large inhomogeneous mass of nine centimetres in her left adrenal gland, which was subsequently removed surgically. The
histopathological diagnosis was consistent with an adenoma.
After a number of months the patient developed bone and liver metastases and the diagnosis was amended to carcinoma of
the adrenal cortex. She then underwent radiotherapy and chemotherapy treatment. One year after surgery she developed a
pancytopenia and died. Adrenocortical carcinomas are rare tumours with an incidence of about 1-2 cases per million of the
population. Symptoms are heterogeneous since both functional (hormonal overproduction) and non-functional (mass effect)
tumours exist. Surgical resection is the only curative therapy. It
may be difficult to distinguish between benign and malignant
cortical tumours.
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Commentaren

De implanteerbare cardioverterende defibrillator: soms noodzakelijk
j.l.r.m.smeets
Mirowski et al. lieten eind jaren zeventig van de vorige
eeuw in een film zien dat geïnduceerd kamerfibrilleren
in een hond die geïnstrumenteerd was met een pacemaker annex defibrillator, met succes met een elektrische
schok van het inwendig apparaat beëindigd kan worden.1 Deze film was enerzijds reden tot ontzag, want eenieder verbaasde zich over het feit dat deze schok effectief was, maar anderzijds veroorzaakte het zien van de
film gevoelens van angst, wanneer men zich voorstelde
dat het apparaat op een verkeerd moment de schok
afgaf. Het leek wel een lopende tijdbom.
Nu, een 30-tal jaar later, is de ferventste criticaster ervan
overtuigd dat dit apparaat, een implanteerbare cardioverterende defibrillator (ICD), op een adequate wijze
Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Cardiologie, Postbus
9101, 6500 HB Nijmegen.
Hr.prof.dr.J.L.R.M.Smeets, cardioloog.

Zie ook het artikel op bl. 2132.

