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1. Inleiding
1.1 	Onderwerp en doelstelling
1.1.1	Onderwerp van de richtlijn

Pleuravocht is een vochtophoping tussen de pleura parietalis en de pleura visceralis. Nietmaligne pleuravocht betreft pleuravocht zonder aangetoonde maligniteit. Een minimale
hoeveelheid pleuravocht is fysiologisch. Deze richtlijn beschrijft hoe moet worden omgegaan
met pathologisch toegenomen pleuravocht.
Als een maligniteit in de pleura is aangetoond of zeer aannemelijk is, wordt verwezen naar de
Richtlijn Maligne pleuravocht van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en
Tuberculose (NVALT) 2004.1
De onderwerpen van deze richtlijn zijn aangedragen door de werkgroepleden en aangevuld door
zes perifeer en academisch werkzame longartsen. Deze zes longartsen is gevraagd vijf onderwerpen te noemen aangaande het pleuravocht die zij in de richtlijn wilden zien vermeld.
1.1.2	Doelstelling

De richtlijn heeft als doel richting te geven aan de klinisch werkzame arts over hoe om te gaan
met pleuravocht met betrekking tot oorzaak, diagnostiek, therapie en prognose. Het gekozen
aantal onderwerpen is niet volledig maar sluit wel aan op een groot deel van de klinische
vragen.

1. 2

Patiënten p opul atie en gebruike rs va n d e ri c h t l i j n

1.2.1	Gebruikers

De richtlijn richt zich op de klinisch werkzame arts, waarmee in de praktijk de longarts (in
opleiding) wordt bedoeld, omdat de longarts over de kennis en kunde beschikt om deze problematiek te behartigen.
1.2.2 Patiëntengroep

De patiëntenpopulatie betreft alle patiënten met pleuravocht, waarbij de groep met maligne
pleuravocht is uitgesloten (zie Richtlijn Maligne pleuravocht, NVALT 20041). Er bestaat voor
dit onderwerp geen georganiseerde patiëntenvereniging. De mening van patiënten over dit
onderwerp is niet specifiek gevraagd omdat het een te diverse groep betreft. Getracht is mede
uit patiëntenperspectief te denken bij het maken van de richtlijn en aanbevelingen.



1.3 	samenstelling van de werkgroep en traject van goedkeuring

De richtlijn is monodisciplinair gericht, de kennis en kunde van relevante specialismen zijn
echter nadrukkelijk meegenomen. Deze specialismen zijn genoemd in de adviesraad (reumatoloog,
microbioloog, cardioloog, cardio-thoracaal chirurg, algemeen chirurg).
De leden van de werkgroep vertegenwoordigen perifere opleidingsklinieken, perifere nietopleidingsklinieken en academische ziekenhuizen en zijn goedgekeurd door het bestuur van
de NVALT. De interessegebieden van de leden zijn zo veel mogelijk uitgangspunt geweest bij de
verdeling van onderwerpen. De gehele tekst is door de werkgroep gezamenlijk beoordeeld. Het
bewijsniveau van de conclusies en aanbevelingen is telkens beoordeeld door minimaal twee
werkgroepleden.
De richtlijn is in conceptvorm toegezonden aan 10 longartsen met specifieke kennis van en
belangstelling voor het onderwerp en aan de adviesraad van niet-longartsen. Na het verwerken
van het commentaar is de richtlijn aan alle NVALT-leden toegezonden voor beoordeling.
Op 14 oktober 2005 is de tekst door de ledenvergadering van de NVALT goedgekeurd. Hiernaast
heeft het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO een beoordeling gedaan volgens de
AGREE guidelines voor het beoordelen van richtlijnen. Een juridische toetsing is verricht door
een longarts met specifieke belangstelling voor de juridische aspecten van de richtlijn. Dit is
geen jurist.
De richtlijn is niet beïnvloed door opvattingen of belangen van de financierende instantie
(Orde van Medisch Specialisten), die een onkostenvergoeding heeft gegeven voor deze richtlijn.
Binnen de werkgroep ad-hoc zijn geen conflicterende belangen geconstateerd.

1.4 	I ndic atoren en implementatie

Uit de tekst van de richtlijn zijn onderbouwde conclusies voortgekomen, resulterend in aanbevelingen. Hieruit zijn indicatoren benoemd door de werkgroep. De indicatoren hebben als doel de
implementatie van de richtlijn te bevorderen en eventuele controle hierop te vergemakkelijken.
Deze indicatoren zijn, tegelijk met de richtlijn, door de NVALT-ledenvergadering goedgekeurd.
De indicatoren zijn uitdrukkelijk bedoeld voor intern gebruik door de NVALT-leden en dienen
geen externe doelen. De implementatie wordt gestimuleerd door verspreiding van het richtlijnconcept ter beoordeling, waarmee betrokkenheid van de leden wordt bevorderd. De concept
richtlijn is op een landelijke dag uitgelegd aan en verdedigd voor de NVALT-leden. De laatste
wijzigingen zijn nog zes weken inzichtelijk geweest op het besloten gedeelte van de NVALTwebsite. Na accordering is de richtlijn beschikbaar gekomen op het publieke gedeelte van de
NVALT-website. Tevens krijgen alle leden het boekje thuisgestuurd. De Commissie Richtlijnen van
de NVALT heeft een voorstel gedaan voor richtlijnimplementatie in het algemeen. De Commissie
Visitatie van de NVALT controleert de mate van implementatie van de richtlijn, onder meer met
behulp van de indicatoren en door middel van de algemene visitatievragenlijsten.



1. 5	

methoden van literatuuronde r z o e k

De richtlijn is zo veel mogelijk evidence-based, waarbij het gebrek aan literatuur of de klinische
relevantie heeft geresulteerd in een invulling door de werkgroepleden, al dan niet door experts
in het veld te raadplegen.
De beschikbare literatuur is gevonden met vooraf afgesproken zoektermen in Medline, Pubmed,
Embase en de Cochrane-database. Standaard is gezocht naar literatuur tot 10 jaar oud en op
indicatie ouder. Tevens zijn tekstboeken gebruikt als Textbook of pleural disease,1 Textbook of
Respiratory Medicine,2 en de persoonlijke archieven van de werkgroepleden. Ook websites als
www.pneumotox.com zijn gebruikt. De volgende richtlijnen zijn gebruikt: BTS guidelines for the
investigation of a unilateral pleural effusion,3 BTS guidelines for the management of pleural infections.4
De volgende zoektermen zijn gebruikt: pleura AND meta-analysis, pleura AND review, pleura AND
effusion. Per hoofdstuk is de werkwijze nader toegelicht.
Tabel 1. Indeling van de literatuur naar mate van bewijs
Voor artikelen betreffende interventie (preventie of therapie)
A1

Systematische reviews die ten minste enkele onderzoeken van A2-niveau
betreffen, waarbij de resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent
zijn.

A2

Gerandomiseerd, vergelijkend, klinisch onderzoek van goede kwaliteit
(gerandomiseerde,

dubbelblind

gecontroleerde

onderzoeken)

van

voldoende omvang en consistentie.
B

Gerandomiseerde klinische onderzoeken van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of ander vergelijkend onderzoek (niet-gerandomiseerd,
vergelijkend cohortonderzoek, patiënt-controleonderzoek).

C

Niet-vergelijkend onderzoek.

D

Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden.

Voor artikelen betreffende diagnostiek
A1

Onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten
bij een prospectief gevolgde goed gedefinieerde patiëntengroep met een
tevoren gedefinieerd beleid op grond van de te onderzoeken testuitslagen,
of besliskundig onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische
uitkomsten, waarbij resultaten van onderzoek van A2-niveau als basis
worden gebruikt en voldoende rekening wordt gehouden met onderlinge
afhankelijkheid van diagnostische tests.



A2

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, waarbij van tevoren criteria
zijn gedefinieerd voor de te onderzoeken test en voor een referentietest, met
een goede beschrijving van de test en de onderzochte klinische populatie;
het moet een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten betreffen,
er moet gebruik zijn gemaakt van tevoren gedefinieerde afkapwaarden en
de resultaten van de test en de ‘gouden standaard’ moeten onafhankelijk
zijn beoordeeld. Bij situaties waarbij multipele, diagnostische tests een rol
spelen, is er in principe een onderlinge afhankelijkheid en dient de analyse
hierop te zijn aangepast, bijvoorbeeld met logistische regressie.

B

Vergelijking met een referentietest, beschrijving van de onderzochte test
en populatie, maar niet de kenmerken die verder onder niveau A staan
genoemd.

C

Niet-vergelijkend onderzoek.

D

Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden.

Niveau van bewijs van de conclusies en aanbevelingen
1

Ondersteund door ten minste één systematische review (A1) of twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A1 of A2;

2

Ondersteund door ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde
onderzoeken van niveau B;

3

Ondersteund door ten minste één onderzoek van niveau A2 of B of C;

4

Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden.

Als er onvoldoende onderzoek van niveau A of B was en dus niet kon worden gekomen
toe een aanbeveling van niveau 1 of 2, dan formuleerde de Werkgroep zo mogelijk een
aanbeveling op basis van informele consensus binnen de Werkgroep (niveau 4).

L ite r atuu r
1.

Light RW, Lee YCG. Textbook of pleural diseases. Oxford University Press Inc 2003.

2.

Murray JF, Nadel JA (eds).Textbook of respiratory medicine. Philadelphia: W.B Saunders, 2000:2031-41.

3.

Davies CW, Gleeson FV, Davies RJ. BTS guidelines for the management of pleural infection. Thorax 2003;58
Suppl 2:ii18-ii28.

4.

Maskell NA, Butland RJA on behalf of the British Thoracic Society Pleural Disease Group, a subgroup of the
British Thoracic Society Standards of Care Committee. BTS guidelines for the investigation of a unilateral
pleural effusion in adults Thorax 2003;58:ii8.
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2. Epidemiologie en pathogenese;
de patiënt met pleuravocht
2 .1 	Ep idemiologie en pathogene s e
2.1.1	Werkwijze

Via systematische zoekacties werden relevante artikelen in de PubMed- en MESH-databases
gezocht. PubMed, zoektermen pleura and meta-analysis: 7 titels, geen bruikbare; pleura and
review: 1.040 titels, beoordeeld 1-300 (1999-heden); pleura and effusion: 1.766 titels, beoordeeld
1-400 (1999-heden); pleurodesis and heart: 36 titels; pleural effusions and pericarditis: 327 titels,
beoordeeld 1-100 (1995-heden); pleural effusions and superior caval vein: 10 titels.
2.1.2	Epidemiologie

Ophoping van vocht in de pleurale ruimte duidt op een ziekte die pleuraal, pulmonaal of extrapulmonaal kan zijn. Er bestaat een brede differentiaaldiagnose afhankelijk van onder meer
de geografische regio en de leeftijd van de patiënt. Weinig literatuur is beschikbaar over het
vóórkomen en de oorzaken van pleuravocht in een ongeselecteerde populatie. De informatie in
de literatuur is afhankelijk van de plaats en de diagnostische mogelijkheden van de arts. Een
onderzoek uit 1993, uitgevoerd in Oost-Europa, toonde een incidentie van ongeveer 300 per
100.000 inwoners per jaar.1 De oorzaken van pleuravocht in deze ongeselecteerde populatie
betroffen:
•

hartfalen

46%

•

maligne pleuritis

22%

•

parapneumonische effusie

17%

•

longembolie

6%

•

hematothorax

4%

•

abdominale ziekte

3%

•

restgroep (onder meer postoperatief)

2%

De eerste vier diagnosen omvatten dus meer dan 90% van de patiënten.
Het is duidelijk dat de oorzaak van pleuravocht afhankelijk is van de onderzochte populatie.
Een Spaans onderzoek uit 1996 vond tuberculose als oorzaak van pleuravocht bij 25% van de
patiënten.2 In een onderzoek bij intensivecarepatiënten bleek pleuravocht te worden veroorzaakt door hartfalen bij 35%, door atelectase bij 25%, door parapneumonische effusie bij
11%, door leverziekte bij 8% en door hypoalbuminemie bij 8% van de patiënten.3 In de meeste
onderzoeken blijkt hartfalen de meest frequente oorzaak van pleuravocht te zijn.
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Conc lus ie

Hartfalen is de meest voorkomende oorzaak van niet-maligne pleuravocht.
Niveau 3
C

Marel 19931, Mattison 19973

2.1.3 Pathogenese

Vochtophoping in de pleuraholte kan door diverse mechanismen worden veroorzaakt:
•

toegenomen permeabiliteit van de pleurale membraan, bijvoorbeeld infectieuze pleuritis;

•

toegenomen pulmonale capillaire druk, bijvoorbeeld longoedeem;

•

meer negatieve intrapleurale druk, bijvoorbeeld atelectase;

•

afgenomen oncotische druk, bijvoorbeeld hypoalbuminemie;

•

gestoorde lymfafvloed, bijvoorbeeld lymfangitis carcinomatosa.

