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CHAPTER 14 

SUMMARY 

L&nds&r et al. described thc technique of forced pseudo-random noise oscilJatiomls 
to measure simultaneously the impedance of the respiratory systern at various fre- 
quenclles. Originally, a pseudo-random noise signd conraining all the harmonics 
of 2 Hz  up to 30 Hz was used. The frequency specrrurnr was extended by LArzds$a. 
et al. and in our studies a pseudo-random noise pressure signal containing all the. 
harmonics of 4 u p  to 52 Hz in steps of 4 Hz is applied to the mouth. 
T o  analyse the frequency dependent bel-laviour of the respiratory sjrstern, dif- 
ferent modeks were described, reviewed in chapter 2 .  T o  evaluate rhc parilitionrng 
ah airway resistance and lnertance along the bronchial tree, calculations were per- 
formed using the symmetrical model of the bronchial tree, described by Weibel. 
According to this model, it can be dcmoristratcd that 90 % cai total resistance 
value is reached at the 12th bronchial generation and that 90 % of total inertance 
is reached at the 4th generation, when a laminar flow pattcrn is supposed in the 
airways. 
The technique of forced oscillomecry is described in chapter 3. Results of im- 
pedance measurements of the respiratory system by the forced pseudo-random 
noise oscillation technique are analyzed. Frequency dependence, a decrease of 
resistancc significant or exceeding corrvcntional limits of the nornzal range with 
increasing frequency, was described by many authors in COPD patienrs. The in- 
fluence of peripheral resistance, airway and lung compliance on the frequency 
dependence of the impedance are simulated using the anode1 of Leuven. Agc and 
lung volume are reviewed as factors, contributing to the frequency depenc!ent 
behaviour of rhe respiratory system. 
The impedance of the cheeks and upper airways forms a special prohlelai, wlhcn, 
as in our studies, input impedance is detern~ined. The term input  indicates t h a ~  
flow ancl pressure are measured at the same place. 13uhlished data nn tlic in- 
fluence of upper airways on the impedance of the respiratory sys~en-1 arc 
reviewed. 
Measurements of the resistance and reactance of the respiratory system becwccn 
4 and 52 Hz in 20 healthy subjlects and in 9 patients with severe chronic airway 
obstruction are described in chapter 4. In normal subjects, rcsistance values in- 
crease at higher frequencies. As compared to the results in rycsrmal subjects, 
resistance values are much higher in COPD patients and decrease with irequell- 
cy. Reactance values are rnore negative in COPD patients, resulting in an in- 
crease of resonant frequency. Using matrix network topography, these findings 
are analyzed in a modified Mead's model! incorporating the compressibility of 
alveolar gas. The changes observed in the COPD patients can be simulated by 



an fincrease of peripheral resistance. By adding gas compliance in the rnodel 
calculations, sesistancc and reactance values decrease slightly. 
En chapter 5 ,  the forced pseudo-random noise oscillation technique is compared 
with maximal forced expiratory splrornetry in 1640 patients. Resonant frequency 
and frequency dependence of resistance correlate well wirh selected parameters 
of the forced expiratory flow-volume curve: the best correlation is found between 
resonant frequency and FEV,.  No correlation between average resisrance and 
spilrometric parameters reachs a stati~tically significant level. Ht is discussed that 
each method has its own characrerisrics and limitations. 
Chapter 6, 7 arrd 8 deal wirh a spccial application of the forced oscillation technique 
namely impedance measurement during helium + oxygen breathing. The calibsa- 
lion of the forced oscillation equipment forms a special problem. This is discussed 
in chapter 6 During breathing the low density gas mixture, a significant decrease 
of resistance values and a significant decrease of reactance values, resulting in, an 
increase of resonant frequency, are observed in 15 normal subjects. 
'I'he density dependent decrease of the real part of the impedance is explained by 
turbulence in the larger alrways. The imaginary part of the impedance decreases 
clue to the density dependence of' the inductive reactance. 
In chapter 7 ,  irnpcdance measurement of the respiratory system were performed 
in 20 male subjects during air or helium and oxygen breathing before and after 
inhalation of 0.2 mg salbwtamol. During air and helium an oxygen breathing, 
salburarnol causes a significant decrease of resistance values especially at lower 
ficquencies. The  decrease of resistance after salbutamol inhalation can be ex- 
plained by bronchadilation of the larger airways. This action of salbvtaimol is not 
influenced by c1iai?ging the physical properties of the inhaled gases. A special 
observation is formed by the increase of reactance values after inhalation of 
salbutamol even during air as during Iieliurn + oxygen breathing. It is hypothesi- 
zed that the increase of rcactance can be explained by a decrease of the capacitive 
reactance. 
l-lx~wcver, because i t  can not be expected that the low dose of salburarnol will 
C I I R I ~ ~ C  chest wall or lung compliance, the RLC-model of Nagels is too simple to 
explain this obse~vlration. More complex model analyses, reflecting the inter- 
regiolzd arid i~zrraregiond time-conslant inequalities in normal lungs, have to be 
].~erformed lo amlalysc this effec~ of salbvramol in normal subjects. 
En c l ~ a p ~ c r  8, the results of impedance measurements, performed in 15 normal 
~ub,jects during air or helium + oxygen breathing befbre and after inhalarion of 
0.04 ing iprarrerpiuln bromidc, are discussed. Contrary to the results after 
s~Ih~ltam01 inhalation, only during helium-oxygen breathing ipratropium causes 
a significant decrease of resistance vducs from 8 to 48 Hz and a significant in- 
crease of reacrance values from 12 to 44 Hz. 
It can be concluded that breathing gases with decreased kinematic viscosity is 
preferable for measurement the effects of low doses ipratropium on t l ~ e  
trachcobronchid tree in nosnlal subjects. Evaluation with different doses of 



