Werkingsmechanisme

Het respiratoir
systeem
Ademhalen gaat meestal vanzelf, waar we dan ook weinig bij stilstaan. De ademhaling is
een belangrijke indicator om een algemene indruk te krijgen van de vitaliteit van een patiënt.
Dagelijks worden bij elke patiënt de ademhalingsfrequentie en saturatie gemeten, naast de
andere parameters zoals de bloeddruk en de hartfrequentie. Maar hoe gaat het ademhalen nu
eigenlijk in zijn werk, welke processen spelen zich in het lichaam af bij een ademhaling, en wat
is de functie van het respiratoir systeem?
ELLEN VAN BEIJSTERVELD, basisarts, arts-assistent Spoedeisende Hulp, Zuwe hofpoort, Woerden
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LEERDOELEN
Na het lezen van dit artikel weet/kunt u:
• hoe het respiratoir systeem functioneert;
• anatomie van het luchtwegsysteem beschrijven;
• hoe de ademhaling gereguleerd wordt;
• wat de gevolgen en symptomen van zuur-baseverstoringen zijn.
TREFWOORDEN
anatomie luchtwegsysteem, ademhalingscentrum, respiratoire
acidose, respiratoire alkalose
1 STUDIEPUNT

D

e belangrijkste functie van het respiratoir
systeem is de gasuitwisseling, waarbij lucht
het lichaam in komt door middel van inhalatie,
waarna de lucht door het respiratoire systeem gaat en
zuurstof uitwisselt voor koolstofdioxide, dat weer wordt
uitgeademd (expiratie).1
Het respiratoir systeem bestaat uit verschillende
onderdelen. Allereerst zijn er de bovenste luchtwegen
(de neus, mond, farynx en larynx), die zorgen voor de
luchtflow naar de longen toe. De bovenste luchtwegen
zorgen voor opwarmen, bevochtigen, en filteren van
de lucht. Op deze manier beschermen ze de lagere
luchtwegen tegen vreemd materiaal.1
De lagere luchtwegen beginnen bij de trachea. De
trachea sluit aan op de larynx ter hoogte van de
zesde cervicale wervel en eindigt ter hoogte van de
angulus sterni. Hier vertakt de trachea zich in de twee
hoofdbronchi; inwendig is er een scherpe hoek, de
carina, zichtbaar. De rechter hoofdbronchus is een
brede korte bronchus en verloopt in een hoek van
45 graden. De linker hoofdbronchus is wat langer en
verloopt in een minder scherpe hoek. Een vreemd
voorwerp schiet daarom gemakkelijker in de rechter

hoofdbronchus. In de hilus pulmonis vertakken
de bronchiën snel. Dit herhaalt zich ongeveer tien
keer, totdat er bronchiolen ontstaan. Uiteindelijk
vertakken de bronchiolen zich tot de bronchiolus
terminalis. Elke terminale bronchiole vertakt zich in
twee of meer respiratoire bronchiolen. Respiratoire
bronchiolen hebben in hun wanden alveoli waar de
gaswisseling plaatsvindt. De respiratoire bronchiolen
worden alveolaire ducti, wanneer de wand volledig
wordt vervangen door openingen naar de alveoli. De
alveolaire ducti staan in verbinding met de sacculi
alveolares. Deze zijn op hun beurt omgeven door
reticuline- en elastische vezels, die passief meegeven
met de ademhalingsbeweging.1,2
De long bevat miljoenen alveoli, longblaasjes. Alveoli
zijn dunwandige blaasjes die de long zijn sponsachtige
uiterlijk geven. Samen hebben ze een oppervlakte
van ongeveer 75 m2. Dit oppervlakte vormt een dunne
scheidingswand tussen lucht en bloed zodat de gassen
(zuurstof en koolstofdioxide) gemakkelijk kunnen
worden uitgewisseld. Elke wand ligt tussen twee
naburige alveoli, als een septum. Deze wand bestaat uit
twee lagen dun plaatepitheel, waartussen haarvaten,
elastische en reticulinevezels liggen. De barrière tussen
de lucht en het bloed bestaat uit drie componenten:
de alveolaire cel, het dunne endotheel en hun basale
membranen. Het haarvatennetwerk omringt de alveoli.
Over de wand van de alveoli ligt surfactant. Surfactant
is een lipoproteïne, dat zich verspreidt over de wand
van de alveoli. Het surfactant zorgt ervoor dat de
oppervlaktespanning van de alveolaire wand wordt
verlaagd. Dat maakt het voor de alveoli gemakkelijker
om uit te zetten (wat zorgt voor verlaging van de
ademarbeid) en het surfactant voorkomt dat de alveoli
in elkaar klappen. 1
De gasinhoud van de alveoli is ongeveer drie liter. Het
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kan als een reservoir van lucht worden beschouwd,
waaraan door het bloed in de longcapillairen continu
zuurstof onttrokken wordt en waaraan CO2 wordt
toegevoegd.1
Het transport van zuurstof (O2) en koolstofdioxide
(CO2) tussen bloed en lucht vindt plaats door middel
van diffusie. Diffusie is een passief proces waarbij gas
zich verplaatst onder invloed van een drukverschil.
Het gas verplaatst zich van een gebied met een
hoge partiële druk van het betreffende gas naar een
gebied met een lagere partiële druk van dit gas. Het
transport van gassen door middel van diffusie is recht
evenredig met het oppervlak waarover de gassen
diffunderen en omgekeerd evenredig met de dikte
van de scheidingswand. De scheidingswand tussen
gas en bloed in de long heeft een groot oppervlak
met een dunne wand, wat het transport van de
ademhalingsgassen vergemakkelijkt.1
De zuurstof die alveoli binnenkomt, diffundeert direct
door het membraan van de erytrocyten en wordt
gebonden aan hemoglobine. Bij een optimale binding
is hemoglobine volledig verzadigd; er wordt dan
gesproken van 100% verzadiging, oftewel de saturatie is
100%.1,2