Voor het vaststellen van de oorzaak van pleuravocht wordt onderzocht of sprake is van een
transsudaat of een exsudaat. Een transsudaat ontstaat door een gestoorde balans tussen hydro
statische krachten die de vorming en resorptie van pleuravocht bepalen. De permeabiliteit
van de capillairen en het pleurale membraan is daarbij normaal. Een exsudaat ontstaat als
de permeabiliteit van het pleurale oppervlak en/of de capillairen is veranderd, of door lokale
productie van vocht. Voor de benadering van de patiënt met pleuravocht heeft deze indeling
daarom grote praktische waarde. De meest voorkomende oorzaken van exsudaat en transsudaat
staan vermeld in de tabel 2 en 3.

12

Tabel 2.

Oorzaken van pleuraexsudaat

Infectie

Maligniteit

Bacteriële pneumonie

Carcinoom

Tuberculose

Lymfoom

Virale pneumonie

Mesothelioom

Nocardiose, actinomycose

Leukemie

Schimmel of parasiet

Chylothorax

Subphrenisch abces
Lever- of miltabces

Iatrogeen

Mediastinitis

Drug-induced

Hepatitis

Longpunctie
Sclerotherapie

Inflammatie

Sondevoeding intrapleuraal

Pancreatitis

Centralelijnextravasatie in pleura

Benigne asbesteffusie
Longinfarct

Negatieve intrapleurale druk

Radiatiepleuritis

Atelectase

Uremie

Trapped lung

Sarcoïdosis

Cholesteroleffusie

Hematothorax
Post cardiac injury-syndroom

Auto-immuunziekte

ARDS

Systemische lupus erythematosus (SLE)
Reumatoïde artritis

Lymfatische afwijkingen

Mixed connective tissue disease (MCTD)

Yellow nail-syndroom

Churg-Strauss-syndroom

Lymfangioleiomyomatose

Morbus Wegener

Lymfangiëctasiën

Familiaire mediterrane koorts

Afkomstig uit abdomen

Restgroep

Pancreatitis

Na thoracotomie

Syndroom van Meigs

Pneumothorax

Chyleuze ascites

Hematothorax
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Tabel 3.

Oorzaken van pleuratranssudaat

Hartfalen
Levercirrose
Nefrotisch syndroom
Peritoneale dialyse
Hypoalbuminemie
Urinothorax
Atelectase
Constrictieve pericarditis
Trapped lung
Vena cava superior-syndroom
Dura-pleurale fistel

2 .2 	B enade ring van de patiënt me t p l e uravo c h t

Allereerst zal een patiënt met pleuravocht worden benaderd door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek en röntgenonderzoek. Mogelijke klachten die de anamnese kan opleveren zijn
pleurale pijn, hoesten en kortademigheid.
Pleurale pijn heeft vaak een acuut begin, verergert door diep ademen en hoesten en vermindert
door het aangedane gebied te immobiliseren. Pleurale pijn kan uitstralen naar de buik, de
rug en/of de schouder. In tegenstelling tot pleurale pijn is hoesten een minder specifieke
klacht, die kan worden veroorzaakt door vele aandoeningen van de longen en de luchtwegen.
Kortademigheid door pleuravocht kan langzaam of snel progressief zijn. De kortademigheid is
soms houdingsafhankelijk.
De anamnese en het lichamelijk onderzoek zullen verder zijn gericht op het vinden van aanwijzingen voor de mogelijke oorzaak, zoals hartfalen, pneumonie, maligniteit, trauma, longembolie, asbestexpositie, aandoeningen van de tractus digestivus, geneesmiddelgebruik en
collageen-vasculaire aandoeningen.
Röntgenonderzoek zal in het algemeen bevestigen dat er sprake is van pleuravocht. De aanwezigheid van 200 ml pleuravocht gaat gepaard met het ondiep worden van de laterale costophrenische hoek op de staande PA (= achter-voorwaartse)-opname.4 Een meniscus op de laterale
thoraxopname komt overeen met ten minste 50 ml pleuravocht.4 Een laterale decubitusopname
tijdens expiratie is een gevoelige techniek voor het detecteren van nog kleinere hoeveelheden
pleuravocht.5 Echografie heeft vooral bij zieke, immobiele patiënten een plaats gekregen als
diagnostische techniek aan het bed voor het vaststellen en lokaliseren van pleuravocht in acute
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situaties.6 Het gebruik van echografie leidt tot een betere bepaling van de juiste plaats voor
pleurapunctie en geeft een kleinere kans op complicaties zoals een pneumothorax.7,8
Als er een grote kans is op de aanwezigheid van een transsudaat is het niet direct noodzakelijk
een pleurapunctie te verrichten om dit te bevestigen. Volstaan kan worden met de behandeling van de onderliggende oorzaak en het afwachten van de resorptie van het pleuravocht. Bij
onvolledige reactie op een dergelijke behandeling dient alsnog een pleurapunctie te worden
verricht.
Het volgende algoritme kan worden gebruikt:

Anamnese en lichamelijk onderzoek
Beeldvormend onderzoek

Klinische aanwijzingen voor transsudaat?
(bv. hartfalen, hypoalbuminemie,
nierziekte, levercirrose)

Ja:
Behandel
onderliggende
aandoening

Geen resorptie?

Nee:
Pleurapunctie voor:
cytologie;
kweek;
biochemie/eventueel hematologie

Is een specifieke diagnose gesteld door
analyse van pleuravocht?

Ja:
Gerichte behandeling (bv. hematothorax, empyeem, chylothorax)

Nee:
Aanvullend onderzoek (bv. CT-thorax,
pleurabiopsie, bronchoscopie)
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2.2.1	Onderzoek van pleuravocht

Een diagnostische pleurapunctie (thoracocentesis) is een eenvoudige ingreep die poliklinisch
kan worden verricht. Voor een kleine effusie kan echografie van de thorax behulpzaam zijn.
Het materiaal wordt direct gesplitst in steriele buisjes en/of potjes voor microbiologisch, cytologisch en biochemisch onderzoek. Idealiter wordt serum simultaan met pleuravocht biochemisch
onderzocht,9 of uiterlijk binnen 24 uur na thoracocentesis.10
In prospectief onderzoek11 bleek thoracocentesis, in combinatie met klinische gegevens, in 18%
een zekere diagnose te geven en in 55% een waarschijnlijke diagnose. Soms is de waarde ervan
gelegen in het uitsluiten van bepaalde aandoeningen zoals hematothorax of empyeem.
Beoordeling van pleuravocht

Beoordeling vindt plaats van:
•

aspect en geur;

•

biochemie;

•

microbiologie;

•

cytologie/hematologie.

Aspect en geur
Putlucht

Anaërobe en Gram-negatieve bacteriën

Voedseldelen

Slokdarmruptuur

Gal

Bilio-/cholothorax

Melkachtig

Chylo-/pseudochylothorax

Bloed

Hematothorax

Pus

Empyeem

Bruine kleur

Ruptuur amoebenabces/lang bestaande hematothorax

Ammoniakgeur

Urinothorax

Biochemie

De meest gebruikte bepalingen in pleuravocht zijn: LDH, eiwit, pH, glucose, op indicatie
albumine, amylase, creatinine, Hb, triglyceriden en cholesterol.
•	LDH en totaaleiwit
De eenvoudigste manier om een transsudaat van een exsudaat te onderscheiden is door middel
van bepaling van het serum- en pleura-LDH en -totaaleiwit. In 1972 zijn door Light drie
criteria opgesteld.9 Als ten minste één van de drie criteria aanwezig is dan betreft het vrijwel
zeker een exsudaat:
•

Totaaleiwitratio pleuravocht/serum > 0,5;

•

LDH-ratio pleuravocht/serum > 0,6;

•

Pleuravocht-LDH > 2/3 bovengrens normale serum-LDH waarde.
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Verscheidene biochemische testen zijn vergeleken met de criteria van Light. Deze betreffen
onder andere de meting van cholesterol en bilirubine in pleuravocht. Een meta-analyse van
zeven onderzoeken (1.448 patiënten) heeft echter laten zien dat de criteria van Light hoge
positieve en negatieve voorspellende waarden hebben voor het onderscheid tussen transsudaat en exsudaat.12 Geen van de overige bepalingen had een betere voorspellende waarde.12
In een andere meta-analyse van dezelfde zeven onderzoeken blijkt dat de afkapwaarden van
totaaleiwit en LDH volgens Light goede voorspellers van transsudaat of exsudaat zijn.13 Recente
prospectieve onderzoeken bevestigen de betrouwbaarheid van de criteria van Light.14,15 Na
meer dan 30 jaar zijn deze criteria daarom nog steeds de basis van de biochemische analyse
van pleuravocht.
Als een serum-LDH en serum-totaaleiwit niet tegelijkertijd met het LDH-gehalte en totaaleiwit
in het pleuravocht zijn bepaald, kan als alternatief voor de criteria van Light de diagnostische
combinatie van LDH en cholesterol in pleuravocht worden gebruikt (transsudaat als beiden
verlaagd zijn), of de combinatie van totaaleiwit, LDH en cholesterol (exsudaat als een van de
drie verhoogd is). Deze strategie heeft dezelfde sensitiviteit en specificiteit als de criteria van
Light.12
Als een patiënt met hartfalen diuretica gebruikt kan het pleuravocht volgens de criteria van
Light soms ten onrechte als een exsudaat worden gediagnostiseerd.10,15,16 In deze situatie is het
zinvol de albuminegradiënt te bepalen. Als het serumalbumine min het pleuravochtalbumine
> 12 g/l is, dan is sprake van een transsudaat, ongeacht de criteria van Light.10

CONC LUS IE

De criteria van Light onderscheiden transsudaat en exsudaat. Bij diuretische
therapie wordt hiervoor de albuminegradiënt gebruikt.
Niveau 2
B

Heffner 199712, Heffner 200213, Joseph 200114, Romero-Candeira 200215,
Chakko 198916, Roth 199010

• pH
De normale pH van het pleuravocht is 7,6, hetgeen wordt veroorzaakt door ophoping van bicarbonaat in de pleuraholte. Een pH < 7,30 duidt op de aanwezigheid van een groot aantal H + ionen en gaat meestal samen met een lage glucoseconcentratie.17 Twee mechanismen kunnen
daarbij een rol spelen:
•

toegenomen zuurproductie door cellen of bacteriën;

•

afgenomen H + -efflux door pleuritis, tumor of pleurale fibrose.
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Oorzaken van acidose (pH < 7,30) van het pleuravocht zijn:
•

bij transsudaat: urinothorax;

•

bij exsudaat:
-

parapneumonische effusie of empyeem;

-

maligniteit;

-

collageen-vasculaire aandoeningen, met name reumatoïde artritis en SLE;

-

oesophagusruptuur;

-

tuberculose;

-

hematothorax.

