INTERPRETATIE
LONGFUNCTIE-ONDERZOEK

Longfunctie-onderzoek
Spirometrie
Voor dit onderzoek moet u een aantal keren diep in- en uitademen. Er wordt vaak
gevraagd om het
uitademen zeer krachtig uit te voeren. Het kan soms een draaierig gevoel geven in het
hoofd. De korte test wordt ook nog eens herhaald na het toedienen van een
luchtwegverwijdend geneesmiddel.
Diffusietest
Hier wordt het transport van zuurstof van de long naar het bloed bepaald. Er wordt aan u
gevraagd om tijdens de normale ademhaling de longinhoud volledig uit te blazen.
Daarna moet u zeer diep inademen en de adem 10 seconden stoppen. Daarna blaast u
weer rustig alle lucht uit uw longen.
Bodybox
Met dit onderzoek meet men de weerstand van de luchtwegen en kan men ook de
longinhoud meten. De test gebeurt in een gesloten ruimte die sterk lijkt op een
telefooncel met doorzichtige wanden. Er wordt aan u gevraagd om snel in en uit te
ademen waarbij u zelf uw handen op uw wangen plaatst en zo tegendruk geeft.
De gesloten ruimte kan bij een aantal mensen als benauwend worden ervaren.

Spirometrie
• Bepalen van de precieze aard, ernst en prognose van de
aandoening => het is dus een instrument welk gebruikt wordt bij
(differentiële) diagnose.
• Beleid uitstippelen en de patiënt optimaal begeleiden bij het
opvolgen van zijn aandoening.
• Opsporen van risicofactoren, zoals bijvoorbeeld de kans op
ontwikkeling van ziekte in de toekomst, of het risico bij operatie.
• Vroegtijdige diagnose stellen (een longfunctiemeting toont reeds
snel in de loop van de ziekte afwijkingen). Zo een snelle evolutie
van de aandoening afremmen (mits een adequate opvolging en
begeleiding).
• Beoordeling van het effect van ( farmacologische) therapie, zoals
van corticosteroïden, bronchusverwijders, maar ook van toxische
effecten, bijv. bij toediening van cytostatica die tot een restrictief
syndroom kunnen leiden.
• Beoordelen van normale longgroei of -veroudering.

Referentiewaarden
De absolute testresultaten
moeten steeds vergeleken
worden met voorspelde
waarden die refereren naar
normale individuen van
dezelfde grootte, leeftijd,
geslacht en etnische afkomst.

Voorspelde waarden

In principe wordt een test als abnormaal gezien indien het bekomen
resultaat lager is dan percentielwaarde 5% van gezonde vrijwilligers.

Dit staat bekend als de “lower limit of normal” (= LLN), berekend aan de
hand van 1,64 maal de Residuele Standaarddeviatie (= RDS)

Deze worden klassiek met een asteriks * aangeduid.

Gezien longfunctie-onderzoek steeds berust op een maximale
prestatie, en dus zeer vermoeiend, is het erg onderhevig aan een
correcte medewerking van de patiënt. Daarom wordt bij de
uitvoering van de test steeds beroep gedaan op getrainde
longfunctie-laboranten welke duidelijke instructies geven.

Goede manoeuvres
Goede manoeuvres worden gekenmerkt door:
• er lijkt maximale inspanning geleverd te zijn, de start van de
geforceerde uitademing is op het niveau van maximale inademing
• de geforceerde uitademing is zonder aarzeling en explosief, met een
snelle stijging tot de PEF, begonnen en tot het einde van de FVC
zonder onderbreking volgehouden
• er werd tijdens de manoeuvre niet gehoest, niet gestopt met de
uitademing (en evt. weer ingeademd), het ging om een vloeiende
uitademing tot het niveau van het residuale volume
• er waren geen aanwijzingen voor lekkage langs het mondstuk
• geen aanwijzing dat op een flexibel mondstuk werd gebeten, de tong
voor het mondstuk zat, of dat een slecht passend gebit het mondstuk
obstrueerde

