
den postoperatief, werd nagegaan of de correlatie tussen de inspi
ratore capaciteit en de compliance beter zou zijn dan tussen de 
totaalcapaciteit en de compliance. Dit blijkt inderdaad het geval te 
zijn bij de ongecompliceerde groep zes maanden postoperatief (Po 
< 0,01). De correlatiecoëfficiënt van Crost en IC is praeoperatief 
evenwel significant lager dan van Crust en TC (Pn < 0,01). In ver
band met de reeds genoemde bezwaren tegen de toepassing van 
klassieke statistische methoden op deze gegevens werd de correlatie 
nog berekend volgens de rangcorrelatiemethode van SPEARMAN. De 
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TABEL XXIV. Regressievergelijkingen en correlatiecoëfficiënten, betrekking hebbende op de relatie tussen com
pllance en TC, en compliance en IC (klassieke methode). 

groep tijdstip regressie Crust op TC r 
. 1  

regressie TC op Crust 

totaal praeoperatief c = --0,050 + 0,051TC 0,75 TC = 3,235 + 9,5C 
6 w. postoperatief c = --0,008 + 0,044TC 0,51 T.C = 3,330 + 6,lC 
6 mnd. postoperatief c = +0,018 + 0.041TC 0,54 TC = 3,343 + 7,0C 

ongecompliceerd praeoperatief c = --0,166 + 0,072TC 0,81 TC = 3,440 + 9,lC 
6 w. postoperatief c = --0,030 + 0,049TC 0,63 TC = 3,348 + 7,8C 
6 mnd. postoperatief c = +0,083 + 0,030TC 0,41 TC = 4,000 + 5,3C 

gecompliceerd praeoperatief c = +0,008 + 0,039TC 0,50 TC = 3,925 + 6,4C 
6 w. postoperatief c = +0,043 + 0,033TC 0,32 TC = 3,757 + 3,lC 
6 mnd. postoperatief c = +0,010 + 0,044TC 0,49 TC = 3,606 + 5,3C 

regressie Crust op IC regressie IC op Crust 

totaal praeopera tief c = +0,090 + 0,047IC 0,50 IC = 1,668 + 5,3C 
6 w. postoperatief c = +0,076 + 0,052IC 0,45 IC = 1,478 + 3,8C 
6 mnd. postoperatief c = +0,025 + 0,072IC 0,59 IC = 1,621 + 4,7C 

ongecompliceerd praeopera tief c = +0,022 + 0,072IC 0,68 IC = 1,508 + 6,4C 
6 w. postoperatief c = +0,004 + 0,082IC 0,68 IC = 1,432 + 5,8C 
6 mnd. postoperatief c = +0,097 + 0,113IC 0,82 IC = 1,572 + 5,9C 

gecompliceerd praeoperatief c = +0,115 + 0,0361C 0,45 IC = 1,715 + 5,0C 
6 w. postoperatief c = +0,099 + 0,039IC 0,26 IC = 1,684 + l,7C 
6 mnd. postoperatief c = +0,114 + 0,0421C 0,38 IC = 1,752 + 3,4C 

regressie C40 op TC regressie TC op C40 

totaal praeoperatief c = +0,011 + 0,060TC 0,52 TC = 3,449 + 10,6C 
6 w. postoperatief c = --0,007 + 0,040TC 0,66 TC = 2,592 + 13,0C 
6 mnd. postoperatief c = +0,051 + 0,022TC 0,39 TC = 3,756 + 7,0C 

ongecompliceerd praeoperatief c = --0,051 + 0,022TC 0,73 TC = 4,050 + 8,5C 
6 w. postoperatief c = --0,037 + 0,022TC 0,73 TC = 2,980 + 13,0C 
6 mnd. postoperatief c = + 0,049 + 0,022TC 0,50 TC = 3,485 + 10,2C 

gecompliceerd praeoperatief c = +0,050 + 0,030TC 0,42 TC = 4,714 + 3,6C 
6 w. postoperatief c = +0,049 + 0,034TC 0,33 TC = 4,038 + 2,0C 
6 mnd. postoperatief c = +0,048 + 0,022TC 0,39 TC = 4,454 + 2,7C 



aldus berekende correlatiecoëfficiënten (rR) en de correlatiecoëffi
ciënten, berekend volgens de klassieke methode (r), zijn weerge
geven in tabel XXV. Hieruit blijkt, dat in de groep zonder post
operatieve complicaties, het verschil tussen de correlatiecoëfficiënten 
van praeoperatief en zes maanden postoperatief wegvalt. De corre
latie blijft praeoperatief bij de ongecompliceerde gevallen beter dan 
bij de ongecompliceerde gevallen. Het verschil is echter veel kleiner 
dan werd gevonden met de klassieke .methode. Uit :bovenstaande 

TABEL XXV Coëfficienten van de correlatie tussen C en TC berekend 
volgens de klassieke methode (r) en volgens de rang correlatietoets van 
Spearman (rR) bij patiënten met en zonder postoperatieve complicaties 

op verschillende tijdstippen. 
groep tijdstip r rR 

gecompliceerd praeoperatief 0,81 0,64 
6 w. posteperatief 0,63 0,73 
6 mnd. postoperatief 0,41 0,61 

ongecompliceerd praeoperatief 0,50 0,52 
6 w. postoperatief 0,32 0,52 
6 mnd. postoperatief · 0,49 0,64 

blijkt, dat veronderstellingen gebaseerd op het gebruik van de klas
sieke methode bij de regressie- en correlatieberekening op deze ge
gevens slechts met zeer veel voorbehoud kunnen worden gemaakt. 

d. Een verband tussen de postoperatieve verkleining van de TC 
en de postoperatieve verkleining van de compliance kon niet wor
den aangetoond. Dit geldt zowel voor de groepen gecompliceerd en 
ongecompliceerd als ook voor het materiaal als geheel. Er werden 
spreidingsdiagrammen vervaardigd van deze verkleining uitgedrukt 
in percentages van de praeoperatieve waarden. Uit deze diagram
men was het ook, zonder verdere berekening, duidelijk dat er van een 
verband geen sprake is. 

e. Het verband tussen het aantal verwijderde segmenten en de post
operatieve daling van de compliance (tabel XXVI). 

Het bestaan van een verband blijkt hieruit dat in de ongecom
pliceerde groep bij verwijdering van minder dan twee segmenten 
de gemiddelde compliance zes weken postoperatief niet significant 
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;;g TABEL XXVI Gemiddelden van de compliance bij verwijdering van minder dan twee segmenten en van twee 
of meer segmenten bij patiënten met en zonder postoperatieve complicaties. 

aantal praeope- 6 weken posto�ratief 6 mnd. postoperatièf aantal ratief groep verwijderde 
segmenten pat. 

CL/c�O . verschil Po CL/cmlltO verschil CL/cmHtO t.o.v. praeop. t.o.v. praeop. Po 

ongecompliceerd minder dan 2 segm. 17 0,245 0,240 -0,005 >0,05 0,277 + 0,032 >0,05 
2 of meer segm. 14 0,240 0,189 -0,051 <0,05 0,201 --0,039 >0,05 

gecompliceerd minder dan 2 segm. 18 0,208 0,177 --0,031 >0,05 0,212 +0,004 >0,05 
2 of meer segm. 21 0,222 0,195 -0,027 >0,05 0,225 +0,003 >0,05 

TABEL XXVII De gemiddelden van de compliance bepaald tijdens rustademhaling en bij een ademfrequentie 
van 40 per minuut. De verschillen tussen deze compllances in absolute waarden en als procenten van de compli

ance tijdens rustademhaling. 

groep tijdstip Cruet Cce Crast-Cce 

gem. So gem. So 
Ucm 8/oCruat H20 

totaal praeoperatief 0,255 0,074 0,172 0.057 0,053 22,5 
6 w. postoperatief 0,190 0,080 0,146 0,057 0,044 23,0 
6 mnd. postoperatief 0,217 0,093 0,158 0,067 0,059 27,0 

ongecompliceerd praeopera tief 0,244 0,075 0,187 0,075 0,057 23,5 
6 y,. postoperatief 0,217 0,090 0,164 0,063 0,053 24,5 
6 mnd. postoperatief 0,242 0,104 0,179 0,070 0,063 26,0 

gecompliceerd praeoperatief 0,217 0,075 0,167 0,051 0,050 23,0 
6 w. postoperatief 0,181 0,104 0,144 0,066 0,042 22,5 
6 mnd. postoperatief 0,220 0,088 0,155 0,057 0,065 29,5 



TABEL XXVIII De gemiddelde drukken (in cm H1O) op een bepaald volume niveau. Dit niveau is aangegeven in 
procenten van de totaalcapaciteit. 

'° '° 

volume totaal n = 7-0 
niveau praeop. 6 w. 6 mnd. 

postop. postop. 
RV + 5,2 + 5,6 + 6,2 
FRC - 5,1 - 5,9 - 5,3 
350/oTC - 2,2 - 1,4 - 'li8 
4()0/oTC - 3,6 - 2-,8 - 3,3 
500/oTC - 5,8 - 5,6 - 6,0 
600/oTC - 8,-0 - 8,3 - 8,4 
700/oTC -10,3 -10,9 -10,8 
800/oTC -12,8 -14,2 -13,6 
850/oTC -14,2 -17,4 -15,5 
9'1'/oTC -15,7 -18,6 -17,7 
950/oTC -18,1 -22,7 -20,4 

lOOo/oTC -22,3 -28,0 -26,0 

ongecompliceerd n = 28 

praeop. 6 W. 
postop. 

+ 5,0 + 4,3 
- 4,4 - 6,1 
- 2,2 - 2,8 
- 3,4 - 4,5 
- 5,7 - 6,3 
� 7,7 - 8,7 
-10,0' -11,3 
-12,2 -14,1 
-13,6 -15,7 
-15,0 -19,1 
-17,1 -21,1 
-21,1 -28,8 

6 mnd. 
postop. 
+ 5,9 
- 4,3 
- 3 0 . ' 
- 4,0 
- 6,7 
- 8,9 
-11,6 
-14,2 
-16,0 
-1&,5 
-21,6 
-26,9 

gecompliceerd n = 28 

praeop. 6 w. 6 mnd. 
postop. postop. 

+ 7,9 + 7,1 + 6,5 
- 4,3 - 6,3 - 5,2 
- 1,4 - 1,3 - 1,8 
- 3,1 - 2,2 - 3,0 
- 5,4 - 5,5 - 5,4 
- 7,7 - 8,4 - 7,9 
-10,2 -11,6 -10,2 
-12,7 -15,0 -12,9 
-14,1 -16,8 -14,7 
-15,9 -19,1 -16,8 
-17,8 -22,2 -19,4 
-22,9 -28,8 -24,7 

TABEL XXIX De verschillen en de overschrijdingskans van de verschillen tussen de op verschillende tijdstippen 
bepaalde drukken op een bepaald volumeniveau (rangtekentoets). 

6 w. postop. - praeop. 6 mnd. postop._ - praeop. 6 mnd. postop. - 6 w. postop. 

Volume ongecompliceerd gecomplkeerd ongecompliceerd gecompliceerd ongecompliceerd gecompliceerd 
niveau V Po V Po V Po V Po V Po V Po 
RV -0,7 >0,05 --0,8 >0,05 +o,9 >0,05 -1,4 >0,05 + 1,6 >0,05 +0;6 >o,os 
FRC -1,7 <0,05 -2,0 <0,05 +0,1 >0,05 -0,9 >0,05 +1,8 >o,os + 1,1 >0,05 
35°/,TC -0,6 >o,os +0,1 >0,05 -0,8 >o,os --0,4 >0,05 -0,2 >0,05 -0,5 >o,05 
400/oTC -1,1 >0,05 +0,9 >0,05 -0,6 >0,05 +0,1 >0,05 +0,5, >0,05 -0,8 >0,05 
50'/,TC +0,1 >0,05 -0,1 >0,05 -1,4 >0,05 0,0 >0,05 -0,4' >0,05 +0,1 >0,05 
600/oTC -0,2 >0,05 -0,7 >0,05 -1,5 >0,05 -0,2 >0,05 -0,2 >0,05 + o,5 >0,05 
7'1'/oTC -1,3 >o,os -1,4 >0,05 �1,6 >0,05 0,0 >0,05 -0,3 >0,05 + 1,4 >0,05 
809/aTC -1,9 >0,05 -2,3 >0,05 -2,0 <0,05 -0,2 >0,05 -0,1 >0,05 +2,1 >0,05 
850/oTC -2,1 <0,05 -2.,7 >0,05 -2,4 <0,05 -0,6 >o,os -0,3 >o,os +2,1 >0,05 
90'/oTC -4,1 <0,05 -3,2 >0,05 -3,5 <0,05 -0,9 >0,05 . +0,6 >0,05 +2,3 >0,05 
959/aTC -4,0 <0,05 -4,4 <0;05 -4,5 <0,05 -1,6 >0,05 -0,5 >0,05 +2,8 :;:>0,05 

10'1'/aTC -7,7 <0,02 -5,9 <0,02 �.8 <0,02 -1;8 >o,os +1,9 · >o,oo +4,1 .<O,05 



kleiner blijkt te zijn dan praeoperatief, terwijl dit bij verwijdering 
van twee of meer segmenten wel het geval blijkt te zijn (Po < 0,05). 
In de gecompliceerde groep werden geen significante verschillen 
gevonden. 

f. De frequentie afhankelijkheid van de compliance. 

De desbetreffende gegevens staan vermeld in tabel XXVII. De 
verschillen tussen de compliance bij rustademhaling en die bij een 
ademfrequentie van 40 per minuut zijn alle hoog significant (Po 
< 0,01). Wanneer het verschil tussen C,ust en C40 wordt uitgedrukt 
als percentage van C,ust, dan blijkt, dat er een verschil bestaat tus
sen de zes maanden postoperatieve en de praeoperatieve waarde. 
Dit geldt zowel voor de ongecompliceerde als voor de gecompli
ceerde groep, doch alleen bij deze laatste groep is het verschil sig
nificant (Po < 0,05). 

3. De volume-druk curven van de vitale capaciteit 

Bij de bewerking van deze curven moesten van de ongecompli
ceerde groep 3, en van de gecompliceerde groep 11 patiënten wor
den uitgesloten, omdat de curves niet geschikt waren voor verder 
ana'1yse. In de meeste gevallen was dit het gevolg van de storende 
werking van slikbewegingen en oesophaguscontracties tijdens de re
gistratie. 

In de figuren 35 en 36 zijn voor respectievelijk de ongecompli
ceerde en de gecompliceerde gevallen een drietal groepen van drie 
curven afgebeeld. In de figuren 35a en 36a wordt de relatie tussen 
het gemiddelde longvolume (in ml.) en de bijbehorende gemiddelde 
oesophagusdruk (in cm H20) weergegeven, voor de operatie (1 ), 
zes weken postoperatief (2) en zes maanden postoperatief (3). Uit 
de desbetreffende curven blijkt, dat in beide groepen de postope
ratieve curven vlakker verlopen dan de praeoperatieve, en dat de 
oesophagusdrukken aan het eind van een maximale inademing post
operatief sterker negatief zijn dan praeoperatief. 

Deze veranderingen in de vorm van de volume-druk curven 
kunnen het gevolg zijn van de volgende factoren: 1) de verkleining 
van het longvolume als gevolg van de resectietherapie, 2) een ver
andering van de elastische eigenschappen van het resterende long-
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weefsel, waarin begrepen veranderingen van de pleura visceralis, 3) 
een verandering in de verhouding thoraxgrootte - longgrootte, 4) 
een combinatie van de onder 1 t/m 3 genoemde factoren. 

Om een eventuele verandering van de elastische eigenschappen 
van het longweefsel aan te tonen moet de invloed van de andere 
factoren zoveel mogelijk worden uitgesloten. De invloed van het 
veranderen van het longvolume kan grotendeels worden geëlimi
neerd door de gemiddel<le druk uit te zetten regen het bijbehorende 

Longwolume ml 

6000 

-!O -24 -16 -8 + I  +16  

-74 -16 

oesoph•gusdruk (cm H10) . 
Longvolume 
als .r van h•t volume 
bij druk = - 21 cm H,O. 

-8 +e +16 

oesophagu1dn.ik (cm, HiOJ 
C 

long..,olume al,� � TC 

-1• -1• -a +a 1-16 
OliSOphogu,druk (cm. HlOI 1 
0 

Fig. 35 Gemiddelde volume-druk
curven van de vitaalcapaciteit bij 
patiënten zonder postoperatieve 
complicaties. De oesophagusdruk is 
uitgezet tegen het longvolume in ml 
(a), tegen het longvolume als per
centage van de totale capaciteit (b) 
en tegen het longvolume als percen
tage van het volume bij een oeso
phagusdruk van -21 cm H20 (c). 
1 = praeoperatief; 
2 = 6 weken postoperatief; 
3 = 6 maanden postoperatief. 

longvolume, uitgedrukt als percentage van de totale capaciteit (fig. 
35b en 36b). De numerieke gegevens betreffende deze curven zijn ver
meld in tabel XXVIII, de statistische berekeningen in tabel XXIX. 
Ook nu blijkt er nog een duidelijke verschil in het verloop van de 
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curves te bestaan, bovendien blijkt uit tabel XXIX, dat de drukken 
aan het eind van de inspiratie belangrijk sterker negatief zijn dan 
praeoperacief. De invloed van een eventuele verandering in ,de ver
houding thoraxvolume - longvolume aan het eind van een maximale 
inademing kan worden vastgesteld door ,het '1ongvolume behorend hij 
de postoperatieve intrapleuraaldruk, die overeenkomt met de prae
operatieve eind-inspiratore intrapleuraaldruk als 100 0/o niveau te ne
men. Het volumedeel boven dit 100 0/o niveau is dan een maat voor 
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Fig. 36 Gemiddelde volume-druk
curven van de vitaalcapaciteit bij 
patiënten met postoperatieve com
plicaties. De oesophagusdruk is uit
gezet tegen het longvolume in ml (A), 
tegen het longvolume als percentage 
van de totale capaciteit (B) en te
gen het longvolume als percentage 
van het volume bij een oesophagus
druk van -23 cm H:O (C). 
1 = praeoperatief; 
2 = 6 weken postoperatief ; 
3 = 6 maanden postoperatief. 

·21 

Long..-olum� 

ols • -tan h•I votum• 
b1J d1uk = - lS cm H10 

IOl' 

•• 
•• 

�RC nlwelha ••i----- ...... 
1 ' ' ' ' 
1 

·20 · 1 2  ... •4 +12  

0Hophagu1drull (c;m. H.0) 

de toename in rekking van het resterende longweefsel, doordat als ge
volg van de operatie het maximale thoraxvolume in mindere mate 
is verkleind dan het maximale longvolume. Dit is in de figuren 
35c en 36c grafisch weergegeven. Uit het verloop . van de cur-
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ven blijkt, dat de postoperatieve en praeoperacieve curven vrij
wel identiek zijn, uitgezonderd de zes weken postoperatieve curve 
bij de groep patiënten met een gecompliceerd postopertief verloop. 
Deze laatste curve loopt iets vlakker dan de praeoperatieve curve. 
Verder blijkt, dat in beide groepen zes weken postoperatief het 
longvolume relatief klein is ten opzichte van het thoraxvolume. Bij 
de groep ongecompliceerden blijft deze discrepantie vrijwel ongewij
zigd bestaan, terwijl bij de groep met postoperatieve complicaties 
deze discrepantie zes maanden na de operatie weer vrijwel geheel 
is verdwenen. 

In de tabellen XXX en XXXI wordt nog een nadere analyse ge
geven van de in hoofdstuk V beschreven kenmerken van de volume
druk curven van de vitaalcapaciteit. Het blijkt dat bij de ongecompli
ceerde geva:llen de eindinspiratore krommingsdruk zes weken en 
zes maanden postoperatief significant groter is dan praeoperatief. 
Bij de gecompliceerde gevallen is de krommingsdruk zes weken 
postoperatief weliswaar ook hoger, maar het verschil is niet signi
ficant. Verder nadert zes maanden postoperatief de gemiddelde 
waarde bij de gecompliceerde gevallen dichter tot de praeoperatieve, 
dan dit bij de patiënten zonder postoperatieve complicaties het ge
val is. 

De gemiddelden van de verhouding Crust!TC in percentages van 
de TC zijn nagegaan. Het blijkt, dat de zes maanden postoperatieve 
waarden over het algemeen hoger zijn dan de praeoperatieve. Signifi
cantie van de verschillen werd evenwel niet gevonden. 

4. Vergelijking tussen de praeoperatieve mechanische eigenschappen 
van het longweefsel van patiënten met en zonder postoperatieve 
complicaties 

In verband met de vraag in hoeverre het optreden van post
operatieve complicaties samenhangt met de mechanische eigenschap
pen van het longweefsel praeoperatief, werden de groepen 3 en 4 
(tabel XX) in dit opzicht met elkaar vergeleken. Het volgende werd 
gevonden: 
1. de compliance is gemiddeld bij de ongecompliceerde gevallen 
groter dan bij de gecompliceerde gevallen, het verschil is echter niet 
significant (Pn > 0,10; W1LcoxoN) (tabel XXI). 
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TABEL XXX De gemiddelden van een aantal kenmerken van de VC-curve op verschillende tijdstippen in de 
twee groepen patiënten. 

tijdstip krommingsdruk krommingsdruk 0/oTC begin 0/oTC einde 0/oTC van het 
begin einde lin. deel lin. deel lin. deel 

groep onge- gecompt onge- gecompL onge- gecompl. onge- gecompl. . onge- gecompl. compl. com:pl. compl. compl. com.pl 
praeoi)eratief 5,7 6,4 5,3 7,1 30,5 29,5 87 87 56,5 57,5 6 weken postoperatief 5,6 5,1 11,4 10,0 32,5 32,5 82 78 49 45,5 6 mnd. postoperatief 6,6 5,3 8,7 9,1 29,0 31 80 86 51 55,0 

TABEL XXXI De verschillen (V) en de overschrijdingskans van de verschillen (Pn) tussen de op verschillende 
tijdstippen bepaalde kenmerken van c;le VC-curve bij patiënten met en zonder postoperatieve complicaties (rang

tekentoets). 