the pharmacological, agents will be necessary Further studies were performed in 
patients. 
In chapter 9, impedance measurements of the respiratory system were performed 
ill a group of20 COPD patients before a~vd after inhalation of 0.4 rng sdbutamol. 
A slighr, but statistically not significant decrease of resistance is observed in chis 
patient group. However, the observcd invcrease of reactance after sdb~tearnoll is 
statistically significant at all frequencies except at 211 and 52 Hz. 
It is hypothesized that the increase of reactance can be explained Is): an increase 
of capacitance due to an increase of ailway compliance or a decrease of' peripheral 
resistance. 
Chapter 10 deals with the influence of helium +oxygen breathing in COPn pa- 
tients before and after inhalation of 0.4 nag salbutamol. 
No statistically significant decrease of resrstaalce values i s  observed in this patient 
group aAer equilibration with the helium +oxygen mixture except at 8, 2631 and 
24 Hz. When a peripheral airway constriction is present in these COP15 patients, 
it can be supposed that factors other than the physical properties of the I-espired 
gas are such as to keep the Reynoldshulnber below the critical vaJue for tur- 
bulence and alterations of the kinematic viscosiry will be expcclcd lo alter 
resistance very little because a laminar flow regimen is viscosir y dependent and 
lueliurn + oxygen is 1.13 times as viscous as air. As in normal subjects, a rnarkecl 
decrease of reactance with an increase of resonant frequency is observed during 
helium + oxygen breaching due to the decrease of inductive reactance. Tlze results 
during air breathing before and after salbutamol are in accordanr.e with the 
results as discussed in chapter 9. 
Remarkably, inhalation of salbutarnol after eqvililrrationv with the 
helium + oxygen mixture, decreases resistance and increases reactance 
significantly at all frequencies. It Is supposed that a distrilmtion of ptrln~onary 
resistance with minimal losses in the larger airways is rnore sensitive to measure 
the effects of salbutamol on impedance parameters in these patients. 
The  rnechanics of bronchoconstriction and brorzcl~odilation are stuclied in 
asthmatics. The results arc described in clzaplel 1 1  and 12.  
In  chapter 11, bronchoconstrictioni is induced by inhalation at hista~a~ine in 25 
asthmatic subjects. Histamine causes an increase of resistance especially at lowcr 
frequencies, a frcquency dependence of resistance and a decrease or reactance at 
all frequencies. These changes are explained by peripheral airway obslruction. 
In chapter 12 ,  bronchoconstricticon is induced by isocapnic inhalation ol' cold air. 
T h e  same changes are observed as after histarnine inhalation. 11 call tl.aerclbre he 
concluded that in asthmatics the pattern of bronchoconstriction, rneasurcd by 
forced oscillations, is independent of the used stimulus. 
Aftcr histamine induced bronchoconstriction, patients were randomized to inhale 
0.4 mg or 3.0 rng salbutamd. Impedance measurements, performed 5 millutes 
after inhalation of 1.0 mg and 01.4 nng salbutarnol, show a decrease of rcsisrancc 
values at lower frequencies, a disappearance of the Gcquency depelzclence of 



