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Complicatie van coronairangiografie bij een patiënte
met sclerodermie
Kemal Dogan, Roel Bakx en Peter L. Klemm

Sclerodermie is een auto-immuun collageenziekte met microvasculaire afwijkingen aan onder andere de huid, longen en hart. Pulmonale hypertensie is een potentieel levensbedreigende complicatie van sclerodermie. Diagnostische coronairangiografie is geïndiceerd voor het stellen van de diagnose ervan. Een 79-jarige patiënte, bekend
wegens sclerodermie en het fenomeen van Raynaud, presenteerde zich met een koude en pijnlijke rechter hand
met ulceratieve afwijkingen. Er bleek sprake van arteriële occlusie van de A. radialis na het ondergaan van een
coronairangiografie. Aanvankelijk was er toename van afwijkingen, maar na behandeling met bosentan trad verbetering op. Als bij de coronairangiografie voor toegang via de A. femoralis was gekozen, had deze complicatie
vermeden kunnen worden. Deze casus benadrukt het belang van aandacht voor voorgeschiedenis en comorbiditeit
bij het verrichten van invasieve diagnostiek.

Sclerodermie is een heterogeen ziektebeeld, dat geken
merkt wordt door onder andere microvasculaire afwij
kingen aan de huid, de longen en het hart. Pulmonale
hypertensie is een potentieel levensbedreigende compli
catie van sclerodermie. Coronairangiografie is noodza
kelijk voor het stellen van de diagnose daarvan.
Wij presenteren een sclerodermiepatiënte met een koude,
pijnlijke rechter hand na het ondergaan van coronair
angiografie.
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Patiënt A, een 79-jarige vrouw, presenteerde zich op de
afdeling Spoedeisende Hulp met sinds 4 weken in ernst
toenemende pijnklachten van haar rechter hand na het
hebben ondergaan van een coronairangiografie.
Enkele maanden daarvoor was patiënte gezien door de
reumatoloog in verband met pijn en zwelling aan de han
den, waarbij de diagnose ‘sclerodermie’ was gesteld. In
verband met deze diagnose was patiënte onderzocht op
betrokkenheid van interne organen. Er werd een coro
nairangiografie via de A. radialis verricht om mogelijk
pulmonale hypertensie vast te stellen; hiervoor werden
geen aanwijzingen gevonden. De medische voorgeschie
denis vermeldde verder het fenomeen van Raynaud,
hypertensie en mitralisklepinsufficiëntie.
Bij lichamelijk onderzoek stelden wij bij patiënte een
koude rechter hand vast met bleke vingers en ulceratieve
afwijkingen aan de vingertop van digitus II. De pulsatie
van de A. radialis was afwezig. Ook aan digitus II van de
linker hand vonden wij een ulcus. Naast deze afwijkingen
aan haar handen had patiënte typerende gelaatskenmer
ken, passend bij sclerodermie (figuur 1).
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Beschouwing
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Sclerodermie

Sclerodermie is een auto-immuunziekte van de kleine
arteriën, microvezels en collageenweefsels. Deze ziekte
wordt gekenmerkt door fibrosering en vaatschade aan
huid, longen, gastro-intestinale traject, hart en nieren.
Men onderscheidt gelokaliseerde sclerodermie, waarbij
alleen de huid is aangedaan, of systemische sclerodermie,
waarbij meerdere orgaansystemen betrokken zijn.1,2 De
geschatte prevalentie van sclerodermie in Nederland is
8,9 per 100.000 inwoners.3
Het fenomeen van Raynaud is een universele uiting van
microvasculaire veranderingen in het spectrum van scle
rodermie.1,2 Als microvasculaire veranderingen leiden tot
aantasting van interne organen heeft dit prognostische
betekenis, in het bijzonder als dit leidt tot pulmonale
hypertensie.
De prevalentie van pulmonale hypertensie bij patiënten
met sclerodermie is 9,9%.3 Er is een 3-jaarsoverleving van
56% na het stellen van de diagnose ‘pulmonale hyperten
sie’ beschreven.4 Het onderzoeken van patiënten met
sclerodermie op de aanwezigheid van pulmonale compli
caties verbetert de overleving, doordat bij vroege diag
nose een behandeling ingesteld kan worden.5 Voor het
stellen van de diagnose ‘pulmonale hypertensie’ is diag
nostische coronairangiografie geïndiceerd.
Coronairangiografie
FIGUUR 1 Patiënt A met typerende gelaatstrekken voor sclerodermie:
sclerosering rondom de mond en teleangiëctasieën (afgedrukt met
toestemming van belanghebbenden).