een versneld kamerritme (kamertachycardie of kamerfibrilleren) kan herkennen en door middel van elektrische
stimulatie of schokken kan beëindigen. Dit heeft tot gevolg dat plotse dood bij patiënten met een cardiaal hoog
risicoprofiel effectief bestreden kan worden. Aanvankelijk was er dan ook een strikte indicatiestelling voor
implantatie van een dergelijke pacemaker. Er mocht
geen corrigeerbare aandoening zijn die een plotse dood
kon veroorzaken, de levensverwachting van de patiënt
moest meer dan 2 jaar bedragen en er mocht geen neurologische schade resteren na een succesvolle resuscitatie. Alleen als een patiënt aan deze criteria voldeed, was
hij of zij kandidaat voor ICD-implantatie, bij wijze van
secundaire preventie van plotse dood als gevolg van
ritmestoornissen.
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De eerste studies lieten dan ook zien dat met name bij
patiënten die een hartinfarct doorgemaakt hadden en
een duidelijk verminderde linkerkamerfunctie hadden,
deze ICD-therapie beter was dan geneesmiddelen.2 De
groep patiënten die aanvankelijk in aanmerking kwam
voor implantatie, namelijk degenen met een lage ejectiefractie van de linker kamer, een oud infarct en een
geslaagde resuscitatie, was dan ook klein.
Getracht werd om de risicopopulatie na het myocardinfarct verder in kaart te brengen en te kijken welke subgroepen van patiënten baat zouden kunnen hebben bij
een ICD-implantatie bij wijze van primaire preventie
van plotse dood als gevolg van ritmestoornissen. Aanvankelijk was deze risicostratificatie gebaseerd op een
combinatie van de volgende kenmerken: ejectiefractie
 30%, aanwezigheid van kamerritmestoornissen gedurende  30 s (‘non-sustained’) en induceerbaarheid van
kamerritmestoornissen bij elektrofysiologisch onderzoek.3 Vervolgens werd een studie gedaan met slechts 2
risicoparameters: een doorgemaakt myocardinfarct en
een linkerkamerejectiefractie  30%.4 Ook hier bleek
dat in de juist gedefinieerde subgroepen ICD-implantatie een duidelijke reductie gaf van cardiovasculaire sterfte. Hiermee werd het bewijs geleverd dat ICD-therapie
ook effectief is bij de primaire preventie van plotse dood
bij patiënten die een hartinfarct gehad hebben en een
verminderde linkerkamerrestfunctie hadden.
Elders in dit nummer bespreken Van den Berg et al.
2 patiënten die een ICD-implantatie hebben ondergaan
ter voorkoming van plotse dood, terwijl zij geen hartinfarct hadden doorgemaakt of kransslagaderlijden hadden.5 De ene patiënt had een familiair bepaald lang-QTsyndroom. In deze specifieke subgroep zijn kaliumkanaalafwijkingen aangetoond, die kunnen leiden tot het
optreden van kamerfibrilleren bij plotselinge geluidsprikkels of schrik. Een terecht afgegeven ICD-schok
was het bewijs dat deze therapie bij deze patiënt effectief was.
Niet bij elke genetisch bepaalde hartafwijking is implantatie van een ICD noodzakelijk. Alleen de subgroepen van patiënten die een duidelijk verhoogd risico op
plotse dood hebben, zijn kandidaat voor deze therapie.
Deze risicostratificatie is gebaseerd op factoren als: bepaalde genetische afwijkingen (idiopathisch ventrikelfibrilleren of het Brugada-syndroom), familiair vóórkomen van aritmogene rechterkamercardiomyopathie,
sommige vormen van hypertrofische cardiomyopathieen, en het vóórkomen van plotse dood op jonge leeftijd.
Veelal is medicamenteuze therapie in subgroepen met
kanaalafwijkingen voldoende, maar in een kleine groep
patiënten is ICD-implantatie noodzakelijk.
De tweede patiënt die wordt beschreven door Van
den Berg et al. is een patiënt met dilaterende cardiomyopathie, niet gebaseerd op ischemisch hartlijden.5
Recentelijk is in 2 studies aannemelijk gemaakt dat ook
patiënten met een gedilateerde cardiomyopathie die
niet gebaseerd is op coronairlijden, baat kunnen hebben
bij defibrillatortherapie.6 7 In een van deze studies was er
een duidelijke vermindering van sterfte, alhoewel deze
niet dusdanig opgezet was om subgroepanalyse ten aan2114
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zien van cardiovasculaire dood specifiek te kunnen bepalen.6
Patiënten met dilaterende cardiomyopathieën hebben niet alleen baat bij vermindering van het risico van
plotse dood als gevolg van kamerritmestoornissen, maar
ook bij een verbetering van de contractiliteit van de linker kamer. Dit wordt niet alleen door medicamenteuze
therapie bereikt. Ook elektrische stimulatie van delen
die achterblijven (biventriculaire stimulatie) kan de contractie verbeteren. Vaak hebben patiënten die een dilaterende cardiomyopathie hebben, een linkerbundeltakblokpatroon op hun elektrocardiogram.8 Dit betekent
dat de contractie van de linker kamer start in het septum
en de laterale wand als laatste geactiveerd wordt.
Hierdoor ontstaat een niet-synchrone, dus niet-efficiënte samentrekking. Bovendien trekt de laterale wand samen op het moment waarop het septum relaxeert. Beide
factoren beïnvloeden de mechanische eigenschappen en
de contractiekracht van de kamer negatief. Implantatie
van een pacemakerdraad in dit laterale gebied, bijvoorbeeld via een tak van de sinus coronarius, kan dit
gedeelte vroeger laten samentrekken, zodanig dat het
weer synchroon loopt met het septum. Deze resynchronisatietherapie wordt dan ook in de Companion-studie
voor een deel toegepast samen met ICD-therapie.6 En
ook hier is er, afgezien van verbetering van de kwaliteit
van leven en van inspanningstolerantie, een duidelijke
vermindering van de sterfte als gevolg van kamerritmestoornissen.
De uitbreiding van de indicatiestelling tot het implanteren van ICD’s leidt naar verwachting tot 1-2 ICD-dragers per 10.000 mensen in de bevolking. Een therapeutische schok van de ICD vindt vaak op onverwachte momenten plaats. Dit kan zowel overdag als ’s nachts gebeuren, in openbare gelegenheden of in de thuissituatie.
Veelal is dan de eerstehulpvraag gericht aan huisarts,
ambulancepersoneel, eerstehulparts, poortarts of cardioloog. Van belang is dan dat zij op de hoogte zijn van
ICD-schokken, dat zij weten wat te doen als er één of
meerdere schokken afgegeven worden, wat te doen
wanneer bij voortduring ontladingen gegeven worden
en wie te consulteren wanneer zich een probleem voordoet.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen
gemeld.
abstract
The implantable cardioverter-defibrillator is sometimes necessary. – The implantable cardioverter-defibrillator (ICD) is used
in patients who are at risk for ventricular fibrillation after
having suffered from a myocardial infarction. Initially, patient
selection was limited to survivors of impending sudden death
with coronary artery disease. Later, ICD implantation in highrisk coronary artery disease patients was found to lower cardiovascular mortality. More recently, patients with dilated cardiomyopathy and no coronary artery disease are also potential
candidates for implantation of an ICD. In the Netherlands, it is
expected that there will be 1-2 ICD-users per 10,000 inhabitants. This means that ambulance personnel, general practition-

