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Nederlandse samenvatting 
Functionele Stoornissen van het Menselijk Diafragma 

 

Het diafragma (middenrif) is de belangrijkste ademhalingsspier. Een 
stoornis in de functie van het diafragma heeft dan ook belangrijke gevolgen 
voor de ademhaling. De meeste van deze stoornissen, zoals herniaties of 
verlammingen, zijn door een operatie te corrigeren, echter het stellen van de 
juiste diagnose en uitvoeren van de juiste behandeling vergt een grondige 
kennis van de structuur en functie van het diafragma. 
Het doel van dit proefschrift was het bestuderen van functionele stoornissen 
van het menselijk diafragma en tevens de behandeling van patiënten met 
een functiestoornis van het linker of rechter diafragma, met name 
eventratie en paralyse. 
In het eerste deel (hoofstuk2) beschrijven we het diafragma zelf. Om de 
verschillende stoornissen in de functie van het diafragma te begrijpen, 
beschrijven we de embryologie, anatomie en fysiologie, maar ook de 
beoordeling van zijn functie en de mogelijkheden voor afbeeldend onderzoek.  
In hoofdstuk 3 zijn de verschillende functionele stoornissen van het 
middenrif beschreven. Hoogstand van het diafragma is vaak het gevolg van 
eventratie of een verworven paralyse. Alhoewel deze twee afwijkingen in 
feite twee verschillende entiteiten zijn worden ze hier tezamen besproken 
omdat de symptomatologie en de behandeling hetzelfde zijn. Dit hoofdstuk 
geeft ook argumenten waarom eventratie en paralyse zelfs verschillende 
stadia in het zelfde proces zouden kunnen zijn. De klinische presentatie van 
diafragma dysfunctie is variabel en hangt af van de ernst van paralyse, of er 
sprake is van bijkomende longziekte en daarnaast of er sprake is van een 
unilaterale of bilaterale paralyse van het diafragma. Bij patiënten met een  
unilaterale paralyse zijn de helft van alle patiënten asymptomatisch en 
wordt vaak de diagnose gesteld tijdens analyse van een andere ziekte, 
waarbij afbeeldend onderzoek van de thorax per toeval een hoogstand van 
het diafragma laat zien. De symptomatische patiënt heeft wel vaak een 
verminderde inspanningstolerantie en dyspnoe in liggende positie, 
orthopnea genoemd. Bij alle patiënten kan de dyspnoe verklaard worden 
door verminderde ventilatie en eventueel door compressie van de long door 
het hoogstaande diafragma hetgeen kan leiden tot atelectase van de long en 
shunting. 
Longfunctietesten zijn zinvol, de spirometrie zal zowel zittend als liggend 
uitgevoerd moeten worden. Echter, longfunctietesten correleren niet altijd 
met de ernst van dyspnoe en de rol van bijkomende longziekten moet 
worden overwogen. Om de juiste diagnose te kunnen stellen kunnen 
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verschillende methoden van afbeeldend onderzoek moeten worden 
uitgevoerd, zoals doorlichting, een thoraxfoto, echografie, CT scanning en 
MR-imaging De dynamische MRI lijkt mogelijk het meest adequate 
onderzoek, met name in combinatie met het laten inspannen van de patiënt 
middels de zo genoemde  “vasalva manoeuvre”. Bij enkele patiënten kan op 
deze wijze cardiale compressie worden aangetoond. Dit verklaart een deel 
van de symptomatologie, maar verandert niet het behandelplan.  
In symptomatische patiënten met een unilaterale diafragma afwijking kan 
een chirurgische behandeling geïndiceerd zijn: Na operatief reven van het 
uitgerekte diafragma kan een wezenlijke en duurzame verbetering worden 
verwacht. Expectatief beleid is echter geboden bij recent opgetreden 
paralyse omdat spontaan herstel van een letsel van de nervus frenicus 
mogelijk is. Tevens is terughoudendheid geadviseerd bij bilaterale 
pathologie omdat de verbeteringen in het klachtenpatroon beperkt kunnen 
zijn en de risico’s op complicaties groot.  