•	Glucose
In een transsudaat wordt een normaal glucosegehalte gevonden.
De vaststelling van een verlaagde concentratie van glucose in het pleuravocht (< 3,3 mmol/l)
of een pleuravocht/serum-glucoseratio < 0,5 wijst op een exsudaat ten gevolge van:18
•

empyeem;

•

reuma;

•

systemische lupus erythematosus;

•

tuberculose;

•

maligniteit;

•

oesophagusruptuur.

Uitgesproken lage glucoseconcentraties worden in het pleuravocht gevonden bij reumatoïde
artritis en empyeem.

A anbeveling

Niveau 4

In (niet-purulent) pleuravocht worden LDH, totaaleiwit, pH en glucose
standaard bepaald.

•	Amylase
Een amylaseconcentratie in pleuravocht groter dan de bovengrens van het normale serumamylase of een amylaseratio pleuravocht/serum > 1,0 wijst op:19
•

pancreatitis of pancreaspseudocyste;

•

oesophagusruptuur;

•

maligniteit;

•

zelden: pneumonie, hydronefrose, levercirrose, extra-uterine graviditeit.
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•	Triglyceriden
Troebel melkachtig pleuravocht wordt gecentrifugeerd om celdebris (bij empyeem) te verwijderen. Als het supernatant melkachtig blijft is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen
chylothorax (veroorzaakt door chylus) en pseudochylothorax (veroorzaakt door cholesterol).
Hiervoor wordt in het pleuravocht de concentratie van triglyceriden bepaald:20
•

> 1,24 mmol/l (110 mg/l) wijst op chylothorax;

•

< 0,56 mmol/l (50 mg/l) wijst op pseudochylothorax;

• 0,56 – 1,24 mmol/l (50-110 mg/l): aanvullende lipoproteïne-electroforese: aanwezige
chylomicronen wijzen op een chylothorax.
•	Hematocriet, creatinine en adenosine-deaminase
Van een hematothorax is sprake bij een pleuravocht-/bloedhematocrietratio > 0,5.
Bij verdenking op urinothorax (zuur transsudaat met ammoniakgeur) vindt bepaling plaats
van creatinine. In dit geval zal de pleuravocht-/serumcreatinineratio > 1,0 zijn.
Het adenosine-deaminase (ADA) zou kunnen worden bepaald bij verdenking op tuberculose,
maar wordt in lage prevalentiegebieden niet geadviseerd (zie paragraaf 4.2).18
Microbiologisch onderzoek

Een Gram-preparaat en een kweek worden ingezet bij het vermoeden van een infectie. Voor
anaërobe kweken kan worden gebruikgemaakt van bloedkweekflesjes als transportmedium. Op
indicatie worden auramine- en/of ZN-preparaten aangevraagd en kweken op mycobacteriën
ingezet.
Hematologisch/cytologisch onderzoek

Cytologisch onderzoek van pleuravocht vindt plaats bij verdenking op een maligniteit als
oorzaak van pleuravocht.21
Bij hematologisch onderzoek wordt een differentiatie van de leukocyten bepaald. Daarbij kan
sprake zijn van overwegend neutrofiele granulocyten, eosinofiele granulocyten of lymfocyten.
Neutrofilie wijst op infectie, longembolie of benigne asbesteffusie.22 Eosinofilie (> 10%) heeft
weinig betekenis. Het kan worden gezien bij infectie, drug-induced pleuritis, embolie, ChurgStrauss-syndroom, hematothorax, pneumothorax en een maligniteit.23
Lymfocytose wordt gezien bij tuberculose, lymfoom, sarcoïdosis, reumatoïde artritis,
chylothorax, virale pleuritis, maligniteit en post-CABG.22,24
Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek kan bestaan uit:
•

CT-scan van de thorax;

•

echografie van de thorax;

•

pleurabiopsie;

•

bronchoscopie.
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CT-scan van de thorax

Een CT-scan is waardevol voor het vaststellen van longtumoren, pleurale tumoren, longembolieën, infiltraat, atelectase, loketvorming bij empyeem, diafragmahoogstand, subfrenische
afwijkingen en mediastinale pathologie.
Pleurabiopsie

Biopten van de pleura kunnen worden verkregen door middel van:
•

blinde percutane biopsie met de Abrams-naald;

•

gerichte biopsie via medische thoracoscopie;

•

chirurgische biopsie via video-assisted thoracoscopic surgery(VATS) of een kleine incisie/minithoracotomie.

Blinde pleurabiopten geven een wisselende opbrengst en veroorzaken een pneumothorax bij
15% van de patiënten.25 De blinde pleurabiopsie is alleen zinvol als er een hoge verdenking
op tuberculose bestaat. De opbrengst van deze techniek is inferieur aan de gerichte thoracoscopische biopsietechniek. Onbegrepen pleuravocht is één van de belangrijkste indicaties voor
een medische thoracoscopie, waarvan de techniek door iedere in Nederland opgeleide longarts
wordt beheerst.26 De diagnostische opbrengst van de thoracoscopie is hoog met een sensitiviteit
van 91% en een specificiteit van 100%.27
Een chirurgisch pleurabiopt kan zijn aangewezen bij uitgebreide adhesies die de toegankelijkheid
van de pleurale holte bemoeilijken.

Conc lus ie

Voor het nemen van pleurabiopten heeft thoracoscopie de voorkeur boven
Niveau 3

blinde pleurabiopsie.
C

Menzies 199127

Bronchoscopie

De opbrengst van een routinebronchoscopie bij iedere pleuraeffusie is beperkt.28,29 Indicaties
hiervoor zijn: parenchymafwijkingen, hemoptoe, atelectase, verdenking op endobronchiale
afwijkingen en trapped lung.29
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A a n beveling

Een bronchoscopie is bij onbegrepen pleuravocht alleen zinvol als hiervoor
Niveau 3

een andere indicatie is, bijvoorbeeld een intrapulmonale afwijking.
C

Kelly 199028, Poe 199429
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3. Transsudaat
3 .1 	W erkwijze

Zie hoofdstuk 2.

3 . 2 	Definitie s

Het onderscheid tussen transsudaat en exsudaat wordt beschreven in hoofdstuk 2. Het afkappunt
tussen transsudaat en exsudaat dient niet in absolute zin te worden gebruikt, vooral niet als
de meetwaarden rond het afkappunt liggen. Bij toepassing van de criteria van Light bestaat
de tendens om iets vaker een exsudaat te scoren voor aandoeningen die tot de groep van de
transsudaten behoren (tabel 2 en 3). Ook zijn er exsudaten die feitelijk transsudaten zijn,
bijvoorbeeld bij pleuravocht bij behandelde decompensatio cordis (referenties 10 en 16 bij
hoofdstuk 2). Een pleuritis carcinomatosa kan zich presenteren als een transsudaat (referentie 10
bij hoofdstuk 2).

3 . 3 	Tran ss udaat bij de compen satio co rd is

Naar het ontstaan van een transsudaat bij hartfalen is weinig onderzoek gedaan. Gelet op de
fysiologie van het transport van vocht over de pleurabladen kan een transsudaat ontstaan door
een verhoogde hydrostatische druk in de pulmonale capillairen of in de venen en lymfbanen van
de pariëtale pleura. Met name de aanwezigheid van longoedeem (bij hartfalen) is geassocieerd
met een pleuratranssudaat.1 Van 37 patiënten die acuut werden opgenomen met hartfalen, had
51% echografisch aangetoond pleuravocht.2 De patiënten met pleuravocht hadden een hogere
pulmonale wiggedruk dan degenen zonder pleuravocht, terwijl in beide groepen de rechter
atriumdruk gelijk was. Bij dierproeven bleek dat een plotselinge verhoging van de centraalveneuze druk een pleuraeffusie kon geven, zelfs bij een ontbrekende drukverhoging in de
pulmonale venen.3 Bij geïsoleerd chronisch falen van het rechterventrikel is pleuraeffusie
zeldzaam (mening van de werkgroep).4 Drukverhoging in de pulmonale venen speelt een
belangrijke rol bij het ontstaan van een transsudaat bij hartfalen; een verhoogde centraalveneuze druk is een additionele factor.
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Conc lus ie:

Pleuravocht bij hartfalen is vooral een uiting van linkerventrikelfalen.
Niveau 3

B

Broaddus 19901, Wiener-Kronish 19852, Mellins 19703,
Wiener-Kronish 19874

De behandeling van pleuravocht bij hartfalen is in eerste instantie gericht op het verbeteren van
de hartfunctie: medicamenteus, zuurstof, eventueel continue-positieve-luchtdruk-beademing
(CPAP). Bij onvoldoende effect hiervan of bij twijfel over de oorzaak van het pleuravocht kan
een diagnostische of een ontlastende punctie worden verricht. Een ontlastende punctie kan een
sterke klinische verbetering geven bij een patiënt met hartfalen geven. Bij patiënten met recidiverend pleuravocht en een symptomatische verbetering na een ontlastende punctie kunnen
drainage en chemische pleurodese met succes worden toegepast.5

3 .4

Pleu ravo cht bij leverc irrose

Pleuravocht zonder specifieke diagnose, vrijwel altijd een transsudaat, ontstaat bij ongeveer 5%
van de patiënten met levercirrose, gewoonlijk rechtszijdig.6 De verplaatsing van vocht (ascites)
uit de peritoneale ruimte via poriën in het diafragma lijkt de oorzaak te zijn.7,8 Als systemische
behandeling van portale hypertensie en een ontlastende punctie onvoldoende resultaat hebben,
kan bij symptomatisch pleuravocht de volgende overweging worden gemaakt: 1) pleurodese
via een drain, 2) thoracoscopie met verstuiven van talk, 3) het plaatsen van een transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt (TIPS).9 Het plaatsen van een drain om pleurodese te bereiken is vaak niet succesvol omdat het niet lukt de pleurabladen te approximeren.
Langdurige drainage gaat gepaard met een verhoogd risico van infectie van de pleuraholte en
depleties van eiwitten en cellen. Chirurgische thoracoscopie met het sluiten van een of meer
defecten in het diafragma en verstuiven van talk was succesvol bij 40%10 respectievelijk 75%11
van de in totaal 26 behandelde patiënten. Het plaatsen van een TIPS wordt aanbevolen als meest
succesvolle behandeling omdat dit effectief was in 60-80% van de in totaal 81 behandelde
patiënten in vier case reports.9

Conc lus ie

Drainage en pleurodese van pleuravocht bij levercirrose is meestal niet
Niveau 3

succesvol.
C
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Borchardt 20039

A a n beveling

In plaats van drainage en pleurodese van pleuravocht bij levercirrose dienen
andere behandelingen te worden overwogen, met name systemische behandeNiveau 3

ling, drainage van ascites, ontlastende pleurapuncties, chirurgische thoracoscopie met sluiten van defecten in het diafragma en/of TIPS-plaatsing.
C

3 . 5	

Borchardt 20039, Mouroux 199610, De Campos 200011

Pleu ravo cht bij pe ritoneale dia lys e

Bij ongeveer 2% van de patiënten met peritoneale dialyse (chronische ambulante peritoneale
dialyse; CAPD) ontstaat pleuravocht.12 Meestal ontstaat het vocht rechts, soms links, soms
beiderzijds. Het vocht heeft een opvallend laag totaaleiwitgehalte en een hoge glucoseconcentratie.12 Staken van CAPD leidt meestal tot het verdwijnen van het pleuravocht. Als een patiënt
niet voor hemodialyse in aanmerking komt en doorgaat met CAPD, kan pleurodese met succes
worden verricht om pleuravocht te voorkomen.13

3 . 6	Urinotho r ax

Retroperitoneale lekkage van urine kan via de lymfbanen in het diafragma een urinothorax
veroorzaken. De hierbij optredende klachten houden verband met de onderliggende pathologie of de voorafgaande urologische ingreep op de nier en/of urineweg(en). Urinothorax
treedt altijd unilateraal op. Het pleuravocht heeft het aspect en de geur van urine en heeft een
kenmerkende biochemie (zuur transsudaat waarbij creatinine > serumcreatinine). Behandeling
is gericht op de onderliggende pathologie.14 Meestal is drainage noodzakelijk.

