Diagnose in beeld
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Een man met dyspneu
Ralph V. Pruijsten en Johan M. van der Klooster
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FIGUUR 1 (a) Anterior-posterior-röntgenopname van de thorax: oligemie, vooral rechts basaal (teken van Westermark). De V. azygos oogt gestuwd, hetgeen past bij
rechtsbelasting; (b) posterior-anterior-opname, 2 weken tevoren (verklarende tekening: Maartje Kunen).

Casus

Een 55-jarige man presenteerde zich met progressieve
dyspnée d’effort sinds 2 weken. Hij hoestte niet, had geen
thoracale pijn en was niet recent geopereerd of geïmmo-

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Interne Geneeskunde,
Rotterdam.
Drs. R.V. Pruijsten, arts in opleiding tot cardioloog;
drs. J.M. van der Klooster, internist-intensivist.
Contactpersoon: drs. R.V. Pruijsten (pruijsten@yahoo.com).

biliseerd. Zijn vader had vroeger een longembolie gehad.
Bij lichamelijk onderzoek werd een matig zieke man
gezien met een ademfrequentie van 20/min, een hartfrequentie van 100/min, een bloeddruk van 140/85 mmHg
en een lichaamstemperatuur van 38,0°C. De perifeer
gemeten arteriële zuurstofsaturatie was 83%. De halsvenen waren gestuwd, passend bij een verhoogde centraalveneuze druk. Bij auscultatie van hart en longen waren er
geen afwijkingen. De kuiten waren slank en soepel. Het
ecg toonde een sinustachycardie met een naar rechts
gedraaide elektrische hartas en negatieve T-toppen in
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wigvormige densiteit: ‘Hampton hump’

FIGUUR 2 CT-angiogram van de thorax: (a) pulmonaal venster, met wigvormige densiteit in de linker bovenkwab, passend bij een longinfarct (‘Hampton hump’);
(b) mediastinaal venster, met multipele forse longemboli (verklarende tekeningen: Maartje Kunen).

afleiding V1-V4. Arteriële bloedgasanalyse gaf als uitslagen: pH: 7,52; Pco2: 27,8 mmHg (3,7 kPa); bicarbonaat:
26,1 mmol/l; Po2: 47,9 mmHg (6,4 kPa); So2: 88%. Op de
thoraxfoto werd in het rechter onderveld oligemie gezien,
passend bij het zogenaamde teken van Westermark
(figuur 1a). Dat teken wordt veroorzaakt door verminderde doorbloeding van de longvaten en wordt gezien bij
15% van de patiënten met een longembolie. Dit was op
een 2 weken eerder gemaakte thoraxfoto niet zichtbaar
(zie figuur 1b). De klinische score volgens Wells voor een
longembolie was 4,5 (www.mdcalc.com/wells-criteriafor-pulmonary-embolism-pe), wat correspondeert met
een verhoogde waarschijnlijkheid van een longembolie.
De concentratie D-dimeren in het serum was sterk verhoogd: 5783 μg/l (normaal niet detecteerbaar).
Een CT-angiogram van de thorax toonde multipele forse
longemboli en in de linker bovenkwab een wigvormige
densiteit, passend bij een longinfarct: de zogenaamde
‘Hampton hump’ (figuur 2). Gezien de uitgebreidheid van
de longembolieën met echocardiografisch tekenen van
rechtsbelasting werd besloten tot trombolyse. Hemody2

namisch en respiratoir knapte de patiënt snel op. Enkele
dagen later kon hij uit het ziekenhuis worden ontslagen,
na te zijn ingesteld op orale antistollingsmiddelen. Nader
laboratoriumonderzoek naar trombofilie toonde geen
afwijkingen, zodat de oorzaak van de longembolieën bij
deze patiënt onduidelijk bleef. Bij 25-30% van de patiënten met een longembolie is een hampton-hump aanwezig.
Andere tekenen bij radiologisch onderzoek die kunnen
passen bij een longembolie zijn: een prominente centrale
A. pulmonalis (teken van Fleischner), verbrede longhili,
accumulatie van pleuravocht en een geëleveerd diafragma.
Diagnose

Longembolieën.
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