De verschillende beschreven chirurgische technieken geven in ervaren 
handen een goed resultaat. Minimaal invasieve technieken voor het reven 
van het diafragma zijn heden ten dagen een goed alternatief voor de 
klassieke methode, een open thoracotomie.  Er is een trend aanwezig om 
steeds minder invasief te werken, echter omdat de ziekte weinig voorkomt 
zijn gerandomiseerde onderzoeken die de verschillende technieken met 
elkaar vergelijken nog niet uitgevoerd. De minimaal invasieve 
laparoscopische benadering lijkt op dit moment een veel belovende techniek. 
In hoofdstuk 4 beschrijven we symptomatische patiënten met unilaterale 
diafragma paralyse. Vaak wordt het diafragma gereefd ter voorkomen van 
de paradoxale bewegingen tijdens de ademhaling. Deze traditionele 
benadering zorgt voor het verminderen van klachten van dyspnoe bij veel 
patiënten. Echter het exacte mechanisme voor deze verbetering van dyspnoe 
klachten is nog niet goed verklaard. De longfunctietesten verbeteren na de 
procedure, maar vaak vallen de spirometrie en de statische longvolumia 
zowel pre- en postoperatief na diafragma plicatie binnen de normaal 
waarden en  de vermindering in dyspnoe bij de patiënten wordt hierdoor 
dan ook niet volledig verklaard.  
Verder blijft het onbekend of de symptomatische vermindering van 
symptomen zich ook in een verbetering van inspanningstolerantie vertaalt. 
Cardiopulmonale inspanningstesten geven wellicht een extra inzicht om de 
mechanismen te ontrafelen die ten grondslag liggen aan 
inspanningsgerelateerde dyspnoe, aangezien deze test toelaat om de 
gevolgen van chirurgie op de ventilatoire-, circulatoire- en 
gasuitwisselingsparameters bij inspanning te bestuderen. 
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Om deze reden voerden wij cardiopulmonale inspanningstesten uit in een 
groep patiënten met hemidiafragma paralyse voor en na plicatie van het 
diafragma. 
In deze groep patiënten nam het cardiale slagvolume toe en nam de 
ademhalingsfrequentie af. Ondanks deze verbetering bleef de maximale 
inspanningscapaciteit  onveranderd.  
Aangezien onze studie suggereert dat de verhoging van het slagvolume en 
de daling van de ademhalingsfrequentie de meest logische verklaring is voor 
de vermindering van symptomen bij patiënten, zou het bepalen van het 
preoperatieve slagvolume bij inspanning kunnen helpen om patiënten te 
selecteren die wel of niet voordeel zouden kunnen hebben van een 
operatieve behandeling middels het reven van het diafragma. 
Hoofdstuk 5 beschrijft het laparoscopisch reven van het paralytische, 
unilaterale diafragma middels een gemodificeerde techniek. We beschrijven 
onze ervaringen met deze techniek bij zeven patiënten. Het grote voordeel 
van de laparoscopische benadering zijn onder andere de minimale 
pijnklachten postoperatief en vlot ontslag uit het ziekenhuis. De pre-
operatieve klachten van inspannings- en houdingsafhankelijke dyspnoe 
waren verminderd na de operatie. 
Wij beschrijven in dit hoofdstuk onze gemodificeerde techniek van de 
laparoscopische diafragma plicatie bij patiënten met een unilaterale 
diafragma paralyse. Deze techniek is een goed chirurgisch alternatief ter 
behandeling van diafragma paralyse ten gevolge van nervus frenicus 
paralyse en zou in principe bij alle patiënten overwogen moeten worden. 
De VATS-techniek (video assisted thoracoscopic surgery) werd toegepast ter 
evaluatie van het gepliceerde diafragma, intrathoracaal. Wij gebruiken nu 
deze techniek als standaard behandeling voor onze patiënten met 
unilaterale diafragma paralyse. 
In hoofdstuk 6 zullen we ingaan op een zeldzame langetermijncomplicatie 
na pneumonectomie of bilobectomie; shunting door een patent foramen 
ovale(PFO). Er worden drie patiënten beschreven met een rechts-links-
shunt door een PFO na een longresectie.  
