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Voor de praktijk

Fysische diagnostiek – pulsus paradoxus
m.levi, w.hart en w.wieling
Onder pulsus paradoxus wordt in het algemeen een
overdreven sterke invloed van de ademhaling op de systemische systolische bloeddruk verstaan. Hoewel het
reeds eeuwen bekend is in de geneeskunde, bestaat er
nog altijd geen volledige consensus over de definitie en
de pathofysiologische achtergrond van dit fenomeen en
de waarde daarvan in de klinische praktijk.
historie en benaming
In de 17e eeuw beschreef de Britse fysioloog Richard
Lower (1631-1691) een patiënt met pericarditis bij wie
de polsslag verdween tijdens de inspiratie.1 Enige jaren
later deed de Londense arts Floyer een soortgelijke
waarneming bij patiënten tijdens een ernstige astmaaanval.2 Het fenomeen werd in 1873 meer in detail bestudeerd door de Duitse arts Adolf Kussmaul, die er ook
de naam ‘pulsus paradoxus’ aan verbond.3 Dikwijls
wordt opgemerkt dat het hier een foute benaming betreft; er is immers niets paradoxaals aan een pulsus paradoxus, want in feite betreft het slechts een overdreven
sterke uiting van een normaal fysiologisch fenomeen.4
Kussmaul bedoelde echter met de term tot uitdrukking
te brengen dat er bij patiënten met een pulsus paradoxus
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samenvatting
– Pulsus paradoxus wordt in het algemeen gedefinieerd als een
daling van de systemische systolische bloeddruk L 10 mmHg
tijdens de inspiratie.
– De belangrijkste klinische situaties waarbij een pulsus paradoxus kan worden vastgesteld, zijn een instroombelemmering
van het hart (bijvoorbeeld bij pericarditis exsudativa en harttamponnade) of bij een extreem grote variatie in intrathoracale
drukken tijdens de ademhaling (zoals bij een aanval van
asthma bronchiale).
– Uit klinische onderzoeken blijkt echter dat in beide situaties
de voorspellende waarde van de aan- of afwezigheid van een
pulsus paradoxus beperkt is.

een schijnbare tegenstrijdigheid bestaat tussen het bijna
of geheel wegvallen van de pols en de klaarblijkelijk normale activiteit van het hart, zoals die aan de thorax kon
worden vastgesteld.3 5
pathofysiologische achtergrond
De effecten van de ademhaling op de hemodynamiek
zijn gecompliceerd.6 7 Simpelweg kan worden gesteld dat
de normale variatie in systolische bloeddruk tijdens de
ademhaling wordt veroorzaakt door de toename van de
negatieve druk in de borstholte tijdens de inademing.
Ten gevolge hiervan ontstaat er een ophoping van bloed
in de longcirculatie. Hierdoor neemt het aanbod van
bloed aan de linkerharthelft af met als consequentie een
Ned Tijdschr Geneeskd 1999 9 oktober;143(41)
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daling van de linkerventrikeloutput en daarmee van de
systolische bloeddruk in de grote circulatie (figuur). Een
alternatief mechanisme (waarvan het belang echter niet
geheel is opgehelderd) is dat door de toename van de
vulling van het rechterventrikel het intraventriculaire
septum gaat uitbochten, waardoor de linkerventrikeluitstroom belemmerd zou kunnen worden.
De toename van de negatieve intrathoracale druk bij
inspiratie heeft overigens ook een aanzuigende werking
van bloed naar het hart tot gevolg, waardoor de relatieve ondervulling van de linkerboezem en het linkerventrikel redelijk wordt gecompenseerd (en ten gevolge
waarvan de daling van de bloeddruk dus beperkt blijft).
Echter, in situaties waarbij de vulling van het hart
bemoeilijkt is (zoals bij pericarditis exsudativa of harttamponnade) of waarbij er een ernstige instroombelemmering is tussen de rechter- en de linkerharthelft (zoals
bij een zeer uitgebreide longembolie), zal het genoemde
compensatiemechanisme onvoldoende functioneren en
zal de daling van de systolische bloeddruk tijdens de inspiratie veel groter zijn: pulsus paradoxus. Een dergelijk
fenomeen kan zich ook voordoen bij de extreem negatieve intrathoracale druk tijdens een astma-aanval.
Uit het voorafgaande moge blijken onder welke klinische omstandigheden een pulsus paradoxus waarneembaar zou moeten zijn: bij instroombelemmeringen
van het hart, bij extreem grote variaties in de intrathoracale drukken, en bij een blokkade van de bloedstroom
tussen de rechter- en linkerharthelft.
definitie
De lichte daling van de systolische bloeddruk, die zich
onder normale omstandigheden bij de inademing voordoet, kan men aantonen met de bloeddrukmeting,
waarbij de druk in de bloeddrukmanchet wordt opgehoogd tot boven de systolische bloeddruk waarna men
de manchet langzaam laat leeglopen (2 mmHg per hartslag). Allereerst noteert men de hoogste waarde van de
systolische bloeddruk tijdens expiratie. Tijdens de geleidelijke vermindering van de druk in de manchet noteert
men opnieuw de bloeddruk, op het moment dat men de
Korotkoff-tonen hoort tijdens de inademing. Indien het
verschil tussen deze 2 metingen meer dan 10 mmHg bedraagt, spreekt men van pulsus paradoxus.4 5 8 Wanneer
het drukverschil zeer groot is, kan tijdens de inademing
de polsslag vaak niet meer gepalpeerd worden. In die situatie kan de pulsus paradoxus dus worden vastgesteld
zonder bloeddrukmeter.
In verschillende standaardleerboeken wordt een verschillende grens tussen een fysiologische en een pathologische daling van de systolische bloeddruk bij inspiratie gehanteerd, variërend tussen 5 en 20 mmHg.9-12 Er
zijn ook auteurs die stellen dat het niet juist is louter te
spreken van ‘aan-’ of ‘afwezigheid’ van de pulsus paradoxus, doch dat het correcter is het verschil in systolische
bloeddruk tussen in- en expiratie in maat en getal uit te
drukken.9 Er zou nl. een evenredig verband bestaan tussen de grootte van het bloeddrukverschil en de ernst van
de onderliggende pathologische afwijking. Met systematische klinische waarnemingen heeft men deze stelling
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expiratie
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inspiratie
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inspiratie