3 . 7	

Pleu ravo cht bij nefrotisch s yndro o m

Bij het nefrotisch syndroom treedt relatief vaak pleuravocht op, als gevolg van een laag serum
albumine en een verhoogde hydrostatische druk door overvulling. Als bij onderzoek van het
vocht geen transsudaat maar een exsudaat wordt gevonden dient men andere diagnosen te
overwegen, met name longembolie.15
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A anbeveling

Bij recidiverend pleuravocht veroorzaakt door hartfalen of door peritoneale
dialyse en onvoldoende reagerend op behandeling van de onderliggende
Niveau 3

oorzaak kunnen drainage en pleurodese met succes worden verricht.
C

Glazer 20005, Jagasia 199613
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4. Infecties in de pleuraholte
4 .1 	pa r a pneumoni sche effu sie en empy e e m
4.1.1	Werkwijze

Via systematische zoekacties werden relevante artikelen, gepubliceerd tussen 1980 en 2005,
in Medline-, Embase- en Cochrane-databases gezocht. Hierbij werden zoek(MESH-terms)- en
selectiecriteria in wisselende combinaties gehanteerd. Paragraaf 4.1: pleural effusion, pneumonia,
empyema, diagnosis en therapy. Paragraaf 4.2: tuberculosis, tuberculosis, pleural, empyema, tuberculous, pleural effusion, diagnosis en therapy. De zoekcriteria werden versmald door uitsluiting
van age < 18 years, case reports, letters en door uitsluitend Angelsaksische, Duitse en Franse
literatuur te selecteren.
Aanvullende zoekacties werden verrricht met de volgende MESH-zoektermen: laboratory techniques
and procedures, radiography, ultrasonography, [tomography], drainage, fibrinolysis, [thoracic surgery,
video-assisted], thoracotomy.
Via het ‘sneeuwbal’-effect (referenties bij gevonden literatuur) werden aanvullende publicaties
verzameld. Na selectie bleven die artikelen over die in de tekst en als onderbouwing van de
verschillende conclusies staan vermeld.
4.1.2	Inleiding

Een parapneumonische effusie (PPE) wordt gedefineerd als elke pleurale effusie die is geassocieerd met een pneumonie, longabces of bronchiëctasieën. Van een gecompliceerde PPE is
sprake als effusie gepaard gaat met loketvorming, al dan niet met ophoping van pus en verdikking van de pleurabladen. De definitie van een empyeem is elke parapneumonische effusie
waarbij bacteriën worden gekweekt. Een andere definitie van een empyeem is de aanwezigheid
van pus in de pleuraholte. De oorzaken van infecties van de pleuraholte zijn divers. Oorzaken
als trauma, iatrogene oorzaken en bacteriële pneumonie verschillen van elkaar wat betreft de
epidemiologie, microbiologie en prognose. In ongeveer de helft van de gevallen is empyeem
het gevolg van een bacteriële pneumonie (zie tabel 4). De meeste literatuur is gebaseerd op
gegevens die zijn verkregen uit onderzoek bij patiënten met een bacteriële pneumonie. In dit
hoofdstuk wordt deze specificieke complicatie als uitgangspunt genomen. Internationaal zijn
over dit onderwerp twee richtlijnen verschenen: American College of Chest Physicians (2000)1
en British Thoracic Society 2003.2

27

Tabel 4.

Oorzaak van empyeem (542 patiënten)114

Pneumonie

40-60%

Chirurgie

22%

Trauma

4%

Oesophagusperforatie

4%

Complicatie pleurapunctie/thoraxdrain

4%

Subdiafragmale infectie

1%

Spontane pneumothorax

1%

Sepsis

1%

Andere oorzaak/onbekend

5%

In een recent onderzoek bij 2.287 ongeselecteerde patiënten met community-acquired pneumonie
(CAP) werd bij slechts 9% van de patiënten pleuravocht op de X-thorax gezien; 6% was unilateraal en 3% bilateraal.3 In dit onderzoek werd bij 2% van de patiënten een matige hoeveelheid
of meer pleuravocht geconstateerd. In een tweetal oudere onderzoeken werd bij opgenomen
patiënten met een bacteriële pneumonie een hogere frequentie van PPE vermeld, bij respectievelijk 44% en 57%.4-6 Meestal is het verloop van de PPE mild en verdwijnt het pleuravocht
onder adequate antibiotische therapie. Bij 5-10% van de patiënten met PPE krijgt de effusie
echter een gecompliceerd karakter en ontstaat loketvorming en/of intrapleurale ophoping van
pus.6 Het relatieve risico te sterven aan de pneumonie is zeven maal groter bij de aanwezigheid
van bilateraal pleuravocht en 3,4 maal groter bij een forse hoeveelheid pleuravocht.3
De mortaliteitscijfers van empyeem schommelen tussen 5% en 49%, afhankelijk van de
leeftijd, de klinische toestand van de patiënt en de aanwezigheid van comorbiditeit.7,8 Ook in
de Pneumonia Severity Score (PSI) van Fine et al9 wordt de aanwezigheid van pleuravocht als
risicofactor beschouwd.

CONC LUS IE

De mortaliteit van CAP neemt toe bij de aanwezigheid van pleuravocht.
Niveau 2
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A1

Hasley 19963

B

Finland 19787

C

Varkey 19818

4.1.3	Etiologie

De micro-organismen die worden geïsoleerd bij een infectie van de pleuraholte zijn gerelateerd
aan de oorzaak van het empyeem. Bij een thoraxtrauma of een oesophagusruptuur worden
andere pathogenen gevonden dan bij CAP.
De verwekkers die het meest frequent worden geïsoleerd zijn Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumoniae, Gram-negatieve darmbacteriën en anaërobe bacteriën. In vier onderzoeken bleek
dat bij 30-43% van de patiënten met zowel pneumoniegerelateerd als niet-pneumoniegerelateerd
empyeem diverse bacteriën worden gekweekt.10-13 Bij immuungecompromitteerde patiënten
kunnen ook andere pathogenen zoals Pneumocystis jiroveci, Nocardia asteroides, Cryptococcus
neoformans en mycobacteriën worden aangetoond.
Empyeem veroorzaakt door S. aureus wordt frequent gezien in combinatie met een nosocomiale
pneumonie en tijdens een influenzaepidemie. Bij volwassenen wordt de stafylokokkenpneumonie
bij 10-24% van de gevallen gecompliceerd door een empyeem en bij 16-70% door abcessen.14
De prognose van deze infectie is slecht vergeleken met CAP; de mortaliteit is 30%.15
Bij 50-60% van de patiënten met een pneumokokkenpneumonie is pleuravocht zichtbaar.5,16
Slechts bij 1-2% van de ziektegevallen wordt het ziektebeeld gecompliceerd door een empyeem.5
Een andere streptokok die met enige regelmaat een pleurale infectie verooraakt is Streptococcus
milleri. Deze infectie wordt vooral gezien bij patiënten met gastro-intestinale pathologie.
Eenderde van alle gevallen van empyeem wordt veroorzaakt door anaërobe bacteriën. De infectie
is meestal geassocieerd met aspiratie (bijvoorbeeld alcoholisme, tandheelkundige ingrepen) of
endobronchiale obstructie (corpus alienum, tumor). De meest voorkomende anaërobe bacteriën
zijn Fusobacterium nucleatum, Prevotella spp., Peptostreptococcus spp. en Bacteroides fragilis. De
prognose wordt meestal bepaald door de onderliggende comorbiditeit. Haemophilus influenzae,
Klebsiella pneumoniae en Pseudomonas aeruginosa zijn de meest voorkomende Gram-negatieve
bacteriën die pleurale infecties veroorzaken. Patiënten met een pneumonie veroorzaakt door
deze bacteriën hebben een grote kans op een gecompliceerde PPE.17

CONC LUS IE

S. pneumoniae voorzaakt bij CAP het meest frequent een PPE.
Niveau 2

B

Light 19806, Macfarlane 198416

C

Taryle 19785
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4.1.4	Laboratoriumdiagnostiek
Chemische analyse

Een PPE is per definitie een exsudaat. Diverse pleuravochtparameters worden gebruikt om de
ernst en het beloop van de ziekte te voorspellen. Patiënten met een gecompliceerde PPE hebben
meestal in het pleuravocht een lagere pH (# 7,2), een lagere glucoseconcentratie (< 2,2 mmol/l)
en een verhoogde LDH-concentratie (> 1000 IE/l).18 De lage pH en glucoseconcentratie in het
pleuravocht worden veroorzaakt door de lokale metabole activiteit van inflammatoire cellen
en bacteriën.19 Daarom is de pH van pus bijna altijd laag. In een recente meta-analyse bleek
de pH-meting van pleuravocht gevoeliger te zijn voor het voorspellen van een PPE dan de
meting van glucose en LDH.18 Daarom kan worden volstaan met alleen een pH-meting van het
pleuravocht. Dit geldt alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1) verzamelen
en transport van pleuravocht onder anaërobe omstandigheden, 2) snelle bepaling van de pH
in een bloedgasmachine of pH-meter. De pH-meting is niet betrouwbaar bij een systemische
acidose of een infectie met Proteus spp. die juist een metabole alkalose kan geven.20,21
Een pH # 7,2 houdt in dat de kans op een gecompliceerde PPE groot is en impliceert drainage
van pleuravocht.18 Pleuravocht met een pH > 7,2 heeft meestal een gunstig beloop en kan
worden behandeld met uitsluitend antibiotica.22

CONC LUS IE

De pH-meting van pleuravocht is een uitstekende methode om het gecomNiveau 2

pliceerde beloop van PPE te voorspellen.
A1

Heffner 199518

AANBEVELING

Niveau 1

Bij alle PPE’s is het bepalen van de pH in het afgenomen pleuravocht nuttig;
het aspireren van pus is daarop een uitzondering.