NORMAALWAARDEN VAN DE ADEMHALING
ademhalingsfrequentie volwassene: 12-18 keer per
minuut
zuurstofsaturatie: 95-100%
pH: 7,35-7,45
pCO2: 35-48 mmHg
pO2: 75-100 mmHg
HCO3: 22-26 mmol/l

REGULATIE VAN DE ADEMHALING
In de hersenstam (de medulla) is het
ademhalingsregelcentrum gelegen. Dit centrum krijgt
informatie over de concentratie CO2, O2, en de pH van
het arteriële bloed. Deze informatie wordt gemeten
en doorgegeven door chemosensoren, gelegen in de
hersenstam, de aortaboog en in beide carotiden.2
De centrale chemosensoren, gelegen in de hersenstam,
reageren op een verandering van de concentratie CO2
en de pH van de liquor. De perifere receptoren, gelegen
in de aortaboog en beide carotiden zijn gevoelig voor
de CO2-concentratie en pH van het bloed. Daarnaast
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AFWIJKENDE ADEMPATRONEN
•	cheyne-stokesademhaling: de ademhaling is
afwisselend van diepte en snelheid, tevens zijn
er periodes met apneus. Dit type ademhaling kan
ontstaan in de stervensfase, bij ernstig hartfalen, bij
hersenoedeem of bij een drugsoverdosis
•	kussmaulademhaling: een zeer diepe
gelijkmatige ademhaling en een toegenomen
ademhalingsfrequentie (meer dan 20 keer per
minuut), dit type ademhaling kan voorkomen bij
patiënten met een acidose; bijvoorbeeld bij een
hyperglykemie
•	gasping: dit ontstaat bij een ernstige vorm van
dyspneu, de patiënt hapt naar adem, mond gaat open
en de halsspieren (hulpademhalingsspieren) trekken
samen
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reageren deze receptoren als de zuurstofspanning (pO2)
in het bloed sterk gedaald is.2
Onder normale omstandigheden wordt de ademhaling
vrijwel uitsluitend gereguleerd door de centrale
sensoren. Stijging van de pCO2 of daling van de pH

prikkelt het ademcentrum, met als gevolg dat de
ademfrequentie verhoogd wordt. Normaal gesproken
ligt de pH tussen de 7,35 en 7,45, de pCO2 tussen de
35 en 48 mmHg en de pO2 tussen de 75 en 100. Onder
bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld hoog in
de bergen of bij ernstige ademhalingsproblemen
kan de pO2 in het bloed zo sterk dalen dat de
perifere sensoren de ademhalingsfrequentie gaan
bepalen. De zuurstofprikkel wint het dan van de
koolstofdioxideconcentratie en de pH-waarde.
Chemoreceptoren in de hersenstam kunnen zich
aanpassen aan langdurig afwijkende waarden van het
bloed, wat bijvoorbeeld het geval is bij longemfyseem.
De langdurig afwijkende waarden in het bloed worden
als normaal beschouwd. De enige ademprikkel is
dan de pO2, die wordt gemeten door de perifere
chemoreceptoren.2,3
De prikkels die het ademcentrum afgeeft worden
voortgeleid via de intercostale zenuwen, die de
buitenste tussenribspieren aansturen. De prikkels
worden ook voortgeleid via de nervus phrenicus die via
het ruggenmerg, door de borstholte naar het middenrif
loopt en dit aanstuurt. De ademhalingsspieren worden
ook onafhankelijk van het ademcentrum aangestuurd
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vanuit de hersenschors, zodat iemand op elk moment
zelf willekeurig de ademhalingsbewegingen kan
beïnvloeden: dat geldt zowel voor het opvoeren van het
ademhalingsritme als voor het inhouden van de adem.
Dit is van belang voor het reguleren van de ademstroom
tijdens het spreken, zingen of het bespelen van een
muziekinstrument.2