Indicaties spirometrie
• om de aan- of afwezigheid van longdysfuncties op te sporen, die
gesuggereerd worden door de historiek of door fysieke tekens en
symptomen (bvb. leeftijd, roken, familiale historiek van longziekten,
hoesten, dyspnee, wheezing) en/of de aanwezigheid van andere
abnormale tests (bvb. RX-thorax, arteriële bloedgas-analyse);
• om de hevigheid van gekende longziekten te bepalen;
• om de verandering in longfunctie te bepalen in functie van de tijd of
in functie van het toedienen of veranderen van therapie;
• om de potentiële effecten of de respons te bepalen op omgevingsof beroepsmatige blootstelling;
• om het risico voor chirurgische procedures te bepalen die de
longfunctie kunnen aantasten;
• om de handicap en/of arbeidsongeschiktheid te bepalen (bvb voor
rehabilitatie, wettelijke redenen, leger).

Contra-indicaties spirometrie
• hemoptysis van ongekende oorsprong (het geforceerde expiratoire
manoeuvre kan de onderliggende oorzaak verergeren);
• pneumothorax;
• onstabiele cardiovasculaire status (het geforceerde expiratoire
manoeuvre kan de angina verergeren of veranderingen in de
bloeddruk veroorzaken) of recent myocard infarct of pulmonair
embool;
• thoracaal, abdominaal of cerebraal aneurysma (gevaar voor ruptuur
als gevolg van de verhoogde thoracale druk);
• recente oogchirurgie (bvb. cataract);
• aanwezigheid van een acuut ziekteproces dat met het uitvoeren van
de test kan interfereren (bvb. nausea, overgeven);
• recente thoracale of abdominale chirurgie.

Het Spirogram

Volumes
statische longvolumes: hierbij is de kracht van uitvoering onbelangrijk
dynamische longvolumes
• IRV: (Inspiratoir Reserve Volume) Het volume gas dat men nog extra kan inademen
bovenop een rustige inademing.
• ERV: (Expiratoir Reserve Volume) Het volume gas dat men nog extra kan uitademen
bovenop een rustige uitademing.
=> wanneer het lichaam meer zuurstof nodig heeft of meer koolstofdioxide kwijt wil, zal
niet alleen de ademfrequentie toenemen, maar ook het
ademvolume toenemen, door een deel van het IRV maar ook van het ERV te gebruiken.
• TV: (Tidal Volume) Continu ademen we een bepaald volume in en uit. Bij rust wordt
dit het rustademvolume / het teugvolume of het Tidal Volume genoemd.
Deze bedraagt:

0,5l bij volwassenen → 12 x per minuut (AF) X 500ml

250ml bij kinderen tot +/-3j → 20 x per minuut (AF) X 250ml

100ml bij prematuren → 60 x per minuut (AF) X 100ml
• RV: (Residueel of Reserve Volume) Volume lucht dat nog in de longen overblijft na
een maximale expiratie. Dit volume bedraagt bij jongeren ongeveer 20% van de TLC
en neemt toe bij verouderen. Bij COPD-patiënten zien we vroegtijdige toename.

Capaciteiten
•
•

•

•
•

TLC: (Totale Long Capaciteit) De hoeveelheid gas in de longen na een maximale
inspiratie. Deze bedraagt 5 à 7 liter en verandert niet bij verouderen.
VC: (Vitale Capaciteit) Het grootste volume lucht dat men kan uitademen te
vertrekken vanaf een maximale inspiratie. De VC neemt af bij ouder worden. (rustig
manoeuvre) Normaal bedraagt deze 4 à 6l.
FVC: (Geforceerde Vitale Capaciteit) Het grootste volume lucht dat men tijdens een
geforceerde expiratie kan uitblazen te vertrekken van een maximale inspiratie.
(geforceerd manoeuvre)
IC: (Inspiratoire Capaciteit) De maximale hoeveelheid gas die kan ingeademd worden
na een rustige uitademing.
FRC: (Functionele Residuele Capaciteit FRC = ERV + RV) De hoeveelheid gas die in
de longen achterblijft na een rustige uitademing.