Microbiële diagnostiek

De kweek van het pleuravocht wordt beschouwd als gouden standaard. Naast de gebuikelijke
aërobe bacteriën als S. pneumoniae, andere streptokokkensoorten, S. aureus, H. influenzae en
Gram-negatieve darmbacteriën spelen anaërobe bacteriën een belangrijke rol bij pleurale
infecties. Het Gram-preparaat dat meestal wordt gebruikt als vroegdiagnostiek bij pleurale
infecties heeft een sensitiviteit van 48-63%.13,23,24 Vooral bij kweek-negatieve gevallen kan het
Gram-preparaat van vitale waarde zijn.
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Aanvullende kweekmethoden kunnen nodig zijn bij verdenking op bijzondere pleurale infecties
(bijvoorbeeld Actinomyces spp., Nocardia spp., Candida spp.).
Pneumokokkenantigeen (kapselpolysaccharide) kan in het pleuravocht worden aangetoond
met een sensitiviteit van 89% en specificiteit van 92%. Ook tijdens antibiotische therapie
kan dit antigeen worden aangetoond.25,26 Met een PCR-techniek werd bij patiënten met een
pneumokokkenpneumonie een diagnostische sensitiviteit van 78% en een specificteit van 100%
gevonden.27
Ook bij een infectie met Legionella pneumophila kan antigeendetectie in pleuravocht behulpzaam
zijn.28

CONC LUS IE

Microscopie, aërobe en anaërobe kweken van pleuravocht zijn onmisbaar bij
Niveau 2

de diagnostiek van PPE en empyeem.
B

Ferrer 199923, Alfgeme 199313, Boersma 199325

AANBEVELING

Niveau 2

PPE dient te worden onderzocht door middel van een Gram-kleuring en dient
aëroob en anaëroob te worden gekweekt.

4.1.5	 Radiologisch onderzoek

Pleuravocht is bij CAP in ongeveer 50% van de gevallen zichtbaar op de X-thorax. De laterale
decubitus-X-thorax (zijligging met horizontale stralengang) of een staande laterale opname is
soms van extra waarde bij het vaststellen van pleuravocht.6,29 De laterale decubitusopname kan
worden gebruikt om de omvang van het pleuravocht te beoordelen. Een schil pleuravocht met
een dikte van < 1 cm wordt als niet-significant beschouwd, waardoor een pleurapunctie niet
nodig is.6 Dit pleuravocht verdwijnt meestal met adequate antibiotische therapie.30
Echografie is, naast het aantonen van pleuravocht, geschikt om het vocht te lokaliseren,
hetgeen gerichte diagnostische aspiratie mogelijk maakt.31-34 In tegenstelling tot transsudaat
is een exsudatieve pleura-effusie vaak echogeen; homogene echogene effusies zijn vaak geassocieerd met empyeem of bloed.34,35 Echografie is een goede techniek, soms beter dan CT-thorax,
om schotten in een empyeem aan te tonen.36 Tevens kan echografie onderscheid maken tussen
pleuravocht en een verdikte pleura.37,38 Echografie is minder geschikt om een perifeer longabces
van empyeem te onderscheiden.
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In tegenstelling tot CT-thorax kan de echografie vochtcol-

lecties onder de scapulae, paramediastinaal en interlobair minder goed in beeld brengen.17
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CT-thorax is beter in staat een abces van een empyeem te onderscheiden. Empyemen hebben
meestal een ovale vorm met compressie van longparenchym, terwijl bij het longabces een
scheiding tussen longparenchym en vochtcollectie zichtbaar is.40,41 Het split pleura sign, vocht
tussen de verdikte pleura parietalis en pleura visceralis, is karakteristiek voor PPE en empyeem.42
Een verdikte pleura wordt bij 86-100% van de empyemen en bij 56% van de patiënten met
PPE aangetroffen.43-45 CT-thorax is uitermate geschikt om de hoeveelheid en de uitgebreidheid
van lokettering van pleuravocht vast te leggen. Daarnaast kan deze techniek worden gebruikt
voor de juiste positionering van een drain en de evaluatie van drainage en/of fibrinolytische
therapie.46
In een vergelijkend onderzoek kon echografie noch CT-thorax betrouwbaar het stadium van de
pleurale infectie voorspellen.47 Evenmin konden beide onderzoeken de noodzaak voor chirurgische interventie (na drainage en behandeling met fibrinolytica) goed voorspellen.
MRI heeft slechts een beperkte plaats bij de diagnostiek van de PPE omdat MRI slecht in staat
is parenchymateuze laesies af te beelden. Slechts bij verdenking op pleurale loketten en intraveneuze contrastallergie bestaat eventueel een indicatie voor MRI-onderzoek.17

CONC LUS IE S

Bij pleuravocht met een dikte van < 1,0 cm gemeten op de laterale decubitus
opname is een diagnostische pleurapunctie voor bepaling van de pH niet
Niveau 2

nodig.
B

Light 19806, Metersky 200329

Echografie en CT-thorax zijn ideale hulpmiddelen om een gecompliceerde
Niveau 1

PPE aan te tonen.
A2

Laing 197831, Eibenberger 199433

AANBEVELINGEN

Niveau 2

Niveau 4
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Bij een PPE van een geringe omvang is een laterale decubitus of laterale staande
foto nodig.
Als optimale microbiële diagnostiek wordt nagestreefd, kan ook bij een
geringe PPE een pleurapunctie worden verricht.

Niveau 1

Het verrichten van een echogeleide pleurapunctie wordt geadviseerd bij een
dry tap of een moeilijk benaderbare PPE.

4.1.6	Therapie
Antibiotische therapie

Adequate antibiotische therapie is een van de belangrijkste pijlers van de behandeling van PPE
en empyeem. De behandeling dient te zijn gericht tegen de meest voorkomende micro-organismen. De bevindingen van het Gram-preparaat of de geur van het pleuravocht (anaëroben)
maakt een meer gerichte antibiotische behandeling mogelijk. Voor de antibiotische therapiekeuze zie Richtlijn Diagnostiek en behandeling van CAP.48
Intraveneus toegediende antibiotica geven zeer adequate antibioticaconcentraties in pleuravocht
bij zowel empyeem als PPE.49-53 Gemiddeld bedragen de antibioticaconcentraties in pleuravocht
driekwart van die gemeten in serum. Aminoglycosiden penetreren minder goed in de pleuraholte
en zijn minder effectief in pleuravocht met een lage pH.54,55 Van oraal toegediende antibiotica
zijn minder data bekend betreffende de concentraties in pleuravocht; deze zijn lager dan gemeten
in serum.52 Directe intrapleurale instillatie van antibiotica is obsoleet.49 In de literatuur is geen
informatie beschikbaar betreffende de optimale duur van antibiotische therapie bij empyeem
en PPE.

CONC LUS IE

De penetratie van intraveneus toegediende antibiotica in de pleuraholte is
meestal goed; intrapleurale spoelingen met antibiotica zijn niet meer geïnNiveau 2

diceerd.
B

Taryle 198149, Hughes 199153, Joseph 199450

AANBEVELINGEN

Niveau 2

Intrapleurale spoelingen met antibiotica worden niet aanbevolen.
De werkgroep is van mening dat een antibiotische behandeling, in eerste

Niveau 4

instantie intraveneus toegediend, gedurende drie weken toereikend is. Bij
anaërobe infecties wordt een behandelingsduur van minimaal zes weken
geadviseerd.
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Drainage en intrapleurale spoeling

Bij een grote hoeveelheid pleuravocht, een gecompliceerde PPE en een empyeem is drainage
gewenst.22 Voor de juiste positionering van de drain is een X-thorax in twee richtingen of een
CT-thorax vereist.29,46 In het algemeen worden dikke drains (24-32 French) aanbevolen, maar
dunne catheters (bijvoorbeeld een pigtail-catheter) kunnnen bij helder vocht ook adequaat functioneren.13,56-60 In de fibrinopurulente fase wordt drainage door middel van dunne drains niet
aanbevolen.61 Vergelijkend onderzoek tussen dikke en dunne drains is niet verricht. Drainage
wordt aanbevolen als in niet-purulent pleuravocht micro-organismen worden geïdentificeerd
door middel van Gram-prepraat en/of kweek en bij een pH # 7,2.18 Bij de aanwezigheid van
pus is drainage altijd geïndiceerd.22
Intrapleurale spoelingen worden vooral bij dik pus aanbevolen. Rosenfeldt et al62 vergeleken
intrapleurale spoelingen met NaCl 0,9% plus een antisepticum of antibioticum met een retro
spectieve groep, waarbij diverse andere behandelvormen waren toegepast. Patiënten met intrapleurale spoelingen hadden een kortere drainageperiode en een kortere opnameduur. Storm et al63
onderzochten in een retrospectief niet-gerandomiseerd onderzoek dagelijkse pleurapunctie
in combinatie met NaCl-spoelingen versus thoraxdrainage en vonden bij de eerste groep een
kortere opnameduur en minder complicaties.
Over het wel of niet zuigen en de hoeveelheid zuigkracht is geen wetenschappelijke onderbouwing
beschikbaar.64,65

CONC LUS IE S

Thoraxdrainage is geïndiceerd bij de aanwezigheid van pus of een PPE met
Niveau 1

een pH # 7,2.
A1

Heffner 199518

In de literatuur bestaat geen consensus over de optimale diameter van de
thoraxdrain bij PPE en empyeem.
Niveau 3
C

Alfageme 199313, Bouros66, Ali 199059, Ulmer 199157, Wescott 198558,
Merriam 198860

AANBEVELINGEN

Niveau 1

34

Thoraxdrainage is noodzakelijk bij zowel PPE met een pH # 7,2 als bij de
aanwezigheid van pus.

Niveau 4

De werkgroep heeft de voorkeur voor een dikke drain ($ 20 French) bij
gecompliceerde PPE en empyeem.