6 w. postop. - praeop. 6 mnd. postop. - praeop. 6 mnd. postop. - 6 w. postop 
kenmerk van de ongecompl. gecompl ongec.ompl. gecompl. ongecompl. gecompl. VC curve 

V Pn V P1 1  V P1,  V Pn V Pn V Pn 

krommingsdruk begin -0,1 >0,05 - 1,3 >0,05 0,9 >0,05 -1,1 >0,05 1,0 >0,05 0,2 >0,05 
krommingsdruk einde 6,1 <0,01 2,9 >0,05 3,4 <0,05 2,0 >0,05 -2,7 >0,05 -0.9 >0,05 
0ioTC begin · 2,5 >0,05 3,0 >0,05 -1,5 >0.05 1,5· >0,05 1-3,5 >0,05 -1,5 >0,05 
0/uTC einde -5,0 >0,05 - 9,0 >0,05 -7,0 >0,05 -1,0 >0,05' -2,0 >0,05 -8,0 >0,05 
"loTC lin. deel -7,5 <0,05 -12,0 <0,05 -5,5 >0,05 -2,5 >0,05 2,0 >0,05 9,5 >0,05 



2. de correlatie tussen C en TC is bij de gecompliceerde groep min
der fraai dan bij de ongecompliceerde groep (tabel XXIV). Mogelijk 
is dit het gevolg van het meer voorkomen van uitgebreidere prae
operatieve afwijkingen, zoals blijkt uit het groter aantal uitgebreide 
resecties in deze groep (tabel XXIV). 
3. het gemiddelde van de verhoudingen tussen C en TC is lager 
voor wat betreft de gecompliceerde gevallen, het verschil is even
wel niet significant (Pn > 0,10, W1LcoxoN) (tabel XXXI). 
Hoewel de regressievergelijkingen van C op TC van de groepen 
sterk verschillen, kan hieruit niet de conclusie worden getrokken, 
dat de relatie tussen C en TC verschilt, gezien de grote spreiding 
bij de gecompliceerde gevallen (ScTc = 0,075 L/cm H20). 
4. de gemiddelde krommingsdruk aan het eind van de inspiratie is 
bij de patiënten met complicaties het grootst. Het verschil is niet 
significant (Pn > 0,10, W1LcoxoN). De overige kenmerken van de 
volume-drukcurve van de vitaalcapacitiet verschillen evenmin 
(tabel XXX). 

Er werd praeoperatief dus geen aantoonbaar verschil tussen de 
beide groepen gevonden. 

§ 3 Discussie 

Bij •de interpretatie van de uitkomsten moest noodzakelijker
wijze worden uitgegaan van een aantal vooronderstellingen, waar
van de juistheid niet kan worden bewezen. 
1. de gemiddelde intrapleurale druk is steeds op overeenkomscige 
wijze de resultante van de verschillende locale drukken. 
2. de relatie oesophagusdruk - intrapleurale druk is bij de op ver
schillende tijdstippen verrichte bepalingen steeds dezelfde. 

Zonder deze vooronderstellingen kunnen geen conclusies worden 
getrokken uit een vergelijkend onderzoek betreffende de long
mechanica van verschillende patiënten of van dezelfde patiënten, 
onder verschillende omstandigheden gemeten. 

Ten aanzien van de invloed van de resectie van longweefsel op 
de compliance, kan het volgende worden opgemerkt. In het alge
meen wordt gevonden dat, door resectie van bij de ventilatie be
trokken longweefsel, de compliance daalt (GLIEDMAN c.s. 1958, 
FRANK, SrnBENS, NEUMANN, 1959), terwijl resectie van gecomprimeerd 
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of geschrompeld longweefsel de compliance doet toenemen (GLIED
MAN c.s., 1958). Door FRANK en medewerkers werd een correlatie 
gevonden tussen het aantal verwijderde segmenten en de mate waar
in de compliance afneemt. Bovendien vonden deze onderzoekers een 
verband tussen de mate van compliancedaling en het percentage 
waarmee de vitaalcapaciteit afneemt. Hun bepalingen werden 4-19 
weken na de operatie verricht. VERSTRAETEN (1961) bepaalde bij 
honden de compliance voor en na afsluiting van een bronchus door 
middel van een ballon. De compliance werd kleiner evenredig met 
de grootte van het door de af gesloten bronchus verzorgde long
deel. Zodat ook zonder thoracotomie bij uitschakeling van bij de 
ventilatie betrokken longweefsel een verkleining van de compliance 
blijkt plaats te vinden. Ook door ons wordt zes weken postopera
tief een verkleining gevonden van de compliance, waarbij alleen bij 
de ongecompliceerde groep een zeker verband met het aantal ver
wijderde segmenten kon worden aangetoond. Zes maanden post
operatief blijkt de compliance weer tot nagenoeg praeoperatieve 
waarden te zijn gestegen, zodat de gemiddelde verhouding com
pliance/totaalcapaciteit zes maanden postoperatief groter is dan prae
operatief. Significant is deze vergroting echter niet. Bij regressie
analyse werd in de ongecompliceerde gevallen een zelfde tendens 
waargenomen. Er werd echter reeds bij de bespreking van de resul
taten op gewezen, dat conclusies slechts met zeer veel voorbehoud 
kunnen worden getrokken. 

Uit de gegevens van tabel XXVII blijkt, dat er bij de patiënten 
met postoperatieve complicaties een significante toename is van de 
frequentieafhankelijkheid (Crust-C40) van de compliance, wanneer 
de praeoperatieve waarden worden vergeleken met die zes maan
den postoperatief. Voor zover ons bekend zijn hierover tot dus
verre geen gegevens uit de literatuur beschikbaar. Als de frequentie
afhankelijkheid van de compliance in verband mag worden gebracht 
met ongelijkmatigheid van de ventilatie (DoNLEBEN, proefschrift 
1960), dan ligt deze bevinding wel in de lijn der verwachtingen, 
omdat zes maanden postoperatief als gevolg van het operatietrauma 
de ventilatie plaatselijk kan zijn belemmerd. In overeenstemming 
hiermee is ook de bevinding, dat bij de groep gecompliceerden de 
veranderingen groter zijn dan bij de niet gecompliceerden. Waarom 

106 



zes weken postoperatief geen significante verschillen optreden is 
daarentegen niet duidelijk. Er zij overigens op gewezen, dat het ge
vonden verschil niet groot is. 

Over het algemeen genomen is er postoperatief een toename van 
de visceuze ademarbeid. Enkele factoren die een verandering ,in de 
visceuze ademarbeid tengevolgen kunnen hebben zijn in dit verband 
van betekenis. le  volume verkleining kan een groter worden van 
de visceuze ademarbeid tengevolge hebben. (EHRNER en N1ssEL, 1959; 
CooK, HELLIESSEN, AGATHON 1958). Deze factor zou echter alleen 
van invloed kunen zijn als de volume verkleining een gevolg is van 
compressie van longweefsel en dit is, gezien onze bevindingen niet het 
geval. Het longweefsel wordt integendeel postoperatief meer gerekt. 
2e. De toeneming van de negatieve pleuradruk kan zoals door BUT
LER, CARo, ALCALA en Du Bms (1960) weliswaar alleen tijdens een 
ademcyclus is aangetoond, een kleiner worden van de visceuze adem
arbeid tengevolge hebben. 3e. Veranderingen in het verloop van de 
luchtwegen die een toeneming van de stromingsweerstand kunnen 
veroorzaken. Deze beide laatste factoren zullen in het algemeen meer 
op de voorgrond treden naarmate de êliscongruentie tussen thorax- en 
longvolume groter is. Blijkbaar overweegt de derde factor gezien 
de significant hogere visceuze ademarbeid tijdens het maximum 
ademminuut volume bij de patiënten met een ongecompliceerd post
operatief verloop. 

Figuur 37, ontleend aan een artikel van AGOsTONI en RAHN (1960), 
illustreert, dat op FRC-niveau een evenwicht bestaat tussen de 
buitenwaarts gerichte elastische kracht van de thoraxwand en de 

1 00 ,------,---,-...... -
.,. vc ,' : 

80 

60 

40 • 

20 
--

I I 
I I 

I I 
, 1 , : 

I 
I 1 

I I 
•• J. ·•·· FRC niveau 

I I 

Pc,-' ,'PL 
� 1 

_, 1 

-30 -20 -10 0 1 0  20 30 

Fig. 37 Relaxatie volume-drukcurven van de long (PL) en van de tho
raxwand (Pc). Volgens Agostoni en Rahn (1960). 
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binnenwaarts gerichte retractiekracht van de long. Het blijkt, dat 
zes weken posteperatief het FRC-niveau hoger is dan voor de ope
ratie. Bovendien blijkt, dat de gemiddelde druk op FRC-niveau 
sterker negatief wordt. Uit de gegevens van figuur 37 volgt, dat de 
sterker negatieve druk op FRC-niveau alleen kan worden verklaard 
door veranderde mechanische eigenschappen van de thoraxwand. 
In dit verband zij er nog eens op gewezen, dat onder thoraxwand 
wordt verstaan de benige thorax!hegrenzing èn het diafragma. Voor 
wat de long hetreft duidt de sterker negatieve druk op FRC-niveau 
zes weken postoperatief op een sterkere rekking van longweefsel dan 
praeoperatief. In de groep zonder complicaties is daarbij het long
weefsel gerekt tot een volume gelijk aan praeoperatief; bij de patiën
ten met postoperatieve complicaties blijft niettegenstaande ·de rek
king, het volume of FRC-niveau kleiner dan praeoperatief. Dit ver
schil in verandering van longvolume wijst erop, dat behalve het 
stugger worden van de thoraxwand bij patiënten met postoperatieve 
complicaties, waarschijnlijk als gevolg van ,de sterkere pleurareactie, 
ook een verkleining van het volume van de thoraxholte optreedt. 

Een relatief sterke beperking van het uitzettingsvermogen van de 
thoraxwand, resulterend in een relatief klein volume van de thorax
holte hij de groep met postoperatieve complicaties blijkt ook 
uit het postoperatief niet-significant groter worden van de krom
mingsdruk aan het eind van een maximale inspiratie. Bij de groep 
zonder postoperatieve complicaties daarentegen verschilt deze krom
mingsdruk postoperatief wel significant van de praeoperatieve 
waarde. De bevindingen, zoals die zijn weergegeven in de figuren 35 
en 36 en de tabellen XXVIII en XXIX kunnen redelijk goed worden 
verklaard door aan te nemen dat, als gevolg van de operatie, bij de 
ongecompliceerde gevallen en in mindere mate waarschijnlijk ook 
bij de patiënten met postoperatieve complicaties een discongruentie 
optreedt tussen thorax- en longvolume zodat de verandering van de 
de volume-drukcurve van de VC niet alleen het gevolg is van verlies 
aan longweefsel, maar ook van een toename van rekking waaraan 
het resterende lonfweefsel door de discongruentie tussen thorax- en 
longvolume onderhevig is. Zes maanden postoperatief blijkt zich zo
wel bij de ongecompliceerde als bij de gecompliceerde gevallen de 
praeoperatieve onderverdeling van de longvolumina te hebben her
steld. Ook de intrapleurale druk op FRC-niveau heeft weer de prae
operatieve waarde bereikt. 

Wat de ongecompliceerde gevallen betreft blijft er een verschil 
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in uitzettingsvermogen van het longweefsel en van de thorax be
staan. Dit blijkt uit de significant hogere krommingsdruk aan het 
eind van een maximale inspiratie en de sterkere negatieve intra
pleurale drukken op dit niveau. Bij deze patiënten zijn deze drukken 
zes maanden postoperatief ten opzichte van zes weken postopera
tief vrijwel niet afgenomen. Er zijn dus aanwijzingen voor, dat de 
thoraxwand soepeler is geworden ten opzichte van zes weken post
operatief, maar dat het verschil in uitzettingsvermogen van long en 
thorax blijft bestaan. Bij ·de gecompliceerde gevallen heeft een vrijwel 
volledige aanpassing tussen long en thorax plaats gevonden, dat wil 
zeggen het maximaal bereikbare thoraxvolume is in dezelfde mate af
genomen als het maximale longvolume. Wanneer de voor verlies aan 
longvolume en voor rekking gecorrigeerde gemiddelde druk-volume
curven worden beschouwd blijkt, dat de praeoperatieve, zes weken 
postoperatieve en zes maanden postoperatieve curven, bij de onge
compliceerde gevallen vrijwel identiek verlopen. Bij de gecompli
ceerde gevallen bestaat eveneens een grote mate van overeenstem
ming, doch zes weken postoperatief verloopt de curve iets vlakker 
dan praeoperatief en zes maanden postoperatief. Het is waarschijn
lijk, dat dit vlakkere verloop van de curve het gevolg is van een 
tijdelijk inwerkend mechanisme. Mogelijk zijn de, zes weken post
operatief ongetwijfeld nog bestaande afwijkingen aan de viscerale 
pleura een verklaring voor het verschijnsel. 

Geconcludeerd kan dus worden, dat zes maanden postoperatief 
geen aanwijzingen bestaan voor een verandering van de elastische 
eigenschappen van het longweefsel. 

Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat juist bij de patiënten 
bij wie reeds voor de operatie het uitzettingsvermogen van het long
weefsel relatief klein is ten opzichte van dat van de thorax, - hetgeen 
in het volume-druk diagram van de VC tot uiting komt als een rela
tief sterkere kromming van het eind-inspiratore deel der curve - bij 
resectie van functionnerend longweefsel de discongruentie tussen 
thorax- en longvolume kan resulteren in ontplooiingsmoeilijkheden 
postoperatief. 

In het hier beschreven materiaal blijkt het niet mogelijk op grond 
van het praeoperatieve long-mechanisch onderzoek te voorspellen bij 
welke patiënten wel en bij welke geen postoperatieve complicaties 
optreden. In dit verband moet echter worden opgemerkt, dat het 
hier slechts geringe postoperatieve complicaties betreft en dat met 
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betrekking tot ernstige postoperatieve ontplooiingsmoeilijkheden on
voldoende gegevens t-er beschikking staan. 

Samenvatting van de resultaten 

1 .  Postoperatief is de compliance - berekend uit het volumedruk
diagram van de rustademhaling - kleiner dan praeoperatief. De ver
andering van de compliance is het grootst bij de patiënten met post
operatieve complicaties. Een invloed van de uitgebreidheid van de 
longresectie op de daling van de compliance kon alleen worëien aan
getoond bij patiënten zonder postoperatieve complicaties. Een ver
band tussen de verkleining van de totale capaciteit en de daling van 
de compliance kon niet worden aangetoond. Zes maanáen postopera
tief is de compliance sterker frequentieafhankelijk dan praeoperatief. 
De correlatie tussen compliance en totaalcapaciteit is postoperatief 
minder dan praeoperatief. 
2. De visceuze ademarbeid is postoperatief hoger dan praeoperatief. 
De verschillen zijn echter zeer gering. 
3. Uit de volume-drukcurven der vitale capaciteit blijkt het vol
gende: 

Patiënten zonder postoperatieve complicaties 

a. De veranderingen zes weken postoperatief ten opzichte van prae
operatief: De absolute grootte van de FRC en het R V blijft gelijk 
(tabel XXIII), <le TC daarentegen wordt kleiner (tabel XXII). Bij 
gevolg is er dus alleen een inperking van de maximale inspiratie. 
Deze inperking is voor de thorax minder sterk dan voor de long, 
hetgeen blijkt uit het groter worden van de eincl-inspiratoire krom
mingsdruk (tabel XXX). Aan het eind van een maximale inspiratie 
is zes weken postoperatief het longweefsel sterker gerekt dan prae
operatief. De FRC en het R V uitgedrukt als percentage van de TC 
zijn toegenomen, de druk op FRC-niveau is sterker negatief (tabel 
XXVIII). Er is dus ook rekking op dit niveau. De thoraxwand is 
stugger dan praeoperatief. 
b. De veranderingen zes maanden postoperatief ten opzichte van zes 
weken postoperatief en praeoperatief: De TC wordt weer groter, 
doch bereikt niet de praeoperatieve waarde. De FRC en het R V 
(in ml) worden kleiner. Als gevolg hiervan wordt de onderverdeling 
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van de TC weer gelijk aan de praeoperatieve. De druk op FRC
niveau verschilt niet van de praeoperatieve waarde. De krommings
druk blijft evenwel gelijk aan die zes weken postoperatief. Dit kan 
worden verklaard door een vermindering van de stugheid van de 
thoraxwand, terwijl de discongruentie tussen maximaal thoraxvolume 
en maximaal longvolume blijft bestaan. 

Patiënten met postoperatieve complicaties 

a. De veranderingen zes weken postoperatief ten opzichte van prae-
operatief: De absolute waarde van het RV blijft gelijk, de FRC 
daarentegen wordt kleiner. De verkleining van de TC is relatief 
groter, dan die van de FRC, zodat de verhouding FRC/TC toe
neemt. De krommingsdruk is groter geworden, de druk op FRC
niveau sterker negatief. Dit laatste kan worden verklaar-cl door een 
toename van de stugheid van de thoraxwa.nd, door een exspiratoire 
verschuiving van het niveau der rustademhaling of door beide. Uit 
de in fig. 36c weergegeven volume-drukcurves volgt, dat het maxi
male thoraxvolume in mindere mate is verkleind dan het maximale 
longvolume, zodat aan het eind van een maximale inademing het 
longweefsel zes weken postoperatief relatief meer is gerekt dan prae
operatief. 
b. De veranderingen zes maanden postoperatief ten opzichte van 
zes weken postoperatief en praeoperatief: De toestand is zodanig 
gewijzigd, dat de TC en de kleinere longvolumina alle in dezelfde 
mate kleiner zijn dan praeoperatief. De onderverdeling van de TC en 
de drukverhoudingen zijn weer dezelfde als voor de operatie. De 
verhouding tussen thoraxvolume en longvolume verschilt niet dui
delijk van de verhouding voor de operatie. 
4. Er zijn geen statistisch significante verschillen tussen de uitkom
sten van het praeoperatieve long-mechanische onderzoek van pa
tiënten zonder en met postoperatieve complicaties. 
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Hoofdstuk VIII 

HET LONGMECHANISCH ONDERZOEK BIJ PATU?.NTEN 
MET UITGEBREIDE TUBERCULEUZE AFWIJKINGEN 

Wanneer een aanzienlijk deel van het longweefsel door een tuber
culeus proces is aangetast, kan dit van invloed zijn op de mechani
sdhe eigenschappen van het longweefsel. Een verandering van de 
longmechanica is dan een gevolg van een verkleining van de hoeveel
heid bij de ventilatie betrokken longweefsel, of van een verande
ring van de mechanische eigenschappen van het niet aangetaste long
weefsel. Bovendien kan de verhouding tussen long- en thoraxgrootte 
abnormaal zijn. Bij de beoordeling van de verkregen resultaten doet 
zich de moeilijkheid voor, dat in het algemeen geen vergelijking 
mogelijk is met de gegevens over de longmechanica uit een periode, 
waarin de afwijkingen nog niet aanwezig waren. Een dergelijke ver
gelijking is bijvoorbeeld bij de bestudering van de invloed van resec
tietherapie op de longmechanica wel mogelijk. Een tweede moeilijk
heid is, dat bij uitgebreide tuberculeuze processen van het longparen
chym vaak tevens afwijkingen van de pleura voorkomen. Boven
dien worden bij deze patiënten frequent verschijnselen van chroni
sche aspecifieke respiratore aandoeningen gevonden. 

§ 1 Materiaal en methode 

Het onderzoek betreft een groep van 17 tuberculose patiënten, 
die als volgt zijn geselecteerd: 
1. de afwijkingen zijn over minstens 4 segmenten verspreid. Deze 
segmenten zijn grotendeels door het tuberculeus proces gedestrueerd. 
2. pleura-afwijkingen mogen niet op de voorgrond staan. 
3. er zijn geen aanwijzingen voor het bestaan van aandoeningen, die 
gepaard gaan met diffuse longfibrose (zoals b.v. de ziekte van 
Besnier-Boeck). 
4. er zijn geen aanwijzingen voor chronische aspecifieke respiratore 
aandoeningen. Paciënten met deze afwijkingen zijn niet bij het 
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onderzoek betrokken omdat de invloed van deze afwijkingen op de 
longmechanica niet kon worden gedifferentiëerd van die van de 
tuberculeuze afwijkingen, wegens het ontbreken van een adaequate 
controle groep. 

In tabel XXXII zijn de patiënten ingedeeld naar leeftijd en ge
slaoht. Tevens zijn weergegeven de gegevens betreffende patiënten 
met geringe tuberculeuze afwijkingen, bij wie de VC-curve is be
werkt (zie hoofdstuk V). Deze laatste patiënten dienen als verge-

TABEL XXXII Verdeling naar leeftijd en geslacht van patiënten met 
uitgebreide (zie text) en die met geringe (zie hoofdstuk V) tuberculeuze 

afwijkingen. 

leeftijd 
(jaren) 

21-40 
41-70 
totaal 

l geringe uitgebreide 
tuberculeuze afwijkingen tuberculeuze afwijkingen 

annen vrouwen totaal leeftijdrannen vrouwen totaal leeftijd 
antal aantal aantal M(jaren)aantal aantal aantal M(jaren) 

12 8 20 30 6 3 9 30 
17 3 20 51 4 4 8 54 
29 1 1  40 40 10 7 17 41 

lijkingsgroep voor wat betreft de kenmerken van de VC-curve en 
de grootte van de FRC. Als contr8le groep voor de dynamische com
pliance en de visceuze ademarbeid zijn de in hoofdstuk IV en V 
beschreven patiënten genomen. 