Luchtwegweerstand
•

•

Raw: (luchtwegweerstand) Maat voor de weerstand die de lucht ondervindt, vooral in
de grotere luchtwegen (ø > 2 mm) bij ademen. Deze parameter zegt dus iets over de
doorlaatbaarheid van de luchtweg.
Gaw: (geleidbaarheid) (doorlaatbaarheid) van de luchtwegen: deze is het
omgekeerde van de weerstand. Nota: sGaw (specifieke doorlaatbaarheid van de LW)
is de doorlaatbaarheid in functie van FRC (Gaw/FRC).

Diffusiecapaciteit van de long
TL,co: (diffusiecapaciteit van de long). Dit is het vermogen van de longen om diffusie van
gassen toe te laten. Een TL,co van minder dan 50% van de voorspelde waarde, leidt
steeds tot vermiderde inspanningscapaciteit en hypoxie.
De diffusiecapaciteit kan verminderd zijn indien:
- de kwaliteit van het alveolo-capillair membraan verminderd is (vb longfibrose)
- de diffusieafstand vergroot is (vb longemfyseem)
- destructie van het alveolaire opp en/of capillair bed (vb longemfyseem)

Parameters met betrekking tot de flow
•

•

•

FEV1: (éénsecondewaarde) Het volume dat in de eerste seconde van een geforceerde
expiratie, vertrekkende van een volledige inspiratie, wordt uitgeademd. M.a.w. Na een
volledige inademing moet de patiënt zo krachtig mogelijk uitademen
PEF: (piek expiratoire flow) De piekstroom is de maximale stroomsterkte in liters/minuut of
liters/seconde die bij een geforceerde expiratie kan bereikt worden. Bij gezonde
volwassenen bedraagt de PEF 480 à 600 l/min of 8 à 10 l/s
FEF25-75% (FEF = ‘forced expiratory flow’) Deze index meet de gemiddelde volumestroom
(flow)tussen het ogenblik 25% en 75% van de FVC uitgeademd is. Hiertoe wordt de
overeenkomstige volumeverandering door de tijd gedeeld. Bij gezonde volwassenen
bedraagt deze waarde 4 à 6 l/s.
 MEF75% of FEF25% De MEF75% is de maximale expiratoire flow op het moment dat 75%
van de FVC nog moet uitgeademd worden. Deze parameter weerspiegelt vooral de
toestand van de GLW & MLW.
 MEF50% of FEF50% De MEF50% is de maximale expiratoire flow op het moment dat 50%
van de FVC nog moet uitgeademd worden. Deze parameter weerspiegelt vooral de
toestand van de MLW tot KLW. ( ≈ FEF25-75%)
 MEF25% of FEF75% De MEF25% is de maximale expiratoire flow op het moment dat 25%
van de FVC nog moet uitgeademd worden. Deze parameter weerspiegelt vooral de
toestand van de KLW & het longparenchym

Andere
•

•

•

•

•

VO2max: (maximale zuurstofopname) Wanneer een belasting in intensiteit toeneemt tot een
prestatiemaximum, zal de oxidatie van vetzuren en glucose niet volledig aëroob tot aan de
fysieke uitputting kunnen verlopen. Er is een grens aan de zuurstoftoevoer naar de actieve
weefsels. Het maximaal vermogen waarop aëroob kan worden gepresteerd, noemt men het
maximale aërobe vermogen. (liters O2 / minuut)
MVV: (maximaal vrijwillige ventilatie ~ 37,5 x FEV1) De maximale hoeveelheid gas die bij een
frequentie f per minuut kan worden in - en uitgeademd. Soms wordt de benaming MAMV
(maximaal ademminuutvolume) of MBC (maximal breathing capacity) gebruikt.
VE: (ademminuutvolume = ademfrequentie x ademvolume in l/min) In rust gebruiken we
voor het basale metabolisme maar weinig zuurstof. Hersenen, hart, nieren en
spijsverteringsorganen hebben samen maar 0,25 liter O2 per minuut nodig. Doordat de
buitenlucht maar voor een vijfde deel uit O2 bestaat, verademt een volwassene in rust
ongeveer 5 liter lucht per minuut.
(VE / MVV => 100: alle ventilatoire mogelijkheden zijn opgebruikt)
FEV1: (éénsecondewaarde) Het volume dat in de eerste seconde van een geforceerde
expiratie, vertrekkende van een volledige inspiratie, wordt uitgeademd. M.a.w. Na een
volledige inademing moet de patiënt zo krachtig mogelijk uitademen
FEV1 / VC: (Tiffeneau-index => maat voor luchtwegobstructie) (bij een normale persoon ligt
deze index rond de 75 à 80% => Patiënt heeft gezond werkende longen)) Geeft in procent
de verhouding weer tussen de éénsecondewaarde en de (inspiratoire) vitale capaciteit.))
Een Tiffeneau-index van 60% wil zeggen dat bij een snelle expiratie de helft van de vitale
capaciteit wordt uitgeademd in de eerste seconde.

