
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Exercise induced airway obstruction in children: Patho-physiology and
diagnostics

Driessen, J.M.M.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Driessen, J. M. M. (2013). Exercise induced airway obstruction in children: Patho-physiology
and diagnostics. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/exercise-induced-airway-obstruction-in-children-pathophysiology-and-diagnostics(eac484fb-4224-4db0-afbd-fecccf6a11fe).html


Chapter 9

Nederlandse Samenvatting

Jean BW.indd   103 05-Feb-13   11:44:10 AM



Jean BW.indd   104 05-Feb-13   11:44:10 AM



105

Nederlandse Samenvatting

Astma is een veelvoorkomende chronische ziekte die wordt gekarakteriseerd door onsteking 

en passagère vernauwing van de luchtwegen. Inspanning, met name in koude, droge lucht, 

kan daarbij een tijdelijke vernauwing van de luchtwegen veroorzaken (EIAO). Hierdoor kan de 

sociale en de psychomotore ontwikkeling van kinderen in het gedrang komen. In dit proef-

schrift hebben we de patho-fysiologie en de diagnostiek van EIAO bij kinderen met astma 

onderzocht. Een introductie van de huidige stand van zaken is te vinden in hoofdstuk 1.

nIEUwE bEVInDIngEn In DE PAthO-FysIOlOgIE VAn 
InsPAnnIngsgEïnDUCEErDE lUChtwEgObstrUCtIE.

Zware inspanning leidt tot een acute metabole acidose, deze acidose wordt gecom-

penseerd door een fysiologische hyperventilatie. Bij aanvang van inspanning wordt de 

inademingslucht verwarmt en bevochtigd door de neus. Bij toenemende inspanning is de 

noodzakelijke ademhaling groter dan de maximale neusademhaling waardoor de ventilatie 

wordt overgenomen door mondademhaling. Hierdoor zijn de bovenste luchtwegen niet 

meer in staat om de ingeademde lucht volledig te verwarmen en te bevochtigen. Om de 

lucht toch te bevochtigen en te verwarmen worden de intra-thoracale luchtwegen betrok-

ken bij dit proces, waardoor deze luchtwegen afkoelen en uitdrogen. Deze prikkel wordt 

verantwoordelijk gehouden voor EIAO1. De osmotische hypothese stelt dat het uitdrogen 

van de luchtwegwand de prikkel is voor EIAO. Omdat uitdroging al start tijdens inspanning, 

kan EIAO optreden tijdens inspanning indien de couperende bronchodilaterende krachten 

ontoereikend zijn2. De vasculaire hypothese daarentegen stelt dat opwarming van de 

luchtwegwand na inspanning zwelling van de bronchiaalwand veroorzaakt en de prikkel 

is voor EIAO. Opwarming van de luchtwegen start zodra de, door inspanning veroorzaakte, 

hyperventilatie stopt. Luchtwegvernauwing treedt hierdoor op na inspanning3. In hoofd-

stuk 2 analyseerden wij de doorgankelijkheid van de luchtwegen tijdens een verlengde, 

submaximale inspanningstest. De doorgankelijkheid werd geanalyseerd door middel van 

flow volume curves. Bij 33 kinderen met astma zagen wij 19 gevallen van EIAO, gedefinieerd 

door een daling in de FEV1 van meer dan 15%. Twaalf van deze kinderen lieten EIAO zien 

tijdens inspanning (doorbraak EIAO), terwijl 7 EIAO lieten zien na inspanning (klassiek 

EIAO). Deze bevindingen suggereren dat een meerderheid van astmatische kinderen met 

EIAO de luchtwegvernauwing tijdens en niet na inspanning laten zien. De consequentie 

van dit onderzoek is dat bij astmatische kinderen de uitdroging en niet de afkoeling de 

drijvende kracht lijkt te zijn van EIAO. De klinische implicatie van deze bevinding is dat 

benauwdheidsklachten tijdens inspanning bij astmatische kinderen het gevolg kunnen zijn 

van EIAO. Doorbraak EIAO vermindert de sportprestatie, wat kan resulteren in een vermin-

derd zelfbeeld, slechtere kwaliteit van leven en kan schadelijk zijn voor de cardiovasculaire 

fitheid.
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In hoofdstuk 3 analyseerden wij het effect van een eenmalige hoge dosis van een inhala-

tiecorticosteroïd op de dynamiek van EIAO en het herstel daarvan. Het beschermende effect 

van een eenmalige hoge dosis van inhalatiecorticosteroïden is de laatste jaren regelmatig 

onderzocht4,5. Om EIAO te evalueren is de FEV1 gebruikelijk, de FEV1 komt overeen met de 

doorgankelijkheid van de grotere luchtwegen. Andere spirometrische waarden zoals de FEF25, 

FEF50 en de FEF75 zijn gelieerd met, respectievelijk, de grotere en de kleinere luchtwegen. De 

geforceerde oscillatie techniek (FOT) is een sensitieve en inspanningsonafhankelijke tech-

niek en kan de weerstand en de reactantie van de grotere en kleinere luchtwegen bepalen6. 