Het tijdstip van het onderzoek varieerde: bij 12  patiënten vond 
dit binnen twee maanden na opneming plaats, bij de overige 5 werd 
het onderzoek, in verband met de toestand van de patiënten, pas 
later, 6 maand tot twee jaar, na opneming verricht. 

De methode van bewerking was als volgt: Het verband tussen 
de totale capaciteit en de compliance is nagegaan door middel van 
correlatieberekening volgens de klassieke methode en volgens de toets 
van KENDALL. De gemiddelde volumedruk curven van de VC zijn 
volgens de in hoofdstuk V beschreven methode geconstrueerd. De 
kenmerken van het volume- druk ,diagram van de VC, zoals die in 
hoofdstuk V zijn beschreven, zijn berekend en volgens de methode 
van WILCOXON vergeleken met de overeenkomstige waarden van de in 
hoofdstuk V beschreven patiënten met geringe afwijkingen. De vis
ceuze arbeid van de rustademhaling is vergeleken met de overeen-
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komstige waarde van een groep vrouwelijke patiënten met geringe 
afwijkingen (hoofdstuk IV), omdat de gemiddelde totale capaciteit 
van deze groep patiënten de gemiddelde totale capaciteit van de 
patiënten met uitgebreide afwijkingen het meest nabij komt. 

§ 2 Resultaten 

a. de longvolumina 

De betreffende gegevens zijn vermeld in tabel XXXIII. De weer
gegeven normaalwaarden hebben betrekking op de liggende houding 
(TAMMELING, 1961). Aangezien onze metingen betrekking hebben op 
de zittende houding, zijn de normaalwaarden voor wat betreft de 
TC, de VC en het FRC 0/o TC te laag. Zoals te verwachten was, zijn 
de TC en VC van deze patiënten aanzienlijk kleiner dan normaal 
(ongeveer 20 0/o). Het MAMV is in dezelf<le mate verkleind (ca. 
25 0/o). Het FRC-niveau is hoger dan normaal. Om het effect van 
de houding uit te sluiten, is het gemiddelde eveneens vergeleken met 
dat van het FRC-niveau bij patiënten met geringe af wijkingen. Het 
verschil is statistisch significant. Het residuaalvolume als percentage 
van de TC is eveneens hij de patienten met de uitgebreide afwij
kingen het grootst, doch ten opzichte van patiënten met geringe 
afwijkingen bestaat geen significant verschil. 

b. de dynamische compliance 
In tabel XXXIII zijn weergegeven de gemiddelden van de com

pliance bepaald bij verschillende ademtypen. Bij hoge frequenties is 
de compliance duidelijk kleiner dan bij lage frequenties. Bij een aan
tal patiënten is de compliance niet bij alle frequenties bepaald. De 
toets va.n Friedman toegepast op de gegevens van patiënten bij wie 
een volledig on1derzoek heeft plaats gevonden - het betreft hier 8 
patiënten - toont aan, dat de hypothese C10 = C15 = C30 = C40 
moet worden verworpen (Po<0,05). Wanneer de frequentie afhan
kelijkheid van de compliance wordt vergeleken met die bij patiënten 
met geringe afwijkingen, blijkt er geen verschil te bestaan. De ver
gelijkingsgroep is samengesteld uit patiënten ouder dan 16  jaar. 

Van belang is nog, dat bij patiënten met geringe afwijkingen de 
CMAMV overeenkomst met de C30• Bij patiënten met uitgebreide af
wijkingen daarentegen is de CMAMV zelfs nog kleiner dan de C40. 
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... .... 
VI 

TABEL XXXIII Gemiddelden van de longvolumina en gemiddelden van de compliance en visceuze ademarbeid bij 
verschillende ademtypen, van patiënten met uitgebreide tuberculeuze afwijkingen en de overeenkomstige waarden 

van patiënten met geringe afwijkingen waarmee de eerstgenoemde waarden zijn vergeleken (zie text) 

Longvolumina Compliance Visceuze ademarbeid 

Normaal geringe uitgebreide geringe uitgebreide geringe uitgebreide 
waarde afwijkingen !afwijkingen afwijkingen afwijkingen afwijkingen afwijkingen 

M M M M V M V M M 
(aantal) (aantal) t.o.v . . c10 t.o.v.C10 (aantal) (aantal) 

(aantal) in O/o (aantal) in 0/o 

TC 5,550 4,300( 7) Crust 0,239(56) 0,182(17) Vrust 2,30(19) 3,70 (17) 

vc 4,250 3,360( 7) C10 0,236(56) 0,192( 8) V10 2,21(19) 2,04 ( 8) 
RVO/oTC 27,5 23 . (40) 26,8 ( 7) C15 0,254(56)+ 6 0,201( 8) + 5 V15 2,52(i9) 2,35 ( 8) 

FRCO/oTC 41,0 44,5(40) 52,0 (17) C30 0,205(56)-14 0,154( 8)-20 Vao 4,64(19) 4,45 ( 8) 
SCeO/oVC 68 70 (17) C40 0,180(56)-25 0,141( 8)-27 V40 5,53(19) 5,30 ( 8) 

MAMV 79,0 59,0 (17) CMAMV 0,203(56)-14 0,118( 8)-39 VM.AMV 21,30(19) 12,70 ( s: 
TC 5,715(56) 4.745( 8) TC 4,450(19) 4,745( 8) 



Waarschijnlijk hangt dit verschil samen met de later te vermelden 
sterkere eind-inspiratore kromming van het volume-druk diagram 
van de VC. In fig. 38a is weergegeven de vorm van het volume
druk diagram tijdens het MAMV zoals die veelal bij patiënten met 
uitgebreide afwijkingen wordt gevonden. Wanneer er geringe afwij
kingen bestaan, wordt deze vorm alleen maar gezien bij jeugdige 

\J � il b 

t·n piratie 

- + druk 

plrotle 

Fig. 38 Volume-druk-diagrammen (zie text) van het maximum adem 
minuut volume 

personen. Bij oudere patiënten met geginge afwijkingen is de vorm 
meestal zoals is weergegeven in fig. 38b. Het is duidelijk dat bij een 
vorm, zoals is weergegeven in fig. 38a de CMAMV kleiner is dan de 
Crust• 

Bij de patiënten met uitgebreide afwijkingen is de regressieverge
lijking van Crust op TC : C = - 0,01 1 + 0,044 TC en van TC 
op Cruat: TC = 2,85 + 8,35 C. De correlatie tussen Crust en TC is 
significant: r, berekend volgens de klassieke methode, bedraagt 0,60 
(Pn<0,01), en rK, berekend volgens ,de methode van KENDALL, be
draagt 0,50 (Pn<0,01 ). 

De regressievergelijkingen van deze groep patiënten verschillen 
betrekkelijk weinig van die berekend voor patiënten met geringe 
afwijkingen en ouder dan 1 6  jaar (C = 0,026 + 0,037 TC). Het is 
daarom niet waarschijnlijk, dat als gevolg van de aanwezigheid van 
uitgebreide tuberculeuze longafwijkingen, de verhouding tussen de 
dynamische compliance en de TC is veranderd. 

c. De gemiddelde volume-druk curven van de vitale capaciteit 

In de figuren 39a en 40a zijn afgebeeld de gemiddelde druk - 0/o TC 
curven van patiënten met uitgebreide afwijkingen. Ter vergelijking 
zijn ook afgebeeld de overeenkomstige curven van patiënten met ge
ringe afwijkingen. De curven van patiënten van 21 -40 jaar lopen 
vrijwel evenwijdig. Wanneer de eind-inspiratore druk van patiënten 
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Fig. 39 Gemiddelde druk-volume curven van de VC (leeftijdsgroep 
21-40 jaar). 

- - - - patiënten met geringe afwijkingen 
----- patiënten met uitgebreide afwijkingen 

(zie text). 
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Fig. 40 Gemiddelde druk-volume curven van de VC (leeftijdsgroep 
41-70 jaar). 

- - - - patiënten met geringe afwijkingen 
----- patiënten met uitgebreide afwijkingen 

(zie text). 
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met geringe afwijkingen als 100 0/o volume niveau wordt genomen 
voor de curven van patiënten met uitgebreide afwijkingen, dan zijn 
beide curven vrijwel identiek (fig. 39b). De gemiddelde druk - 0/o TC 
curven van patiënten van 41-70 jaar (fig. 40) verschillen sterk, ook 
na bovenvermelde correctie. Toch is bij deze oudere patiënten het 
verschil in compliance, uitgedrukt als percentage van de TC volume
verandering per cm H20 drukverandering niet significant (tabel 
XXXIV). Dit hangt waarschijnlijk samen met de omstandigheid, dat 
de curve behorend hij patiënten met geringe afwijkingen in de leef
tijdsgroep 41-70 jaar afwijkend van vorm ,is -door enkele sterk van 
het gemiddelde verloop afwijkende volume-druk diagrammen. 

Zoals in de hoofdstukken VII en VIII naar voren is gebracht, kan 
het nagenoeg identieke verloop van de volume-druk curven bij pa
tiënten van 21-40 jaar, zoals die in fig. 39h is weergegeven, erop 
wijz:en, dat het verschil in vorm tussen de curven die alleen zijn ge
corrigeerd voor een verschil in volume (fig. 39a) het gevolg is van 
een relatief sterke rekking van het nog functionerende longweefsel 
bij patiënten met uitgebreide afwijkingen. 

d. De kenmerken van de volume-druk diagram en van de vitale 
capaciteit 

De desbetrefende gegevens z11n vermeld in tabel XXXIV. De 
druk op TC niveau is hij patiënten met uitgebreide afwijkingen sig
nificant sterker negatief dan bij patiënten met geringe afwijkingen. 
Dit geldt voor beide leeftijdsgroepen. De gemiddelde krommings
druk aan het eind van de inspiratie is bij patiënten met uitgebreide 
afwijkingen het grootst. Dit verschil is significant voor wat betreft 
de 41-70 -jarigen, doch niet significant bij de 21-40 -jarigen 
(Pn = 0,051). In beide leeftijdsgroepen is bij patiënten met uitge
breide afwijkingen het gedeelte van de TC dat door het lineaire deel 
van de VC curve wordt ingenomen kleiner dan bij patiënten met 
geringe afwijkingen, doch alleen bij patiënten van 41-70 jaar is het 
verschil significant. Het verschil in deze groep is het gevolg van een 
verkorting aan liet exspiratore uiteinde van het lineaire deel. Het 
inspiratore uiteinde van het lineaire ,deel verschilt niet significant 
van dat van de curven van paitiënten met geringe afwijkingen, noch 
bij de 21-40-jarigen, noc'h bij de 41-70-jarigen. 
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TABEL XXXIV De gemiddelden van de kenmerken van 4e VC curve (zie hoofdstuk V) bij patiënten met uit
gebreide tuberculeuze afwijkingen en bij patiënten met geringe afwijkingen (zie text) . 

21-40 jaar 41-70 jaar 

geringe uitge- �eringe uitge-
Kenmerk breide breide 

van de VC curve afw:ij- afwij- verschil Pn afwlj- ·afwij- verschil Pn 
kingen kingen kingen kingen 

lineair deel 0/oTC 55 45 +10 >0,10 58 42 +16 <0,01 
volumeniveau 

begin 0/oTC 33,5 33,0 + 0,5 
volumeniveau 

>0,10 31,7 38 - 6,3 >0,10 

einde 0/uTC 84 78 + 6 >0,10 89,5 80 + 9,5 0,01 
compliance 

0/oTC/crnH.2O 4,8 4,9 - 0,1 >0,10 9,6 5,6 + 4,0 >Q,10 

druk FRC niveau 
cm H2O - 4,5· - 7,5 + 3,0 

volumeniveau FRC 
>0,05 _. 6,0 ,- 5,1 - 0,9 >0,10 

0/oTC 44 51 - 7  <0,05 45 52 - 7  <0,05 

begin-inspiratie 
deel 0/oTC 13,5 8,0 

druk RV niveau 
+ 5,5 6,7 8,0 - 1,3 

cm H.O + 6,7 + 4,1 + 2,6 >0,10 0,0 + 3,9 - 3,9 >0,05 
krommingsdruk 

cm H2O 6,9 4,5 2,4 
volume niveau RV 

>0,10 2,7 3,2 - 0,5 >0,10 
0/oTC 20 25 - 5- >0,05 25 30 - 5  >0,05 

eind-inspiratie 
deel 0/oTC 16 22 - 6  10,5 20 - 9,5 

druk TC niveau 
cm H2O -30,5 -34,4 + 3,9 <0,05 -20 -25,6 + 5,6 <o,05 

krommingsdruk 
cm H!O 6,9 11,6 - 4,7 0,0512 5,2 7,4 - 2,2 <0,001 



e. De visceuze ademarbeid 

De desbetreffende gegevens zijn weergegeven in tabel XXXIII. 
De gemiddelde visceuze ademarbeid is bij patiënten met uitgebreide 
afwijkingen over het algemeen groter dan bij patiënten met geringe 
afwijkingen. Er zijn aanwijzingen voor het bestaan van een verband 
tussen visceuze ademarbeid en de totale capaciteit, in de zin van 
een grotere visceuze arbeid bij een kleinere TC (zie hoofdstuk I en 
hoofdstuk IV). De verkregen gegevens zijn daarom vergeleken met 
een groep patiënten met geringe afwijkingen, waarvan de gemiddelde 
TC en leeftijd ongeveer met die van de patiënten met uitgebreide 
afwijkingen overeenkomen. Het betreft hier de groep vrouwen ouder 
dan 16 jaar (zie hoofdstuk IV). Bij toetsing volgens WILcoxoN, 
blijkt de visceuze arbeid van deze groepen niet significant te ver
schillen (Pn> 0,10). Wanneer de visceuze arbeid van de patiënten 
met uitgebreide afwijkingen wordt vergeleken met die van alle in 
hoofdstuk IV beschreven patiënten, is er wel een statistisch signifi
cant verschil (0,02 < Pn < 0,05). De gemiddelde TC van deze pa
tiënten bedraagt 5,2 liter tegenover een gemiddelde TC van 4,3 liter 
bij de patiënten met uitgebreide afwijkingen. Bij 8 patiënten is het 
verband nagegaan tussen de ademfrequentie en de gemiddelde vis
ceuze arbeid op de in hoofdstuk IV beschreven wijze. Er lijkt een 
lineaire relatie te bestaan tussen V en F. De vergelijking van de vol
gens de methode van de kleinste kwadraten berekende lijn door de 
4 punten is als volgt: V = 0,74 + 0,125 F (TC = 4,745 l). De waar
de 0,125 komt redelijk wel overeen met de in hoofdstuk IV vermelde, 
geschatte relatie tussen de gemiddelde TC en de frequentie afhanke
lijkheid van de visceuze ademarbeid (fig. 41). In hoofdstuk IV is er 
op gewezen, dat a in de vergelijking V = a + bF waarschijnlijk een 
maat is voor de hysteresis. De bij deze patiënten gevonden waarde 
verschilt aanzienlijk van de gemiddelde waarde voor a zoals die werd 
berekend bij 75 patiënten met geringe afwijkiingen. Mogelijk bestaat 
dus bij patiënten met uitgebreide afwijkingen een abnormaal grote 
hysterese. Omdat de spreiding van de waarden bij patiënten met 
geringe afwijkingen niet is berekend, is dit niet statistisch geveri
fiëerd. Ook bij vrouwen met geringe afwijkingen en ouder dan 16 
jaar werd trouwens een relattief grote waarde voor a gevonden: 
V = 0,72 + 0,127 F. 
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Fig. 41. De relatie tussen de gemiddelde visceuze ademarbeid en de daar
bij behorende ademfrequentie (F) bij vrouwen met geringe afwijkingen 
(ouder dan 16 jaar) (a) en bij patiënten met uitgebreide afwijkingen (b). 

(zie tekst). 

§ 3. Discussie 

a. De elastische eigenschappen 

De hiervermelde gegevens betreffen een groep patiënten, bij wie een 
belangrijk deel - gemiddeld 20 0/o - van het aanwezige longweefsel 
niet wordt geventileerd. Aangenomen mag worden, dat dit long
weefsel, ten gevolge van de destructie door het tuberculeus proces 
een abnormaal klein volume inneemt. Evenals dat ihet geval is bij 
patiënten -die resectiedierapie hebben ondergaan, worden dan ook bij 
deze patiënten aanwijziigingen gevonden voor een naar verhouding 
sterke rekking van het nog bij de ventilatie betrokken longweefsel. 
Dit blijkt uit een relatief sterk negatieve pleuradruk op TC-niveau 
en een relatief grote eind-inspiratore krommingsdruk, die vooral bij 
de oudere patiënten duidelijk van die van patiënten met geringe af
wijkingen verschilt. De regressievergelijking van Crust op TC ver
schilt slechts weinig van die van patiënten met geringe afwijkingen. 
Ook de compliance, uitgedrukt als 0/o TC volumeverandering per 
cm H1i0 -drukverandering verschilt niet -significant van die bij pa
tiënten met geringe afwijkingen. Wij menen hieruit te mogen con
cluderen, dat de elastische eigenschappen van het nog functionerende 
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longweefsel bij pat1enten met uitgebreide tuberculeuze afwijkingen 
niet belangrijk zijn veranderd. 

In de onderlinge verhouding van de longvolumina komt een be
langrijk verschil met de situatie na resectietherapie naar voren. Het 
FRC-niveau is bij patiënten met uitgebreide afwijkingen significant 
hoger dan bij patiënten met geringe afwijkingen. Na reseotietherapie 
is dit 6 weken postoperatief ook het geval, maar 6 maanden post
operatief is het FRC-niveau weer gelijk aan dat van voor de operatie. 
Wanneer mag worden aangenomen, dat het in 'beide gevallen een 
permanente situatie •betreft, moeten bij patiënten met uitgebreide af
wijkingen factoren zijn aan te wijzen die de aanpassing belemmeren, 
die 6 maanden postoperatief bij resectie-patiënten tussen de long en de 
thoraxwand heeft plaats gevonden. Er bestaan de volgende verschillen 
tussen patiënten die resectietherapie hebben ondergaan, en patiënten 
met uitgebreide tuberculeuze afwijkingen: 1 .  Na resectietherapie is het 
niet functionnerende longweefsel niet meer in de thorax aanwezig, bij 
patiënten met uitgebreide afwijkingen blijft het zieke longweefsel in 
de thorax; 2. Bij patiënten die resectietherapie hebben ondergaan zijn 
tengevolge van de thoracotomie veranderingen ontstaan in de 
volume-kracht verhoudingen van de thoraxwand. Wij menen, dat 
deze factoren, eventueel in combinatie, een voldoende verklaring 
vormen voor de gevonden verschillen. 

b. De visceuze ademarbeid 

De visceuze ademarbeid van pat1enten met uitgebreide tubercu
leuze afwijkingen is significant groter dan hij patiënten met geringe 
afwijking. Wanneer patiënten met geringe afwijkingen worden ver
geleken met patiënten met uitgebreide afwijkingen, en beide 
groepen ongeveer -dezelfde TC hebben, blijkt er geen significant 
verschil in visceuze ademarbeid te bestaan. Deze overeenkomst is 
waarschijnlijk te verklaren door aan te nemen dat het bestaan van 
uitgebreide tuberculeuze afwijkingen naast een verkleining van de 
totale capaciteit een verandering in het verloop van de bronchiën 
tengevolge heeft, waardoor de visceuze weerstand toeneemt. Het is 
immers, zoals uit de beschrijving van de vorm van de VC-curven 
naar voren komt, niet waarschijnlijk dat het nog ventilerende long
weefsel wordt gecomprimeerd. Een algemene vernauwing van de 
luchtwegen zal dus bij deze patiënten niet bestaan. 
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De frequentieafhankelijkheid van de visceuze ademarbeid is rede
lijk in overeenstemming met de geschatte regressie, zoals die in hoofd
stuk IV is vermeld. Er zijn aanwijzingen voor, dat bij patiënten met 
uitgebreide afwijkingen een abnormaal sterke hysterese bestaat. Of dit 
het gevolg is van een verandering van de plastische eigenschappen 
van het zieke weefsel, dan wel dat ook oppervlakte invloeden een 
rol spelen, is moeilijk na te gaan. Volgens de door ons gebruikte 
kriterua verschilt de vorm van het begin deel van de VC curve, die 
volgens CLEMENTS, BROWN en JoHNSON (1958) vooral wordt bepaald 
door oppervlakte eigenschappen, niet belangrijk van die hij patiënten 
met geringe afwijkingen. 