Behandeling met fibrinolytica

In de fibropurulente fase van de infectie ontstaat een depositie van fibrine op de viscerale en
pariëtale pleura, waardoor adhesies onstaan met neiging tot loketvorming. Chemische fibrinolyse is al bekend vanaf 1949 en heeft als doel vocht en pus beter te draineren met als gevolg
reëxpansie van de long.67 Aanvankelijk werd ongezuiverde streptokinase gebruikt met veel
bijwerkingen, maar sinds eind jaren zeventig is een gezuiverd preparaat beschikbaar, hetgeen
leidde tot een herwaardering van dit fibrinolyticum.68,69 Later werden andere fibrinolytische
middelen als urokinase en recombinant tissue plasminogen activator onderzocht en veilig en
effectief bevonden.56,70-73
Behandeling met fibrinolytica is geïndiceerd bij geloketteerde PPE (vaak geassocieerd met een
pH # 7,2), geloketteerd empyeem en bij die patiënten waarbij drainage in combinatie met
adequate antibiotische therapie niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.74 De gebruikelijke
doseringen zijn streptokinase 250.000 IE en urokinase 100.000 IE, eenmaal daags intrapleuraal
toegediend met een verblijfstijd van twee tot vier uur. De gemiddelde duur van fibrinolytische
therapie varieert in diverse onderzoeken van twee tot zeven dagen.75 In de BTS-richtlijnen wordt
een periode van drie dagen geadviseerd.2
In een recente Cochrane-analyse werden vier gerandomiseerde onderzoeken met kleine patiënten
aantallen beoordeeld. Een onderzoek vergeleek streptokinase met urokinase, terwijl de andere
drie onderzoeken streptokinase of urokinase vergeleken met NaCl-spoelingen.66,76-79 Uit de
meta-analyse bleek dat een behandeling met fibrinolytica leidde tot snellere daling van koorts,
sterkere verbetering van radiografische afwijkingen, lagere behoefte aan chirurgische interventies
en een kortere opnameduur.
In het vergelijkende onderzoek was de behandeling met streptokinase even effectief als
urokinase.77 In een recent onderzoek werd bij een groep van 53 patiënten eveneens een significant verschillend succespercentage van streptokinase versus NaCl gevonden, respectievelijk
82% versus 48%.80 Patiënten met NaCl-spoelingen ondergingen uiteindelijk significant vaker
een chirugische ingreep. In een recentelijk gepubliceerd dubbelblind onderzoek (het MISTonderzoek81) bij 454 patiënten werd geen verschil tussen placebo en streptokinase gevonden wat
betreft sterfte en indicatie voor chirugische interventie (zowel drie maanden als 12 maanden
na randomisatie). Evenmin was na drie maanden een verschil in ziekenhuisopnameduur en
restafwijkingen op de thoraxfoto te zien. Tekortkomingen van dit onderzoek zijn: het niet
gebruiken van het inclusiecriterium ‘radiografisch (CT/Echo) gelokketeerd pleuravocht’, een
hoog percentage visible purulent fluid (selection bias?), het feit dat de beslissing van het inbrengen
van de drain werd overgelaten aan de individuele arts, het gebruik van kleine thoraxdrains
(mediaan 12 French) en mortaliteit als primair eindpunt.82
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De meest voorkomende bijwerking van fibrinolyica is koorts (0-20%).75 Anafylactische reacties
worden zelden gezien. Intrapleuraal toegediende streptokinase geeft geen activatie van systemische fibrinolyse.83

CONC LUS IE

In een subgroep patiënten met PPE, waarbij bij radiografische onderzoeken
diverse loketten waren aangetoond, leidde een behandeling met fibrinolytica
tot snellere daling van koorts, snellere verbetering van X-thorax, kortere
Niveau 1

opnameduur en geringere behoefte aan chirurgische interventie.
NB: het MIST-onderzoek81 zegt enkel iets over de gehele groep met PPE.
A1

Cameron 200476

AANBEVELINGEN

Niveau 2

Niveau 4

Bij een gelokketeerde PPE moet een behandeling met fibrinolytica sterk
worden overwogen.
De werkgroep adviseert de behandeling met fibrinonolytische therapie bij
PPE binnen 24 uur te starten.

Chirurgische behandeling

Het besluit tot een chirurgische interventie bij gecompliceerde PPE of empyeem wordt meestal
subjectief genomen, omdat geen goede criteria bestaan voor het moment waarop een patiënt
daarvoor in aanmerking zou komen. Bij patiënten met onvoldoende respons op drainage,
fibrinolytica en antibiotica bestaat een indicatie voor chirurgische interventie.84,85 Bij purulent
pleuravocht lijkt dit vaker voor te komen.84
Voor de behandeling van gecompliceerde PPE en empyeem wordt een aantal chirurgische
behandelmethoden toegepast: video-assisted thoracoscopic surgery (VATS), thoracotomie, decorticatie en open thoraxdrainage (thoracostomie).
In de laatste 10 jaar hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden die de waarde van VATS
hebben onderzocht.86-97 Het succespercentage van VATS in de diverse onderzoeken varieert van
41-91%. Conversie naar thoracotomie vond plaats bij 0-59% van de patiënten, complicaties
werden bij 0-16% van de patiënten aangetoond en de sterfte bedroeg 0-13%.88,92,94-96,98,99 Late
chirurgische verwijzing resulteert in een lager succespercentage van de VATS.89 Er zijn geen
gerandomiseerde onderzoeken bekend die VATS met thoracotomie hebben vergeleken. In een
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onderzoek waarbij VATS retrospectief werd vergeleken met thoractomie waren de drainagetijd
en opnameduur van patiënten die VATS hadden ondergaan korter.94
In een gerandomiseerd onderzoek (n=20), vergeleken Wait et al96 thoraxdrainage plus streptokinase met direct verrichte VATS. Het succespercentage was in de VATS-groep significant hoger,
de drainagetijd en opnameduur significant lager. In een ander onderzoek werd bij gecompliceerde PPE directe VATS vergeleken met VATS verricht na falen van fibrinolytica.86 Het succespercentage van de directe VATS was hoger, terwijl operatietijd en opnameduur juist korter
waren. In een ander niet-gerandomiseerd onderzoek werden drie behandelingsvormen met
elkaar vergeleken: drainage alleen, drainage met streptokinase en drainage met streptokinase
plus snelle operatieve interventie. De laatste groep behaalde significant betere resultaten wat
betreft opnameduur en mortalitieit.100
Thoracotomie met debridement en decorticatie is geïndiceerd bij een niet-ontplooide long
(trapped lung) of falen van VATS. Uit diverse onderzoeken (meestal retrospectief), waarbij ook
patiënten met niet-postpneumonie-empyeem werden includeerd, is gebleken dat thoracotomie
een effectieve (85-100%) en veilige (mortaliteit 0-10%) behandeling is.94,101-111
Sporadisch, vooral bij het chronisch empyeem, is een thoracostomie nodig om een open
drainage te bewerkstelligen. Vaak wordt met succes gebruikgemaakt van de ‘Eloesser flap’procedure (wegnemen van een of twee stukken rib waarbij de pleura parietalis aan de huid
wordt vastgehecht).110,112,113

CONC LUS IE

Als geloketteerde PPE onvoldoende reageert op behandeling met antibiotica,
drainage en fibrinolytica, is snelle chirurgische interventie (bij voorkeur
Niveau 2

VATS) geïndiceerd.
B

Lim 1999100, Wait 199796

C

Waller 200189, Petrakis 200486

AANBEVELING

Bij gecompliceerde PPE of empyeem dient de chirurg zo spoedig mogelijk te
Niveau 2

worden geconsulteerd, omdat bij het falen van conservatieve therapie snelle
chirurgische interventie is vereist (bij voorkeur binnen zeven dagen na de
start van de therapie).
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Conc lus ie

Thoracotomie met debridement en decorticatie is geïndiceerd bij een nietNiveau 3

ontplooide long (trapped lung) of falen van VATS.
C

Cassina 199988, Waller 200189, Striffeler 199895

AANBEVELING

Als de VATS-procedure vooraf niet kansrijk wordt geacht verdient thoracoNiveau 3

tomie de voorkeur. Als tijdens de VATS-procedure blijkt dat deze niet tot een
optimaal resultaat zal leiden, wordt geadviseerd de ingreep naar een thoracotomie te converteren.

Tabel 5.

Geadviseerd tijdsschema diagnostiek en behandeling van parapneumonische effusie/
empyeem.

Tijd

Onderzoek/behandeling

Commentaar

< 12 uur

Pleurapunctie: pH, glucose, LDH,
leukocyten, Gram-kleuring en kweek

pH # 7,2: zeer verdacht voor gecompliceerde PPE; pH > 7,2: het verloop van
PPE is gunstig.

< 24 uur

CT- thorax met contrast

Beoordeling hoeveelheid pleuravocht,
aanwezigheid loketten of effusie met
aankleurende verdikte pariëtale pleura,
leidraad positionering drains.

< 24 uur

Thoraxdrainage

Bij veel ($ ½ hemithorax)* vocht,
gecompliceerde PPE (pH # 7,2) of
empyeem.

< 24 uur

Gebruik fibrinolytica +/- spoelen
NaCl 0,9%

Bij meer dan een loket, maximaal
3- 5 dagen.

$ 3-7 dagen

VATS, verbreken adhesies

> 2-3 weken

Thoracostomie

*

Bij persisterende multipele loketten,
fibrinolytica niet succesvol.
Thoracotomie met eventueel decorticatie Beoordeling adequate ontplooiing long
of falen VATS.

Grotere effusies geven meer kans op loketvorming.

38

Andere behandelingen hebben geen
succes gehad, chronisch empyeem.

Figuur 1. Stroomdiagram diagnostiek en behandeling van PPE en empyeem

PPE/empyeem
Gering1

Thoraxfoto/echografie

Afwachten
Progressie

Helder vocht en Gramkleuring negatief

Pleurapunctie

Purulent vocht en/of
Gram-kleuring of kweek
positief en/of pH #7,20

pH >7,20
CT-scan/echo thorax
Afwachten

2

Geen loketten

Loketten aanwezig

Thoraxdrainage +/spoeling NaCI 0,9%

Thoraxdrainage +/spoeling NaCI 0,9% +
installage fibrinolytica

Onvoldoende herstel (klinisch); controle CT-scan3
Bij onvoldoende resultaat VATS met adhesiolyse
Bij onvoldoende resultaat:
thoracotomie eventueel met decorticatie
Bij onvoldoende resultaat:
thoracotomie
Minder dan 10 mm.
Niet afwachten bij grote hoeveelheid pleuravocht.
3
Beoordeling van longontplooiing, hoeveelheid en plaats van het pleuravocht en positie van de drain.
1
2
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4.2

Pleu riti s tube rc ulosa

4.2.1	Inleiding

Pleuravocht komt regelmatig voor bij klinisch actieve tuberculose. De frequentie van voorkomen
van pleuravocht varieert van 5% per jaar in de Verenigde Staten tot 30% in Tanzania.1,2 Pleuritis
tuberculosa lijkt bij patiënten met aids vaker voor te komen dan bij anderen.3 In Nederland
zijn in de periode 1993-2003 1.378 gevallen met de code tuberculeuze pleuritis geregistreerd
(8,3% van het totaal aantal tuberculosepatiënten). Pleuravocht ontstaat meestal doordat
subpleuraal gelegen verkazende granulomen naar de pleuraholte ruptureren, meestal enkele
weken na de primaire longinfectie. Ook kan dit ziektebeeld ontstaan door reactivering van
eerder doorgemaakte tuberculose.4 Antigenen van mycobacteriën komen terecht in de pleuraholte
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en geven een interactie met T- helpercellen, hetgeen resulteert in een delayed type hypersensitivityreactie met ophoping van pleuravocht als gevolg. Zowel de toegenomen permeabiliteit van
de pleurale capillairen voor serumeiwitten (toename oncotische druk in pleuravocht) als de
verminderde klaring door de lymfbanen werkt deze accumulatie van pleuravocht in de hand.
Pleuravocht ten gevolge van tuberculose is veelal een zelflimiterende ziekte, die meestal met of
zonder antituberculeuze medicatie binnen zes tot 16 weken verdwijnt.5 Na het doormaken van
een pleuritis tuberculosa normaliseert de X-thorax of is diffuus verdikte pleura als resultaat
van de ontstekingsreactie zichtbaar. Deze laatste bevinding is geassocieerd met initieel hoge
spiegels van lysozyme, TNF-a (tumor necrosis factor-a), lage pH en een laag glucosegehalte in
het pleuravocht.6
4.2.2	Klinisch beeld