Een pneumonectomie is een ingrijpende procedure die frequent 
postoperatieve complicaties met zich mee brengt, zoals een empyeem, 
bronchopleurale fistel, ritmestoornissen of respiratoire insufficiëntie. 
Bovendien kunnen naast deze postoperatieve complicaties ook op langere 
termijn veranderingen optreden.  
Na een pneumonectomie ontstaan er anatomische aanpassingen waarbij de 
intrathoracale structuren zich repositioneren. De gebruikelijke 
veranderingen die we zien zijn een hoogstand van het diafragma, zeker na 
doornemen van de nervus frenicus, mediastinale verplaatsing, verkleinde 
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intercostale ruimtes en het vullen van de postpneumonectomieholte met 
vloeistof. 
Minder vaak leiden deze veranderingen tot invaliderende complicaties.  
Bij de in dit hoofdstuk beschreven patiënten was er sprake van compressie 
van het rechter ventrikel door een hoogstaand rechter diafragma, met als 
gevolg een uitstroombeperking van het rechter atrium, hetgeen de oorzaak 
was van een shunt door het PFO, met dyspnoe als resultaat. Er was geen 
sprake van pulmonale hypertensie. Door onbekendheid met deze complicatie 
wordt de diagnose meestal niet of laat gesteld.  
De dyspnoe bij deze patiënten werd effectief verholpen door het reven van 
het rechter diafragma. Het naar opzij geduwde hart draaide terug op de 
vaatsteel, waardoor het foramen ovale zich weer kon sluiten. 
In hoofdstuk 7 kijken we naar diafragmafunctie na contractiele 
inactiviteit van het diafragma tijdens een thoracale operatie. De 
postoperatieve pulmonale complicaties hebben een belangrijke invloed op de 
morbiditeit van patiënten die bovenbuiks-, thoracale- en hartchirurgie 
ondergaan. De pathofysiologie van deze complicaties omvat de ontwikkeling 
van postoperatieve inspiratoire spierzwakte. De aard van de postoperatieve 
inspiratoire spierzwakte  is nog onbekend. In dit hoofdstuk onderzoeken we 
het effect van chirurgie op de functie van het diafragma, de belangrijkste 
inspiratoire spier. 
Bij zes patiënten werden tijdens een longoperatie middels een thoracotomie 
achtereenvolgens biopten genomen vanuit het diafragma en uit de musculus 
latissimus dorsi, een niet-respiratoire spier. De biopten werden genomen 
zodra het diafragma a vue kwam (t0) en biopten werden eveneens genomen 
na twee uur opereren (t2). De contractiele werking van 
gedemembraniseerde spiervezels,  de vezelmorfologie en de markers voor 
proteolyse werden bepaald. Bij alle patiënten was het krachtgenererend 
vermogen van de diafragma spiervezels op t2 significant afgenomen in 
vergelijking met die van t0, met een meer uitgesproken krachtsverlies in 
type 2 spiervezels in vergelijking met type 1 spiervezels. We concludeerde 
dat zwakte van het diafragma niet een onderdeel was van een 
gegeneraliseerde spierzwakte aangezien de contractiele werking van 
musculus latissimus dorsi vezels intact was gebleven na 2 uur opereren. De 
vezelgrootte en de myofibrillaire structuur waren onveranderd na 2 uur ten 
opzichte van de biopten genomen op t0. Wel was myosine heavy chain type 2 
significant afgenomen op t2 en waren MuRF-1 mRNA en de 
eiwitconcentraties toegenomen op t2. 
We concluderen dat na slechts 2 uur thoracale chirurgie reeds evidente en 
selectieve diafragma spiervezel zwakte wordt gevonden en dat deze 
selectieve spiervezelzwakte van de diafragmaspier zou kunnen bijdragen 
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aan de ontwikkeling van postoperatieve pulmonale complicaties. 
In hoofdstuk 8 onderzoeken we het genexpressie profiel van het diafragma 
na contractiele inactiviteit tijdens thoracale chirurgie. 