Wij menen derhalve te mogen concluderen, dat bij patiënten met 
uitgebreide afwijkingen •de visceuze ademarbeid groter is dan nor
maal, hetzij door een verandering in het verloop van de luchtwegen, 
hetzij door een toename van de hysterese, hetzij door beide. 
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Hoofdstuk IX 

HET LONGMECHANISCH ONDERZOEK BIJ PA TI�NTEN 
MET PLEURA-AFWIJKINGEN 

In de voorgaande hoofdstukken zijn patiënten, die naast tuber
culeuze longafwijkingen tevens pleura-afwijkingen hadden, zoveel 
mogelijk van het onderzoek uitgesloten, omdat pleura-afwijkingen 
zowel van invloed kunnen zijn op de mechanische eigenschappen 
van de long als op die van de thoraxwand. Na een longoperatie zijn 
veranderingen in de longmechanica als gevolg van pleura-afwijkin
gen moeilijk te onderscheiden van de veranderingen als gevolg van 
resectie van longweefsel. Het is daarom van belang na te gaan, welke 
veranderingen in de longmechanica worden gevonden bij patiënten, 
bij wie naast de pleura-afwijkingen slechts zeer geringe afwijkingen 
in het longparenchym voorkomen. Het leek ons verder van belang 
te onderzoeken in hoeverre als gevolg van een uitgebreide opera
tieve ingreep aan de thoraxwand de longmechanica verandert. Er 
is daarom bij drie patiënten longmechanisch onderzoek verricht 
v66r en na een thoracoplastiek wegens pyo-pneumothorax. Boven
dien is nog een patiënt onderzocht met een spontaan pneumothorax. 

§ 1 Materiaal en methode 

a. Selectie en indeling van de patiënten 

Om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen van de invloed van 
pleura-afwijkingen op de longmechanica, werden alleen de volgende 
patiënten bij het onderzoek betrokken: 1 .  patiënten zonder belang
rijke parenchymafwijkingen, voor zover dit röntgenologisch was 
te beoordelen, 2. patiënten zonder verschijnselen van chronische 
aspecifieke respiratore aandoeningen. Deze patiënten zijn in tabel 
XXXV ingedeeld naar leeftijd, geslacht en aard van de afwijkingen. 

De patiënten zijn in twee groepen ingedeeld: 
1. pleura-afwijkingen met exsudaat. Hierbij is onderscheid gemaakt 
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TABEL XXXV. Verdeling van de patiënten met pleura- afwijkingen naar leettijd, geslacht en aard der afwijkingen 

Vrouwen Mannen 
met exsudaat 

Leeftijd met zonder zonder met totaal met zonder pneumo-exsudaat exsudaat bronchus- bronchus- exsudaat thorax 
fistel fistel 

0-20 jaar 1 4 4 2 11  
21-40 jaar 1 1 4 6 
41-70 jaar 4 5 1 10 
Totaal 1 5 5 4 11  1 27 

TABEL XXXVI. Gegevens betreffende de longvolumina van patiënten met pleura-afwijkingen. 

TC(ml) VC(ml) RVO/oTC FRCO/oTC SC00/oVC MAMV(L) 

Groep Nor- Ge- Nor- Ge- Nor- Ge- Nor:. Ge- Nor- Ge- Nor- Ge-
maal vonden maal vonden maal vonden maal vonden maal vonden maal vonden 

M M M M M M M M M M M M 

met exsudaat 5680 3640 4400 2800 24 25 38 48 65 69 90 60 
zonder exsudaat 5550 4630 4275 3360 27 27 39 49 72 76 85 65 
Totaal 5600 4250 4340 3150 26 27 39 49 68 72 87 62 



tussen: a. pat1enten met tuberculeuze pleuritis exsudativa zon
der bronchusfistel. Bij twee van deze patiënten (E.W. en P.t.H.) was 
het mogelijk het longmechanisch onderzoek v66r en na resorptie 
van het exsudaat te verrichten. b. patiënten met pyopneumothorax. 
Bij deze patiënten kon een bronchusfistel worden aangetoond. Kri
teria voor het bestaan van een bronchusfistel waren: methyleen
blauw in het sputum na een intrapleurale injectie, het bestaan van 
een vochtspiegel voordat pleura punctie plaats vond. Bij drie van 
deze patiënten (B.O.K., G.M., J.O.) is vó6r en na een thoraco
plastiek longmechanisch onderzoek verricht. 
2. pleura-afwijkingen zonder exsudaat. Tot deze groep behoren 
patiënten met resten van een doorgemaakte pleuritis exsudativa. Een 
onderverdeling naar de uitgebreidheid ·en duur van afwijkingen is 
niet gemaakt. Tot deze groep wordt ook gerekend één patlÎënt (H.R.) 
met een spontaan pneumothorax. Deze laatste patiënt werd vóór en 
na afzuigen van lucht onderzocht. 

b. de methode van onderzoek 

Het onderzoek van de compliance en visceuze ademarbeid vond 
plaats volgens de in hoofdstuk II beschreven methoden. Voor de 
bewerking van de VC-curven zij verwezen naar hoofdstuk V. De 
verkregen gegevens zijn voor wat betreft de compliance en visceuze 
ademarbeid vergeleken met de waarden van patiënten met geringe 
tuberculeuze longafwijkingen (hoofdstuk III en IV), en voor wat 
betreft de VC-curven met de in hoofdstuk V beschreven patiënten. 
De frequentie-afhankelijkheid van de compliance is getoetst volgens 
FRIEDMAN, de significantie van de verschillen volgens W1LCOXON. 

§ 2 Resultaten 

I. Patiënten met en zonder pleura exsudaat 

a. de longvolumina 

In tabel XXXVI zijn weergegeven de gemiddelde waarden van de 
longvolumina van patiënten met en zonder pleura-exsudaat en die van 
beide groepen samen. De gemiddelde TC en VC zijn bij patiënten 
met exsudaat respectievelijk 380/o en 370/o kleiner dan de gemiddelde 
normaalwaarden, bij de patiënten zonder exsudaat respectievelijk 
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170/o en 210/o. De normaalwaarden gelden voor de liggende houding, 
zodat deze waarden voor het R VO/oTC en FRCO/oTC te klein ziJn 
(zie hoofdstuk VIII). Bij vergelijking van de waarden voor de FRC 
0/oTC van de in hoofdstuk V beschreven patiënten uit overeen
komstige leeftijdsgroepen, blijkt, dat het FRC-niveau zowel bij pa
tiënten met als zonder pleura-exsudaat significant hoger is dan 
bij paciënten met geringe tuberculeuze parenchymafwijkingen. Voor 
het R V-niveau geldt dit in beide groepen alleen voor patiënten 
ouder dan 40jaar. Voor het volgende is verder van belang dat de 
TC en VC van patiënten met pleura-exsudaat significant kleiner 
zijn dan die van patiënten zonder exsudaat, terwijl de gemiddelden 
van de normaalwaarden vrijwel gelijk zijn. 
b. De dynamische compliance 

De desbetreffende gegevens zijn vermeld in tabel XXXVII. De 
regressievergelijking van c op TC voor het gehele materiaal is: 
C = - 0,029 + 0,0470.TC; r = 0,63; SDc,Tc = 0,062 L/cmH20, 
Voor patiënten met exsudaat : 
C = - 0,003 + 0,0415.TC; r = 0,069; SDc,Tc = 0,046 L/cmH20, 
en voor patiënten zonder exsudaat: 
C = - 0,070 + 0,0546.TC; r = 0,060; SDc,Tc = 0,072 L/cmH20. 

Alle waarden voor b in de regressievergelijking :  C = a + b.TC 
verschillen significant van 0 (Po < 0,005), terwijl de waarden voor 
a niet significant van 0 verschillen (Po > 0,10). De waarden voor 
b van de patiënten met en zonder exsudaat verschillen niet sig
nificant van elkaar. Frequentie-afhankelijkheid van de compliance 
bestaat zowel voor het materiaal als geheel, als voor de groepen 
patiënten met en zonder pleura-exsudaat afzonderlijk (Po < 0,05; 
toets van FRIEDMAN). Het blijkt echter, dat de gemiddelde waarde 
van C10 bij de patiënten zonder exsudaat kleiner is dan de gemid
delde waarde van C15• Waarschijnlijk is dit een gevolg van de om
standigheid, dat een aantal patiënten bij een lage frequentie op een 
lager niveau ademt. Wanneer het lineaire deel van de VC-curve dan 
op een relatief hoog niveau begint, zal de kromming van het begin
inspiratoire deel van de VC-curve een verkleining van de waarde 
voor de compliance tot gevolg hebben. De frequentieafhankelijk
heid van de compliance kon slechts bij een deel van de patiënten 
worden onderzocht. De aantallen zijn in ta6el XXXVII weergegeven. 
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TABEL XXXVII. Gegevens betreffende de dynamische compliance en de visceuze ademarbeid bij verschillende 
adem typen. 

TC(L) C10 Cu Cru;t Cao C,o V,o V,s Vrud Vao V40 
Groep 

Ucmlhlt L/,·111!1�· · L1cmlit0 Llc111H�I I  Llr111H�1 1 gr.cm/1111 gr.cm/1111 gr.cm/m1 gr.cmlrul gr.cm/m1 

M M M M M M M M M M M 

met exsudaat 3,6 0,142 0,132 0,148 0,110 0,106 2.25 3,7 2,8 6,5 8,8 
aantal 8 8 8 10 8 8 8 8 10 8 8 

zonder 
exsudaat 4,7 0,184 0,198 0,148 0,170 0,147 1,90 2,3 2,5 4,6 6,2 

aantal 8 8 8 16 8 8 8 8 16 8 8 

Totaal 4,3 0,163 0,171 0,170 0,142 0,129 2,05 3,0 2,6 5,2 7,00 
aantal 16 16  16 26 16 16 16 16 26 16 16 



c. De visceuze ademarbeid (tabel XXXVII) 

De gemiddelde visceuze ademarbeid van patiënten met en die 
zonder exsudaat als ook van beide groepen samen, verschilt niet sig
nificant van die van patiënten met geringe tuberculeuze longafwij
kingen (zie hoofdstukIV) (Po > 0,05). 

Het verband tussen de gemiddelde visceuze _ademarbeid en de 
ademfrequentie is weergegeven in figuur 42. De vergelijkingen van 
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Vlsceuse edamarbeld gram cm./ml. 

Fig. 42. Het verband tussen de gemiddelde visceuze ademarbeid en de 
ademfrequentie van patiënten met (0) en zonder (x) exsudaat en voor 

beide groepen tezamen (0). 

de lijnen, berekend volgens de methode van de kleinste kwadraten, 
door de punten in deze figuur zijn als volgt : 
Patienten met exsudaat: V = 0,23 + 0,214.F; TC = 3,6L. 
Patiënten zonder exsudaat :  V = 0,26 + 0,147.F; TC = 4,7L. 
Gehele materiaal: V = 0,44 + 0,166.F; TC = 4,3L. 

Deze gegevens pleiten voor een samenhang tussen de waarden 
voor de factor b in de vergelijkingen V = a + b.F en de gemiddelde 
totale capaciteit. 

d. De volume-druk diagrammen van de VC 

In figuur 43 zijn afgebeeld de gemiddelde druk-0/oTC curven van 
de patiënten met en zonder pleura-exsudaat. Beide curven blijken 
nagenoeg identiek te verlopen. Ook 6ij statistische toetsing (WIL-
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coxoN) van de kenmerken van de VC-curven van deze groepen, kan 
geen verschil worden aangetoond. Het lijkt daarom verantwoord 
bij vergelijking van de vorm van de curven beide groepen als één 
geheel te beschouwen. 

-32 - 16  

Volume ( 0/0 TC ) 

100 

80 

60 

___ _ _ _ FRC niveau 

20 

-8 +8 
oesophagusdruk (cm. HiO) 

Fig. 43. Gemiddelde druk-0/oTC curven van patiënten met pleura-afwij
kingen. 
--- patiënten zonder exsudaat. 
- - - patiënten met exsudaat. 

Het gehele materiaal is in drie leeftijdsgroepen ingedeeld en de 
kenmerken van de VC-curven zijn vergeleken met die van patiën
ten uit dezelfde leeftijdsgroepen met geringe tuberculeuze long
afwijkingen (hoofdstuk V). De desbetreffende gegevens zijn ver
meld in tabel XXXVIII. Behalve het significant verschil in FRC
niveau bij alle groepen en het significante verschil in R V-niveau bij 
patiënten ouder dan 40 jaar, bestaat er alleen een significant korter 
lineair deel van de VC-curve '(inO/oTC) bij patiënten met pleura
afwijkingen in de leeftijdsgroepen van 21-40 en van 41-70 jaar. De 
goede overeenkomst tussen de VC-curven van patiënten met pleura
afwijkingen en die rnetgeringetuberculeuze afwijkingen blijktook uit 
figuur 44. Wel valt op dat hij pleuritispatiënten van 0-20 jaar de ge
mi:ddelde intrapleurale druk in het algemeen sterker negatief is dan 
bij patiënten met geringe tuberculeuze longafwijkingen. Omdat het 
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Kenmerken 
van de 
VC-curve 

Lineair deel (0/oTC) 
Volume niveau begin (0/oTC) 
Volume niveau eind (0/oTC) 
Compliance (0/oTC/,.mU,o) 

druk FRC niveau (cm H20) 
Volume niveau (FRCO/oTC) 

begin inspiratie deel (0/oTC) 
druk RV niveaµ (cm H!0) 
�rommingsdruk (cmHP) 
Volume niveau (RV) 

Eind inspiratie deel (0/oTC) 
Druk TC niveau (cmHtO) 
Krommingsdruk (cmHtO) 

Lineair deel (0/oTC) 
Volume niveau begin (0/oTC) 
Volume niveau eind (0/oTC) 
Compliance (0/oTC/ cmH2o) 

druk FRC niveau· (cm l¼O) 
Volume niveau. (FRCO/oTC) 

) 

begin inspiratie deel (0/oTC) 
druk RV niveau (cm H20) 
Krommingsdruk (cmH20) 
Volume niveau (RV)

° 

Eind inspiratie deel (0/oTC) 
Druk TC niveau (cmH20) 
Krommingsdruk (cmH20) 

patiënten met en zonder pleura-exsudaat . 

Controle 

48 
33 
81 
3,45 

- 5,6 
43 

13,7 
+17,5 

15,2 
2,0 

19,0 
-35,5 

10 

58 
31,7 
89,5 

6,0 

- 6,0 
45 

6,7 
0,0 
2,7 

25 

10,5 
-20,0 

5.2 

0-20 jaar 

Pleura-
afwij V 

kingen 

45,8 +2,2 
33,7 --0,7 
79,5 +1,5 

4,21 --0,76 

- 4,1 -1,5 
46,5 -3,5 

13,7 +2,3 
+18,5 -1,2 

14,2 +1,3 
20 -3,0 

20,5 -1,5 
-36,5 +1,0 

14,0 -4,0 

41-70 jaar 

39,8 
35,4 
75,0 
6,3 

- 5,3 
53,6 

3,2 
+ 1,6 

4,8 
32,2 

25,0 
-19,t\ 

2.8 

+18,2 
- 3,7 
+14,5 
- 0,3 

- 0,7 
- 8,6 

+ 3,2 
- 1,6 
+ 2,8 
- 7,2 

-14,5 
- 0 5  ' , 
+ 2.4 

Po 

>0,05 
>o,05 
>o,05 
>0,05 

>o,os 
<0,02 

>0,05 

>0,05-
>0,05 

>0,05 
>0,05 

<0,05 
>o,05 
<0,05 
>0,05 

>0,05 
<0,02 

>0,05 
>0,05 
<0,01 

>0,05 

>0,05 

21-40 jaar 

Pleura-
Contröle afwij V 

kingen 

51,5 38,0 +13,5 

33,5 37,0 - 3,5 
85 75 + 1,0 
4,8 6.3 - 1,5 

- 4,5 - 5,8 + 1,3 
44 46,6 - 2,6 

13,5 5,9 + 8,6 
+ 6,7 + 3,5 + 3,2 

6,9 5,3 + 1,6 
20 25,5 - 5,5 

16 15,2 + 0,8 
-30,5 -26,5 + 4,0 

6,9 11,2 - 4,3 

met en zonder exsudaat 

43 43 0 
38 37 +1 
84 80 +4  
5,6 5,6 0 

- 4,7 - 4,8 +0,1 
48 49 -1 

+ 1 10 +1 
+10 + 8,8 +1,2 

11,0 6,6 +4,4 
27 27 0 

16 20 
28 29 -4 

6,6 104 -1 

Po 

<0,05 
>0,05 
<0,05 

>0,05 

>0,05 
<0,02 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>o,os 
>0,05 

>0,05 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 



Voh"m• (.1• TC ) 

•36 - 21 · 10  -12 -4 <f-4 + U  
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Fig. 44. Gemiddelde druk-0/oTC curven 
De patienten zijn ingedeeld in drie leef
tijdsgroepen: a. = 0-20 jaar, b. = 21-40 
jaar, c. = 41-70 jaar. 

patiënten met pleura-afwijkingen. 
- - - patiënten met geringe tubercu

leuze longafwijkingen. 

aantal pat1enten met een pleura-exsudaat in deze leeftijdsgroepen 
relatief groot is, zou mogelijk dit verschil het gevolg kunnen zijn 
van de aanwezigheid van exsudaat. Wanneer echter de patiënten van 
alle leeftijdsgroepen tezamen worden genomen, wordt een dergelijk 
verschil niet gevonden (fig. 43). I-tetzelf.de geldt, wanneer de patiën
ten met en zonder exsudaat in de leeftijdsgroep van 0-20 jaar onder
ling worden vergeleken (tabel XXXIX). 

II .  Enkele casuistische mededelingen 

a. Bij twee patiënten (E.W. en Pt.H.) is longmeohanisch onderzoek 
verricht voor en na resorptie van een pleura-exsudaat. De desbe
treffende gegeveQ.s zijn vermeld. in de tabellen XL en XLI, en in fi
guur 45. Wat de longvolumina betreft, is de toename van de TC en 
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0-20 jaar 21-40jaar 41-70 jaar 
TC niveau met 0/oTC Totaal exsudaat 

(CmH20) (CmH20) (CmH20) (cmH20) 
20 +11,2 
25 + 3,2 + 3,2 
30 + 1,6 . + 0,4 + 0,5 
35 - 0,8 + 0,3 - 1,6 - 1,0 
40 - 2,9 - 3,2 - 3,6 - 2,5 
50 - 6,6 - 6,5 - 5,9 - 4,5 
60 - 9,8 - 9,7 - 8,0 - 6,9 
70 -13,2 -12,0 -10,0 - 9,0 
80 -16,8 -16,5 -13,2 -11,2 
85 -19,2 -19,0 -14,9 -13,0 
90 -22,8 -22,3 -17,2 -14,2 
95 -27,4 -26,6 -20,7 -16,0 

100 -36,5 -37,0 -26,5 -19,5 

TABEL XXXIX. De gemiddelde oesophagusdruk, behorend bij een be
paald niveau van de totale capaciteit, bij patiënten met pleura-afwijkin

gen. De patiënten zijn ingedeeld in drie leeftijdsgroepen. 

de VC het meest opvallend. Een duidelijke verandering van het 
R VO/oTC en FRCO/oTC wordt niet gevonden. De dynamische com
pliance is na de resorptie iets groter dan ervoor, de visceuze adem
arbeid verandert niet. Uit figuur 45 blijkt, dat de vorm van de VC
curve niet verandert, wel is het verloop van het lineaire deel na 
resorptie steiler dan ervoor. 

b. Bij drie patiënten die wegens een pyopeumothorax een thora
coplastiek hebben ondergaan is v66r en na de ingreep longmecha
nisch onderzoek verricht (tabellen XL en XLI en figuur 46). Veran
deringen van de longfunctie in een bepaalde richting konden niet 
worden vastgesteld. Dit geldt zowel voor de longvolumina, als voor 
de dynamische compliance, als voor de visceuze ademarbeid, als ook 
voor het volume-druk diagram van de VC. 

c. De gegevens van een patiënt met een spontaan pneumothorax 
zijn eveneens in de tabellen XL en XLI weergegeven. Na afzuigen 
van lucht blijken de TC en VC resp. 800 en 600 ml te zijn toegeno
men. Na het afzuigen bevond zich nog gas in de pleuraholte. De  
waarden voor de dynamische compliance en  visceuze ademarbeid 
veranderen niet duidelijk. In figuur 47 zijn de VC-cu�en weergege-
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ven. Het verloop verandert vrijwel niet; wel valt op de sterke stij
ging van het FRC-niveau. Mogelijk is dit het gevolg van pijn tijdens 
de ademhaling, waardoor de patiënt wordt genoodzaakt op een 
hoger niveau te ademen. 

§ 3 Discussie 

a. de longvolumina 
De verkleining van TC en VC en de relatieve st1Jgmg van het 

FRC-niveau, wijzen erop, dat tengevolge van pleura-afwijkingen 
vooral de inspiratore capaciteit wordt verkleind. Dit kan worden 
verklaard door een beperking van de mogelijkheid tot uitzetting 
van de long, van de thorax, dan wel van beide. Daarnaast kan com
pressie van longweefsel bestaan, vooral bij aanwezigheid van exsu
daat. De vergroting van de TC en VC na resorptie van het exsu
daat is enerzijds het gevolg van een afname van de compressie van 
longweefsel; anderzijds van een verbetering van de mogelijkheid 
tot uitzetting. 

b. de dynamische compliance 
Uit de gegevens van hoofdstuk VII en VIII blijkt, dat de ver

houding tussen totale capaciteit en compliance niet verandert, wan
neer een bepaald deel van het longweefsel niet meer wordt geven
tileerd. De kleine compliance van patiënten met een pleura-exsudaat 
kan dan ook worden verklaard door een vermindering van de hoe
veelheid bij de ventilatie betrokken longweefsel, waarschijnlijk als 
gevolg van compressie. Er zijn geen aanwijzingen voor, dat de elasti
sche eigenschappen van 1het nog ventilerend longweefsel afwijken van 
de norm. De regressievergelijking van C op TC verschilt bij deze 
patiënten slechts weinig van die bij patienten met uitgebreide tuber
culeuze longafwijkingen (zie hoofdstuk VIII). 

