Klinische lessen

Influenza-A-pneumonie
r.p.veenstra, c.c.a.boelen, j.g.zijlstra, a.p.bos en j.j.m.ligtenberg
Dames en Heren,
Bij een patiënt die wordt opgenomen op de intensivecareafdeling met bilaterale afwijkingen op de thoraxfoto en acute respiratoire insufficiëntie is de differentiaaldiagnose uitgebreid. Indien hartfalen met longoedeem
als oorzaak is uitgesloten, volgen pneumonie en het
‘acute respiratory distress syndrome’ (ARDS) in de differentiaaldiagnostische overwegingen.1 Als veroorzaker
van een buiten het ziekenhuis opgelopen (‘communityacquired’) pneumonie komt naast de Streptococcus
pneumoniae en de zogenaamde atypische verwekkers,
zoals Legionella, Mycoplasma pneumoniae en Chlamydia pneumoniae, ook het influenzavirus in aanmerking,
zowel het A- als het B-virus.2 Bij kinderen zijn bovendien respiratoir syncytieel virus (RSV) en para-influenzavirus belangrijke verwekkers. De differentiaaldiagnostiek van pneumonie bij immuungecompromitteerden is
nog aanzienlijk uitgebreider.3
Het ziektebeeld van een bacteriële pneumonie veroorzaakt door bijvoorbeeld Staphylococcus aureus, maar
veel vaker door S. pneumoniae,4 na een periode met
griep, is eenieder bekend: in aansluiting op de virale infectie zijn de endobronchiale verdedigingsmechanismen
afgenomen, waardoor inhalatie of aspiratie, ook van
minder virulente micro-organismen, een pneumonie tot
gevolg kan hebben. Minder bekend is dat het influenzaA-virus zelf een ernstig verlopende pneumonie kan veroorzaken. Wij willen dit illustreren met de volgende
ziektegeschiedenissen van influenzapneumonie bij een
volwassen patiënt en bij twee kinderen.

Zie ook het artikel op bl. 1968.

ren geen bacteriële verwekker op. Onderzoek van de
urine op antigeen van Legionella pneumophila groep 1
is negatief. Ventilatie-perfusiescintigrafie levert geen
aanwijzingen op voor longembolieën. Patiënt krijgt intraveneuze antibiotische behandeling met erytromycine
en een cefalosporine. Het longbeeld verslechtert echter
en hoge koorts persisteert. Daarop wordt hij overgeplaatst naar ons ziekenhuis, waar hij op de afdeling
Intensive Care en Beademing komt.
Bij aankomst zien wij een gesedeerde en beademde
man; beademing vindt plaats met een inspiratoire zuurstofconcentratie (Fio2) van 100%. De bloeddruk bedraagt 150/70 mmHg, de polsfrequentie 75/min, regulair,
de lichaamstemperatuur 35,6°C. Bij het onderzoek van
de longen horen wij beiderzijds verscherpt ademgeruis.
Het overig lichamelijk onderzoek levert geen bijzonderheden op. Uitslagen van het laboratoriumonderzoek zijn
(tussen haakjes referentiewaarden): hemoglobine (Hb):
6,1 mmol/l (8,7-10,6); leukocyten: 12,4 m 109/l (4-10), met
bij differentiatie een lichte linksverschuiving zonder toename van het aantal lymfocyten (1,2 m 109/l) en monocyten (0,2 m 109/l); trombocyten: 124 m 109/l (150-350);
ureum: 19,1 mmol/l (3,3-6,7); creatinine: 112 µmol/l (62-

Patiënt A, een 74-jarige man, heeft, na een korte periode met hoofd- en keelpijn, sinds 1 week last van een weinig productieve hoest met een geringe hemoptoë; hij is
‘grieperig’, heeft koorts en is in toenemende mate kortademig. De voorgeschiedenis vermeldt geen bijzonderheden. Nadat onder behandeling met prednisolon de
kortademigheidklachten snel toenemen, wordt hij opgenomen op de intensive-careafdeling van een regionaal
ziekenhuis, waar wegens respiratoire insufficiëntie beademing noodzakelijk blijkt. De thoraxfoto laat dubbelzijdige longinfiltraten zien (figuur 1).