resistance and  a significant increase of reactance values. No significant difference 
in absolute changes of resistance and reactance is observed between both 
salbwtamol regimens. These changes after inhalation of salbuaarnol can he ex- 
plained by supposing a predominant action of the drug on the peripheral airways. 
The same changes are described in chapter 12 after inhalation of ipratropium 
bromide. 
Therefore, it can be supposed that although both drugs have a different phar- 
macollogical action, the localization of the response dong  the tracheobronchial 
tree is not differen1 for these two drugs. Further evaluations otdose response and - 

time response especially for ipratropium bromide will be necessary. 
Finally, in chapter 13 the contribution of impedance parameters of the respiratory 
system to the bronchial chdlengc tests is described. 
at is demonstrated that after histamine challenge, resistance values significantly 
increase at all frequencies, but most markedly at the lower frequencies and that 
reactance values significantly decrease at a11 frequencies. However, by multiple 
logistic rnodcl analysis, it is demonstrated that by spirometric data only a simple 
discriminant score is found with great discriminating power to differentiate 
betwcen asthmatics and non-asthmatics. The discriminating score equals 
9 FEV, after - 7 FEVI hefo le  

The addition of the llbrced oscillation technique to the equipment for measuring 
the bronchial response after challenging procedures possibly can give information 
about the typc and the locdiza~ion of the response to the challenge in the 
respiratory system. 
'The clinical studies described in this thesis illustrate that impedance measurement 
of the respiratory system can give characteristic information, not obtained by 
other techniques. 
Further studies will be necessary to analyse the possible role of this non-invaxive 
technique in daily clinical lung function practice and model analyses have to be 
performed for better understanding of the observations. 
Especially the role of the upper airways on input impedance of the respiratory 
syskenr has 10 be clarified. 



SAMENVATTING 

De geforceerde pseudo-randon~ noise techniek werd beschreven door Lándsés en 
medewerkers. 
Hiermee is het mogelijk simultaan de impedantie van her a6lcrnhalingss):srceni bij 
verschillcnde frequenties te meten. Aanvankelijk tverti ceir pseudo-random rzoise 
signaal van 2 Hz en de harmonischeim tot 30 Hz  gebruikt. Het frequentiespectrum 
werd door Landsér e.a. uitgebreid en in onze onderzoekingen wordt aan de rnoiid 
een pseuclo-random noise druksignaal opgelegd, dat alle Irarrnoraischcn van 4 tot 
52 Hz in stappen van 4 H z  omvat. 
Ter  verklaring van her frequentie-afhankelijk gedrag van her ademlra- 
lingssysteem zijn verschillende modellen beschreven. In hoofdstuk 2 worden die 
modellen besproken. Verder worden berekeningen beschreven over de verdeling 
van de 1uchtweg7nseerstmd en inertie in de bronchiaalbooin. Hierbij wcd gebruik 
gemaakt van het symmetrische longmodel van Weibel. Uit deze berckewingen 
blijkt dat 90 70 van de totale weerstanclswaarde bereikt wordt bij de 12de 
generatie en dat 90 % van de totale inertie recds bereikt is bij de 4de generatie. 
Deze berekeningen gelden voor ren laminair stromingspatroon i11 de luchtwegcli. 
De geforceerde oscillatietechniek word t Iseschreveri in hoofdstuk 3 .  De resul tat en 
van impedantiemedingen van het adernhalinigssysreesn inet behulp van dc 
gefarceerde pseudo-random noise oscillatietechniek wordcn nader besproken. 
Aandacht wordt o.m. besteed aan de frequentie-ahankeqkheid, gedefiniëerd als 
een significante afname van de weerstand bij ~oenernende frequenties. 
Door velc onderzoekers werd dit verschijnsel b i  CARA-patiënten I~eschreven. 
De invloed van de perifere weerstand, de luchtweg- en tie lo~~gcomplianiie op Izet 
freyweritie-afhankclik gedrag van 11et adernhalingssysterri worden bcbchrcvc~a, 
waarbij gebruik wordt gemaakt lrun het loalgmodel ontwikkeld 111 L,euvcn cIot11- 
Nagels en  medewerkers. De invloecl van leeftycl en Ie3ngvolurnc 011 het Ilrequentic- 
afhankelijke gedrag van laet ademhalingssys~eem worden besproken. Warincer 
zoals in onze onderzoekingen de inputimpedantie wordt bepaald, vormt de im- 
pedantie van de kaken en de bovenste luchtwegen een speciaal probleeili. 13e 
resultaten van verschillende anderzockers m.h.t .  de invloed van dc bovenste 
luchtwegen op de impedanltie van het adernhalingssysteern worden beschreven. 
De metingen van de weerstand en de reactankie van her adeinhalingssysteem 
tussen 4 en 52 Hz  bi.i 20 gezonde volwassenen en bij 9 patiënten met ernstig 
CARA worden besproken in hoofdstuk 4. H e r  blijkt dat  bi^ normale personen cle 
wcerstandswaarden toenemen met toenemende frequenties. Bij CARA-pa~iënten 
daascntegen zijn de weerstandswaarden duidclijk hogcr, vooral I->G lagere frc- 
quenities en nemen de weerstandswaarden met toenemende frequeritics al'. Bij 