De verkleining van de compliance bij patiënten met een pleuritis
rest is veel minder uitgesproken. De relatie van C en TC verschilt bij 
deze patiënten niet significant van die van patiënten met pleura-exsu
daat. Omdat de onderzochte patiënten vrijwel geen parenchymafwij
kingen hebben, is de verkleining van de compliance niet het gevolg 
van destructie van longweefsel. Aangezien de verkleining van de to
tale capaciteit het gevolg is van een bewegingsbeperking van de long, 
resp. thoraxwand, en niet van -destructie van longweefsel, zou men 
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TABEL XL. Gegevens betreffende longvolumina van patiënten met 
pl-euratis exsudativa vóór en na resorptie van het exsudaat (E. W., 
P. t. H.), met een pyopneumethorax vóór en na thoracoplastiek (J. 0., 
B. 0. K., G. M.), en van een patient met een spontaan pneumothorax 
vóór en na afzuigen van luch't (H. R.). 

Naam Data 
eerste operatie tweede operatie 

bepaling (1) bepaling (2) 
E.w: 10- 7-1959 7- 9-1960 
P.t.H 27 -1-1960 1- 8-1960 
J.O. 5- 4-1960 9-11-1960 30- 3-1961 thoracoplastiek 5e-10e rib 
B.O.k. 28-10-1960 2-11-1960 13-10-1961 thoracoplastiek 5e-10e rib 
G.M. 20- 7-1960 28- 9-1960 25- 4-1961 thoracoplastiek 3e- 7e rib 
H.R. 15- 2-1961 18- 2-1961 

TC vc RV FRC SCe MAMV 
ml ml 0/oTC 0/oTC 0/oVC L 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

E.W. 3875 4375 3175 3750 18 14 48 40 50 75 
P.t.H. 2925 3600 2350 3070 20 15 44 44 94 87 62 77 

J.O. 3875 3550 2475 2350 36 34 45 48 65 62 46 38 
B.O.k. 2800 2720 1850 1600 36 41 51 57 51 48 34 25 
G.M. 6050 6190 4250 4150 30 33 55 57 66 59 65 55 
H.R. 5300 6100 3600 4200 32 32 62 71 62 63 

TABEL XLI. Gegevens betreffende de dynamische compliance en de 
vrsceu2Je ademarbeid van de in tabel VI vermelde patiënlten. 1 = eerste 
bepal'ing, 2 = tweede 1bepaling (zie tabel VI). 

N!aam Crn clli Crust C30 C40 CMAMV 
1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2 1 2 

E.W. 0,1 11  0,182 0,118 0,167 0,118 0,174 0,118 0,1 11 0,118 0,1 18 
P.t.H. 0,091 0,1 11  0,100 0, 111 0,095 0,111  0,083 0,1 11  0,067 0,087 0,067 0,087 
J.O. 0,182 0,134 0,158, 0,180 0,100 0,100 0,142 0,069 0,132 
B.O'.k. 0,074 0,074 0,052 0,061 0,048 0,055 0,041 0,035 0,031 
G.M. 0,333 1,000 0,333 0,333 0,450 0,420 0,250 0,333 0,250 0,333 0,285 0,315 
H.R. 0,250 0,250 0,290 0,222 0,270 0,275 0,222 0,200 0,200 0,188 

V10 Vrn V�ust V30 V40. VMAMV 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

E.W. 2,1 2,3 2,6 2,0 0,9 1,9 5,3 6,3 7,0 17,� 35,0 
P.t.H. 3,3 2,7 2,5 1,7 1,7 3,1 3,1 3,9 4,4 5,7 21,0 29,0 
T.O. 4,3 2,8 4,7 1,5 12,0 14,3 1 1,0 6,3 20,0 
B.O.k. 2,7 7,7 8,1 6,1 1 0,4 15,0 14,5 39,0 43,3 
J.M. 3,4 1,0 2,3 1,1 2,4 1,7 2,9 2,5 3,5 3,4 14,1 25,0 
fi'.R. 1,1 0,4 0,8 0,9 1,4 1,4 3,3 1,7 3,0 2,8 
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Fig. 45 Volume-druk diagrammen van de VC bij twee patiënten met 
pleuritis exsudativa. 
------ voor resorptie van het exsudaat 

- - - - na resorptie van het exsudaat 
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Fig. 46 Volume-druk diagrammen van de VC van drie patiënten met 
een pyopneumothorax. 
------ vóór thoracoplastiek 

- - - - na thoracoplastiek 

verwachten, dat de compliance in verhouding tot de totale capaciteit 
groot is. Door MEAO en COLLIER (1959) is aangetoond, dat bij hon
den, die met een constant ademvolume worden beademd, de com
pliance gedurende een zekere periode een daling vertoont tot een be
paalde minimumwaarde. Deze verkleining van de compliance kan 
worden voorkomen door periodieke maximale inflaties. Deze schrij-
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Fig. 47 Volume-druk diagrammen van de VC van een patiënt met een 
ipontaan pneumothorax. 
----- vóór het afzuigen van lucht 

- - - - na het afzuigen van lucht 

vers noemen als verklaring voor dit verschijnsel twee mogelijkheden: 
atelectase en "surface aging". Onder dit laatste wordt verstaan de 
door CLEMENTS, BROWN en JoHNSON( 1958) beschreven verkleining 
van de oppervlaktespanning van longextracten, die gedurende enige 
tijd niet aan rekking zijn bloot gesteld. Bij patiënten met pleura
afwijkingen zullen longgebieden kunnen voorkomen, die door de 
bewegingsbeperking van een deel van de thoraxwand (bv. het dia
fragma) niet maximaal gerekt kunnen worden. Het niet voorkomen 
van een toename van de compliance t.o.v. de totale capaciteit, kan 
door het door MEAO en COLLIER beschreven verschijnsel worden ver
klaard, zodat het bestaan van compressie of van fibrotische ver
anderingen in het longweefsel niet behoeft te worden aangenomen. 

De frequentieafhankelijkheid van de compliance van deze patiën
ten verschilt niet duidelijk van die van patiënten met geringe en 
uitgebreide tuberculeuze parenchymafwijkingen. Deze bevindingen 
en het feit, dat bij patiënten met obstructieve longaandoeningen (zie 
hoofdstuk X) de frequentieafhankelijkheid van de compliance meer 
uitgesproken is, zou er op kunnen wijzen, dat de frequentieafhan-
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kelijkheid voornamelijk wordt bepaald door luchtwegobstructie en 
niet door parenchym- of pleuraaf wijkingen. 

c. De visceuze ademarbeid 

De visceuze ademarbeid bij patiënten met pleura-afwijkingen ver
schilt niet significant van die van patiënten met geringe parenchym
afwijkingen (0,05 < PD < 0,10). Hetzelfde geldt voor de fre
quentie-afhankelijkheid van de visceuze ademarbeid. Hierbij dient 
te worden opgemerkt, dat wegens het geringe aantal waarnemingen 
de waarden bij een ademfrequentie van 40 per minuut niet statis
tisch konden worden bewerkt. 

d. de vorm van het volume-druk diagram van de VC 

De belangrijkste conclusie, die uit het onderzoek naar de vorm 
van de VC-curven kan worden getrokken is, dat, wanneer rekening 
is gehouden met de verkleining van de TC, de statische volume
druk verhoudingen van de long niet veranderen, tengevolge van de 
aanwezigheid van pleura-exsudaat of van de resten van een pleuritis. 
Voorts is het waarschijnlijk, dat ook een thoracoplastiek geen in
vloed heeft op de vorm van de VC-curve. Dit laatste kon echter 
wegens het gering aantal waarnemingen niet statistisch worden ge
verifiëerd. Wanneer wordt aangenomen, dat een beperking van de 
uitzettingsmogelijkheid van de thorax de enige verandering is, die 
optreedt als gevolg van een pleuritis, zou een vermindering van de 
eind-inspiratore kromming moeten worden gevonden. Een derge
lijke vermindering is door DoNLEBEN (1959) waargenomen bij een 
patiënt met spondylosis ankylopoetica. Ook bij patiënten met een 
partiële verlamming van de ademhalingsspieren (bv. als gevolg van 
poliomyelitis) wordt geen eind-inspiratore kromming gezien. De si
tuatie hij patiënten met pleura-afwijkingen is echter in tweeërlei op
zicht verschillend: 1 .  de bewegingsbeperking van de thorax is door
gaans enkelzijdig, 2. pleura-afwijkingen kunnen ook een beperking 
van het uitzettingsvermogen van de long zelf ten gevolge hebben. 

Uit de gegevens van figuur 44 blijkt, dat op elk volume-niveau de 
rekking van het longweefsel bij patiënten met pleura-afwijkingen 
overeenkomt met die bij patiënten met geringe tuberculeuze afwij
kingen. In dit opzicht verschillen de patiënten met pleura-afwijkin-
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gen dus van patiënten met uitgebreide afwijkingen en van patiënten, 
die resectietherapie hebben ondergaan zonder postoperatieve com
plicaties. Bij deze laatste patiënten waren er aanwijzingen voor rek
king van het nog functionerende longweefsel (zie hoofdstuk VII en 
VIII). Bij patiënten met postoperatieve complicaties ontbraken aan
wijzingen voor rekking van longweefsel. Hetzelfde is het geval bij 
patiënten met pleura-afwijkingen. Deze bevindingen kunnen er op 
wijzen, dat het ontbreken van rekking bij patiënten met postopera
tieve complicaties het gevolg is van een beperking van de uizettings
mogelijkheid van de thorax door pleura-afwijkingen. 

e. TROELSTRA (1960) vond bij konijnen een toeneming van de com
pliance bij aanwezigheid van een pneumothorax. Dit verschijnsel 
wordt verklaard door opheffing van regionale verschillen in pleura
druk. Bij de door ons onderzochte patiënt met een pneumothorax 
wordt geen duidelijke verandering van de compliance gevonden na 
het afzuigen van lucht. Hierbij dient echter te woraen opgemerkt 
dat ook na het afzuigen zich nog gas in de pleuraholte bevond. 
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Hoofdstuk X 

DE INVLOED VAN THIAZINAMIUM OP DE LONGMECHA
NICA VAN PA TrnNTEN MET CHRONISCHE ASPECIFIEKE 

RESPIRATORE AANDOENINGEN 

Patiënten met chronische aspecifieke respiratore aandoeningen 
(CARA) vormen een heterogene groep: bij sommige patiënten wordt 
alleen een min of meer diffuse vernauwing van de luchtwegen ge
vonden; meestal echter zijn er tevens complicerende afwijkingen: 
bronchusdeformatie, bronchiectasieën, fibrotische afwijkingen, pleu
ravergroeiingen, gelocaliseerde bullae, diffuus longemphyseem. 

Bovendien worden bij CARA-patiënten veelvuldig longziekten 
als tuberculose, M. Besnier Boeck, bronchuscarcinoom gevonden. 
Dit heeft tot gevolg, dat het uiterst moeilijk is homogene groepen 
patiënten te vormen. Daarom zijn door ons de gegevens van zeven 
patiënten, bij wie voor en na toediening van thiazinamium uitvoe
rig longmechanisch onderzoek is verricht, individueel geanalyseerd. 

§ 1 Materiaal en methode 

De gegevens zijn afkomstig van patiënten, die op de volgende 
wijze zijn geselecteerd: 
1. de patiënten voldoen aan de anamnestische, klinische en func
tionele criteria van chronische aspecifieke respiratore aandoeningen, 
zoals die zijn opgesteld door 0RIE c.s. {1961 ). 
2. eventueel daarnaast bestaande aandoeningen zijn, voorzover 
röntgenologisch is te beoordelen, beperkt tot bepaalde longdelen. In 
tabel XLII wordt een overzicht van deze complicerende afwijkingen 
gegeven. 
3. bij alle patiënten zijn voor en na de toediening van thiazina
mium drie of meer achtereenvolgende bepalingen tijdens de rust
ademhaling verricht. Deze eis werd gesteld in verband met de moei
lijkheden, die worden ondervonden bij de bepaling van de compli
ance tijdens rustademhaling bij patiënten met luchtwegobstructie. 
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TABEL XLII. Enkele klinische gegevens van patiënten met chronische aspecüieke respiratore aandoeningen. 

leef-
tijd lengtE naast de CARA bestaande afwijkingen en <:omplicaties van de CARA. 

Patient (jaren) cm gesl. 

T. v. B. 67 175 m tuberculeuze afwijkingen in de apicale segmenten van ·rechter en linker bovenkwab, 
longemphyseem. 

H. G. 64 171 m bronchiectasieën in � onderklwabben, longemphyseem. 
B .  f.-D. 49 160 vr Morbus Besnier..J3oeck, röntgenologisch beperkt tot de hilusklieren. 
J. v. D" 27 186 m tuberculeuze afwijkingen reclits midden. 
J. N. 36 160 m inactieve tuberculeuze afwijkingen in de apicale segmenten van linker en recht.er 

bovenkwab. 
J. R. 61 170 m ,bronchiëctasieën in beide ondervelden, mogelijk ook emphyseem. 
G. de V.-V. 51 157 vr dubbel'Zijdige hilusklierawelling waarschijnlijk berustend op •Morbus Besnier-Boeck. 

TABEL XLIII. Gegevens over de longvolumina van 7 patiënten met chronische aspecüieke Tespiratore aandoeningen . 

TC vc RVG/oTC FRCrG/oTC F1RCh0/oTC SCJJ/oVC SCG/oTC MAMV 
nor- nor- nor-

Patient .maal voor na VOOT na maal voor na voor na voor na maal voor na voor ·na voor na 
T. v. B. 6200 6325 6375 2600 31225 38 59 49 73 64 88 73 58 36 36 15 18 30 31 
H. G. 5600 4650 4250 1750 1375 33 62 68 69 72 83 84 62 43 64 16 Zl 21 21 
B. F.-D. 3900 3200 2900 1550 1550 29 52 47 70 58 84 67 65 37 50 18 27 17 22 
J. v. D. 7100 5600 5925 4050 4800 23 30 19 60 45 69 39 73 56 67 39 57 77 104 
J. N. 3900 3990 3875 2600 2650 26 35 32 60 52 60 52 69 50 72 33 49 38 57 
J. R. 5520 5200 4975 2150 2675 33 59 46 76 69 82 71 62 37 45 15 24 2a 29 
G. d. V.-V. 3600 3900 3825 2250 2375 21 42 38 57 58 67 59 62 56 63 32 39 35 46 .. 
gemiddeld 5120 4800 4600 2415 2660 30 48 42 66 58 76 64 64 45 57 24 33 34 40 



De methodiek is reeds beschreven in hoofdstuk II .  Het effect 
werd nagegaan van een intramusculaire injectie van 25 mg thiazina
mium. De metingen werden een half uur na de injectie herhaald. 
Voor en na de toediening van het bronchusverwijdend middel 
werden enkele volumedruk diagrammen van de rustademhaling 
geregistreerd. In verband met een o.a. door FERRIS en PoLLARD 
(1961) beschreven invloed van een diepe ademhaling op de com
pliance, werd bovendien nog de compliance van de rustademhaling 
bepaald na het maximum ademminuutvolume. Bij patiënten met bron
chusobstructie levert de bepaling van de visceuze ademarbeid in het 
algemeen geen moeilijkheden op. Dit is evenwel niet het geval bij de 
meting van compliance. Hierbij doen zich twee moeilijkheden voor: 
1. de overgang van inspiratie naar exspiratie en omgekeerd is bij 
het volume-druk diagram van de rustademhaling moeilijk aan te 
geven. Getracht werd dit bezwaar te ondervangen door de raak
punten te nemen van het volume-druk diagram met twee even
wijdig aan de abscis verlopende lijnen. 
2. de compliance van patiënten met bronchusobstructie is sterk af
hankelijk van de ademfrequentie. Het is daarom van belang de com
pliance onder zo statisch mogelijke omstandigheden te bepalen. Sta
tische omstandigheden zijn ook tijdens de bepaling van de VC ech
ter bij deze patiënten moeilijk te verkrijgen : een zeer langzame in
spiratie is vaak niet goed mogelijk, wegens ademnood door de 
lange duur van de maximale exspiratie. Zelfs wanneer het gelukt 
een zeer langzame inspiratie te verkrijgen, blijken er vaak nog dui
delijke tekenen van visceuze invloeden te bestaan. Getracht werd dit 
bezwaar te ondervangen door de verbindingslijn van de druk op 
FRC niveau met het eind-inspiratiepunt als compliance te nemen. 
De op deze wijze berekende compliance worat in het volgende aan
gegeven als statische compliance. Het eerste punt is onderhevig aan 
de onder 1 genoemde bezwaren, terwijl er bij het eind-inspiratie
punt van wordt uitgegaan, dat er bij deze patiënten geen eind-in
spiratore kromming voorkomt. In de discussie wordt nader inge
gaan op de bezwaren van deze werkwijze. 

Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat de onder 1 en 2 
genoemde moeilijkheden, voorzover deze het gevolg zijn van rever
sibele bronchusobstructie, voor een belangrijk deel kunnen worden 
opgeheven door toediening van thiazinamium. 
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§ 2 Resultaten 

De longvolumina 

Gegevens dienaangaande zijn vermeld in tabel XLIII. De ver
andering van de TC en VC na thiazinarnium is statistisch niet 
significant. Het R VO/oTC wordt kleiner onder invloed van thiazina
mium, er is echter één uitzondering (H.G.), waardoor de gemid
delden niet significant verschillen. De overige longfunctiewaarden 
(R VO/oTC, FRCO/oTC, SCO/o VC, SCO/oTC en MAMV) zijn alle 
onder invloed van thiazinamium significant veranderd (Po < 0,05). 

De compliance en visceuze ademarbeid berekend uit een ademcyclus 

In de tabellen XLIV en XLV zijn vermeld de compliance, respec
tievelijk visceuze ademarbeid berekend uit ademcycli, geregistreerd 
tijdens een aantal vooraf vastgestelde ademfrequenties, tijdens rust
ademhaling en het MAMV, vóór en na toediening van thiazina
mium. De compliance wordt onder invloed van thiazinamium gro
ter, de visceuze ademarbeid daarentegen neemt af. Uit tabel XL VI 
blijkt, dat bij elk ademtype de verschillen significant zijn, uitgezon
derd de visceuze arbeid bij een frequentie van 30 ademhaiingen per 
minuut. Dit laatste is het gevolg van één uitbijter (T.v.B., tabel XLV). 

Aangetoond kon worden, dat wat de rustademhaling betreft, de 
significantie van het verschil ook voor elke patiënt afzonderlijk 
geldt. Hierop is wederom slechts één uitzondering (T.v.B.). 

Uit de tabellen XLIX en L blijkt, dat vóór toediening van tihiazi
namium de compliance als gevolg van hyperventilatie bij de meeste 
patiënten stijgt, alleen bij patiënt T.v.B. wordt een daling gevonden. 
Het gemiddelde verschil is niet significant. Na thiazinamium heeft 
hyperventilatie geen invloed meer op de compliance. Een verande
ring van de visceuze ademarbeid tijdens de rustademhaling als ge
volg van hyperventilatie kon niet worden aangetoond, noch vóór, 
noch na toediening van thiazinamium. 

De frequentie-afhankelijkheid van de compliance 

In tabel XL VII is ·de frequentie-afhankelijkheid van de compliance 
geanalyseerd. De rangsommen �RK) van de toets van FRIEDMAN zijn 
eveneens in deze tabel weergegeven. 
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Patient 
T. v. B. 
H. G. 
B. F.-D. 
J. v. D. 
J. N. 
J. R. 
G. d. V.-V. 
.gemiddeld 

TABEL XLIV. De compliance bij verschillende ademtypes voor en na 
toediening van thiazinamium bij patiënten met CARA. 

C10 CIS Cru•t C30 Cco 
voor na voor na · voor na voor na voor na 

0,155 0,295 0,170 0,235 0,265 0,305 0,140 0,130 0,075 0,090 
0,175 0,200 0,0,'5 0,155 0,085 0,140 0,060 0,090 0,055 0,090 
0,095 0,155 0,135 0,135 0,110 0,140 0,095 0,130 0,070 0,135 
0,195 0,295 0,175 0,255 0,140 0,255 0,125 0,180 0,100 0,155 
0,135 0,210 0,095 0,190 0,095 0,195 0,075 0,140 0,055 0,140 
0,142 0,320 0,140 0,235 0,115 0,250 0,080 0,190 0,085 0,110 
0,100 0,155 0,090 0,125 0,075 0,115 0,060 0,095 0,065 0,080 
0,142 0,233 0,125 0,190 0,127 0,200 0,114 0,136 0,072 0,114 

TABEL XLV. De visceuze arbeid bij verschillende ademtypes voor en 
na toedien-ing van thiazinamium bij patiënten met CARA. 