c

pericarditis exsudativa

inspiratie

d

asthma bronchiale

Schematische weergave van de oorzaak van de daling van de
systemische systolische bloeddruk bij inspiratie (b) vergeleken
met expiratie (a): bij de inademing ontstaat een toename van
de negatieve intrathoracale druk, met als gevolg een aanzuigende werking van bloed naar het rechter atrium en het rechter ventrikel en een relatief verminderde terugstroom naar het
linker atrium en daardoor een verminderde uitstroom uit het
linker ventrikel. Daarnaast speelt mogelijk een uitbochting van
het interventriculaire septum in de richting van het linker ventrikel een rol. In geval van een instroombelemmering in het
hart (zoals bij pericarditis exsudativa met harttamponnade (c))
is er een afname van de instroom van bloed in het rechter atrium en van de uitstroom uit het rechter ventrikel, en een verminderde linkeratriuminstroom, met als gevolg een sterk verminderde output uit het linker ventrikel. Bij een ernstige astma-aanval (d) is er een sterkere aanzuigende werking van de
thorax door de sterk negatieve intrathoracale druk bij inspiratie. Ook dit heeft een verminderde output uit het linker ventrikel tot gevolg. Hierdoor is tijdens inspiratie de pols mogelijk
niet meer voelbaar (pulsus paradoxus).

echter nooit kunnen waarmaken. Wel lijkt er grofweg een
relatie te zijn tussen de grootte van de pulsus paradoxus
en de onderliggende oorzaak: zo is de pulsus paradoxus
bij een harttamponnade in de regel aanmerkelijk groter
(bijv. wel tot 50 mmHg) dan bij een astma-aanval.10
Volgens de wat oudere literatuur kan de pulsus paradoxus voorkomen in verschillende kwaliteiten.13 Indien
het bloeddrukverschil bij het begin van de inspiratie groter wordt, maar bij maximale inspiratie alweer afneemt,
spreekt men van een pulsus paradoxus dynamicus.
Daarentegen wordt gesproken van een pulsus paradoxus
mechanicus als de daling van de bloeddruk het grootst is
op het hoogste punt van de inspiratie. Een pulsus paradoxus dynamicus past het best bij een hoge negatieve intrathoracale druk bij de ademhaling (zoals bij een astmaaanval), terwijl de pulsus paradoxus mechanicus aanwezig is bij een instroombelemmering in het hart.