CARA-patienten z.jn de reactantiewaarden meer negatief en Is de resonanriefrc- 
quentie hoger dan bij norinaPeru. Deze waarnemingen worden nader geanalyseerd 
in een gerncadifieerd longmodel van Mead, waarin ook de compressibiliteit van 
het alveolair gas is opgenomen, Het blijkt dar de waarnemingen bij C A M -  
patiCnten kunnen worden gesimuleerd door een toename van de perifere weer- 
stand [e vero~iderstellen en dat de toevoeging van de gascornpliantie in het model 
slechts een lichte daling veroorzaakt, zowel van het reële als van het imaginaire 
deel van de impedantie. 
De geforceerde pseudo-random noise techniek wordt in hoofdstuk 5 bij 100 pa- 
tiënten vergeleken met de resultaten v m  maximaal geforceerde expiratoire 
spirometrie. Hct blijkt dat de resonantiefl-equentie en de frequentie- 
afhankelijkheid van de wccrstand het best correleren met geselecteerde 
parameters uit de geforceerde expiratoire flow-volume curve en dat de beste cor- 
relatie wordt gevonden tussen de FEW, en de resonantiefrequentie. Correlatie 
tussen de gemiddelde weerstand en spirometrische parameters zijn statistisch niet 
significant. Hei blijkt dar elke meting zijn eigen specifieke bijdrage levert bij de 
analysc van hcr mechanisch gedrag van het adernhalingssrellsel. 
Hoofilsruk 6, 7 en 8 handclen over een specide toepassing van de geforceerde 
ascillatietecl.aniek, narnelijk impedantiemeting tijdens helium + zuurstofadernen. 
I4e ijking van de meetopstelling vormt in dit geval een speciaal probleem. Dit 
wordt besproken in hoofdstuk 6. Het blijkt dat tijdens ademen van het 
gasmengsel met lage dichrheid bij normalen een significante daling optreedt van 
de weerstandswaarden, evenals een significante daling van de reactantiewaarden 
en Ilierdoor treedt een toename van de resonantiefrequentie op. De dichtheids- 
afhankelijkheid van het re& deel van de impedantie wordt verklaard door tur- 
bulentie in de grotere luchtwegen. Het imaginaire deel van de impedantie daalt 
ten gevolge de dichtlieidsafiankelijkheid van de inductieve reactantie. 
In hoofdstuk 7 worden de resultaten voorgesteld, verkregen bij 20 mannen 
zonder pulmonde Machten tijdens lucht- en helium + zuurstofadernen voor en na 
een inhalatie van 0.2 mg salbucamol. Het blijkt dat salbutamol, zowel tijdcns 
lucht- als tijdens helium + zuurstofademen, een significante daling veroorzaakt 
van de weesstandswaarden, voord bi~j lagere frequenties. Deze daling van dl: 
wccrstand na salbutannol wordt verklaard door een verwijding van de grotere 
luchtwegen en deze werking van salbutarnol blijkt niet afiankelolk te zijn van de 
fysische eigenschappen van de geinhaleerde gassen. 
Een specide waarneming is de toename van? de reactantiewaarden na inhalatie 
van salbutamol en dat zowel tijdens lucht- als tijdens helium + zuurstofademen. 
Verondersteld wordt dat dc loename van de reactantie het gevolg is van een af- 
name van dc capaci~ieve reactantie. Daar nier kan worden aangenomen dat de 
toegediende lage dosis salbutarnol een invloed heeft op de long- of thoraxwand- 
cornpllantie wordt vastgesteld dat het weerstand-inducta~ie-capacitantie model 
van Nagels een te eenvoudige weergave is van het adernhalingssysteem. Om deze 
waarneming te verklasen is een meer complex PongmodeP noodzakelijk, waarin 