V,o Vu Vrust Vae V40 VMAMV 

Patiënt voor na voor na voor na voor na voor na voor na 
T.v.B 9,3 6,0 17,6 10,6 8,2 5,3 9,6 16,3 20,0 18,5 25,2 23,5 
H.G. 5,5 4,7 9,9 5,5 9,2 5,0 17,0 8,0 13,4 13,7 24,0 14,6 
B.F.-D. 13,4 5,4 10,8 8,4 10,6 7,9 23,0 16,9 26,8 15,9 43,0 20,0 
J.v.D. 1,7 0,7 3,9 1,5 4,7 1,4 6,6 5,4 20,0 8,4 67,0 35,0 
J.N. 2,4 1,8 5,8 2,0 5,2 2,8 9,5 4,1 14,8 5,9 77,5 36,6 
J.R. 3,3 8,0 4,1 9,5 4,3 14,2 7,2 15,0 11,4 48,0 51,4 
G.deV.-V. 8,0 2,6 8,4 4,5 7,4 4,9 13,0 5,1 14,2 7,3 40,8 26,8 
gemiddeld 6, 7 3,5 9,2 5,2 7,8 4,5 13,3 9,0 17,8 11,6 46,5 29,7 

CllA&lV 
voor na 
0,060 0,130 
0,055 0,055 
0,060 0,220 
0,090 0,130 
0,030 0,070 
0,045 0,065 
0,060 0,090 
0,031 0,109 



TABEL XLVI. Ver.schillen tussen de gemiddelden van de compliance en visceuze arbeid voor en na thiaozina
miumtoediening, gemeten bij verschillende ademtypes. Toetsing volgens de rangtekentoets. 

freq. 40/min. freq. 30/min. rust freq. 15/min. freq. 10/min. CMAMV 
verschil Po verschil Po verschil Po I verschil Po verschil Po verschil Po 

compliance 0,091 0,05 0,065 0,05 0,073 <0,05 0,022 <0,05 0,042 <0,05 0,058 0,05 L/cmHeO 

visceuze arbeid 3,2 0,05 4,0 <0,05 3,3 <0,05 4,3 >0,10 62 2 <0,05 16,8 <o.oi gr.cm/ml 

TABEL XLVII. De frequentie-afhankelijkheid van de compliance voor en na toediening van thiazinamium. C =ge-
middelde compliance bij een bepaalde frequentie. IRK de rangsom gebruikt voor de berekening bij de toets van 

Friedman (zie hoofdstuk II). 
voor na voor na voor na voor na 

Patiënt C10 R C10 R Cu R C15 R C30 R C30 R c" R C40 R 

T. v. B.  0,155 3 0,295 4 0,170 4 0,235 3 0,140 2 0,130 2 0,075 1 0,090 1 
H. G. 0,175 4 0,200 4 0,075 3 0,155 3 0,060 2 0,090 1,5 0,055 1 0,090 1,5 
B. F.-D. 0,095 2,5 0,155 4 0,135 4 0,135 2,5 0,095 2,5 0,130 1 0,070 1 0,135 2,5 
J. v. D. 0,195 4 0,295 4 0,175 3 0,255 3 0,125 2 0,180 2 0,100 1 0,155 1 
J. N. 0,135 4 0,210 4 0,095 3 0,190 3 0,075 2 0,140 1,5 0,055 1 0,140 1,5 
J. R. 0,142 4 0,320 4 0,140 3 0,235 3 0,080 1 0,190 2 0,085 2 0,110 1 
G. de V.-V. 0,100 4 0,155 4 0,090 3 0,125 3 0,060 1 0,095 2 0,065 2 0,080 1 

M 0,142 0,233 0,125 0,190 0,114 0,136 0,072 0,114 
IRK 25,5 28 23 20,5 12,5 12 9 9,5 

Ke vóór = 191,5 Ke na = 206, 75 Rechter kritieke waarde van K bij a = 0,05 is 50 .... 



Uit deze rangsommen blijkt, dat voor thiazinamium de belang
rijkste daling van de compliance plaats vindt tussen de frequenties 
15 en 30 per minuut, terwijl na thiazinamium al een belangrijke da
ling optreedt tussen de frequenties 10  en 15 per minuut. Het blijkt 
dan ook, dat de compliances bij frequenties van 10 en 15 per minuut 
na thiazinamium significant verschillen, terwijl dit er voor niet het 
geval is. Het verschil in compliance tussen de frequenties 30 en 40 
per minuut is relatief klein. 

TABEL XLVIII. Verschil tussen hoogste en laagste compliance (uit een 
ademcyclus berekend) voor en na toediening van thiazinamium in 
L/crnH2O en in percentages van de hoogste waarde, de gemiddelden, de 
gemiddelde verschillen en de oversdhrijdingskansen van dit gemiddelde 
verschil. Voorts is vermeld de overschrijdingskans 'Van het verschil tus
sen de gemiddelde verschillen. Deze waarde geldt zowel voor dit verschil 
uitgedrukt in L/cmH2O als voor dit verschil, uitgedrukt in percentages. 

voor thiazinamium na thiazinamium 
verschil verschil 

naam Cma.x Cmin verschil als 0/o Cmax Cmin verschil als 0/o 
van Cmax van Cmax 

T. v. B. 0,265 0,075 0,190 23,5 0,305 0,090 0,215 55,0 
H. G. 0,175 0,055 0,120 69,0 0,200 0,090 0,110 55,0 
B. F.-D. 0,135 0,070 0,065 48,0 0,155 0,130 0,025 16,0 
J. v. D. 0,195 0,100 0,095 49,0 0,295 0,155 0,140 47,5 
J. N. 0,135 0,055 0,080 59,0 0,210 0,140 0,070 33,0 
J. R. 0,140 0,080 0,060 43,0 0,320 0,110 0,210 34,5 
G. de V.-V. 0,163 0,092 0,071 56,5 0,234 0,120 0,120 51,5 

M 0,163 0,092 0,071 56,5 0,234 0,120 0,120 51,5 
Po <0,05 <0,05 <0,05 <o,o5 

Po van het verschil tussen gemiddelde verschillen is >0,10 
(rang-teken toets). 

In tabel XL VIII  wordt het verschil tussen de hoogste en laagste 
compliance voor toediening van iliiazinamium vergeleken met dit ver
schil na de toediening van dit medicament. Er blijkt geen significant 
onderscheid tussen deze verschillen te bestaan. Dit geldt zowel voor 
het absolute verschil als voor het verschil uitgedrukt in percentages 
van de hoogste waarde. 

Omdat het kleiner worden van de gemiddelde visceuze adem
arbeid tengevolge van de thiazinamiumtoediening gepaard gaat met 
een groter worden van de compliance, werd nagegaan of mogelijk 
een correlatie bestaat tussen het percentage van de uitgangswaarde, 
waarmee de visceuze ademarbeid afneemt en het percentage van de 
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Fig .48. Spreidingsdiagrammen waarin is uitgezet de compliance tegen 
de totaalcapaciteit, bij rustademhaling en bij een ademfrequentie van 
10 per minuut voor en na toed'iening van thiazinamium. Ook zijn ingete-. 
kend de regressielijnen van Crust op TC en de 5 0/o grenzen van de-ze 
Ujnen, zoals die werden berekend bij patiënten met ,geringe afwijkingen, 

zonder CARA. 
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Fig. 49. Volume-druk diagrammen van de vitaalcapaciteit voor en na 
toediening van thiazinamium. Ingetekend zijn de berekende 9tatische 

compliancelij nen. 

uitgangswaarde, waarmee de compliance toeneemt. Deze correlatie 
blijkt inderdaad te bestaan (rK = 0,70, P0 < 0,05). Deze berekenin
gen betreffen de volumedruk diagrammen van de rustademhaling. 
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TABEL XLIX. Compliance, druk op FRC-niveau (PFRC), visceuze ademarbeid, bepaald voor en na hyperventilatie, 
voor en na toediening van thiazinamium en de gemiddel den van deze waarden. G.deV.-V is niet in deze tabel op

genomen, omdat na thiazinamium geen bep aling werd verricht na de hyperventilatie 

voor thiazinamium na thiazinamium 
voor na voor na 

hyperventilatie hyperventilatie hyperventilatie hyperventilatie 
Patiënt Crust PFRc Vrust Crust PFRC Vrust Crust PFRC Vrust Crust PFRC Vrust 
T.v.B. 0,265 -5,2 7,3 0,235 -4,7 9,9 0,305 -2,8 5,6 0,310 -2,6 6,6 
H.G. 0,085 -0,4 9,2 0,100 +2,4 8,0 0,160 -0,3 5,0 0,130 -2,0 6,0 
B.F.-D. 0,110 -4,8 10,6 0,120 -3,4 10,9 0,140 -3,1 7,9 0,130 -2,5 8,0 
J.v.D. 0,150 -4,6 4,7 0,265 --0,7 2,6 0,245 -1,9 1,0 0,255 -3,7 1,1 
J.N. 0,095 -7,1 5,2 0,100 -3,0 5,3 0,200 -1,6 3,1 0,150 -3,4 3,0 
J.R. 0,115 -1,5 9,3 0,120 -1,9 7,9 0,250 -2,5 3,2 0,360 -1,2 2,5 

M =  0,137 -3,95 7,7 0,157 -1,81 7,5 0,217 -2,03 4,3 0,233 -2,56 4,53 
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TABEL L. Vergelijking van de in tabel XLIX vermelde waarden voor en na hyperventilatie en voor en na thiazina
miumtoediening. In deze tabel zijn weergegeven de verschillen tussen de gemiddelde waarden en de overschrijdings
kansen van deze verschillen per individu en van het totaal .Bij een aantal personen was het totaal van de voor en na 
hyperventilatie verkregen waarden niet gelijk. Omdat ons slechts de exacte overschrijdingskansen van een totaal van 
8 bepalingen ter beschikking stonden, werden de overschrijdingskansen van deze personen niet bepaald. De verschillen 

naam 

T.v.B. 
H.G. 
B.F.-D. 
J.v.D. 
J.N. 
J.R. 

naam 

per individu zijn getoetst volgens Wilcoxon de verschillen van het totaal volgens de rangtekentoets 

na thiazinamium - voor thiazinamium 
voor hyperventilatie na hyperventilatie 

compliance 1 Ppnc 1 visc. arbeid complinnce PFRC 1 
V 

+ 0,040 
+0,075 
+0,030 
+ 0,095 
+ 0,100 
+ 0,135 
+0,079 

Pn 1 V Pn 1 V Pn V Pn V Pn 1 
0,071 + 1,6 0,029 -2,8 0,014 +0,075 + 2,1 
0,014 + 0,1 0,100 --4,2 0,014 + 0,030 --4,4 
0,029 + 1,7 0,014 -2,7 0,014 + 0,010 0,100 + o,9 0,029 
0,014 +2,7 0,014 -3,7 0,014 -0,010 0,100 -3,0 0,014 
0,014 + 5,0 0,014 -2,4 0,014 + 0,050 0,014 -0,4 0,100 
U,014 -1,0 0,014 -6,1 0,014 + 0,240 U,014 + 0,7 0,029 
0,050 + 1,7 0,10 -3,6 0,050 + 0,066 >0,050 -0,7 >0,100 

na thiazinamium - voor thiazinamium 

voor hyperventilatie I na hyperventilatie 

visc. arbeid 
V Pn 

-3,3 
-2,0 
-2,9 0,014 
-1,5 0,014 
-2,3 0,014 
-5,4 0,014 
-2,9 __Q,05 

compliance Ppnc visc. arbeid I compliance I PFRC I visc. arbeid 

V Pn V Pn V Pn l V Pn I V Pn I V Pn 

T.v.B. -0,030 0,071 +0,9 0,014 + 1,8 0,029 +0,005 + 1,4 + 1,3 
H.G. +0,015 + 2,0 -1,2 -0,030 0,014 -1,7 0,014 + 1,0 0,071 
B.F.-D. + 0,010 0,100 + 1,4 0,014 +0,3 0,100 -0,010 0,100 + 0,6 0,043 + 0,1 0,100 
J.v.D. +0,090 1),014 +3,9 0,014 -2,1 0,014 + 0,010 0,100 -1,8 0.014 +0,1 0,100 
J.N. +0,005 0,100 +4,1 0,014 + 0,1 0,100 -0,045 0,014 -1,3 0,029 + 0,2 0,100 
J.R. +0,005 -0,4 -0,9 +0,110 0,014 + 1,3 0,014 -0,7 0,014 

+0,016 >0,100 + 2,0 >0,05 -0,4 >0.10 + 0,006 >0,10 +0,3 >0,10 + 0,35 >0,100 
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TABEL LI. Vergelijking tussen de hoogste dynamische compliance (Cdyn) voor en na thiazinamiumtoediening en 
de statische compliance (Cstat) voor en na thiazinam'iumtoediening. Voorts verigelijking tussen de dynamische en 
statische compliance voor en na toediening van thiazinamium. Bovendien zijn vermel'.d de waarden, gebruikt voor 
de berekening van de statische compliance, terwijl bovendien nog een vergelijking werd gemaakt tussen het per
centage, waarmee de statische compliance en de inspiratore capaciteit (IC) onder invloed van ithiazinamium toe
nemen. H.G. werd ruet 1n deze tabel opgenomen, omdat voor thiazinarruum geen voor bewerking geschikt volume-

druk diagram van de vitaal capaciteit werd verkregen. 
PFRU PTC Pr'RC - PTc IC (ml) C statisch C dynamisch C dyn. - C stat. 

Naam 
toename 

voor na voor na voor na voor na 

T.v.B. -5,2 -2,8 -14,4 -11,2 + 9,2 + 8,4 1680 2170 
B.F.-D. -4,8 -3,1 -12,8 -12,0 + 8,0 + 8,9 1050 1300 
J.v.D. -2,4 -1,9 -10,4 -10,4 + 8,0 + 8,5 2160 2860 
J.N. -7,1 -1,6 -19,2 -12,8 +12,1 +11,2 1750 2170 
J.R. -1,5 -2,5 -14,4 - 6,4 +12,9 + 3,9 1400 1500 
G.deV.-V -2,4 -1,4 -19,2 -11,2 +16,8 + 9,8 1680 1750 

M -3,9 -2,2 -15,1 -10,7 +11,2 + 8,4 1620 1960 

PD 

toename 
in 

in °/o ver- 0/o 
voor voor na schil voor 

30 0,182 0,260 -0,078 43 
33 0,132 0,146 -0,014 11 
32 0,270 0,335 -0,065 24 
24 0,145 0,194 -0,039 34 
7 0,108 0,385 -0,277 360 
4 0,100 0,180 -0,080 80 

22 0,156 0,250 -0,094 91 

=0,05 

ver-
voor na schil 

0,265 0,305 -0,040 
0,135 0,145 -0,010 
0,265 0,255 +0,010 
0,135 0,210 -0,075 
0,140 0,360 -0,220 
0,100 0,155 -0,055 
0,173 0,248 -0,075 

voor 

+0,072 
+0,003 
-0,005 
-0,010 
+0,032 

0,00 
+0,017 

>0,10 

. 

na 

5 
2 

>0,10 



Nagegaan werd verder het verband tussen de compliance bij een 
ademfrequentie van 10 en de TC v66r en na toediening van thiazi
namium en het verband tussen de TC en de compliance bij rustadem
haling voor en na thiazinamiumtoediening. Het blijkt dat alleen tus
sen de compliance bij rustademhaling en de TC na toediening van 
thiazinamium een significante correlatie bestaat rK = 0,81, P0 = 
0,02; fig 48). In fig 48 zijn verder getekend de regressielijn van C,ust 
op TC van patiënten met geringe afwijkingen en de 50/o grenzen van 
deze regressie. Het blijkt, dat na thiazinamium hij een frequentie van 
10 ademhalingen per minuut alle waarden rechts van deze regressie
lijn liggen. Dit wijst erop, dat wanneer de storende invloed van vis
ceuze factoren zo goed mogelijk wordt geëlimineerd, bij deze patiën
ten de compliance zeker niet kleiner is dan bij patiënten zonder ob
structieve longaandoeningen. 

Gegevens betreffende de volume-druk curve van de VC 

Voor de analyse van de volume-druk curves van de VC bij pa
tiënten met obstructieve longaandoeningen kunnen de in hoofdstuk 
V vermelde criteria niet worden gebruikt. Wegens de sterke wis
selingen in de vorm, is het niet voldoende deze curves alleen in 
numerieke waarden te vermelden {tabel LI). In figuur 49 zijn de 
gevonden curves voor iedere patiënt apart weergegeven. 

Zoals ook bij patiënten zonder obstructieve afwijkingen werd ge
vonden, is de druk op FRC niveau (PFRC, tabel LI) bij deze groep 
patiënten na thiazinamiumtoediening minder sterk negatief dan er
voor. Het verschil is echter niet significant. De PFcR ondergaat voor 
de thiazinamiumtoediening mogelijk ook enige invloed van hyper
ventilatie {tabel L). Ook dit verschil is niet significant. Voor d� 

berekening van de statische compliance werd alleen het gemiddelde 
van de waarden v66r hyperventilatie gebruikt. De statische com
pliance en de waarden gebruikt voor de berekening ervan worden 
gegeven in tabel Ll. In deze tabel wordt eveneens een vergelijking 
gemaakt tussen de hoogste compliance, berekend uit het volume
druk diagram van een ademcyclus (Cdyn) en de statische compliance 
(Cstat). Van belang is de redelijke mate van overeenstemming tussen 
beide waarden zowel voor als na de toediening van thiazinamium. Bij 
patiënt T.v.B. was de berekening van de compliance uit een adem
cyclus niet goed mogelijk. \!aarschijnlijk is de werkelijke waarde 
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c a.0,200 UcmH20). Zowel uit de tabel LI als uit fig. 49 blijkt, 
dat de statische compliance als gevolg van thiazinamium toediening 
een aanzienlijke verandering ondergaat. Hierop wordt in de discussie 
nader ingegaan. Uit figuur 49 blijkt, dat wanneer een rechte lijn 
wordt getrokken door de punten PTc en PFRC, deze rechte de lijn: 
druk = 0 in de meeste gevallen snijdt ter hoogte van ,het R V niveau. 
Hierop zijn de volgende uitzonderingen: patiënt J.v.D., patiënt J.R. 
v66r en patiënt J.N. na toediening van thiazinamium. De betekenis 
van deze bevinding wordt in de discussie nader toegelicht. 

§ 3 Discussie 

1. De in dit hoofdstuk beschreven gegevens hebben betrekking op 
slechts 7 patiënten, die zeker geen homogene groep vormen. Het 
is overigens zeer moeilijk van patiënten met chronische aspecifieke 
respiratore aandoeningen homogene groepen samen te stellen we
gens de vele vormen, waarin deze aandoeningen zich voordoen. 
Niettemin zijn de uitkomsten van het onderzoek bij deze patiënten 
onderling niet sterk verschillend. 
2. Wat betreft de visceuze ademarbeid kan worden geconstateerd, 
dat de waarden aanzienlijk groter zijn dan die gevonden bij patiën
ten zonder luchtwegobstructie (zie hoofdstuk IV). Na thiazinamium
toediening is de visceuze ademarbeid bij alle ademfrequenties aan
zienlijk lager dan er voor, doch de waarden blijven hoger dan de 
standaardwaarden. Deze verandering door thiazinamiumtoedie
ning is voornamelijk het gevolg van een verbetering van de lucht
wegobstructie. Dat thiazinamium een grote invloed zal hebben op 
de visceuze eigenschappen van het longparenchym lijkt niet waar
schijnlijk. Op welke wijze deze verbetering van de bronchusobstruc
tie optreedt is moeilijk vast te stellen. Hierbij blijft nog buiten be
schouwing de vraag of de vermindering van de luchtwegweerstand 
het gevolg is van een veranderde tonus van de gladde musculatuur, 
dan wel van een afname van de slijmvlieszwelling of van de secretie 
of van een combinatie van factoren. Een afname van de luchtweg
weerstand kan enerzijds het gevolg zijn van een min of meer diffuse 
verwijding van de reeds bij de ventilatie betrokken luchtwegen, an
derzijds van het openen van longdelen, die te voren niet bij de 
ventilatie waren betrokken. 
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3. De compliance berekend uit een ademcyclus 

Bij alle ademfrequenties is de compliance van deze patiënten klei
ner dan hij de patiënten uit de vergelijkingsgroep (vgl. tabel XLIV 
met tabel II, hoofdstuk III). De compliance is bij deze patiënten 
ook meer frequentie-afhankelijk dan bij de contr8legroep. Na thia
zinamium bereikt de compliance een nagenoeg normale waarde bij 
de lage frequenties, bij de hoge frequenties daarentegen blijft de 
compliance te klein (tabel XLIV). Tevens werd gevonden, dat er een 
positieve correlatie bestaat tussen de onder invloed van thiazina
minium optredende verkleining van de visceuze ademal"beid en de 
onder invloed van dit middel optredende vergroting van de com
pliance. Het ligt daarom voor de hand de verandering van 
de compliance in verband te brengen met de verkleining van 
weerstand in de luchtwegen. In tegenstelling met hetgeen gevonden 
werd bij patiënten zonder luchtwegobstructie, blijkt bij deze pa
tiënten door thiazinamiumtoediening de frequentie-afhankelijkheid 
te stijgen (tabellen XVI en XLIV) Er zijn nl. aanwijzingen voor, dat 
de frequentie-afhankelijkheid van de compliance na thiazinamium 
bij een lagere ademfrequentie en bij een geringer verschil in adem
frequentie naar voren komt dan voor thiazinamium. De frequentie
afhankelijkheid van de compliance hangt, zoals door ÜTIS c.s. (1956) 
is aangetoond, samen met het voorkomen van ongelijke RC-tijden 
in de verschillende longdelen. Blijkbaar is het zo dat onder invloed 
van thiazinamium enerzijds een verkorting van RC-tijden in nor
male richting zal optreden maar dat anderzijds longdelen met lange 
RC-tijden aan de ventilatie gaan deelnemen, die voor de thiazina
miumtoediening niet werden geventileerd. Het meeventileren van 
deze gebieden met lange RC-tijden zal er toe leiden dat de frequentie
afhankelijkheid van de compliance al bij lage ademfrequenties tot 
uiting komt. 