In Nederland is tweederde van de patiënten met pleuritis tuberculosa jonger dan 45 jaar (mededeling KNCV). Bij ouderen kan echter ook pleuritis ontstaan, al dan niet door reactivering van
eerder door gemaakte tuberculose.7 Tuberculeuze pleuritis heeft geen karakteristiek klinisch
beeld. Het beeld varieert van een acute pleuritis met symptomen als koorts, nachtzweten,
kortademigheid, pleurale pijn, algemene malaise en gewichtsverlies tot een ziektebeeld met
geen of nauwelijks klachten.8 De laatste categorie komt vaak pas in beeld na het maken van
een routine X-thorax, het ontstaan van een bronchopleurale fistel of het ontwikkelen van een
empyema necessitatis (uitbreiding van de infectie naar thoraxwand).9,10 Het ontstaan van een
bronchopleurale fistel heeft meestal een acuut beloop met koorts, dyspnoe en opgeven van
grote hoeveelheden purulent sputum. Empyema necessitatis ontstaat als de pleura parietalis
scheurt en de empyeeminhoud zich naar de weke delen verspreidt, resulterend in een pleurocutane fistel. Ook kan het empyeem doorbreken naar viscerale organen als oesophagus,
wervelkolom, retroperitoneum en pericard.
4.2.3	Diagnostiek
Radiologisch onderzoek

Pleuravocht als gevolg van pleuritis tuberculosa is bijna altijd unilateraal en de hoeveeheid
vocht is weinig tot matig.7,11 Een enkele maal presenteert een patiënt zich met een volledig
gesluierde hemithorax.7,12 Bij eenderde van de patiënten zijn naast pleuravocht ook parenchymateuze afwijkingen zichtbaar.7 In een onderzoek bij 14 patiënten met enkel pleuravocht op de
X-thorax werden door middel van CT-onderzoek bij zeven patiënten holtevorming en bij vier
andere patiënten infiltratieve afwijkingen geconstateerd.13 Het pleuravocht is in die gevallen
bijna altijd gelokaliseerd aan dezelfde zijde als de infiltratieve afwijkingen.
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Bij chronisch tuberculeus empyeem zijn, naast geloketteerd pleuravocht, pleurale calcificaties
en verdikte bovenliggende ribben zichtbaar.13 Als bij CT-onderzoek naast de hiervoor genoemde
afwijkingen een extrapleurale massa zichtbaar is, is dit vrijwel altijd voldoende bewijs voor
empyema necessitatis.9,10
Pleuravochtanalyse

Het pleuravocht van patiënten met tuberculeuze pleuritis is een exsudaat, rijk aan lymfocyten
met minder dan 5% mesotheelcellen.14-17 Een lymfocytenpercentage van meer dan 50% van de
leukocyten betekent een hoge sensitiviteit voor het stellen van de diagnose (90-93%).18,19 Bij
biochemisch onderzoek zijn de waarden van LDH en totaaleiwit meestal normaal of licht tot
matig verhoogd.18,20,21 In een onderzoek werd bij 20% van de patiënten een verlaagde glucoseconcentratie (< 3,3 mmol/l) gevonden.15 De pH van het pleuravocht is meestal laag (7,0-7,29),
maar een pH > 7,4 sluit tuberculose niet geheel uit.22,23
Interferon-g, geproduceerd door CD4 + -lymfocyten, is ook een zeer goede marker om de diagnose
tuberculose in pleuravocht te stellen. In twee onderzoeken werd een sensitiviteit van 94-99%
en een specificteit van 96-100% gevonden.24-26 In een recente meta-analyse werd, ondanks de
beperkingen in de opzet van een aantal onderzoeken, geconcludeerd dat het aantonen van
interferon-g een redelijk accurate methode (gemiddelde sensitiviteit 87%; gemiddelde specificiteit 97%) is om pleuritis tuberculosa aan te tonen.27 Pro-inflammatoire cytokines, met name
TNF-a, zijn eveneens in verhoogde concentraties in pleuravocht aanwezig.21,24
De bepaling van adenosine desaminase (ADA) lijkt eveneens een nuttige methode om tuberculeuze pleuritis aan te tonen. In de meeste onderzoeken wordt een cut-off-waarde van 45 U/l
gebruikt.18,25,28 De sensitiviteit varieert van 91% tot 100%, terwijl de specificiteit 81-94%
bedraagt (positief voorspellende waarde 84-93%, negatief voorspellende waarde 89-100%).18,29-31
In twee meta-analysen werd de bruikbaarheid van deze bepaling in pleuravocht bevestigd.27,32
Extra voorzichtheid is geboden bij de interpretatie van de test bij Aziatische en immuungecompromitteerde patiënten. Beide patiëntencategorieën hebben relatief lage spiegels van ADA,
terwijl patiënten met reumatoïde artritis, niet-tuberculeus empyeem of lymfoom juist relatief
hoge spiegels van ADA hebben.25,33-35 In landen met een lage prevalentie van pleuritis tuberculosa
lijkt de test met de gebruikelijke cut-off van de ADA-spiegel een lage positief voorspellende waarde
te hebben. De twee onderzoeken die ADA in Nederland hebben onderzocht spreken elkaar wat
betreft de bruikbaarheid bij pleuritis tuberculosa tegen.36,37
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CONC LUS IE S

Niveau 1
(ADA)
Niveau 2
(andere
bepalingen)

Een hoog percentage lymfocyten (> 50%), een verhoogde spiegel interferon-g
en een hoge spiegel van ADA zijn gevoelige markers voor de diagnose pleuritis
tuberculosa.
A1

Greco 200327, Banales 199132

Pleuravocht met een pH > 7,4 maakt de diagnose pleuritis tuberculosa minder
Niveau 2

waarschijnlijk, maar sluit het niet uit.
Light 197322, Limthongkul 198323

AANBEVELING

Gezien de lage prevalentie van pleuritis tuberculosa en de tegenstrijdige
Niveau 4

informatie van twee Nederlandse onderzoeken lijkt de bepaling van ADA
minder geschikt voor diagnostiek in Nederland.

Microbiologische diagnostiek

De diagnose pleuritis tuberculosa is definitief als M. tuberculosis wordt aangetoond in sputum
of pleuravocht en zeer waarschijnlijk als verkazende granulomen worden aangetoond in pleurabiopten.
De sensitiviteit van de Ziehl-Neelsen (ZN)-kleuring van pleuravocht varieert tussen 2% en
20%, terwijl de sensitviteit van de pleuravochtkweek 10-52% bedraagt.7,18,38-42
Ook kan de diagnose tuberculose worden gesteld door middel van een pleurabiopsie. De ZNkleuring van het pleurabiopt is tussen 5% en 26% positief.6,17,41,42 Het pleurabiopt laat in 56-82%
het karakteristieke histologische beeld van een granulomateuze ontsteking zien, terwijl de
kweek van een pleurabiopt een positieve kweekuitslag geeft in 39-65% van de gevallen.718,41-45 Als
de positieve kweek en de typische histologie van pleurabiopten worden gecombineerd, neemt
de sensitiviteit toe tot 82-94%.41,45,46
In een vergelijkend onderzoek bij 42 patiënten met pleuritis tuberculosa was de opbrengst van
biopten genomen met een Abrams-naald 79%, terwijl die van de thoracoscopisch genomen
biopten 100% was.47 Met beide technieken werden geen fout-positieve resultaten gevonden.
Bij patiënten met HIV lijkt de diagnostische opbrengst van pleurabiopten vergelijkbaar met
die bij HIV-negatieve patiënten.3,48 In een onderzoek werd echter aangetoond dat de sensitiviteit van de ZN-kleuring bij HIV-positieve patiënten (69%) hoger is dan die bij HIV-negatieve
patiënten (21%); de kweek van de biopten was lager, 47% versus 86%.49
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Door het gebruik van een radiometrisch kweeksysteem (BACTEC) is het tijdsinterval tussen de
afname van het biopt en de (positieve) uitslag een stuk korter geworden; in een onderzoek werd
een afname van 33 dagen naar 18 dagen gevonden.50 In hetzelfde onderzoek werd aangetoond
dat de bedside-inoculatie van pleuravocht een hoger percentage positieve kweken opleverde.
Moleculaire technieken als polymerase chain reaction (PCR) hebben in de diagnostiek bij tuberculose een vaste plaats ingenomen. De gevoeligheid voor het aantonen van DNA in pleuravocht
wordt wisselend opgegeven en is afhankelijk van de gekozen primers en de methode om DNA te
extraheren. In recente onderzoeken werd M. tuberculosis door middel van PCR in pleuravocht
aangetoond met een sensitiviteit van 27-88% en een specificiteit van 90-100%.39,40,51-53 De
PCR-techniek toegepast op pleurabiopten is eveneens van belangrijke diagnostische waarde
(sensitiviteit 81-90%, specificiteit 100%).52,54 De PCR-techniek kan ook worden toegepast op
pleurabiopten die zijn ingekapseld in paraffine.55

CONC LUS IE S

Onderzoek van pleurabiopten door middel van de combinatie van kweek,
PCR en histologisch onderzoek heeft de hoogste diagnostische opbrengst bij
Niveau 1

pleuritis tuberculosa.
A2

Valdes 199818, Diacon47, Hasaneen 200354

Bij pleuritis tuberculosa is de diagnostische opbrengst van microscopisch
Niveau 2

onderzoek, kweek en PCR bij pleurabiopten hoger dan bij pleuravocht.
B

Nagesh 200140, Hasaneen 200354

AANBEVELING

Bij een patiënt met vermoeden van pleuritis tuberculosa dienen bij voorkeur
Niveau 1

biopten van de pleura te worden genomen voor kweek, PCR en histologisch
onderzoek.

4.2.4	Therapie

Voor de medicamenteuze therapie van pleuritis tuberculosa wordt verwezen naar de Richtlijn
Medicamenteuze behandeling van tuberculose van de NVALT.56
Bij persisterende kortademigheidsklachten kan een ontlastende pleurapunctie of thoraxdrainage
de klachten verlichten.
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Tot 50% van de patiënten met tuberculeuze pleuritis houdt na het beëindigen van de therapie
als complicatie een verdikte pleura over. De uitslagen van biochemisch onderzoek, zoals totaaleiwit en LDH, zijn niet voorspellend voor het al of niet ontwikkelen van pleurale fibrose.55 De
gegevens zijn wat betreft de verlaagde glusoseconcentratie tegenstrijdig. Bij een pleuraverdikking > 2 mm is er geen significant verschil, terwijl dit wel significant is bij een pleuraverdikking
$ 10 mm.57 Uit onderzoek, verricht vóór de intrede van effectieve combinatiebehandelingen
met antituberculeuze middelen, is gebleken dat herhaalde pleurapuncties geen gunstig effect
hadden op het ontstaan van een verdikte pleura.
Het effect van corticosteroïden bij pleuritis tuberculosa is controversieel. Wel zorgen cortico
steroïden ervoor dat temperatuur en BSE sneller dalen en hebben ze bovendien een gunstige
invloed op de afname van pleuravocht.58,59 Een drietal dubbelblind gerandomiseerde onderzoeken heeft aangetoond dat behandeling met corticosteroïden uiteindelijk geen gunstige
invloed heeft op pleurale verdikking.59-61 Uit een literatuuronderzoek, verricht door de Cochrane
Colaboration, werd geconcludeerd dat er onvoldoende bewijs is om aan te nemen dat corticosteroïden effectief zijn bij de behandeling van tuberculeuze pleuritis.62
De chirurgische behandeling bij de tuberculeuze pleuritis is zelden meer geïndiceerd; een enkele
maal bestaat bij een sterk verdikte pleura als eindstadium van de doorgemaakte infectie een
indicatie voor decorticatie.11
Ook bij andere zeldzame complicaties, zoals pseudochylothorax, empyeem (zie paragraaf 4.1)
en een bronchopulmonale fistel kan chirugische interventie noodzakelijk zijn.63-66

CONC LUS IE

Corticosteroïden hebben geen effect op het voorkomen van pleurale fibrose
Niveau 1

als complicatie van pleuritis tuberculosa.
A2

Galarza 199559, Wyser 199660, Lee 19886

AANBEVELING

Niveau 1
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Corticosteroïden hebben geen plaats bij de behandeling van pleuritis tuberculosa.
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5. Pleuravocht bij buik- en
mediastinale problematiek
5 .1

Pleu ravo cht bij gast ro-inte stina l e a a n d o e n i ng e n .