aandacht wordt besteed aam de interregionale en intraregionale ongelijkheid lipan 
de tijdsconstanten in normale longen. 
In hoofds~uk 8 worden de resultaten vacri 11 Eb normale personen beschreven, waar- 
bij eveneens irnpedantieinetingen werden verricht tijdens lucht- en tijdens 
helium + zuurstofademen, maar tevens voor en na inhalatie van 0.104 ing - 
ipaatrapium bromide. In .tegenstelling tot salbutarnol veroorzaakt ipratropiuiai 
dleen tijdens helium c zuurstofademen een significailre daling van de weer- 
standswaarden van 8 tot 48 Hz en een significante stijging van de reactantie 
waarden van 12 tot 44 Hz. Er kan derhalve worden verondersteEd dat het adeiz-ien 
van een gas met verlaagde kinernatlscl~e viscositeit te verkiezen is voor beoordc- 
&ing van de effecten van lage doses ipratropium ap de bronchiadboorn bij nor- 
male personen. 
Verder onderzoek is nodig naar het effect van verschillende doses van deze fan- 
macologische agentia bij normale personen. 
De verdcre onderzoekingen hebben betrekking op verschillende patiënaen- 
groepen. 
In hoofdstuk 9 wordt de werking onderzocht van sdbuitamol. bij een ejraep 
CARA-patienten. Bij deze patientengroep wordt een lichte, maar statistisch niet 
significante dalingvan de weerstand vastgesield na 0.4 mg salbutarnol. De 
waargenomen stijging van de reactantie na salbutamol is echter wel significant bij 
alle frequenties met uitzondering van 24 en 52 Hz. 
Deze toename van de reactantie wordt verklaard doos een toerraie van de 
capacitantie, ofwel door een toegenomen luch~wegcompliantie ofwel door een 
afgenomen perifere weerstand. 
Hoofdstuk 10 handelt over de invloed van helium + zuurstofademen bij GARA- 
patiënten, zowel voor als na inhalatie van 0.4 mg salbutamol. Na inhalatie van 
het heliuin + zuurstofmengsel kan geen significante daling van de weerstands- 
waarden worden vastgesteld bij deze patiënten met uitzondering van de 
weerstandswaarden b{ 8, 20 en 24 Hz. 
Wanneer een perifere luchtwegobstructie aanwezig is bij deze patiEnten, dan kan 
worden verondersteld dat andere factoren dan de fysische eigenschappen van Ezcí 
ingeademde gas het getal van Reynolds onder de kritiscl-ie waarde voor Iict 011- 

treden van turbulentie houden. Veranderinff van de kinernatische viscositeit vari - 
heit inaderningsgas zal de weerstand in dit geval weinig beinvloeden daar een 
laminair Rowpatrooni viscoslteitsafhankelijk is en het helium + zuursrofmengsel 
1,13 rnad  visceuzea dan lucht is. 
Zoals bij normalle personen wordt wel een duidelijke afnarrie van de reactantie, 
gepaard gaande met een toename van de resoruantiefrequcntie, vastgesteld tijdens 
helium + zuurstofademen: dit is een gevolg van de afname van de inductieve reac- 
tantie. 
De resultaten voor en na sailbutamol tijdens luchtademen zijn in overeenstem- 
ming met de resultaten besproken in hoofdstuk 4. Opmerkelijk I s  dar ti-idem 
helium+ zuurstofademen na inhalatie van salbutarnol we3 een significante da- 