Bij 12 kinderen met astma zagen wij, direct na inspanning een vernauwing in de grotere en 

kleinere luchtwegen, gevolgd door een gestaag herstel van de grotere luchtwegen, gemeten 

met de FEV1 en de FEF25. De kleinere luchtwegen, gemeten met laagfrequente weerstands-

metingen, de FEF50 en de FEF75 lieten een trage herstel zien in vergelijking tot de grotere 

luchtwegen. Inhalatie van een eenmalige hoog dosis fluticason propionaat laat een duidelijk 

verminderde obstructie zien van de grotere luchtwegen, terwijl het effect op de kleinere 

luchtwegen minder uitgesproken was. Deze studie impliceert dat na een snelle vernauwing 

van de luchtwegen na inspanning, de kleinere luchtwegen minder snel openen dan de gro-

tere luchtwegen. Het beschermende effect van Fluticason propionaat lijkt zich voornamelijk 

te manifesteren in de grotere luchtwegen. Dit zou kunnen komen door de afwezigheid van 

receptoren of het niet bereiken van therapeutische concentraties in de kleinere luchtwegen.

Inspanning kan bij astmatische kinderen leiden tot symptomen die suggestief zijn voor bo-

venste en ook onderste luchtwegvernauwing. Inspanning is een indirecte prikkel omdat het 

luchtwegvernauwing induceert door het vrijkomen van mediatoren uit ontstekingscellen. 

Een directe prikkel voor de luchtwegen, zoals methacholine, kan zowel inspiratoire- als expi-

ratoire flow beperking veroorzaken bij astmatische kinderen en volwassenen7-9. Inspiratoire 

flow beperking na inspanning zou het gevolg kunnen zijn van een chronische ontsteking van 

de bovenste luchtwegen, een veelvoorkomende comorbiditeit van astma op de kinderleef-

tijd10. Inspanning geïnduceerde laryngeale obstructie (VCD) kan echter ook inspiratoire flow 

beperking veroorzaken en makkelijk worden miskent als EIAO11. In hoofdstuk 4 beschrijven 

we flow beperking na inspanning bij astmatische kinderen. Van de 72 kinderen lieten 53 

een beperking zien in de inspiratoire en/of expiratoire flow. Na inspanning daalde de FEV1 

gemiddeld met 17,7 ± 14,6% en de MIF50 gemiddeld met 25,4 ± 15,8%; wij zagen geen re-

latie tussen de daling in FEV1 en MIF50 (R2: 0,04; p=0,717). De maximale daling in FEV1 was 9 

minuten na inspanning en de maximale daling in MIF50 was 15 minuten na inspanning (5,9 

minuten; p<0,001, 99% CI: 2,3 – 9,5 minuten). De inspiratoire flow beperking was gerelateerd 

aan stridoreuze ademhaling, terwijl de expiratoire flow beperking was gerelateerd aan een 

piepende ademhaling. Van de kinderen met een flow beperking liet 38% (20/53) een geïso-

leerde expiratoire flow beperking, 45% (24/53) een gecombineerde flow beperking en 17% 

(9/53) een geïsoleerde inspiratoire flow beperking zien. De geobserveerde inspiratoire flow 

beperking bereikte zijn maximum ruim na het staken van inspanning en werd niet vergezeld 
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door een acuut gevoel van stikken. Hierdoor is een diagnose als VCD onwaarschijnlijk en 

is een andere oorzaak de basis van de flow beperking. Naar de patho-fysiologische basis 

van de geobserveerde inspiratoire flow beperking dient nader onderzoek te volgen. Deze 

studie laat zien dat inspanning niet alleen kan leiden tot expiratoire flow beperking maar 

ook tot inspiratoire flow beperking bij astmatische kinderen. Inspiratoire flow beperking na 

inspanning kan astma-achtige symptomen geven of in stand houden en zou de inhalatie van 

noodmedicatie kunnen compliceren.

De resultaten van deze studies laten zien dat er een balans lijkt te bestaan tussen de di-

laterende en de vernauwende krachten van de luchtwegen voor, tijdens en na inspanning. 

Activiteit van de parasympathische zenuwbanen in rust zorgen voor een subtiele contractie 

van het glad spierweefsel. Diep doorzuchten vermindert de tonus van de luchtwegwand 

door mechanische rek, en gaat de contractie van het glad spierweefsel tegen.