Gram-kleuring en kweek van sputum en later onderzoek van bronchoscopisch verkregen longsecreet leveAcademisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.
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figuur 1. Posterieur-anterieure thoraxfoto van patiënt A bij opname; duidelijk is diffuus vlekkerig verlies van luchthoudendheid door infiltratie te zien.
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106); lactaatdehydrogenase (LDH): 474 U/l (114-235);
aspartaataminotransferase (ASAT): 42 U/l (0-40); alanineaminotransferase (ALAT): 75 U/l (0-30); γ-glutamyltransferase (γ-GT): 88 U/l (0-65). Elektrolyten en
stollingsonderzoek: normaal.
Een met de A.-pulmonaliskatheter bepaald hemodynamisch profiel bevestigt de verhoogde drukken rechts
met een centraalveneuze druk van 14 mmHg en een
gemiddelde A.-pulmonalisdruk van 35 mmHg. De wiggendruk van 14 mmHg en een hartminuutvolume van
7,8 l/min maken hartfalen als oorzaak van de ziekte
onwaarschijnlijk. De bilaterale interstitiële afwijkingen
en de gaswisselingsproblemen passen daarmee bij een
ARDS. In bronchoalveolaire lavagevloeistof worden
geen schimmeldraden gezien, de auraminekleuring op
zuurvaste staafjes is eveneens negatief. Kweken op
Legionella, Mycobacterium tuberculosis en schimmels
blijven negatief. Antistoffen tegen glomerulaire basale
membraan, antikernantistoffen (ANA) en antinucleaire
cytoplasmatische antistoffen (ANCA) zijn niet aantoonbaar.
Aangezien patiënt inmiddels 8 dagen beademd wordt
en de pulmonale afwijkingen toenemen, waarbij beademing in buikligging met inverse ratio (inademing langer
dan uitademing) noodzakelijk is,5 6 wordt als behandeling van ‘late’ ARDS (ARDS gedurende 7 dagen en
langer) gestart met hoge doseringen methylprednisolon
(2 mg/kg gedurende 2 weken) volgens het schema van
Meduri et al.7 Inmiddels wordt een sterk verhoogde
influenza-A-antistoftiter aangetoond (complementbindingsreactietiter > 125, met bloed afgenomen op de dag
van opname op onze intensive care, dat wil zeggen op de
10e ziektedag), waarop wordt geconcludeerd dat patiënt
lijdt aan een bilaterale influenza-A-pneumonie met
ARDS. Serologische bepalingen gericht op andere verwekkers hebben een negatieve uitslag: influenza-B-virus, para-influenzavirus, adenovirus, RSV, mycoplasma,
legionella en chlamydia. Omdat patiënt inmiddels ruim
2 weken ziek is, wordt behandeling met antivirale medicatie niet meer nuttig geacht.
In eerste instantie verbetert de gaswisseling en kan de
beademingsondersteuning in de loop van 6 dagen worden uitgeslopen, waarop patiënt wordt gedetubeerd. De
thoraxröntgenfoto laat toenemende interstitiële tekening zien. Wegens desaturaties die niet voldoende reageren op maximale zuurstoftoediening is reïntubatie
noodzakelijk. Tijdens beademing wordt een zeer lage
longcompliantie gemeten. De desaturatie en de geringe
compliantie passen bij uitgebreide (secundaire) longfibrose. De toestand verbetert niet en 5 dagen na de reïntubatie overlijdt patiënt. Bij obductie worden afwijkingen gevonden die passen bij een late fase van acute interstitiële pneumonie (figuur 2): diffuse interstitiële fibrose met relatief weinig collageendepositie, ontbreken
van alveolair honingraatpatroon, niet-specifieke secundaire vaatveranderingen en secundaire bronchiolisatie.