Flow / volume curve
• Flow-volume curve is een grafische voorstelling van een maximale
geforceerde in- en uitademing
• Uit een flow-volume curve kunnen verschillende longafwijkingen snel en
simpel worden herkend
• Flow-volume curve is een goedkoop en informatief basis
longfunctieonderzoek.

DOEL
• Meten van longfunctieparameters d.m.v. een geforceerde blaasoefening
waarbij de blaastechniek van essentieel belang is om betrouwbare waarden
te verkrijgen.
• Voornamelijk in de eerste lijn bedoeld om obstructie op te sporen.
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De Flow / volume curve

Interpretatie van de getallen

De FEV1 is een maat voor de ernst van de obstructie. De
FEV1 daalt tgv een obstructie.
=> GOLD classificatie:
o
o
o
o

FEV1 > of gelijk aan 80% voorspelde waarden : MILD COPD
FEV1 tussen 50% en 80% voorspelde waarden : MATIG COPD
FEV1 tussen 30% en 50% voorspelde waarden : ERNSTIG COPD
FEV1 < 30% voorspelde waarden of FEV1 < 50% voorspeld en chronisch longfalen / hypoxie
: ZEER ERNSTIG COPD

=>

Internationale GOLD behandelschema volgens ernst COPD

Wanneer er weinig verschil is tussen de LF na inname van
medicatie (minder dan 12% of 200ml verschil in FEV1)
kunnen we stellen dat de toestand irreversibel is.

5. Is de gaswisseling gestoord?
O2-transportmodel volgens Karlman Wasserman

Wanneer de diffusie laag is, treedt er mogelijk desaturatie op bij
inspanning. (Wanneer SaO2 % ↓ met 4% spreken we van desaturatie)
TL,CO = de diffusiecapaciteit van de long = het vermogen van de longen om
diffusie van gassen toe te laten.

Pas als deze waarde zeer sterk gedaald is (< 30% pred.), treedt
ook desaturatie op in rust.
De diffusiecapaciteit kan verminderd zijn indien:
- de kwaliteit v.h. alveolocapillair membraan verminderd is.
(bv. longfibrose)
- de diffusieafstand vergroot is.
(bv. longemfyseem)
- er destructie is van alveolaire oppervlakte en/of cappilair bed.
(bv. longemfyseem)

Ventilatiestoornissen

Obstructieve-, restrictieve en
gemengde ventilatiestoornissen
 Obstructieve ventilatiestoornissen
 Restrictieve ventilatiestoornissen
 Gemengde ventilatiestoornissen