Aan het begin van inspanning is er een toename van de doorgankelijkheid van de lucht-

wegen. Dit wordt veroorzaakt door activering van de sympathische zenuwbanen, welke de 

contractie van het glad spierweefsel door activiteit van de para-sympathische zenuwbanen 

tegengaat. Daarnaast zorgen snelle diepe ademteugen voor een rek op de luchtwegen welke 

de tonus op de luchtwegwand verder verminderd en dilatatie van de luchtwegen versterkt. 

Vasoconstrictie van het broncho-pulmonale vaatbed door de koude lucht zou de dilatatie 

van de luchtwegen ook kunnen versterken, met name in de grotere en bovenste luchtwegen.

Geactiveerde mestcellen zorgen voor het vrijkomen van zowel luchtwegvernauwende als 

dilaterende mediatoren tijdens inspanning van astmatische kinderen. Zo zorgt prostaglan-

dine E2 voor een stabiliserend effect van de luchtwegen en de mestcellen en draagt zo bij aan 

dilatatie van de luchtwegen. Geprikkelde mestcellen laten ook histamine, prostaglandine 

D2 en leukotriënen vrij welke zorgen voor vernauwing van de luchtwegen. Als de luchtweg 

vernauwende krachten (histamine, prostaglandine D2 en leukotriënen) groter zijn dan de 

luchtweg dilaterende krachten (prostaglandine E2, rek door snelle diepe ademteugen en een 

verminderde activiteit van de parasympathische zenuwbanen) zal de doorgankelijkheid van 

de luchtwegen verminderen.

Na inspanning, als de meeste luchtweg dilaterende krachten stoppen, zijn de luchtweg 

vernauwende krachten groter en zal de doorgankelijkheid van de luchtwegen verder in 

het nauw komen. Een scherpe daling van de doorgankelijkheid van de luchtwegen treedt 

onmiddellijk na inspanning op. Congestie van de luchtwegwand, een gevolg van snelle op-

warming van de luchtwegen, bouwt zich na inspanning langzaam op en zou een inspiratoire 

flow beperking tot gevolg kunnen hebben.
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nIEUwE bEVInDIngEn In DE DIAgnOstIEk nAAr 
InsPAnnIngsgEïnDUCEErDE lUChtwEgObstrUCtIE.

De diagnose EIAO wordt uiteindelijk gesteld met een inspanningstest waarbij voor, en tot 

30 minuten na inspanning, spirometrie wordt verricht. Richtlijnen voor inspanningstesten 

vereisen een maximale luchtvochtigheid van 10 mg∙l−1 H2O en een temperatuur van ten 

hoogste 25°C. Een daling in de FEV1 van meer dan 10% wordt, in een onderzoeksopzet, 

gezien als grens voor EIAO. Spirometrische analyse van EIAO vereist herhaalde, inspannings-

afhankelijke geforceerde ademhalingsmanoeuvres welke de dynamiek van de luchtwegen 

kunnen beïnvloeden. De FOT elimineert de noodzaak van herhaalde geforceerde ademha-

lingsmanoeuvres. In hoofdstuk 5 analyseerden wij de toevoeging van FOT metingen aan 

spirometrie metingen bij de analyse van EIAO in warme en koude lucht bij 10 astmatische 

kinderen. Alle kinderen werden 2 maal getest op 2 verschillende dagen, eenmaal in koude, 

en eenmaal in warme lucht. In koude lucht daalde de FEV1 met 35,4 ± 16,2% en steeg de 

weerstand (5 Hz) met 191,1 (23,3; 261,5) %, in warme lucht daalde de FEV1 met 15.1 ± 12.1% 

en steeg de weerstand (5 Hz) met 96,2 (9,4; 146,5) %. Met alleen spirometrie zouden slechts 

6 van de 10 gevallen van EIAO zijn opgemerkt, de toevoeging van de FOT detecteerde EIAO 

in 9 van de 10 kinderen in warme lucht. Deze studie laat zien een meerwaarde zien van het 

toevoegen van FOT metingen aan spirometrie metingen wanneer men test in de wame lucht. 

Met toevoeging van de FOT zou men de respons in koude lucht evalueren bij metingen in 

de warme lucht kunnen evalueren. De koude testomstandigheden zijn vergelijkbaar met de 

standaard situatie in de Nederlandse buitenlucht.