4. De volume-druk curves van de VC 

Reeds eerder is erop gewezen, dat als gevolg van visceuze in
vloeden en hysteresis de volume-druk curves van de VC bij deze 
patiënten uiterst moeilijk zijn te bewerken en dat gegevens betreffende 
de statische compliance (voor definiëring zie pag. 142) met de 
nodige voorzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd. Dat de 
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door ons toegepaste methode voor de berekening van de statische 
compliance tot vergelijkbare resultaten leidt,blijkt uit: 1. Bij pa
tiënten bij wie een lineair deel in de VC curve wordt gevonden 
(J.v.D., fig. 49) komt de berekende lijn overeen met het lineaire 
deel, 2. de hoogste compliance, berekend uit het volume-druk dia
gram van een ademcyclus (Cdyn) komt goed overeen met de statische 
compliance (tabel LI), 3. bij de meeste patiënten snijdt de berekende 
compliancelijn de nul-druklijn op het RV-niveau. KNOWLES, SuK K1 
HoNG en RAHN (1959) namen aan, dat op R V-niveau de intra
pleurale druk O bedraagt. Zoals in hoo1dstuk V is beschreven, wer
den ook door ons bij oudere patiënten een -dicht bij O liggende 
waarde op RV-niveau gevonden, terwijl bij jongere patiënten vaak 
een positieve druk aan het begin van de inspiratie wordt gevonden. 
De 27-jarige J.v.D. heeft dan ook een positieve druk aan het begin 
van de inspiratie (fig. 49). Ook bij patiënt J.R., gaat voor de thia
zinamiumtoediening de statische compliancelijn niet door het snij
punt van het R V-niveau met de nul-druklijn. Dit is waarschijnlijk 
het gevolg van een kromming van de VC-curve aan het eind van 
de inspiratie. Na thiazinamiumtoediening wordt een dergelijke 
kromming niet meer gevonden en snijdt de statische compliancelijn 
de nul-druklijn wel op RV-niveau. Het bestaan van deze krom
mingsdruk wijst erop, dat de long voor de toediening van thiazina
mium bij een maximale inspiratie in sterkere mate wordt gerekt dan 
er na. De gegevens van patiënt J.R. demonstreren duidelijk, dat de 
berekening van de statische compliancelijn alleen bruikbaar is bij pa
tiënten bij wie aan het eind van de inspiratie geen kromming van de 
volume-druk curve van de VC wordt gevonden. Is dat wel het geval 
dan zal de statische compliance waarschijnlijk beter kunnen worden 
berekend uit een lijn, getrokken door het snijpunt van de nul-druklijn 
met het RV-niveau en het punt van de druk op FllC-niveau (ge
stippelde lijn in fig. 49). Deze laatste methode is echter niet bruik
baar voor patiënten van jeugdige leeftijd. 

Bij verschillende patiënten werd waargenomen, dat in het laatste 
deel van de inspiratiecurve bij verdere toeneming van het longvo
lume de drukken minder sterk negatief worden (J.v.D., T.v.B., 
B.F.-D., J.N. en J.R. (alleen na thiazinamium toediening). Dit ver
schijnsel is reeds in 1934 door CHRISTIE beschreven. Het min
der sterk negatief worden van de intrapleurale druk aan het einde 
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van het inspirium kan het gevolg zijn van een kleiner worden van 
de stroomsnelheid van het gas in de luchtwegen (vermindering van 
het storend effect van visceuze weerstanden). Anderzijds is het mo
gelijk, dat het verschijnsel berust op het overwinnen van een ope
ningsdruk (BERNSTEIN, 1957), waarna -de geopende longdelen zich 
kunnen vullen, zodat het longvolume relatief toeneemt ten op
zichte van het thoraxvolume, met als gevolg een daling van de druk. 

Bij J.R. is voor thiazinamium blijkbaar de openingsdruk niet te 
overwinnen, zodat bepaalde longdelen van de ventilatie blijven 
afgesloten. De wel ventilerende longdelen worden relatief sterk ge
rekt, zodat toch nog de na thiazinamium gemeten TC wordt be
reikt. In hoevere dit mechanisme bij G. de V.-V. een rol speelt, kan 
niet worden vastgesteld. 

Dat voor thiazinamium bepaalde delen van de long van de ven
tilatie zijn afgesloten, kan ook worden afgeleid uit het toenemen 
van de compliance na hyperventilatie bij het merendeel van de pa
tiënten, terwijl dit na thiazinamium niet in die mate het geval is, 
(FERRIS Jr.; PoLLARD 1960; SENTERRE, PETIT, 1 960). 

Een dergelijke toename van de effectief bij de ventilatie betrok
ken longdelen is eveneens een goede verklaring voor de toeneming 
van de statische compliance na thiazinamiumtoediening (tabel LI en 
fig. 49). Iets dergelijks geldt ook voor de toeneming van de inspi
ratore capaciteit, die bij 4 van de 6 patiënten werà gevonden. In 
dit verband kan nog worden verwezen naar de onderzoekingen van 
VERSTRAETEN (1961). 
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SAMENVATTING 

In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een on
derzoek naar enkele aspecten van de longmechanica bij patiënten 
met tuberculeuze afwijkingen van de longen of pleura. Alleen in 
hoofdstuk X worden gegevens vermeld van enkele patiënten bij wie 
geen tuberculeuze aandoeningen zijn vastgesteld. Doel van het 
onderzoek is na te gaan hoe de gegevens, die door gelijktijdige volu
me-drukmeting worden verkregen, moeten worden geïnterpreteerd. 

In het eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de lite
ratuur. Er is vooral aandacht besteed aan literatuur, die betrekking 
heeft op de invloed van leeftijd, geslacht, longvolume en van long
of hartafwijkingen op de mechanische eigenschappen van de long. 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de gebruikelijke 
terminologie vermeld. 

In •het tweede hoofdstuk wordt de methodiek beschreven. Gebruik 
is gemaakt van gelijktijdige volume-drukmeting door de Lode P/V 
recorder SH-57. Bij dit apparaat worden de bewegingen van een 
spirometerklok en de impulsen van een differentiëel manometer 
overgebracht op een spiegelgalvanometer. De volumeveranqeringen 
veroorzaken een beweging in verticale richting en de drukverande
ringen een beweging in horizontale richting. Op deze wijze wordt 
een volume-drukdiagram van een ademhaling verkregen. Als druk 
wordt geregistreerd de differentiële druk oesophagus-mond. De 
oesophagusdruk wordt gemeten via een 15  x 1 cm rubberzakje, be
vestigd aan een dunne plastic-katheter. De localisatie van de ballon 
is in het onderste 2/5 deel van de oesophagus. Er zijn volume-druk 
diagrammen geregistreerd van de rustademhaling, en de ademhaling 
met opgelegde frequenties van respectievelijk 10, 1 5, 30 en 40 per 
minuut. Tijdens dit ademen met opgelegde frequenties ademt de 
patiënt met een volume, dat gelijk is aan dat bij rustademhaling. Het 
ademvolume is dus niet vastgesteld. Verder zijn geregistreerd : de 
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ademhaling tijdens het maximum adem minuutvolume en een zo 
langzaam mogelijk uitgevoerde vitale capaciteit. Als maat voor de 
elastische eigenschappen is gebruikt de compliance en voor de vis
ceuze eigenschappen de visceuze ademarbeid per ml ademvolume. 
Deze maat van de visceuze ademarbeid is gekozen, omdat het ade
men met zowel een opgelegde frequentie als een opgelegd vo
lume - noodzakelijk om een vergelijking van de visceuze adem
arbeid bij verschillende individuen mogelijk te maken - voor een 
deel van de onderzochte patiënten niet uitvoerbaar bleek te zijn. De 
visceuze ademarbeid per ml heeft de dimensie kracht en komt overeen 
met de gemiddelde druk, -die tijdens een ademcyclus nodig is voor het 
overwinnen van de niet-elastische weerstand. De wijze, waarop de 
compliance en de visceuze ademarbeid uit het volume-druk diagram 
van een ademcyclus zijn berekend, wordt aangegeven. In dit hoofd
stuk wordt bovendien vermeld hoe de patiënten zijn geselecteerd. 
Getracht is een selectie te vermijden, die invloed zou kunnen uit
oefenen op de uitkomsten van de statistische bewerking van de ge
gevens. Een kort overzicht van de gebruikte statistische methoden 
is aan dit hoofdstuk toegevoegd. 

In hoofdstuk I Il zijn de resultaten beschreven van het onderzoek 
naar de dynamische compliance bij patiënten met geringe tubercu
leuze longafwijkingen. Er blijkt een lineaire relatie te bestaan tussen 
de compliance en de totale capaciteit. De compliance bedraagt on
geveer 3,5 0/o van de totale capaciteit voor het materiaal als geheel. 
Voor vrouwen is de compliance 3,0 0/o van de totale capaciteit en 
voor mannen 3,8 0/o. Er zijn dus aanwijzingen voor een invloed van 
het geslacht op de grootte van de compliance. Een invloed van de 
leeftijd is niet geheel uit te sluiten. Zo werd gevonden, dat de com
pliance van patiënten ouder dan 43 jaar relatief groot is. De sprei
ding van de waarnemingen is groot. De standaarddeviatie van de 
compliance bedraagt 29 0/o van het gemiddelde, als rekening is 
gehouden met het verband tussen compliance en TC. De compli
ance blijkt bij deze groep patiënten duidelijk frequentie-afhankelijk. 
Tijdens ademfrequenties van 30 en 40 per minuut en tijdens het 
MAMV is de compliance kleiner dan tijdens ademfrequenties van 
10 en 15 per minuut en tijdens rustademhaling. Het verschil in com
pliance tussen hoge en lage frequenties bedraagt gemiddeld 23 0/o 
van de gemiddelde compliancewaarde bij lage frequenties. Er wordt 
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op gewezen, dat alle onderzochte patiënten longafwijkingen hebben, 
zodat zij met betrekking tot de ventilatie niet als normaal kunnen 
worden beschouwd. 

In hoofdstuk IV zijn de resultaten beschreven van een onderzoek 
naar de visceuze ademarbeid per ml ademvolume bij patiënten met 
geringe tuberculeuze longafwijkingen. Het bestaan van een verband 
tussen de TC en de visceuze ademarbeid kan statistisch niet worden 
verworpen wanneer geademd wordt met een opgelegde frequentie. 
Zowel voor het materiaal als geheel als voor volwassenen afzonder
lijk werd een duidelijke regressie gevonden van de visceuze adem
a!"beid bij een ademfrequentie van 15 per minuut op de TC. Er kon 
echter geen verband worden aangetoond tussen de visceuze adem
arbeid bij rustademhaling en de TC. Zoals te verwachten bestaat er 
een verband tussen de ademfrequentie en de visceuze ademarbeid. 
·�anneer de gemiddelde visceuze ademarbeid per ml wordt uitge
zet tegen de bijbehorende ademfrequenties, blijkt er een duidelijke 
relatie te bestaan. Een volgens de methode van de kleinste kwadraten 
berekende rechte lijn, getrokken door deze punten, gaat niet door 
het nulpunt. De visceuze ademarbeid bij een ademfrequentie van 0 
zou gemiddeld 0,45 g.cm/ml bedragen. In hoeverre deze waarde 
kan worden beschouwd als een maat voor de hysterese, wordt be
sproken. Bovendien blijkt uit het verschil in verloop van deze lijnen 
bij groepen patiënten, waarvan de gemiddelde totale capaciteit ver
schilt, dat de visceuze ademarbeid per ml ademvolume meer met de 
frequentie toeneemt, naarmate de totale capaciteit kleiner is. Ge
bruikmakend van deze gegevens is een visceuze ademarbeid-TC
ademfrequentie nomogram vervaardigd. 

Hoofdstuk V beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de 
vorm van het inspiratore deel van een zo langzaam mogelijk uitge
voerde vitale capaciteit. Dit onderzoek is ingesteld om een indruk 
te verkrijgen van de statische volume-drukverhoudingen van de 
longen. De basisvorm van deze curve (de VC-curve) is een aan het 
begin en eind gebogen lijn. Vooral bij oudere patiënten zijn deze 
krommingen vaak zo gering, dat de curve als lineair kan worden 
beschouwd. Daarnaast komen bij een gering aantal patiënten vor
men voor, waaraan of de beginkromming of de eindkromming ont
breekt. Door bepaalde kenmerken van de curve in getallen uit te 
drukken is getracht de vorm van de VC-curven voor statistische 
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bewerking toegankelijk te maken. De resultaten van deze sta
tistische bewerking zijn de volgende :  De druk op R V-niveau bij het 
begin van de inspiratie wordt met het stijgen van de leeftijd minder 
sterk positief en de druk op TC-niveau minder sterk negatief. De 
krommingsdrukken aan het begin en einde van de inspiratie (voor 
definities van deze termen zie hoofdstuk V) worden op oudere leef
tijd kleiner. 

Aangezien de verhouding tussen de compliance en TC lineair is 
(Hoofdstuk III) zal de compliance, uitgedrukt als percentage van de 
TC, onafhankelijk moeten zijn van het longvolume. Een verband 
tussen een volumeverandering in percentages van de TC per cmH2O 
drukverandering - berekend voor het lineaire deel van de VC-curve 
- en de totale capaciteit blijkt dan ook te ontbreken. Wel kon een 
verband worden aangetoond met de leeftijd en het geslacht. De 
waarden nemen toe met de leeftijd en zijn voor vrouwen kleiner 
dan voor mannen. Dit laatste is evenwel alleen nagegaan bij patiën
ten jonger dan 20 jaar. Ook deze gegevens wijzen dus op een invloed 
van leeftijd en geslacht op de grootte van de compliance. Bij de be
oordeling van de elastische eigenschappen van de long moet dus 
rekening worden gehouden met de grootte van de TC, het geslacht 
en de leeftijd. 

In hoofdstuk VI wordt de invloed besproken van thiazinamium 
op de compliance en de visceuze ademarbeid bij patiënten met ge
ringe tuberculeuze !oogafwijkingen zonder chronische aspecifieke 
respiratore aandoeningen. Na vhiazinamium worden de waarden ver
kregen voor de compliance groter. De waarden verkregen voor de 
visceuze ademarbeid en de krommingsdruk aan het eind worden 
kleiner. Als gevolg van de gebruikte methode van onderzoek is de 
vullingsgraad van de oesophagusballon na toediening van thiazina
mium groter dan er voor. Het is op grond van de bevindingen van 
MEAO en WHITTENBERGER (1953) waarschijnlijk, dat de na thiazina
mium gevonden verandering in de waarden voor de compliance, 
eindinspiratore krommingsdruk en visceuze ademarbeid kunnen 
worden verklaard door een toegenomen vulling van de ballon. Dat 
inderdaad het verschil in vullingsgraad een rol speelt, blijkt ook uit 
de nagenoeg evenwijdige verschuiving van de gemiddelde druk-per
centage TC curven in de richting van sterker positieve drukken. 
Ook dit verschijnsel is door MEAo en WHITTENBERGER beschreven 
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bij een toegenomen vulling van de ballon. Voor een nauwkeurige 
bestudering van het effect van medicamenten is het daarom nood
zakelijk, dat de vullingsgraad van de ballon in de oesophagus voor 
en na de toediening van het medicament gelijk is. De verschillen in 
de grootte van de compliance en de visceuze ademarbeid en in de 
vorm van de VC-curven, tengevolge van de veranderde vullings
graad, zijn gering. Grotere verschillen als gevolg van de toediening 
van een medicament kunnen hierdoor niet worden verklaard. 

Veranderingen in de longmechanica als gevolg van resectiethe
rapie worden beschreven in hoofdstuk Vil. De desbetreffende pa
tiënten zijn ingedeeld in vier groepen: 1) patiënten met praeoperatief 
uitgebreide afwijkingen. 2) patiënten met ernstige postoperatieve 
complicaties, 3) patiënten bij wie het postoperatief beloop geheel 
zonder complicaties is geweest, 4) patiënten bij wie zich postopera
tief geringe complicaties voordeden. Om een zo zuiver mogelijk 
beeld te krijgen van het verlies aan functionerend longweefsel zijn 
alleen de laatste twee groepen statistisch bewerkt. 

De veranderingen in de vorm van de VC-curve en de verande
ringen in de onderverdeling van de longvolumina na de operatieve 
ingreep, kunnen worden verklaard door een verandering in de ver
houding tussen long- en thoraxvolume, en door veranderingen in 
de mechanische eigenschappen van de thoraxwand. Zes weken post
operatief blijkt er een duidelijke discongruentie te bestaan tussen 
thorax- en longvolume in de zin van een relatief klein longvolume. 
Dit geldt zowel voor patiënten met als voor patiënten zonder post
operatieve complicaties. In beide groepen is zes maanden postopera
tief de onderverdeling van de longvolumina weer gelijk aan de voor 
de operatie bestaande onderverdeling. Bij patiënten zonder postopera
tieve complicaties blijft het maximale thoraxvolume relatief groot 
ten opzichte van het maximale longvolume. Bij patiënten met com
plicaties daarentegen is zes maanden postoperatief de verhouding 
tussen thorax- en longvolume weer dezelfde als voor de operatie. 
Dit verschil kan worden verklaard door de relatief sterke pleura
reactie bij patiënten met postoperatieve complicaties. Een verande
ring in de rekbaarheid van de long, als gevolg van de sterkere mate 
van rekking waaraan het longweefsel gedurende de postoperatieve 
periode is blootgesteld kon niet worden aangetoond. De verhou
ding tussen compliance en TC is weliswaar zes maanden post-
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operatief gemiadeld iets groter dan praeoperatief, maar significant 
is dit verschil niet. De waarnemingsperiode is echter kort en de 
hoeveelheid longweefsel die werd verwijderd, betrekkelijk klein. De 
visceuze ademarbeid per ml ademvolume is na resectietherapie over 
het algemeen iets groter dan er voor. De waarden gevonden tijdens 
het maximum ademminuut volume zijn alleen voor patiënten met 
een ongecompliceerd postoperatief verloop significant groter dan 
voor de operatie. Ook deze bevinding hangt mogelijk samen met 
de postoperatief bestaande discongruentie tussen thorax- en long
volume. Hierdoor kan het verloop van de luchtwegen zodanig ver
anderen, dat een toeneming van de stromingsweerstand optreedt. 

In hoofdstuk VIII worden de resulta:ten beschreven van het onder
zoek naar de longmechanica bij patiënten met uitgebreide tuber
culeuze longafwijkîngen. De verschillen tussen de volume-druk ver
houdingen van de longen van deze patiënten en die van de longen 
van patiënten met geringe tuberculeuze longafwijkingen kunnen 
evenals veranderingen in de longmechanica na resectietherapie wor
den verklaard door een sterkere mate van rekking van het aan de 
ventilatie deelnemende longweefsel bij patiënten met uitgebreide 
longafwijkingen. De situatie komt overeen met die bij patiënten, die 
zes weken tevoren resectietherapie hebben ondergaan. Bij deze laatste 
patiënten is het hoge FRC-niveau een tijdelijke, bij patiënten met uit
gebreide tuberculeuze afwijkingen daarentegen waarschijnlijk een ge
stabiliseerde toestand. Dit verschil kan worden verklaard door de 
volgende factoren: 1) bij resectietherapie is het niet-functionerende 
longweefsel niet meer in de thorax aanwezig, 2) bij patiënten, die re
rectietherapie hebben ondergaan zijn tengevolge van de thoracotomie 
veranderingen ontstaan in de mechanische eigenschappen van de tho
raxwand. Beide factoren kunnen uiteraard ook gecombineerd voor
komen. Zoals uit de uitkomsten van de regressie-analyse blijkt, is het 
niet waarschijnlijk, dat bij patiënten met uitgebreide afwijkingen de 
verhouding tussen totale capaciteit en compliance anders is aan bij pa
tiënten met geringe tuberculeuze longafwijkingen. De frequentie
afhankelijkheid van tie compTiance is evenmin duidelijk verschillend 
van die hij patiënten met geringe tuberculeuze longafwijkingen. Dit 
is echter slechts bij 8 van 17 patiënten onderzocht. De visceuze adem
arbeid lijkt bij deze patiënten groter te zijn dan normaal. Wanneer 
echter de waarden van de patiënten met uitgebreide tuberculeuze 
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longafwijkingen worden vergeleken met die van patiënten met ge
ringe tuberculeuze longafwijkingen bij wie de gemiddelde TC over
eenkomt met die van deze patiënten, blijkt er geen significant ver
schil te bestaan. Evenmin verschilt dan de frequentie-afhankelijk
heid van de visceuze ademarbeid per ml ademvolume. Het is zeer 
wel mogelijk, dat als gevolg van het bestaan van uitgebreide longaf
wijkingen niet alleen een verkleining van de totale capaciteit op
treedt, maar ook een verandering in het verloop der luchtwegen. 
Een dergelijke verandering kan gepaard gaan met een toename van 
de luchtwegweerstand. Het is verder niet onmogelijk, dat de hyste
rese bij patiënten met uitgebreide afwijkingen groter is dan bij pa
tiënten met geringe afwijkingen. 

In hoofdstuk IX worden de resultaten van het longmechanisch on
derzoek beschreven bij patiënten met pleura-afwijkingen. In deze 
groep zijn opgenomen patiënten met pleuritis exsudativa, resttoe
standen na pleuritis exsudativa, patiënten met een pyo-pneumo
thorax en een patiënt met een spontaan pneumothorax. 