In het vorige hoofdstuk hebben we aangetoond dat er duidelijke spiervezel 
zwakte optreedt in het diafragma tijdens thoracale chirurgie, terwijl dit 
fenomeen niet aanwezig is in de niet-respiratoire spier, de musculus 
latissimus dorsi. Om het moleculaire proces dat aan de ontwikkeling van 
diafragma spiervezel zwakte ten grondslag ligt te ontrafelen, hebben we de 
veranderingen in het genexpressie profiel geanalyseerd. De globale 
verschillen in genexpressie in de diafragma biopten werden geanalyseerd 
middels microarray analyses. 
In deze studie werden 346 verschillende genexpressie transcripties 
gevonden in het diafragma op t2 ten opzichte van t0. Proces analyse toonde 
aan dat genen geassocieerd met inflammatie (83 genen) en celdood (118 
genen) significant overexpressie vertoonde na twee uur. Van die 346 
verschillende genexpressies in het diafragma op t2, waren er 258 ook 
verschillend in de musculus latissimus dorsi met de richting van 
verandering die identiek voor alle verschillende genexpressies is. Daarnaast 
was er ook een exclusieve upregulatie van negatieve regulatoren van 
celdood in de latissimus dorsi. 
Twee uur thoracale chirurgie resulteert in snelle en grondige veranderingen 
in expressie van de genen van inflammatoire respons en apoptose in het 
diafragma. 
De apoptotische respons was meer uitgesproken in het diafragma ten 
opzichte van de latissimus dorsi. Deze bevindingen suggereren dat de 
ontwikkeling van selectieve diafragma spiervezel zwakte in deze patiënten 
mogelijk gerelateerd is aan een sterke apoptotische respons. De acute 
mediatoren van het apoptotische systeem worden snel geactiveerd tijdens 
thoracale chirurgie, en mechanische ventilatie van langere duur is mogelijk 
nodig om de activatie van dit systeem weer te doen afnemen. 
In hoofdstuk 9 bestuderen we de functie en structuur van diafragma 
spiervezels bij patiënten met een paralytisch diafragma. Recente studies 
stellen dat mechanische inactiviteit van het humaan diafragma tijdens 
mechanische beademing op korte termijn atrofie en spierzwakte van het 
diafragma veroorzaakt. Echter is er geen sluitend bewijs dat diafragma 
zwakte een direct gevolg is van mechanische inactiviteit. Om het effect te 
bestuderen van hemidiafragma verlamming op de vezelfunctie en structuur 
van de diafragmaspier bij mensen, werden biopten genomen bij acht 
patiënten met paralyse van het diafragma. 
Alle acht patiënten hadden een unilaterale paralyse van bekende duur, 
veroorzaakt door het doornemen van de nervus frenicus bij de resectie van 
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een longtumor. Ook werden er biopten genomen bij drie controle patiënten 
met een goed werkend diafragma.  
De contractiele werking van gedemembraniseerde spiervezels werden 
bepaald, evenals de vezelultrastructuur en morfologie. Tenslotte werd de 
expressie van de E3 ligases en de proteasoom activiteit bepaald ter 
evaluatie van het zogehete ubiquitine-proteasoom systeem.  
Zowel het krachtgenererende vermogen als de myofibrillaire ultrastructuur 
van diafragma spiervezels werd gespaard in de eerste acht weken van 
paralyse. Het oppervlak van de  dwarsdoorsnede van de trage spiervezels 
was afgenomen na reeds twee weken van paralyse terwijl de snelle 
spiervezels acht weken intact bleven.  De expressie van de E3 enzymen 
MAFbx en MURF-1 en de proteasoom activiteit was niet significant  
verhoogd in de diafragma spiervezels bij paralyse, zelfs niet na een duur van 
72 en 88 weken paralyse terwijl op dat moment evidente atrofie van zowel 
de trage als de snelle diafragmaspiervezels was opgetreden. We concluderen 
dat diafragma spiervezel atrofie en zwakte ten gevolge van diafragma 
paralyse zich traag ontwikkeld en maanden duurt voordat het zich 
manifesteert. Dit zou kunnen erop wijzen dat het menselijke diafragma 
bestand is tegen contractiele inactiviteit en dat de aard van deze 
bescherming in de passieve cyclische rek zou kunnen liggen die toe is te 
schrijven aan de intermitterende contracties van het normaal 
functionerende contralaterale hemidiafragma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