ers and doctors in emergency wards will also be confronted
with patients who have had one or more shock treatments.
Such medical personnel should have knowledge about the
function of the ICD, what to do if several shocks have been
given and whom to contact in case problems persist.
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Farmacotherapie

Nieuwe fluorochinolonen: levofloxacine, moxifloxacine en gatifloxacine
i.m.hoepelman
In de afgelopen jaren zijn de chinolonen een uitermate
populaire klasse geneesmiddelen geworden bij de behandeling van diverse infectieziekten.1 Chinolonen hebben het mogelijk gemaakt om patiënten met door gramnegatieve micro-organismen veroorzaakte infecties,
zoals prostatitis en osteomyelitis, oraal in plaats van
parenteraal te behandelen. Het werkingsspectrum van
de eerste vertegenwoordiger van deze klasse, nalidixinezuur, beperkte zich tot gramnegatieve micro-organismen.1 Daarnaast had dit middel een aantal tekortkomingen zoals het ontbreken van activiteit tegen de
gramnegatieve Pseudomonas-species, tegen grampositieve micro-organismen en tegen anaërobe bacteriën. Ook
werden er geen adequate serum- en weefselspiegels
bereikt en had dit geneesmiddel veel bijwerkingen.
Modificatie van de chemische structuur van de chinolonen leidde tot de synthese van het eerste fluorochinolon, norfloxacine, dat wel activiteit had tegen Pseudomonas, maar eveneens nauwelijks werkzame serumspiegels bereikte en voornamelijk bij urineweginfecties kon
worden gebruikt. Verdere modificaties leidden tot de
ontwikkeling van ciprofloxacine aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw, hetgeen een omwenteling in de behandeling van een aantal infectieziekten
heeft bewerkstelligd.1 Dit middel combineert een breed
werkingsspectrum, zoals activiteit tegen Enterobacteria-
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samenvatting
– Sinds hun introductie hebben de fluorochinolonen een belangrijke plaats verworven bij de behandeling van gramnegatieve infecties.
– Door chemische modificaties zijn er een aantal nieuwere
middelen op de markt gekomen met een toegenomen activiteit
tegen grampositieve micro-organismen als kenmerk.
– Hiertoe behoren gatifloxacine, levofloxacine en moxifloxacine, die in Nederland zijn geregistreerd.
– Door de fabrikanten worden de nieuwe fluorochinolonen
vooral gepositioneerd als middelen voor luchtweginfecties en
met name voor de behandeling van de in de thuissituatie opgelopen longontsteking.
– Studies laten zien dat deze geneesmiddelen mogelijk iets effectiever zijn dan de tot nu toe in Nederland gebruikte antibiotica voor niet in het ziekenhuis opgelopen pneumonie. Gezien
het nauwelijks voorkomen van penicillineresistente pneumokokken in Nederland en de grote kans op resistentieontwikkeling bij grampositieve en gramnegatieve micro-organismen bij
gebruik van de nieuwe fluorochinolonen, lijkt hun indicatiegebied op dit moment beperkt.

ceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
en Legionella pneumophila, en een goede farmacokinetiek met adequate serum- en weefselspiegels, ook na
orale toediening, met een lage toxiciteit. De inzetbaarheid bij luchtweginfecties is beperkt door gebrekkige
activiteit tegen Streptococcus pneumoniae.
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