Patiënt B, een 11 maanden oude jongen, heeft vanaf de
geboorte klachten van hoesten en benauwdheid, en gebruikt hiervoor vanaf de leeftijd van 9 maanden ipratro1938
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pium en fenoterol. Twee weken voor opname krijgt hij
een antibioticumkuur met amoxicilline wegens hoesten
en koorts. De kortademigheid neemt echter toe, waarop
hij wordt opgenomen in een regionaal ziekenhuis. Nadat
Gram-positieve kokken zijn aangetoond in een sputumpreparaat, wordt gestart met antibiotische behandeling
(amoxicilline-clavulaanzuur). Wegens respiratoire insufficiëntie wordt patiënt geïntubeerd en beademd en
vervolgens naar de kinder-intensive-careafdeling van
ons ziekenhuis overgeplaatst.
Bij binnenkomst wordt een bleek-roze beademde
baby gezien met een lichaamstemperatuur van 40°C, een
polsfrequentie van 120/min, en een bloedzuurstofsaturatie van 90% bij een Fio2 van 100%. Over de longen worden beiderzijds rhonchi en een sterk verlengd expirium
gehoord. Onderzoek van hart, abdomen en extremiteiten levert geen bijzonderheden op. Laboratoriumonderzoek bij opname geeft als uitslagen (tussen haakjes de referentiewaarden): Hb: 5,2 mmol/l (6,5-8,4);
trombocyten: 302 m 109/l (150-350); leukocyten: 9 m 109/l
(4,5-12,0), met bij differentiatie 43% segmentkernigen,
44% lymfocyten, 3% staafkernigen en 10% monocyten.
Elektrolyten-, nier- en leverfunctiewaarden zijn niet
afwijkend. De thoraxfoto laat bilaterale infiltratieve afwijkingen zien. Sputumkweek toont een Haemophilus
influenzae-stam; de behandeling met amoxicilline-clavulaanzuur wordt gecontinueerd. Vier dagen na opname
blijkt een gerichte viruskweek van het sputum op influenzavirus A positief te zijn. Uitslagen van serologisch
onderzoek gericht op Pneumococcus (ELISA op IgM en
IgG) en virusantigeendetectie op RSV zijn negatief. De
infiltratieve afwijkingen op de thoraxfoto nemen toe en
het blijft noodzakelijk patiënt te beademen met een
hoge Fio2 (60-100%). Ook in dit geval wordt ter behandeling van late ARDS gestart met hoge dosering prednisolon; de beademing kan langzaam afgebouwd worden. Uiteindelijk wordt patiënt na 21 dagen succesvol
gedetubeerd. Zes weken na ontslag heeft hij geen luchtwegproblemen meer.
Patiënt C is 4 weken oud als zij op de afdeling Intensive
Care voor kinderen wordt opgenomen wegens dreigende respiratoire insufficiëntie. Zij werd geboren na een
zwangerschapsduur van 34 weken: het postnatale beloop
werd gecompliceerd door een hydrocefalie, die gedraineerd werd. Twee weken voor opname was zij in goede
conditie naar huis ontslagen. Nu zien wij een zieke dyspnoïsche zuigeling met een wisselend bewustzijn. De
bloeddruk bedraagt 80/60 mmHg, de polsfrequentie
160/min, de zuurstofsaturatie 98%, het gewicht 2880 g.
Over de longen wordt links verminderd ademgeruis gehoord met basaal crepitaties en een verlengd en piepend
expirium. Er zijn geen aanwijzingen voor intracraniële
drukverhoging. Het onderzoek van hart, abdomen en
extremiteiten levert geen bijzonderheden op. Kort na
opname krijgt patiënte apneus waarvoor intubatie en
beademing noodzakelijk zijn. De arteriële bloedgaswaarden meteen na de start van de intubatie zijn: pH:
7,25; Po2: 4,0 kPa; Pco2: 8,2 kPa; bicarbonaat: 26 mmol/l;
de zuurstofsaturatie is zeer laag: 57%.