Voor de volledigheid vermelden wij hier nog dat men
ook een ‘omgekeerde’ pulsus paradoxus kan onderscheiden. Hiermee wordt de situatie bedoeld, die zich
kan voordoen bij obstructieve hypertrofische cardiomyopathie, waarbij de arteriële bloeddruk juist stijgt tijdens
de inspiratie. In dat geval is er namelijk een relatief gunstige linkerventrikeluitstroom tijdens de inspiratie.
de pulsus paradoxus in de klinische praktijk
Hoewel een aantal ziektebeelden kan leiden tot de aanwezigheid van een pulsus paradoxus, wordt in de klinische praktijk dit fysisch-diagnostisch teken vrijwel alleen gebruikt om na te gaan of er sprake is van een instroombelemmering in het hart of om de ernst van een
astma-aanval vast te stellen. Voor beide situaties is een
aantal onderzoeken naar de waarde van het meten van
de pulsus paradoxus verricht.
Harttamponnade. In de literatuur zijn 3 retrospectieve onderzoeken14-16 en 1 prospectief onderzoek17 gepubliceerd waarin de waarde van het meten van een pulsus
paradoxus bij patiënten met een (vermoeden van) harttamponnade wordt onderzocht (tabel). Uit deze onderzoeken blijkt dat de voorspellende waarde van de aanwezigheid van een pulsus paradoxus voor de aanwezigheid van een ernstige harttamponnade varieert van 81
tot 97%. De voorspellende waarde van de afwezigheid
van pulsus paradoxus voor de afwezigheid van ernstige
harttamponnade ligt in deze onderzoeken tussen 77 en
92%. De voorspellende waarde van een aanwezige pulsus paradoxus lijkt te verbeteren als er een relatief groot
bloeddrukverschil bij inspiratie is (> 25 mmHg).16 De
beste voorspellende waarde is afkomstig uit een onderzoek waarin werd nagegaan of de verbetering in hemodynamische toestand na een pericardiocentese gerelateerd was aan de aanwezigheid van een pulsus paradoxus vóór de procedure.15 De prevalentie van een ernstige harttamponnade in dit onderzoek was echter 49%,
waarbij men zich moet realiseren dat een dergelijk hoge
prevalentie van een ernstige instroombelemmering de
voorspellende waarde sterk kan beïnvloeden; bij een lagere prevalentie zou de voorspellende waarde van de
aanwezigheid van pulsus paradoxus in dit onderzoek immers aanzienlijk lager zijn geweest.19 Ook is het de vraag
of een fout-negatief percentage tot 19 acceptabel is om
bij een potentieel levensbedreigende aandoening af te
zien van verdere diagnostiek, bijvoorbeeld echocardiografie. Als dat inderdaad niet het geval is, heeft het
meten van de pulsus paradoxus dus weinig betekenis en
geen consequenties voor het verdere beleid.
Uit nadere analyse van deze onderzoeken blijkt dat er
geen toegevoegde waarde van het meten van de pulsus
paradoxus is bij de diagnostiek van een instroombelemmering: bij aanwezigheid van een pulsus paradoxus was
in alle gevallen op grond van het klinische beeld de diagnose ‘instroombelemmering’ reeds gesteld (er was bijvoorbeeld een sterk klinisch vermoeden van pericarditis
door de combinatie van gestuwde halsvenen, tachycardie en hypotensie).
Is echocardiografie dan een betere methode dan het
meten van de pulsus paradoxus als een instroombelem-

Gepubliceerde voorspellende waarde van de aan- en afwezigheid van
een pulsus paradoxus bij patiënten met een harttamponnade en bij
patiënten met een astma-aanval
1e auteur

onderzoeksopzet en
aantal patiënten

voorspellende waarde
(in %) van
pulsus
paradoxus

geen pulsus
paradoxus

harttamponnade
Guberman14
Chuttani15
Curtiss16
Singh17

retrospectief; n = 56
retrospectief; n = 29
retrospectief; n = 65
prospectief; n = 21