Symptomen van een acidose zijn dyspneu en
tachypneu bij inspanning en bij langer bestaande
acidose ook dyspneu en tachypneu in rust.
Neurologische symptomen komen vooral voor bij acute
respiratoire acidose en zijn gerelateerd aan een pHdaling in het brein. De behandeling is gericht op het
verbeteren van de ventilatie.1

RESPIRATOIR VEROORZAAKTE ZUURBASEVERSTORINGEN

Respiratoire alkalose

pH is afgeleid van het Latijnse potentia hydrogenii en
betekent ‘werkzaamheid van de waterstof’. Het is
een maat voor de concentratie van waterstofionen
in oplossingen en geeft aan hoe zuur of basisch
iets is. Hoe hoger de concentratie waterstofionen is,
hoe zuurder de oplossing. Oplossingen met lagere
hoeveelheden waterstofionen zijn basisch (alkalisch).
De mate van zuur-base wordt weergegeven op een pHschaal van 1 tot 14. Hierbij staat 1 voor zéér zuur en 14
voor zéér basisch (alkalisch). De neutrale pH-waarde is
7. Kleine schommelingen in de pH-waarde kunnen al
grote veranderingen van het metabolisme in de cellen
tot gevolg hebben en storingen veroorzaken. De pHwaarden wordt als normaal beschouwd tussen de 7,35
en de 7,45. Komt de pH-waarde onder de 7,35 dan is er
sprake van een acidose. Indien de pH boven de 7,45
komt, is er sprake van een alkalose. Voor de regulering
van de pH zijn met name het waterstofcarbonaat
buffersysteem, de ademhaling en de nierfunctie van
belang. Een verstoring in het zuur-base-evenwicht
kan zowel een respiratoire als een metabole oorzaak
hebben.1,3

Bij respiratoire alkalose daalt de pCO2 in het
bloed. Dit ontstaat door hyperventilatie. Primaire
hyperventilatie ontstaat door een hypoxie of door een
anemie. Dit kan ontstaan door een pneumonie, door
longembolieën, hartfalen, hypotensie of door verblijf
op grote hoogte. Hyperventilatie kan ook ontstaan
door directe stimulatie van het ademhalingscentrum
bij bijvoorbeeld pijn of angst, maar ook bij een CVA of
sepsis.1,3
Bij bloedgasanalyse wordt een hoog pH met een lage
pCO2 gezien. Compensatoir is er een daling van het
bicarbonaat zichtbaar.
Symptomen van respiratoire alkalose komen voort uit
verhoogde prikkelbaarheid van de centrale en perifere
zenuwen, wat zich uit in een licht gevoel in het hoofd,
veranderd bewustzijn, krampen en parathesieën. Bij
ernstig zieke mensen kunnen er ook ventriculaire en
extraventriculaire ritmestoornissen optreden.1

Respiratoire acidose
Bij respiratoire acidose vindt er een daling van de
bloed pH plaats door opstapeling van koolstofdioxide
en koolzuur in het lichaam. Dit wordt veroorzaakt
door een verminderde gasuitwisseling in de longen. Er
wordt onderscheid gemaakt naar acute en chronische
respiratoire acidose. Acute respiratoire acidose kan
onder andere ontstaan door een ernstige astmaaanval, door acuut longoedeem of door een remming
van het ademhalingscentrum als gevolg van enkele
geneesmiddelen, zoals opioïden of een slaapmiddel.
Chronische respiratoire acidose wordt veroorzaakt
door chronische longziekten, ernstige obesitas en
door progressief verlopende spierziekten. Bij acute
respiratoire acidose zijn de pH-waarden vaak laag,
doordat de nierfunctie nog niet is aangepast. Bij
langer bestaande respiratoire acidose zullen de
nieren bicarbonaat vasthouden, zodat de pH-daling
gecompenseerd wordt. Er is dan sprake van een
metabool gecompenseerde respiratoire acidose.1,3
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