Patronen van flow / volume curves

Longfunctieparameters bij enkele specifieke pathologieën

Patroon van de ventilatiestoornis

Differentiëren tussen luchtwegobstructie en restrictie
Bij luchtwegobstructie is er spraken van een belemmering van de inspiratoire
en/of expiratoire volumestroom. Wat voor een individu een normale
volumestroom is hangt af van het longvolume: door kleinere longen wordt een
kleinere volumestroom gegenereerd. Een lage FEV1/FVC ratio (“forced
expiratory ratio”, FER) of FEV1/IVC ratio (Tiffeneau index), indices waarbij
sprake is van een gemiddelde volumestroom (FEV1) gedurende 1 seconde min
of meer gestandaardiseerd voor het longvolume (FVC of IVC), wordt daarom
beschouwd als het kenmerk van luchtwegobstructie.
Kenmerkend voor een restrictieve longaandoening is dat het maximaal
bereikbare longvolume te klein is. Dit betekent per definitie dat de totale
longcapaciteit te klein is. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals
intrapulmonale longzieken (bijv. longfibrose) of extrapulmonale afwijkingen
(zoals M. Bechterew of kyphoscoliose die de excursiemogelijkheden van de
borst beperken doordat de thorax te stijf is of dat de bewegelijkheid door de
wervelkolom wordt beperkt).

Obstructieve ventilatiestoornissen
Expiratoire obstructie
Expiratoire obstructie is een toestand waarbij de expiratoire luchtstroom is
afgenomen. Deze afname wordt doorgaans afgemeten aan parameters die
worden bepaald tijdens een maximale geforceerde uitademing. De meest
gebruikte parameters zijn het FEV1 en de FVC. Om uit te maken of deze
indices abnormaal verlaagd zijn, is het nodig een (arbitraire) ondergrens te
bepalen. Meestal wordt deze ondergrens gebaseerd op de verdeling van FEV1
en FVC in een “normale”, klachtenvrije, niet-rokende populatie. De ondergrens
van bijvoorbeeld het FEV1 kan dan zo worden gekozen dat een lagere waarde
bij minder dan 5% van deze “normale” populatie voorkomt. Bronchusobstructie
kan ook leiden tot een afgenomen FVC, hoewel dit lang niet altijd het geval is.
Hoe groter de long, hoe groter de diameter van alle luchtwegen, en dus hoe
groter het volume dat tijdens een geforceerde uitademing in één seconde kan
worden verplaatst. Daarom is het nuttig om het FEV1 te relateren aan het
longvolume. Dan pas kan uitgemaakt worden of de verlaging van het FEV1 een
gevolg is van een afgenomen longvolume op zich, of van een andere oorzaak
(bijvoorbeeld een abnormaal dikke bronchuswand door bronchitis).

Bij de standaard spirometrie wordt het echte longvolume (d.w.z. inclusief het
residuale volume) niet gemeten, vandaar dat wij ons behelpen met de FVC of
IVC om voor het “volume-effect” te corrigeren. De meest gebruikte maat is de
FEV1/FVC ratio, ook wel genoemd “forced expiratory ratio” (FER). Indien bij
obstructieve longaandoeningen de vitale capaciteit verlaagd is, is de stoornis in
de FVC groter dan in de IVC. Vandaar dat in zulke gevallen de FEV1/FVC ratio
(=FER) hoger is dan de Tiffeneau index (FEV1/IVC).
Inspiratoire obstructie
Inspiratoire luchtwegobstructie kan het best worden vastgesteld tijdens een
geforceerde inspiratie. De vorm van de flow-volume curve heeft dan meestal
een typisch aspect. Als geforceerd wordt ingeademd vanaf het residuale
volume (RV) neemt de inspiratoire flow aanvankelijk vrij snel toe, maar bereikt
vervolgens een plateau. Vaak neemt de flow geleidelijk af tijdens deze
plateaufase. Bij een “normale”, onbelemmerde, inademing treedt deze
plateaufase meestal niet op.

Als parameter om een belemmerde inspiratoire flow aan af te meten wordt
nogal eens het inspiratoire secondevolume (FIV1) gebruikt. De ‘normale
waarden’ voor het FIV1zijn minder goed bekend dan voor het FEV1;
aangenomen wordt dat het FIV1 groter moet zijn dan 80% van de IVC (zie
referenties).
Inspiratoire obstructie wordt vooral gezien bij afwijkingen die de extrathoracale
luchtwegen vernauwen, omdat in deze luchtwegen onderdruk ontstaat tijdens
inademing. Hierdoor ontstaat een “collapsneiging” tijdens inademing (een
inspiratoire smoorklep), die wordt versterkt als er bijvoorbeeld een tumor op de
bovenste luchtwegen drukt (bijvoorbeeld uitgaande van de schildklier). Dit
neemt niet weg dat intrathoracale ziekteprocessen soms ook inspiratoire
flowbelemmering kunnen geven (bijvoorbeeld bij sommige vormen van
bronchitis).