Bij statistische bewerking van de gegevens blijkt er tussen pa
tiënten met en zonder pleura-exsudaat geen verschil te bestaan 
wat betreft de verhouding tussen TC en compliance, de visceuze 
ademarbeid en de vorm van de VC-curven. Evenmin kon een dui
delijk verschil worden aangetoond tussen de gegevens van alle in 
dit hoofdstuk beschreven patiënten en van patiënten met ge
ringe tuberculeuze afwijkingen. Het werd verantwoord geacht deze 
patiënten als één groep te beschouwen, omdat geen duidelijke in
vloed van de aanwezigheid van vocht in de pleuraholte kan worden 
aangetoond. Bij enkele patiënten met pleuritis exsudativa was het 
mogelijk de longmechanica te onderzoeken v66r en na resorptie 
van het exsudaat. Ook uit dit onderzoek blijkt de vorm van de 
VC-curven niet duidelijk afhankelijk van het al of niet aanwezig 
zijn van exsudaat in de pleuraholte. Evenmin veranderde de vorm 
van de VC-curven na thoracoplastiek bij patiënten met een pyo
pneumothorax. Het betreft hier slechts een klein aantal patiënt�n, 
zodat statistische bewerking van de gegevens niet mogelijk was. Bij 
de patiënt met een spontaan pneumothorax werd na afzuigen van 
gas uit de pleuraholte geen duidelijke verandering van de compliance 
gevonden. In verband met de bevindingen van TROELSTRA (1960), 
die een stijging vond van de compliance bij ratten met een kleine 
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pneumothorax, is het van belang er op te wijzen dat na afzuigen nog 
gas in pleuraholte achterbleef. 

In hoofdstuk X worden de resultaten oeschreven van een onderzoek 
naar de invloed van thiazinamium op de longmechanica bij patiën
ten met, naast andere longafwijkingen, chronische aspecifieke respi
ratore aandoeningen. Dit onderzoek betreft slechts een kleine groep 
van 7 patiënten, die op ongeveer dezelfde wijze zijn onderzocht als 
de patiënten beschreven in hoofdstuk VI. 

De verschillen tussen de uitkomsten v66r en na thiazinamium
toediening zijn van dien aard, dat deze niet alleen het gevolg kunnen 
zijn van technische onvolkomenheden, maar wijzen op veranderin
gen in de mechanische eigenschappen van de long. Onder invloed 
van thiazinamium wordt de visceuze ademarbeid per ml ademvo
lume kleiner en de dynamische compliance groter. Een verband 
tussen de toeneming van de compliance en de verkleining van de vis
ceuze ademarbeid behoeft statistisch niet te worden verworpen. Mo
gelijk is er dus een oorzaakelijk verband tussen deze veranderingen. 
De frequentie-afhankelijkheid van de compliance verandert onder 
invloed van thiazinamium zodanig, dat na de toediening van dit 
medicament de frequentie-afhankelijkheid bij lagere ademfrequenties 
naar voren komt dan ervoor. Dit wordt verklaard door aan te nemen, 
dat longgebieden, die tevoren niet werden geventileerd, gaan deel
nemen aan de ventilatie als gebieden met zeer lange RC-tijden. Dit 
onder invloed van thiazinamium deelnemen aan de ventilatie van 
afgesloten gebieden blijkt ook uit de toeneming van de statische 
compliance. Ook- de verandering van de vorm van de VC-curven 
van enkele patiënten wijst in deze richting. 
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SUMMARY 

In t>his thesis, a report is presented of the results of an investi
gation of certain aspects of the mechanics of breathing in patients 
with tuberculous lesions of the lungs or pleura. In addition, in 
Chapter X data are given on a number of patients in whom no 
tuberculous lesions were found. The purpose of this study was to 
determine how to interpret the findings obtained during simultaneous 
measurement of volume and pressure. 

In the first chapter, the literature is rev,iewed. Special attention 
has been given to those communications that deal witih the influence 
of age, sex, lung volume and lesions of heart and lungs on the me
chanica! properties of the lung. In the first paragraph of this chapter, 
the terms used are defined. The methods that have been applied 
are described in the second chapter. Use has been made of the 
method of simultaneous determinat>ion of pressure and volume with 
the aid of the Lode P/V recoroer SH-57. With this apparatus, 't'he 
movements of a spirometer clock and the impulses of a diff erential 
manometer are transferred to a mirror galvanometer. Changes of 
volume give a vertical movement, changes of pressure a horizontal 
one. In this way, a volume-pressure diagram of a respiratory cycle 
is obtaiined. The pressure recorded is the differenrial pressure between 
oesophagus and mouth. The oesophageal pressure is measured with 
the aid of a rubber balloon, 15 x 1 cm in size, attached to a fine 
plastic catheter. This halloon is introduced into the lower two
fifths of the oesophagus. Volume-pressure diagrams have been re
corded of the respiration duri.ng rest, and during breathing at fixed 
frequencies of 10, 15, 30 and 40 respirations per minute. During 
respiration at defined frequencies, the patient breathes with a volume 
that is identical to that of the respiration duri.ng rest. Thus, the 
tidal volume is not defined. Recording have also been made during 
maximum voluntary ventilation (frequency 30/minute) and of the 
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vital capacity, the latter having been carried out as slowly as possible. 
The measure for tlie elastic propervies is the compliance and for the 
viscous properties the viscous work of breathing per ml tidal volume. 
This measure for the viscous work has been chosen because breathing 
with a defined frequency as well as with a defined volume - neces
sary to make possible a comparison of viscous work in different 
individuals - was not feasible for some of t'he subjects examined. 
The viscous work has the dimension of force, and corresponds to 
the mean pressure necessary during a respiratory cycle to overcome 
the non-elastic resistance. A description is given of the method by 
which the compliance and the viscous work have been calculated 
from the volume-pressure diagram. The criteria according to which 
the patients have been selected are also mentioned in this chapter. 
An attempt has :been made to avoid selection that might exert an 
influence on the results of the stanistical ela:boration of the findings. 
A brief rev.iew of the statistica! methods that •have been used is also 
given in this chapter. 

In chapter III a description is given of the study of the dynamic 
compliance in patients with mild tuberculous lesions of the lungs. 
It was found that there is a linear relationship hetween the com
pliance and the total lungcapacity. The compliance amounts to 
approximately 3.5 il/o of the total capacity for the material as a 
whole. For wamen, the compliance is 3.00/o, and for men, 3.80/o of 
the total lungcapacity. Accordingly there are -indications that sex 
influences the value of compliance. An age -influence cannot be com
pletely excluded. For instance it has been demonstrated t'hat the 
compliance in patients above the age oî 43 is relatively high. The 
standar-d deviation of the compliance amounts to 29 0/o of the mean 
value when the correlation between oompliance and total lungcapa
city is taken into account. In dlis group of patients the -compliance 
appears to be distinctly frequency-dependent. With respiratory fre
quencies of 30 and 40 per minute and during maximum voluntary 
ventilation the compliance has a lower value than wit'h frequencies 
of 10 and 15 per minute and during brearhing at rest. The diff erence 
of the compliance during breathing with high and with low frequen
cies amounts on the average to 23 0/o of the mean compliance for 
low frequencies. 

lt is emphasized that all these patienits had pulmonary lesions 

1 66 



and for this reason cannot be regarded as norrnal where ventilation 
is concerned. 

In chapter IV, a description is given of the study of the viscous 
work per ml. tidal volume in patients with small tuberculous lesions. 
A correlation between the TLC and the viscous work cannot be 
excluded on statistica} grounds when the subject breathes at a defined 
frequency. Both for rlie material as a whole and for the adults sepa
rately, a distinct regression was found of viscous work during 
breathing with a respiratory frequency of 1 5  per minute on TLC. 
However, no correlation could be demonstrated between the viscous 
work during breathing at rest and the TLC. As expected, there is 
a correlation between respiratory frequency and viscous work. When 
the mean viscous respiratory effort per ml. is plotted against the 
corresponding respiratory frequencies, a distinct relationship is ob
served. A straight line calculated by the method of the least squares 
and drawn through these points does not pass through the zero point. 
The viscous work for a respiratory frequency of O would amount 
to 0.45 g.cm./ml. on the average. It is discussed to what extent this 
value may be regarded as a measure for hysteresis. Moreover, from 
the different courses of these lines in groupes of patients with diffe
rent total capacities it appears that the viscous work per ml. of tidal 
volume shows an increase with the frequency which is uhe more pro
nounced, rhe lower the total lungcapacity is. On the basis of these 
data, a nomogram of viscous work, TLC and breathing frequency 
has been prepared. 

In Chapter V a report is given of the results of a study of the 
form of the inspiratory part of tJhe vita! capacity. During the re
cording the patients breathed as slowly as possible. Tuis investigation 
has been done in order to obtain an insight into the statie volume
pressure relations of the lungs. The basic form of this curve (the 
VC curve) is a line curved at the beginning and at the end. In older 
patients, particularly, these curvatures are often very slight, so uhat 
the curves may be regarded as a straight line. 

Furthermore, in a small number of cases curves are observed which 
lack curvatures either at the beginning or the end. With the aid of 
numerical expression of certain characteristics of the VC-curve an 
attempt has been made to make statistica! ela:l:,oration of the shape 
of the VC curves possible. The results of this statistica! elaboration 
have been the following: The positive pressure on RV level as well as 
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the negative pressure on T.C level -decrea-se with advancing age. The 
pressures expressing tihe curvatures at the beginning and at the end 
-of the inspiration (for definitions of these terms see chapt-er V) de
cr.ea-se a-s well with advanoing .age. 

Sinc-e hetween the compliam::e and the TLC there exi-sts a linear 
t'elationship (Chapter III)  the compliance, expressed as a percentage 
of the TLC will have to be independent of the pulmonary volume:·. 
A-s a matter of fact no oorrelation has ,been found between the 
change of volume, in percentages of the TLC, per cm. H20 change of 
pressure - calculated for the linear portion of the VC curve - and 
the total lungcapacity. A correlation wivh age and sex could be 
demonstrated, on the other hand. The values increase ,with advancing 
age and are lower for women than for men. However, •the latter 
'COrrel8Jtion has only been determined in patients under 20 years. In 
otlmr w01:ds, ,these ,data, also, indicate that age and sex influence 
the :compliance value. For the assessment of ithe elastic properties 
,of -the lung, the value of TLC, -age and sex must therefore be taken 
mto -account. 

Chapter VI contains a discussion of the influence of thiazina
:mium on the ccampliance and the viscous work in patients w':i.th -slight 
tuherculous lesions of the lungs and without chronic nonspecific 
respit:a.tocy diseases. After .administration of thiazinamium, the value 
found for the compliance increases. The values found for the viscous 
�k -and fur -the pressure �pressing the -curvature at the end of 1ihe 
VC-curve decrease. In the mevhod of examination 1used, the degree 
,of Iilling of tlhe -respiratory balloon is higher af ter the administration 
of 1lhiazinamium than before. In view of the findings of MEAD .and 
W.BI'f'.tENBERGER (1953) it seem-s probable that the alteraitions of the 
nlues fur -the .compliance, the pressure expressing the curvature at 
,the ffl:d .of -the -inspiration and the viscous work, that are observed 
11f.ter administration of thiazinamium, are due 1X> the increased degree 
m filling .of the balloon. Accordingly, for -a precise determination of 
the effect of drugs it is necessary that the degree of filling of the 
balloon, befor-e -and .:af ter the administration of tlhe drug, be the -same. 
The difierences of -the values for compliance -and viscous work and 
of ïthe shape of -the VC -curves that are caused <by the -altered degree 
IQ{ filling are -slight. More pronounced àifferences ·resulting from 
a.dministration of a drug cannot be ascribed to an .tltered degree of 
·filling. 
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Alterations of the pulmonary mechanics resulting from resection 
of lungtissue are described in Chapter VII. The patients examined 
have been divided into four groups: 
1. patients who presented extensive lesions prior to operation; 
2. pat'ients with severe postoperative complications; 3. patients in 
whom the postoperative period has been completely free from com
plications; 4. patients who had mild postoperative complications. 
In order to study the influence of the loss of functional lung tissue 
on lungmechanics, only the last-mentioned two groups have been 
evaluated statistically. 

The alterations of the shape of the VC curve and the alterations 
of the subdivision of the pulmonary volume after the operation 
can be atitributed to a change in the ratio of pulmonary volume and 
thoracic volume and to changes of the mechanica! properties of the 
thoracic wall. Six weeks after the operation, a distinct discrepancy 
is found between the thoracic and the pulmonary volume, viz. a 
relatively small lung volume. This is true of paitients both with and 
without postoperative complications. In both groups, 6 months after 
operation the subdivision of the pulmonary volume is again the 
same as it was preoperatively. In pacients without postoperative 
complications the maxima! thoracic volume remains relatively large 
compared with the maxima! lungvolume. In patients with compli
cations, on the other hand, 6 months after operation the proportion 
of thoracic and pulmonary volume is once more the same as it was 
before the operation. This difference can he attributed to the relati
vely pronounced pleural reaction in patients with postoperative 
complications. A change in elastic properties of lungtissue due to the 
more pronounced stretching, to which it has been subjected during 
the postoperative period, could not be demonstrated. Although the 
ratio of compliance and TLC 6 months after ,the operation is on 
the average slightly higher than that observed before the operarion, 
the difference is not significant. However, the periods of obser
vation have been relatively short and the quantiti.es of lung tissue 
that have been removed relatively small. The viscous work per 
ml. of volumechange is as a rule slightly higher after resection 
therapy than before. The values found during maximum voluntary 
ventilacion are significantly higher than prior to the operation only 
for those patients who have had a completely uneventful post-
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operative course. This fact, also, may possibly be attributahle to 
the discrepancy between thoracic volume and lungvolume that exists 
after the operation. As tlie result, the course of the airways may be 
altered to such a degree that the flow resistance increases. 

In Chapter VIII, a report is presented of the results of an investi
gation of the pulmonary mechanics •in patients with extensive pul
monary tuberculous lesions. The dif.f erences between the volume
pressure relations in the lungs of these pacients and those in the 
lungs of patients with slight tuberculous lesions may be attributed, 
just as the changes of the pulmonary mechanics after resection the
rapy, to the more marlèecl degree of stretching of the functioning 
pulmonary tissue in patients wirh extensive lesions. The situation is 
identical to that in patients who haV'e been suhjected to resection 
therapy 6 weeks previously. However, in the latter category the high 
FRC level is a transient condition, whereas in patients with extensive 
tuberculous lesions the high FRC level is proba:bly a stabilized state. 
The diff erence can be attributed to the following factors: 1 .  After 
resection therapy, the non-functioning lung tissue is no longer 
present in the thorax; 2. In patients who have been subjected to 
resection therapy the mechanical properties of vhe thoracic wall have 
been changed as the result of the thoracotomy; obviously, the two 
factors may also occur in combination. The results of the regression 
analysis show that it is not likely that in patients with extensive 
lesions the relation between total lungcapacity and compliance dif
fers from that in patients with slight tuberculous lesions. Nor is the 
dependency of the compliance on the frequency of breathing clearly 
different from that in patients with slight tuberculous lesions. 
However, this aspect has only been investigated in 8 patients out 
of 17 .  The viscous work in these patients shows a higher value than 
normal. Still, when we compare the vafoes in patients with extensive 
tuberculous lesions of the lungs with those in patients having only 
slight lesions, in whom the meao TLC is the same as that in the for
mer patients, no significant difference is found, neither is there a 
difference found in the frequency-dependency of the viscous work 
per ml. of tidal volume. lt is quite possible that as a consequence 
of the presence of extensive pulmonary lesions there occur not only 
a decrease of the total capacity but also an alteration of the course 
of the bronchi. Such an alteration may lead to an increase of the 
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fJow resistance. Besides it is not impossible that the -hysteresis in 
patients with extensive lesions is more pronounced than in patients 
with only slight lesions. 

In Chapter IX a report is presented of the results of a study of 
the pulmonary mechanics in patients with pleura! lesions. This group 
included patients with exudative pleurisy, patients with residual 
lesions afaer exudative pleurisy, patients with pyo-pneumothorax 
and one patient with spontaneous pneumothorax. 

Statistica! elaboration of the finding revealed that .between 
patients with and those without pleura! exudate there are no dif
f erences as regards the ratio between the TLC and the compliance, 
the viscous work and the shape of the VC curves. Nor could a 
discinct difference be demonstrated between the findings in all the 
patients described in this chapter and those in the patients with 
slight tuberculous lesions. It is believed that it is justifiable to regard 
these patients as belonging to one group, because no clear-cut in
fluence of the presence of fluid in the pleura! cavity can be demon
strated. In a few pacients witb exudative pleurisy it was possible to 
investigate the pulmonary mechanics both before and after a!hsorpt
ion of the exudate. This study, also, revealed that the shape of the 
VC curves is not distinctly dependent on the presence or absence of 
exudate in the pleura! cavity. Neither did alter the shape of the 
VC-curve after thoracoplasty in patients with pyopneumothora. 
The number of patients here was only small, so that no statistica! 
elaboration of the data was possible. In the patient with spontaneous 
pneumothorax no distinct change of the compliance was observed 
after gas had been aspirated from the pleura! cavity. In view of 
the findings of TROELSTRA (1960), showing an increase in compliance 
in rats with a small pneumothorax, it shoukl be noted that after the 
aspiration some gas was left in the pleura! cavity. 

In Chapter X, a report is given of the results of a study concerning 
the effect of thiazinamium on the pulmonary mechanics in patients 
who in addition to other pulmonary lesions exhibited chronic non
specific respiratory diseases. These patients formed only a small group 
of 7 persons; they have been examined in approximately the same 
manner as the patients described in Chapter VI. 

The findings before and after administration of thiazinamium 
differ to such a degree that they cannot be interpreted solely to 
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technica} imperfections hut indicate changes of the mechanica} pro
perties of the lungs. Under the influence of thiazinamium the viscous 
work per ml. of tidal volume decreases and the dynamic compliance 
increases. A correlation between the increase of the compliance and 
the decrease of the viscous work cannot be excluded on statistica} 
grounds. Possfüly, therefore, there exists a causa} relationship between 
these alterations. The ,dependency of the compliance on the fre
quency under the influence of thiazinamium is changed in such a 
way that, after the administration of this drug, the frequency
dependency becomes apparent with lower respiratory frequencies 
than prior to its administration. Tuis can be explained if we assume 
that pulmonary areas previously not ventilated, begin to play 
a part in the ventilation as areas with very long RC-times. 
Tuis participation in the ventilation of olosed-off areas under the 
influence of thiazinamium also appears from the increase of the 
statie compliance. The alteration of the shape of the VC curves in 
some patients points in the same direction. 
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APPENDIX 

OVERZICHT VAN SYMBOLEN EN AFKORTINGEN 

De longvolumina 

TC 
vc 

RV 
IC 
FRC 

se 

IRV 
AV 
ERV 
MAMV 

totale capaciteit 
vitale capaciteit 
residuaal volume 
inspiratore capaciteit 
functionele residuaal capaciteit 
FRCr = tijdens rustademhaling, FRCh - tijdens 
maximale hyperventilatie 
seconde capaciteit 
inspiratoor reserve volume 
adem volume 
exspiratoor reserve volume 
maximum adem minuut volume 

De longmechanica 

C 

V 

PRv 
PFRC 
PTc 
Pkr·b· 
Pkr•e• 

compliance (liters per cm H2O) 
C10, C15 enz. tijdens een ademfrequentie van 10, 1 5  
enz. per minuut, berekend uit een ademcyclus 
Crust (Cr) tijdens rustademhaling 
Cu.MV tijdens het ademen van het MAMV. 
Cdyo dynamisch = tijdens een ademcyclus. 
Cstat statisch = tijdens een zo langzaam mogelijk 
uitgevoerde inspiratie. 
visceuze ademarbeid (in gr.cm/ml). 
V10, V15, enz. - tijdens een ademfrequentie van 10, 
15 enz. per minuut. 
Vrust (Vr) - tijdens rustademhaling. 
VMA.vM - tijdens het ademen van een MAMV. 
druk op RV-niveau. 
druk op FRC-niveau. 
druk op TC-niveau. 
krommingsdruk aan het begin van de inspiratie. 
krommingsdruk aan het einde van de inspiratie. 
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VC-curve 

Statistiek 

n 
M 
52 

SD 
p 

T 

To 
F 
Fo 
t 

to 
K 
Ko 
y(nu) 
f 

e 
y = a + bx 
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druk op TC-niveau bij extra polatie van het lineaire 
deel van de VC-curve. 
druk op R V-niveau bij extrapolatie van het lineaire 
deel van de VC-curve. 
volume-druk diagram van een zo langzaam moge
lijk uitgevoerde maximale inspiratie uitgaande van 
de maximale exspiratiestand. 

aantal waarnemingen in een steekproef. 
arithmetisch gemiddelde. 
variantie. 
standaard deviatie. 
overschrijdingskans PD = dubbelzijdig, PL = links
zijdig, PR = rechtzijdig. 
toetsingsgrootheid bij een standaard normale ver
deling. 
berekende T. 
toetsingsgrootheid bij een Fisher-verdeling. 
berekende F. 
toetsingsgrootheid bij een Student-verdeling. 
berekende t. 
toetsingsgrootheid bij de toets van Spearman. 
berekende K. 
aantal vrijheidsgraden. 
schatting van het aantal vrijheidsgraden, kan ook 
betekenen : 
waargenomen frequentie bij de X2 (chi2) test. 
verwachte frequentie. 
aanduiding van een lineair regressie, waarin y de af
hankelijke variable; ook wel genoemd regressie van 
y op x. 
standaarddeviatie van y bij regressie van y op x. 
schatting van de correlatiecoëfficiënt volgens de 
klassieke methode. 
correlatiecoëfficiënt volgens de rangcorrelatietoets 
van Spearman. 



�R 

correlatiecoëfficiënt volgens de rangcorrelatietoets 
van Kendall. 
rangsom. 

Andere gebruikte symbolen 

m 
vr 
F 

mannen. 
vrouwen. 
ademfrequentie. 

Enkele minder frequente afkortingen en symbolen worden ter plaatse 
toegelicht. 
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