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figuur 2. Histologische beelden van longweefsel van patiënt A, met (a) een kenmerkende verbreding van alveolaire tussenschotten met fibroblastproliferatie en afzetting van tussenstof (HE-kleuring; 100 maal vergroot), (b) bruin aankleurende pneumocyten die de alveolaire ruimten bekleden, in een immuunhistochemische kleuring voor pankeratine (kleuring met monoklonaal antilichaam tegen keratine AE-1/3; 100 maal vergroot).

Laboratoriumonderzoek geeft als uitslagen: Hb: 6,9
mmol/l; trombocyten: 394 m 109/l; leukocyten: 6,7 m 109/l,
met bij differentiatie 36% segmentkernigen, 44% lymfocyten, 15% monocyten en 3% eosinofielen. De thoraxfoto toont een grofvlekkig reticulair beeld over beide longen met een vergroot cor. Een sputumkweek is
positief voor Pseudomonas aeruginosa, goed gevoelig
voor ceftazidim en aminoglycosiden. Na enkele dagen
blijkt een viruskweek gericht op influenzavirus A positief te zijn (virusantigeendetectie gericht op RSV heeft
een negatieve uitslag). Na een week beademing nemen
de interstitiële afwijkingen op de thoraxfoto toe met tevens atelectatische en bulleuze afwijkingen. Beademing
met hoge Fio2 blijft noodzakelijk. Er treedt een klinische
verslechtering op met koorts en purulente sputumproductie, die vermindert na antibiotische therapie (ceftriaxon en tobramycine) en prednisolon in hoge dosering gedurende 10 dagen. Na 3 weken kan patiënte gedetubeerd worden.
Drie dagen na de detubatie treedt echter opnieuw respiratoire insufficiëntie op bij een acuut neurologisch
beeld met convulsies en abnormale motoriek, berustend

op een zich ontwikkelend hygroom links pariëtaal en
een bloeding uit een hygroom rechts pariëtaal. Het verdere beloop wordt gekenmerkt door toenemende beademingsproblemen bij uitgebreide interstitiële afwijkingen en longfibrose. De toestand verbetert niet en patiënte overlijdt 3 weken later.
Het overgrote deel van de influenzagevallen gaat niet
gepaard met complicaties. Tijdens influenza-epidemieën
blijkt het aantal klinische opnamen wegens pneumonie
toe te nemen.8 Meestal betreft dit een secundaire bacteriële pneumonie. Een serologisch onderzoek bij 149 patiënten met bewezen pneumonie leverde in 2,7% van de
gevallen een positieve serologische uitslag voor influenza A op.9 Primaire influenzapneumonie wordt gekenmerkt door hoge koorts, hoesten en snelle progressie
van dyspnoe en hypoxemie na het doormaken van een
typische influenza.2 De thoraxfoto toont bilaterale afwijkingen die doen denken aan longoedeem of ARDS;
in het algemeen wordt geen consolidatie gezien. De situatie gaat vaak snel bergafwaarts zonder reactie op behandeling met antibiotica en ondanks maximaal onderNed Tijdschr Geneeskd 2000 7 oktober;144(41)
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steunende therapie inclusief beademing. Na de acute
door influenza geïnduceerde ontstekingsreactie ontstaat
vaak secundaire longfibrose met een pulmonaal infauste prognose. De sterfte is hoog.2 10 Therapeutische
mogelijkheden, behalve ondersteunend, zijn er nauwelijks.
Het effect van behandeling van influenza A met antivirale middelen, zoals amantadine, rimantadine en ook
ribavirine, is beperkt en is alleen aangetoond, als er gestart wordt binnen 24-48 h na het begin van de klachten.11 Bij dierproefmodellen zijn aanwijzingen gevonden
dat morfine en erytromycine de door influenza geïnduceerde ontstekingsreactie kunnen remmen.12 13 Het effect hiervan in de klinische situatie is nog niet nader
onderzocht.