In de dagelijkse praktijk wordt de rapportage van EIAO gebruikt om de controle van astma 

te beoordelen en het medische regime te evalueren12,13. Zelfgerapporteerde inspannings-

klachten komen echter niet goed overeen met het voorkomen van EIAO14-16. In de recente 

herziening van de wereldwijde astma richtlijnen (GINA) wordt de astma controle vragenlijst 

(ACQ) aangewezen als een adequaat middel om astma controle te beoordelen12. In hoofd-

stuk 6 evaluerden wij de relatie tussen de ACQ en het voorkomen van EIAO, omdat beide 

parameters zijn voor de controle van astma. Tweehonderd astmatische kinderen vulden een 

ACQ in en ondergingen een inspanningstest in de koude lucht. EIAO werd gedefinieerd als 

een daling in de FEV1 van 15%. Controle van astma gemeten met de ACQ werd gedefinieerd 

als goed bij een score van minder dan 0,75 en slecht bij een score van 1,50 of meer17,18. De 

positief voorspellende waarde van de ACQ voor EIAO was 51% en de negatief voorspellende 

waarde van de ACQ voor EIAO was 59%. Jongens rapporteerden vaker dan meisjes een goed 

gecontroleerd astma hoewel er evenveel EIAO voorkwam (p=0,12). De ACQ bleek niet in staat 

om eenduidige informatie te leveren over de het voorkomen en de ernst van EIAO. Opval-

lend was dat 41% van de kinderen met een goed gecontroleerd astma volgens de ACQ toch 

EIAO lieten zien. Deze bevindingen impliceren dat beide meetmethoden om de controle van 

astma te beoordelen niet gelijk zijn. De ACQ is geen harde maat voor de controle van astma 

Jean BW.indd   108 05-Feb-13   11:44:10 AM



109

Nederlandse Samenvatting

in de dagelijkse praktijk, en kinderartsen dienen de ACQ te zien als een hulpmiddel dat extra 

informatie kan geven.

In hoofdstuk 7 hebben wij de voorspellende waarde van antrhopometrische, spiro-

metrische en oscillometrische metingen ten opzicht van EIAO geanalyseerd. Bij kinderen 

met astma is een hoge body mass index (BMI) geassocieerd met inspanningsgeïnduceerd 

hoesten, piepen en bronchiale hyperreactiviteit voor methacholine19. Obese kinderen zon-

der astma hebben een verhoogd risico op EIAO terwijl kinderen met een relatief lage BMI 

daarvoor een verlaagd risico hebben20,21. Hoewel een normale longfunctie EIAO niet uitsluit, 

is een obstructie flow volume voor inspanning geassocieerd met het voorkomen van EIAO22. 

De voorspellende waarde van FOT metingen voor EIAO is niet bekend. De BMI score, gecor-

rigeerd voor leeftijd en geslacht, alsook de MEF50 (% van voorspeld) voor inspanning bleken 

voorspellers te zijn voor EIAO bij kinderen met astma met respectievelijke odds ratios van 2,7 

(p<0,01; CI:1,4-5,1) en 0,96 (p=0,02; CI: 0,93-0,99). Wij zagen geen relatie tussen de FEV1 of 

FOT metingen voor inspanning en het voorkomen van EIAO.

Deze studie laat zien dat de MEF50 voor inspanning een onafhankelijke voorspeller is voor 

het voorkomen van EIAO, wat het belang onderstreept van het nauwkeurig analyseren 

van de flow volume curve. Daarnaast lieten wij zien date er een sterke relatie is tussen de 

BMI en EIAO bij kinderen met mild tot matig astma over het gehele bereik van BMI’s. Deze 

observatie biedt de arts extra hulpmiddelen om EIAO te verminderen en de astma controle 

te verbeteren.

COnClUsIEs

1. De osmolaire veranderingen in de mucosa van de luchtwegen en niet de opwarming van 

de luchtwegen na inspanning is de belangrijkste prikkel voor inspanningsgeïnduceerde 

luchtwegvernauwing bij astmatische kinderen.

2. Kinderen met astma kunnen tijdens inspanning, soms heftige luchtwegvernauwing laten 

zien.

3. Kinderartsen moeten de ACQ zien als een hulpmiddel en niet als harde maat voor de 

controle van astma bij kinderen.

4. Zowel de grotere als de kleinere luchtwegen dragen bij aan inspanningsgeïnduceerde 

luchtwegvernauwing.

5. Na inspanningsgeïnduceerde luchtwegvernauwing verbetert de doorgankelijkheid van 

grotere luchtwegen sneller dan die van kleinere luchtwegen.

6. Een eenmalige hoge dosis fluticasone propionaat verminderd inspanningsgeïnduceerde 

luchtwegvernauwing en bereikt dit effect voornamelijk in de grotere luchtwegen.
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7. Bij kinderen met astma kan inspanning aanleiding geven tot zowel inspiratoire als expi-

ratoire flow belemmering. Inspiratoire flow belemmering piekt later na inspanning en is 

niet gerelateerd aan expiratoire flow belemmering.

8. De geforceerde oscillatie techniek kan een hulpmiddel zijn om in warme lucht de pulmo-

nale respons op inspanning in koude lucht te evalueren.

9. Een lage MEF50 en een hoge BMI zijn onafhankelijke voorspellers voor inspanningsgeïn-

duceerde luchtwegvernauwing bij astmatische kinderen.
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