Coronairangiografie kan verricht worden via de A. radia
lis en via de A. femoralis. De keuze voor de toegangsweg
is onder andere afhankelijk van therapeutische opties en
van de kans op mogelijke complicaties. Waarom de car

Aanvullend duplexechografie toonde occlusie van de A.
radialis en de A. ulnaris rechts. Patiënte werd opgenomen
met de diagnose ‘arteriële occlusie na coronairangiogra
fie bij fenomeen van Raynaud en sclerodermie’. Ondanks
behandeling met iloprost intraveneus nam de pijn toe en
ontwikkelde patiënte ook droge necrose van digitus III
(figuur 2).
Na het veranderen van de medicatie naar bosentan trad
er geen progressie van de wonden meer op en namen de
pijnklachten af. De behandeling werd thuis gecontinu
eerd. Bij poliklinische controle na 7 weken waren de
wonden aan het herstellen.
FIGUUR 2 Handen van patiënt A met ulceratie en droge necrose aan de
vingertoppen van digitus II van de linker hand, en digitus II en III van de rechter
hand.
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Conclusie
Bij deze patiënte met sclerodermie werd een diagnosti
sche coronairangiografie, verricht via de A. radialis,
gecompliceerd door het optreden van een arteriële occlu
sie. In combinatie met haar pre-existente microvascu
laire vaatlijden ontstond bij patiënte het beeld van een
acute ischemie van de rechter hand. Met de keuze voor
een andere toegangsweg voor de coronairangiografie,
namelijk via de A. femoralis, had deze complicatie ver
meden kunnen worden. Deze casus illustreert de moge
lijke gevolgen van een routinematige diagnostische

▼ Leerpunten ▼
• Sclerodermie is een auto-immune collageenziekte met micro
vasculaire afwijkingen aan onder andere de huid, longen en hart.
• De aandoening kan gepaard gaan met het fenomeen van Raynaud
en met microangiopathie.
• Ook kan pulmonale hypertensie optreden; om dit vast te stellen is
coronairangiografie geïndiceerd.
• Bij coronairangiografie is de A. femoralis te verkiezen boven de
A. radialis, want de microvasculaire afwijkingen bij sclerodermie
vergroten het risico op complicaties.
• Daarom is het van belang bij coronairangiografie bedacht te zijn
op aanwezigheid van sclerodermie.
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dioloog bij patiënt A koos voor toegang via de A. radialis
is niet helemaal duidelijk. Coronairangiografie via de A.
radialis is veilig en effectief in vergelijking met via de A.
femoralis.6,7 Echter, coronairangiografie via de A. radialis
heeft een lager succespercentage omdat hierbij de kans
op problemen bij de toegang tot de arterie groter is, des
ondanks geeft deze route minder complicaties.6,7 Er is
beschreven dat het percentage arteriële occlusies laag is
(0,58%) bij interventies via de A. radialis en dat daarbij
geen aanwijzingen voor ischemie waren.6 In deze studie
werden patiënten met pre-existent vaatlijden, zoals syn
droom van Raynaud, echter geëxcludeerd. In een andere
studie had 3% van de patiënten 1 maand na de interventie
een arteriële occlusie, zonder aanwijzingen voor ische
mie.7

interventie en benadrukt het belang van voorzichtigheid
bij invasieve diagnostiek. De voorgeschiedenis en comor
biditeit van patiënten moeten daarbij in acht worden
genomen. Bovendien kunnen uiterlijke kenmerken, zoals
het gelaat bij deze patiënte, wijzen op sclerodermie.
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