Nieuwe neuraminidaseremmers zoals zanamivir en
oseltamivir kunnen bijdragen in de behandeling van influenza. Toediening binnen 24-48 h na de start van symptomen is echter belangrijk voor een optimale werkzaamheid. Zij verkorten de ziekteduur met gemiddeld
1-2 dagen.14-16 Er zijn echter geen gegevens bekend over
de werkzaamheid bij complicaties zoals influenza-Apneumonie. Bij deze snel progressieve pneumonie, zoals
beschreven bij onze patiënten, zou een behandelingspoging met de oudere of met de nieuwe antivirale middelen te verdedigen zijn; echter, een snelle diagnose is dan
wel noodzakelijk. Met viruskweken en antistofbepaling
met de complementbindingsreactie kan veel tijd verloren gaan; verder is officieel alleen een titerstijging bewijzend; daarvoor is een tweede bloedmonster nodig,
hetgeen de snelheid van de diagnostiek niet ten goede
komt. Een versnelde viruskweek met detectie van virale antigenen door middel van immunofluorescentie duurt
circa 2 dagen. ELISA op IgA-anti-influenza-A-antilichamen geeft reeds vroeg in de ziekte een positieve uitslag. Ook is inmiddels sneldiagnostiek in de vorm van
polymerasekettingreactie (PCR) voorhanden.17 Een andere snelle alternatieve benadering is een directe immunofluorescentie op een nasofarynxuitstrijk; de interpretatie van de bevindingen is echter moeilijk.
Teneinde de complicaties van influenza te voorkómen
is er voor vaccinatie van volwassenen zeker een plaats.
Naar aanleiding van recente publicaties is er een discussie op gang gekomen over het nut van het vaccineren van
pasgeborenen en jonge kinderen tegen influenza.18-20
Dames en Heren, de primaire influenzapneumonie kenmerkt zich door een snel progressieve respiratoire insufficiëntie, waarbij het klinische beeld in combinatie
met aanvankelijk niet-consoliderende bilaterale pulmonale afwijkingen sterk kan lijken op dat van acuut hartfalen dan wel ARDS. Een specifieke behandeling van de
influenza-A-pneumonie is nog niet voorhanden; het beloop is – met toenemende longfibrose en een hierbij verder verslechterende gaswisseling – vaak infaust. Mogelijk kan sneldiagnostiek door middel van specifieke
PCR-technieken in combinatie met de verdere ontwikkeling van de onlangs geïntroduceerde neuramidaseremmers een perspectief bieden voor de toekomst. Belangrijk hierbij is dat deze vrij zeldzame diagnose in een
1940

Ned Tijdschr Geneeskd 2000 7 oktober;144(41)

vroeg stadium in de differentiaaldiagnose opgenomen
wordt.
Dr.J.Wesseling, assistent-geneeskundige, stelde figuur 2 beschikbaar en gaf, evenals dr.W.L.Manson, medisch microbioloog, commentaar op het artikel.

abstract
Influenza A pneumonia. – The majority of influenza cases are
not associated with complications. Secondary bacterial pneumonia, commonly caused by Streptococcus pneumoniae or
Staphylococcus aureus, is well known to most clinicians.
Primary influenza viral pneumonia, characterized by rapidly
progressive hypoxia and respiratory insufficiency together with
non-consolidating pulmonary infiltrates, has a high mortality
rate. In 3 patients, a man aged 74 years, and two neonates aged
11 months and 4 weeks respectively, primary influenza A pneumonia was diagnosed. In the latter two patients the virus was
cultivated from sputum. Despite intensive supporting and drug
treatment, the first and the last patients died. In view of evolving therapeutic possibilities, notably regarding neuraminidase
inhibitors, it is important that clinicians recognize this complication of influenza at an early stage.
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Commentaren

Effect van anti-osteoporosemedicatie op het ontstaan van wervelfracturen
w.f.lems en b.a.c.dijkmans
Osteoporose staat de laatste jaren in toenemende mate
in de belangstelling. Deze aandoening wordt gedefinieerd als een systemische aantasting van het skelet en
wordt gekenmerkt door een verminderde botmineraaldichtheid (BMD) en een veranderde micro-architectuur,
hetgeen een verhoogde kans teweegbrengt op fracturen.1 In deze definitie komen twee essentiële elementen
naar voren: enerzijds de verlaagde BMD, die heden ten
dage goed kan worden gekwantificeerd, en anderzijds de
veranderde micro-architectuur, die de kwaliteit van het
bot weerspiegelt, doch niet exact meetbaar is. Wel kan
men in de dagelijkse praktijk veronderstellen dat bij patiënten met een fractuur de kwaliteit van het bot is verminderd, vooral indien de BMD niet opvallend laag is en
het trauma beperkt.
