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SAMENVATTING

Een van de belangrijkste klachten van patiënten met COPD (chronic obstructive pulmo-

nary disease) is een verminderd vermogen tot het leveren van lichamelijke inspanning en 

daardoor een beperking van de dagelijkse activiteiten.  Het is daarom van belang om te 

weten welke factoren bijdragen aan het slechte inspanningsvermogen van deze patiënten 

om strategieën te ontwikkelen om het inspanningsvermogen te verbeteren. De cardiale 

functie is een potentieel doel, aangezien deze kan zijn afgenomen in COPD-patiënten om 

verschillende redenen. Een bekende complicatie van COPD is pulmonale hypertensie. Het 

effect van pulmonale hypertensie op het inspanningsvermogen, en ook van de excessieve 

stijging van de druk inde  pulmonaal arterie tijdens inspanning, is grotendeels onbekend. 

Er zijn echter nog meer mechanismen waarop de cardiale functie (hartminuutvolume) kan 

worden benadeeld in COPD. Het is belangrijk om deze mechanismen te begrijpen om het 

hartminuutvolume te kunnen vergroten en zodoende mogelijk het inspanningsvermogen 

-

ging van de intrathoracale druk, beide een gevolg van luchtwegobstructie, op de cardiale 

functie heeft recent veel  aandacht gekregen in de literatuur. Er wordt veronderstelt dat 

deze veranderde longmechanica een negatief effect hebben op het hartminuutvolume, on-

der andere doordat de veneuze return wordt belemmerd. Het doel van dit proefschrift was 

tweeledig. Ten eerste wilden we ophelderen hoe luchtwegobstructie het hartminuutvolu-

de intrathoracale druk. Ten tweede wilden we uitzoeken bij welke COPD-patiënten het 

inspanningsvermogen is gelimiteerd door het verlaagde hartminuutvolume, omdat dit de 

patiënten zijn waarin verbetering van de cardiale functie kan leiden tot een verbetering 

van het inspanningsvermogen. 

In hoofdstuk 2 hebben we laten zien hoe een hoge intrathoracale druk die zich  ontwikkelt 

in patiënten met COPD het slagvolume tijdens uitademing belemmerd.  Het was bekend 

dat een hoge druk bij mechanisch beademde patiënten de veneuze return en daarmee de 

cardiac ouput verminderd. Het was nog bekend dat ditzelfde mechanisme ook bij spon-

taan ademende COPD-patiënten  ook rol speelt. We hebben hier de effecten van de in-

trathoracale druk op de druk in de pulmonaal arterie  in kaart gebracht in 21 patiënten 

met COPD. Door een slag-op-slag analyse van de polsdruk in de pulmonaal arterie tijdnes 

uitademing konden we laten zien dat een hoge intrathoracale druk leidt tot een afname 

van het slagvolume door een verminderde veneuze return. De negatieve effecten van de 

intrathoracale druk op het slagvolume bleven ook bij inspanning bestaan. Bij patiënten 

met een lage veneuze of rechter atrium druk was het effect van de intrathoracale druk op 

het slagvolume het grootst. 

Hoe indrukwekkend het effect luchtwegobstructie op de longcirculatie kan zijn hebben we 

verder geïllustreerd in de appendix van hoofdstuk 2, waar we een beschrijving geven van 

de drukverandering in de pulmonaal arterie, rechter ventrikel, rechter atrium, slokdarm 

en de arteria radialis tijdens spirometrie in een patiënt met ernstig COPD. De geforceerde 

uitademing gedroeg zich als een Valsalva-manoeuvre die de veneuze return sterk vermin-

derde, waardoor een sterke reductie van  het slagvolume van de rechter ventrikel and ver-

volgens van de linker ventrikel en systemische bloeddruk  tot aan de volgende inademing. 

van de hoge intrathoracale druk tijdens uitademing op de cardiale functie, wilden we ook 

onderzoeken of we de cardiale functie konden verbeteren door de intrathoracale druk te 
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verlagen. In the studie die beschreven is in hoofdstuk 3 hebben we het slagvolume geme-

ten in patiënten in rust en tijdens inspanning, zowel in kamerlucht als tijdens het gebruikt 

van een helium-zuurstof mengsel (Heliox). Van Heliox is bekend dat het de luchtstroom 

verbeterd en de intrathoracale druk tijdens uitademing verlaagd in COPD-patiënten. Hier 

konden we bevestigen dat een afname van de intrahoracale druk in rust leidde tot een ver-

betering van het slagvolume.  Minstens zo interessant was dat deze verbetering geen stand 

hield tijdens inspanning. Dit suggereert dat een kleine verandering in de intrathoracale 

druk, zoals wij die tot stond konden brengen,  niet genoeg is het om het slagvolume tijdens 

inspanning te verbeteren. 