Ijng van de weerstand en een significante stijging van de reactantie waargenomen 
wordt en dit bij alle frequenties. 
Mogelijk is bij deze paticntengroep een verdeling wan de pulmonale weessrand 
met minimaal verlies iru de groterc luchtwegen meer gevoelig om de effecten van 
salbutarnol op de impedantieparameters te meten. 
in  haofclstuk 11 en 12  wordt verder ingegaan op dc mechanische aspecten van 
bronchoconstrictie en bronchodilatatie bij aslhmatici. 
In hoofdstuk 11 worden 25 asthmatici onderzocht voor en na inhalatie van, 
histamine. Bij deze patiënten veroorzaakt histamine een duidelijke toename van 
de weerstand vooral bij de lagere frequenties, een frcquei~tie-afhankelijkheid van 
de weerstand en een daling van de: reactantie bij dle frequenties. Deze verande- 
ringen warden uitgelegd door een perifere lucbcwegobsiructie. 
In hoofdstuk 12  worden de resultaten besproken na isocapnischc inhalatie van 
koude lucht. Dezelfde veranderingen als na inhalatie van histamine worden - 
waargenomen. Daarom wordt verondersteld dat bij asthmatici het patroon van 
broncho~onstrictie, zoals gevonden met behulp van de geforceerde oscillatietech- 
niek, onafhankelijk is van de aard van de gebruikte stimulus. 
N a  door middel van histamine een E3ronchoconstrictie te hebben veroorzaakt, zijn 
de paticnten in hoofdstuk 11 gerandomiseerd voor onderzoek naar hei effect van 
2 inhalatiedoses salbutarnol: 0 .4  mg en l .O mg. Vijf minuter] na toediening van 
beide dosis wordt een afriarnc van de weerstandswaarden bij lagere frequenties, 
een verdwijnen van de frequentie-afhankelijkheid van de weerstand en een 
significante toename van de reactantiewaarden gevonden. Geen signiiicant 
verschil in absolute veranderir~g van de weerstand en de reactantie wordt tussen 
beide doses salbutarnol vastgesteld. Deze *veranderingen na inhalatie van 
sdbutamol worden uitgelegd door een overwegende werking te veronderstellen 
op de perifere Iiuuchtwegen. 
In hoofdstuk 12 worden dezelfde veranderingen besproken na i~ihalaiie van 
ipratropium bromide. Alhoewel beide geneesmiddelen verschilllend z i ~ n  wat 
betreft 11ui.i farrni*cologasche werking, blijkt hieruit dat de localisaiie van de 
res l~onsi i i i  de tracheoibronchiaalboor~i \?oor beide geneesnriddelen niet 
verschillend is. 
Verderr evaluatie va11 dosisrespons en tijdsrespoiis, geanei.Cn d.m.v.  impedantie, 
is noodzakelijk vooral na inhalatie van ipracroplurn bromide. 
Tenslotte wordt in hoofcJscuk 13 de bijdrage van impedantiemeting gegvalueerd 
bij de uitvoering van bronchiale provocatietesten. 
Het blijkt dat na histainineprovocatic de weerstandswaardem3. bij d le  frcguenties 
duidelijk toegenomen zijn, maar het meest duidelijk bij de lagere frequenties en 
dar de reactai~tiewazarden duidelijk afnemen bij alle frequenties. Na multipele 
logistische modelanalyse blijkt nochtans, dat alleen reeds d .m.v .  spirornetrische 
data een eenvoudige discrimlnantscore kan worden opgesteld, waarbij een 
dznideli-jke scheiding. tussen asthmatici en niet-astbmatiei mogelijk is. Dezc 
discririiinantscore is: 9.FEVI na - 7.FEVI ,,,,. Door toevoegirig van de gefor- 



ceerde oscillatierechnlek aan de meetopstelling bij bronchiale provocatieitest~n~ 
wordt weli informatie verkregen over het type en localisatie van de respons op de 
stimuli. 
De Iklinischie onderzoekingen, beschreven In deze thesis tonen aan dat irnpedali- 
tiernering d.m.v. de gefarceerde oscillatietecl-iniek informatie geeft over de 
mechanische eigenschappen van het adernhdingssysteean, die op geen andere 
manier verkregen worden. 
Verdere onderzoekingen zullen nodig zijn naar de mogelijke rol van deze niet- 
invasieve meettechniek in het routine 1~1igfunktielaboratorit.m en verdere 
modelanalyses zullen moeten uitgevoerd warden om een beter inzicht ie verkrij- 
gen in de waarnemingen. Vooral de rol van de bovenste luchtwegen op de in- 
putirripedantie van het adernhalingsstelsel moet worden opgehelderd. 