• Wat zien we op het spirogram bij een
COPD-pt?
1. RV ↑↑ (=> Er blijft meer lucht gevangen zitten in de longen.)
2. ERV ↑ (=> loopt ook iets schuiner / horizontaler (=> als de patiënt
uitademt verloopt dit ook trager.))
3. VC ↓ (=> het ventileerbaar volume wordt kleiner, patiënt verplaatst
kleiner volume in/uit. )
4. FEV1 ↓ & ademt trager uit (=> bij zo hard mogelijk duwen krijgt de
patiënt lucht er niet snel uit.)
5. TLC ↑↑
6. AH-frequentie ↑
7. IRV ↓
8. Niveau TV is gestegen (=> de patiënt ademt sneller en het TV
verschuift in inspiratoire richting, naar de top van de VC = shift TV )

Restrictieve ventilatiestoornissen
Maximum expiratory flow-volume curve in restrictive lung diseaseKarakteristiek
patroon van een lage FVC met naar verhouding hoge volumestroom, waardoor
een puntmutsachtig beeld ontstaat. FEV1 en FVC zijn beide sterk verminderd,
maar de FEV1/FVC verhouding is normaal of zelfs verhoogd. Het kan
aanbeveling verdienen om een bepaling van de totale longcapaciteit te
verrichten als extrathoracale oorzaken van een restrictieve aandoening
onwaarschijnlijk zijn. Bij verdenking op pathologische veranderingen in het
longparenchym heeft het zin een diffusiebepaling aan te vragen, daar de TL,CO
bij interstitiële afwijkingen gestoord is.
In de huisartsenpraktijk zijn restrictieve stoornissen zeldzaam. Bij slechts een
klein deel van de patiënten bij wie op grond van FEV1 en FVC aan een
restrictieve longaandoening wordt gedacht kan bij verwijzing naar een
ziekenhuis het vermoeden worden bevestigd door bepaling van de statische
longvolumes.

Overweeg een restrictief syndroom daarom alleen als de spirometrische
bevindingen passen bij de klinische verschijnselen van een restrictief
syndroom. Gebruik als vuistregel dat longvolumes ter bevestiging van
verdenking op een restrictieve aandoening alleen maar bepaald dienen te
worden als FEV1%FVC > 55% en FVC%pred < 85%. Deze regel heeft 96%
sensitiviteit voor een te lage TLC en 98% negatieve pvoorspellende waarden
voor het uitsluiten van restrictie (Glady).

Gemengde ventilatiestoornissen
Een gemengde stoornis betekent zowel restrictie (in de zin van ’een te kleine
long’) als luchtwegobstructie.
Om een gemengde ventilatiestoornis te diagnosticeren moet eveneens het
residueel volume (RV) gemeten worden om aldus een afgenome TLC te
bevestigen.

Diffusietest
Hier wordt het transport van zuurstof van de long naar het bloed
bepaald. Er wordt aan u gevraagd om tijdens de normale ademhaling
de longinhoud volledig uit te blazen. Daarna moet u zeer diep
inademen en de adem 10 seconden stoppen. Daarna blaast u weer
rustig alle lucht uit uw longen.

Bodybox
Met dit onderzoek meet men de weerstand van de luchtwegen en kan
men ook de longinhoud meten. De test gebeurt in een gesloten ruimte
die sterk lijkt op een telefooncel met doorzichtige wanden. Er wordt aan
u gevraagd om snel in en uit te ademen waarbij u zelf uw handen op
uw wangen plaatst en zo tegendruk geeft.
De gesloten ruimte kan bij een aantal mensen als benauwend worden
ervaren.