In hoofdstuk 4 laten we zien dat de excessieve stijging van de pulmonaal arterie druk tij-

-

monaal arterie druk tijdens inspanning. Een foutieve bepaling van de gemiddelde pulmo-

naal arterie druk leidde to verkeerde diagnose in een belangrijk deel van de patiënten. Het 

middelen van de druk over enkele volledige ademhalingscycli resulteerde in betere, maar 

nog steeds niet perfecte, bepaling van de intravasculaire druk. Het effect van de intratho-

racale druk op de pulmonaal arterie druk was gelijk aan het effect op de wiggedruk.  Daar-

van de druk in de thorax zolang de druk in de pulmonaal arterie en de wiggedruk maar op 

exact hetzelfde tijdspunt in de ademhalingscyclus gemeten worden. Het is daarom wen-

-

monale hypertensie op te nemen. Dit voorkomt foutieve diagnoses in patiënten waarin de 

intrathoracale druk is verhoogd tijdens inspanning. 

In hoofdstuk 5 hebben een door gebruik te maken van zowel inspanningstesten en rech-

ter hartkatheterisatie in rust en tijdens inspanning een subgroep van COPD-patiënten ge-

slecht inspanningvermogen. We beschrijven hier de ventilatoire en cardiale respons bij 

inspanning in 47 COPD-patiënten  die we opgedeeld hebben in drie subgroepen: 1) zon-

der pulmonale hypertensie, 2)  matige pulmonale hypertensie en 3) ernstige pulmonale 

hypertensie. Hiermee konden we laten zien dat allen in de  groep met ernstige pulmonale 

hypertensie er bewijs is voor de afwezigheid van  cardiale reserve in combinatie met een 

aanwezige ventilatoire reserve. In patiënten zonder pulmonale hypertensie of met matige 

pulmonale hypertensie bestond een cardiale reserve in combinatie met een afwezige ven-

tilatoire reserve.  Dit alles impliceert dat alleen in patiënten met ernstige pulmonale hy-

het inspanningsvermogen mogelijk verbeterd kan worden door therapeutische interven-

ties gericht op het verlagen van de druk in de pulmonaal arterie. 

Hoe complex de interactie tussen hart en long kan zijn  in COPD hebben we laten zien aan 

de hand van twee voorbeelden in hoofdstuk  6. We beschrijven twee patiënten  met ernstig 

COPD in combinatie met een patent foramen ovale. In beide casus leidde de hypoxemie, die 

veroorzaak door een rechts-links shunt over het foramen ovale, tot een verergering van 

de aanwezige pulmonale hypertensie. De pulmonale hypertensie leidt echter weer tot een 

verergering van de recht-links shunt en hypoxemie. Deze vicieuze cirkel van pulmonale 

-
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heid in beide patiënten.  Er werd daarom besloten tot interventie gericht op het foramen 

ovale. Bij de eerste patiënt werd besloten het foramen ovale te sluiten door middel van 

percutane interventie. Bij de tweede patiënt werd de druk in de pulmonaal arterie farma-

cologisch verlaagd, wat leidde tot een fysiologische sluiting van het foramen ovale. Een 

indrukwekkende verbetering van de klachten trad op in beide patiënten. 

In hoofdstuk 7 hebben in 51 patiënten met pulmonale arteriële hypertensie zonder afwij-

kingen in het longparenchym geëvalueerd hoe de pulmonale hypertensie de diameter van 

de longslagader beïnvloed. We vonden dat ratio van de diameters van de truncus pulmo-

nalis en de aorta ascendens erg bruikbaar is voor de detectie van pulmonale hypertensie. 

De positief voorspellende waarde van een ratio >1 was 92%.  Echter, tijdens follow-up 

bestond er een progressieve dilatatie van longslagader in nagenoeg alle patiënten,die niet 

gerelateerd was aan veranderingen in de druk of in de bloedstroom. Dit houdt in dat de 

het meten van de longslagader nuttig is in het opsporen van pulmonale hypertensie, maar 

zeker niet geschikt is om ziekteprogressie of therapierespons te monitoren 

CONCLUSIES

Een belangrijk conclusie is dat het slagvolume van patiënten door verschillende manieren 

kan worden beïnvloed.  De verschillende mechanismen behoeven een verschillende strate-

gie om de cardiale functie te verbeteren. In het verleden werd het lage slavolume in COPD  

met name toegeschreven aan een verhoogde rechterventrikel belasting door pulmonale 

hypertensie. Wij hebben in hoofdstuk 2,2a en 3 laten zien dat ook een (onder) vulling van 

de rechterventrikel een belangrijk rol speelt. Toekomstig onderzoek zou gericht moeten 

zijn op het verbeteren van de vulling van de rechter ventrikel. Dit zou kunnen door het 

verlagen van de intrathoracale druk, danwel door een hogere veneuze druk bijvoorbeeld 

oor het gebruik van  diuretica in stabiel COPD-patiënten te verminderen. 

Een andere, zeer belangrijke,  conclusie  van dit proefschrift is dat er een subgroep van 

COPD- patiënten is bij wie de pulmonale hypertensie bepalend is voor het inspannings-

vermogen. In deze groep, met ernstige pulmonale hypertensie, kan behandeling van de 

pulmonale hypertensie dus leidden tot een beter inspanningsvermogen.  Een toekomstige 

trial met pulmonaal vasodilaterende medicatie is dan ook gerechtvaardigd en gewenst in 

deze groep patiënten. 