81
82
97
81

77
92
–
84

astma-aanval
Pearson18

prospectief; n = 776

79

31

mering wordt vermoed? Inderdaad wordt in experimenteel onderzoek een veel grotere gevoeligheid van echocardiografie gevonden ten opzichte van de pulsus paradoxus bij het vaststellen van een instroombelemmering
in het hart.20 In een vergelijkend onderzoek bij patiënten bij wie klinisch na hartchirurgie harttamponnade
werd vermoed, bleek bij 50% van de patiënten met een
harttamponnade een pulsus paradoxus aantoonbaar,
terwijl deze aandoening met behulp van een combinatie
van echocardiografische waarnemingen bij meer dan
90% van de patiënten kon worden vastgesteld.15 Bij gebrek aan een gouden standaard (zoals verbetering van
de klinische situatie na drainage) kan men echter niet
bepalen of echocardiografie misschien leidt tot een
‘overgevoelige’ diagnostiek, waarbij klinisch minder relevante afwijkingen zonder therapeutische consequenties worden vastgesteld.21
Astma. Bij het vaststellen van de ernst van een astmaaanval wordt dikwijls gebruikgemaakt van de pulsus paradoxus. Bij patiënten met astma-aanvallen werd een
redelijk goede correlatie gevonden tussen de aanwezigheid van een pulsus paradoxus en enerzijds een afname
van het geforceerde expiratoire éénsecondevolume
(FEV1) tot minder dan 1,25 l, anderzijds hypercapnie.22 23
Op grond hiervan wordt vaak gebruikgemaakt van de
pulsus paradoxus bij scores waarmee de ernst van een
astma-aanval wordt vastgesteld en bij beslisschema’s
voor hieraangekoppelde therapeutische consequenties
(zoals al dan niet klinische opname van de patiënt).24 Er
is slechts één groot multicentrisch onderzoek waarbij
specifiek de aanwezigheid van een pulsus paradoxus bij
776 patiënten met een astma-aanval wordt gerelateerd
aan de expiratoire piekflow (zie de tabel).18 Bij dit onderzoek bleek de voorspellende waarde van de aanwezigheid van pulsus paradoxus (grenswaarde 10 mmHg)
voor een geringe expiratoire piekflow (l 200 l/min)
79% en de voorspellende waarde van de afwezigheid
van pulsus paradoxus voor de afwezigheid van een geringe expiratoire piekflow 31%. Met andere woorden:
bij circa tweederde van de patiënten met een afwezige
pulsus paradoxus was er toch een ernstig astma en bij circa eenvierde van de patiënten mét een pulsus paradoxus
was er geen ernstige astma-aanval. Bij het bestaan van
Ned Tijdschr Geneeskd 1999 9 oktober;143(41)
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een systolische bloeddrukdaling van meer dan 24 mmHg
bij inspiratie was de voorspellende waarde voor een
slechte expiratoire piekflow wel 100%, maar dit kwam
slechts bij 5% van de patiënten voor.
verklaringen voor de beperkte waarde van
de pulsus paradoxus in de klinische praktijk
Zowel bij de diagnostiek van een hemodynamisch belangrijke harttamponnade als bij het vaststellen van de
ernst van een astma-aanval is de pulsus paradoxus dus
slechts van beperkte waarde. Verschillende oorzaken
kunnen ten grondslag liggen aan deze wat tegenvallende uitkomst. In de eerste plaats is meting van de pulsus
paradoxus niet altijd even gemakkelijk. Een onderzoek
hiernaar toonde aan dat slechts 13% van de medische
studenten, 23% van de assistent-geneeskundigen en
57% van de stafleden van een Amerikaans ziekenhuis in
staat waren de pulsus paradoxus correct te definiëren en
vast te stellen.25 Waarschijnlijk zeker zo belangrijk is het
feit dat de meting moeilijk uitvoerbaar kan zijn bij een
kortademige en dikwijls angstige patiënt op een drukke
afdeling voor Spoedeisende Hulp. Daarnaast kan de test
een fout-negatieve uitslag hebben bij een verminderde
linkerventrikelfunctie, overvulling van de circulatie of
bij aortaklepstenose- of aortaklepinsufficiëntie.12 26 27

1
2
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12
13

14
15

conclusie
De pulsus paradoxus wordt gedefinieerd als een daling
van de systolische bloeddruk groter dan 10 mmHg tijdens de inspiratie. Het is in feite een accentuering van
een normaal fysiologisch fenomeen, dat vooral kan worden waargenomen bij een gestoorde instroombelemmering in het hart (zoals bij een harttamponnade) of bij
zeer sterke wisselingen in de intrathoracale druk (zoals
bij een astma-aanval). De sensitiviteit en specificiteit
van de aanwezigheid van een pulsus paradoxus voor het
aantonen van een instroombelemmering in het hart of
voor het vaststellen van de ernst van een astma-aanval
zijn echter beperkt. Een grotere daling van de systolische bloeddruk bij de inspiratie (> 25 mmHg) heeft een
betere voorspellende waarde in deze klinische situaties,
maar is een relatief weinig frequent voorkomend fenomeen.
Dr.M.Levi is fellow van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
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abstract
Physical diagnostics – paradoxical pulse
– Pulsus paradoxus is generally defined as a decline in the systemic systolic blood pressure by more than 10 mmHg during inspiration.
– The main clinical situations in which a paradoxical pulse may
be observed are inflow obstruction into the heart (as in exsudative pericarditis or cardiac tamponade) or extreme respiratory variations in intrathoracal pressure (as during an
asthma attack).
– However, clinical studies indicate that in both situations the
predictive value of a present or absent pulsus paradoxus is
rather limited.
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