De BMD kan betrouwbaar gemeten worden met behulp van ‘dual energy X-ray’(DEXA)-apparatuur, waarbij de uitslag kan worden weergegeven in T-scores.1 De
T-score is een vergelijking met de piekbotmassa, welke
wordt bereikt op jeugdige leeftijd, en wordt uitgedrukt
in standaarddeviaties: < –2,5 SD wordt als osteoporose
beschouwd en een T-score tussen –1 en –2,5 noemt men
osteopenie (een T-score > –1 wordt als normaal beschouwd).
Uit prospectieve onderzoeken is gebleken dat een
eenmalige BMD-meting een voorspellende waarde heeft
ten aanzien van de kans op het ontstaan van fracturen.2 3
Zo is het risico op het optreden van fracturen bij patiënten met een 1 SD lagere BMD als uitgangswaarde
2,4 maal zo hoog voor wervelfracturen en 1,7 maal zo
hoog voor heupfracturen.2 Als vuistregel wordt vaak
aangenomen dat elke SD die de BMD lager is, gepaard
gaat met een 2 maal zo hoge kans op fracturen: voor patiënten met een 2 SD dan wel 3 SD lagere BMD geldt
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een 4 respectievelijk 8 maal zo hoge kans op een fractuur.2 3 Naast een verlaagde T-score hebben andere onafhankelijke risicofactoren (dus na correctie voor
BMD), zoals leeftijd, Quetelet-index, familiaire osteoporose en eerdere fracturen, een voorspellende waarde
voor het optreden van fracturen.4 Hierbij neemt een eerder doorgemaakte fractuur (zonder een adequaat trauma) een aparte plaats in: het is niet alleen een risicofactor voor het optreden van toekomstige fracturen, maar
ook een klinische uiting van osteoporose. De fractuurkans wordt derhalve niet alleen bepaald door de BMD,
maar ook door de genoemde factoren,4 de kwaliteit van
het bot, en de valneiging.5
uitkomstmaat: toename van bmd of afname
van fracturen
Aangezien fracturen wel en een afname in BMD niet
met klachten gepaard kunnen gaan, is er een duidelijke
voorkeur voor onderzoeken met een afname in de frequentie van fracturen als belangrijkste uitkomstmaat.
Fracturen kunnen worden onderverdeeld in perifere
fracturen (bijvoorbeeld heup, pols) en in wervelfracturen. De klinisch belangrijkste perifere fractuur is de
heupfractuur, omdat deze samenhangt met een aanzienlijke morbiditeit en sterfte.6 Het optreden van werveldeformaties kan asymptomatisch verlopen, doch kan ook
met pijnklachten gepaard gaan, soms zo hevig dat ziekenhuisopname noodzakelijk is. Behalve tot acute manifestaties, bij naar schatting eenderde van de patiënten,
kunnen werveldeformaties in de chronische fase leiden
tot rugklachten, angst, depressiviteit en afname van de
kwaliteit van leven.7 Daarnaast is van belang dat de kans
op fracturen, onafhankelijk van de BMD, toeneemt bij
de aanwezigheid van werveldeformaties.4 Ondanks de
voorkeur voor fracturen als uitkomstmaat zijn in het recente verleden vooral onderzoeken verricht met een
toename in BMD als belangrijkste uitkomstmaat.8 9 De
laatste jaren zijn er echter grote onderzoeken verricht
met antiresorptieve medicatie, met als belangrijkste uitkomstmaat wervelfracturen. Deze bespreken wij kort
hieronder, in chronologische volgorde (tabel).10-15 AanNed Tijdschr Geneeskd 2000 7 oktober;144(41)
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