5.1.1	Werkwijze

Via systematische zoekacties werden relevante artikelen, gepubliceerd tussen 1995 en 2005, in
PubMed en MESH databases gezocht. Hierbij werden de volgende zoek- en selectiecriteria in
wisselende combinaties gehanteerd: pleural effusion, abdominal abcess, esophageal perforation,
gastrointestinal disease, postoperative complications, surgery, surgical procedures, pancreatic disease,
coronary artery bypass, postcardiac injury syndrome, cardiac surgical procedures chylothorax, pleurodesis,
thoracoscopy, thoracic duct.
Via het ‘sneeuwbal’-effect, referenties bij de literatuur, werden aanvullende publicaties
verzameld. Na selectie bleven die artikelen over, die zowel in de tekst als onderbouwing van
de verschillende conclusies staan vermeld.
5.1.2	Inleiding

Diverse gastro-intestinale aandoeningen kunnen begeleidend pleuravocht veroorzaken. Bij
acuut ontstaan pleuravocht gaat het vooral om oesofagusrupturen. Daarnaast kan pleuravocht
voorkomen bij intra-abdominale abcessen, pancreatitis, levercirrose en ascites.1,2
5.1.3	Oesofagusruptuur

Pleuravocht bij een oesofagusruptuur wordt veroorzaakt door een naar de pleuraholte doorgebroken mediastinitis.3 De meest voorkomende oorzaak is een complicatie bij endoscopische
dilatatie van een stenose. Andere oorzaken zijn Barrett’s oesofagus, radiotherapie, oesofageale
manifestatie van M. Crohn of herpes simplex en tuberculeuze oesofagitis.4-8 Gezien de hoge
mortaliteit bij late behandeling moet de diagnose snel worden gesteld.9 Hoog (S-)amylase en
een lage pH (< 7,0) zijn zeer verdacht voor een oesofagusruptuur. De diagnose kan worden
bevestigd door een slikfoto met alserig contrast of en CT-scan.10-11 Behandeling is meestal
chirurgisch met exploratie van het mediastinum, herstel van de oesofagus, drainage van het
pleuravocht en antibiotica.1
5.1.4	Abdominale abcessen

Pleuravocht kan ook secundair aan abdominale abcessen ontstaan. Meestal gaat het hierbij
om een subfrenisch abces, waarbij bij 80% van de patiënten pleuravocht wordt gezien.12 Het
voorkomen van pleuravocht bij andere abdominale abcessen is 40% bij pancreatitisabcessen,
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30% bij miltabcessen en 20% bij intrahepatische abcessen.13-15 Het pleuravocht ontstaat waarschijnlijk als gevolg van diafragmale irritatie. Er is altijd sprake van een exsudaat met leukocytose. De behandeling bestaat uit drainage van het abces en parenterale toediening van
antibiotica.
5.1.5	 Pancreaspathologie

Pleuravocht bij pancreaspathologie kan ontstaan op basis van een acute pancreatitis, pseudocysten en secundair aan een door pancreatitis veroorzaakte ascites. In een onderzoek met
133 patiënten met acute pancreatitis had 66% pleuravocht, meestal bilateraal (77%).16 Het
pleuravocht is een exsudaat met hoog (P-)amylase, normaal glucosegehalte en voornamelijk
neutrofielen.1 Behandeling is niet anders dan die van een acute pancreatitis. Pleuravocht bij
patiënten met een chronische pancreatitis worden veroorzaakt door de vorming van pseudocysten. Als zij ruptureren naar de posterieure ruimte kan de inhoud via de retroperitoneale
ruimte de pleuraholte bereiken en grote hoeveelheden pleuravocht veroorzaken. Ook hier is
sprake van een hoog (P-)amylase, de diagnose kan worden bevestigd door echografie of een
CT-scan van de bovenbuik. Behandeling is conservatief met ontlastende pleurapuncties en
behandeling van de pancreatitis, in 50% van de gevallen is dit afdoende. Zo niet dan zal endo
scopische of chirurgische behandeling van de pancreatitis nodig zijn.16-18 Pleuravocht secundair
aan ascites op basis van een pancreatitis bevat veel eiwit en amylase. Uiteraard is de behandeling
gericht op de pancreatitis en de ascites.19
5.1.1	Levercirrose en ascites

Zie hoofdstuk 3, transsudaat.

CONC LUS IE S

Bij een oesofagusruptuur ontstaat pleuravocht in een acute setting; gezien de
hoge mortaliteit bij late behandeling moet de diagnose snel worden gesteld.
Niveau 4

Drainage van het pleuravocht is onderdeel van de behandeling.
D

Light 19851, Abbot 19709

Bij pleuravocht secundair aan een abdominaal abces volstaat meestal drainage
Niveau 4

en parenterale toediening van antibiotica.
D
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Light 19851

Bij geruptureerde pseudocysten in het kader van pancreatitis kunnen grote
Niveau 4

hoeveelheden amylaserijk pleuravocht onstaan.
D

Rockey 199016, Cameron 197617, Lipsett 199218

AANBEVELINGEN

Niveau 4

Niveau 4

Niveau 4

Bij acuut ontstaan pleuravocht moet worden gedacht aan de mogelijkheid
van een oesofagusruptuur.
Bij pleuravocht op basis van abdominale abcessen is er in principe geen
indicatie voor drainage.
Bij pleuravocht op basis van geruptureerde pancreaspseudocysten is er een
indicatie voor ontlastende pleurapuncties.
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5 .2

Pleu ravo cht na abdominale op erat i es

Postoperatief pleuravocht is een van de mogelijke complicaties na buikchirurgie. Er zijn tot
op heden maar enkele onderzoeken naar pleuravocht na buikchirurgie verricht; de meeste
onderzoeken betreffen postoperatieve pulmonale complicaties, waarbij zijdelings postoperatief
pleuravocht wordt beschreven.1-8 De incidentie verschilt sterk: oudere onderzoeken vermelden
percentages van kleiner dan 1%, terwijl recentere onderzoeken 49-70% rapporteren. Deze
verschillen zijn voornamelijk terug te voeren naar de onderzoeksopzet. Zo werden bij de
oudere onderzoeken met de laagste percentages geen routinematige postoperatieve thoraxfoto’s gemaakt, terwijl bij de recentere onderzoeken laterale decubitusfoto’s werden gemaakt
of pre- en postoperatieve foto’s werden vergeleken.5-8 Deze latere onderzoeken geven dus een
representatiever beeld van de incidentie van postoperatief pleuravocht na buikchirurgie.
Oorzaken voor postoperatief pleuravocht na buikchirurgie zijn pancreatitis, perioperatieve
hypervolemie, atelectase, subfrenisch abces, longembolie en vocht in de buik.7
Een expectatief beleid is geoorloofd bij patiënten met postoperatief pleuravocht, in de twee
eerder genoemde onderzoeken resorbeerde het pleuravocht spontaan bij de meeste patiënten.7,8
Bij grote hoeveelheden vocht is drainage geïndiceerd en bij onzekerheid over de diagnose of
verdenking op empyeem een diagnostische pleurapunctie.7

CONC LUS IE

Postoperatief pleuravocht na buikchirurgie komt frequent voor en resorbeert
Niveau 3

meestal spontaan.
C
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AANBEVELINGEN

Niveau 3

Niveau 3

Drainage van postoperatief pleuravocht na abdominale operaties is slechts
zelden noodzakelijk.
Indicaties voor drainage zijn respiratoire problemen, vermoeden van empyeem
of onzekerheid over de diagnose.
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5.3

Pleu ravo cht na hartchirurgie

Postoperatief pleuravocht komt frequent voor na hartchirurgie, is meestal linkszijdig en wordt
in de meeste gevallen veroorzaakt door de procedure zelf. Daarnaast zijn decompensatio cordis,
longembolie, pneumonie of iatrogeen door complicaties van een centraal veneuze lijn mogelijke
oorzaken.1-5
Vroeg ontstaan postoperatief pleuravocht (# 30 dagen) wordt afhankelijk van de toegepaste
diagnostiek bij 40-89% van de patiënten aangetoond en neemt meestal niet meer dan twee
intercostaalruimtes in.4-6 Hoewel tegenstrijdige resultaten zijn gepubliceerd, lijkt de frequentie
van pleurale effusies hoger te zijn na arteria mammaria interna bypass-grafting (70-85%) dan
na veneuze bypass-grafting (30-50%).4,7,8 Omdat meestal sprake is van kleine hoeveelheden
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pleuravocht en de meeste effusies spontaan resorberen is drainage in minder dan 10% van de
gevallen nodig. Uitzonderingen hierop zijn grote, symptomatische hoeveelheden pleuravocht,
verdenking op empyeem en persisterend pleuravocht.3,4,7,8
Laat postoperatief pleuravocht (> 30 dagen) komt bij ongeveer 10% van de patiënten voor.
Het gaat hierbij meestal om grotere hoeveelheden en bij ongeveer de helft is drainage noodzakelijk.3,9 Er is altijd sprake van een exsudaat. In de vroege fase is sprake van sanguinolent
vocht met hoog aantal eosinofielen. In de late fase is meestal sprake van helder geel vocht
met lymfocytose.10,11 Incidenteel is bij lang persisterend pleuravocht (> 6 maanden) operatief
ingrijpen nodig, er is dan sprake van fibrosering en verdikking van de pleura, waarbij soms
decorticatie noodzakelijk is.12
Post-cardiac injury syndrome
Het post-cardiac injury syndrome (PCIS of Dressler-syndroom) wordt gekarakteriseerd door
een beeld van pericarditis met thoracale pijn, koorts, leukocytose en verhoogde bezinking,
pulmonale infiltraten en in 40-83% van de patiënten met pleuravocht. PCIS kan dagen, weken
en soms maanden na myocardiale of pericardiale schade ontstaan, vooral na hartchirurgie
maar ook na een myocardinfarct en (veel zeldzamer) na longembolie, dotterprocedure en
pacemakerimplantatie.6,13-17 Het pleuravocht is meestal linkszijdig, meestal sanguinolent met
normale pH en glucoseconcentratie; soms is sprake van lymfocytose.18,19 Het is zeer waarschijnlijk een immunologische reactie op beschadigd cardiaal weefsel en de meerderheid van
de patiënten reageert goed op een behandeling met NSAID’s of prednison. Het pleuravocht
resorbeert in een tot vijf weken.19-22

CONC LUS IE S

Vroeg pleuravocht (# 30 dagen) na hartchirurgie komt vaak voor en resorbeert
Niveau 3

in de meeste gevallen spontaan.
C

Light 20023, Peng 19925, Landymore 19907, Hurlbut 19908

Laat pleuravocht (> 30 dagen) na hartchirurgie is zeldzamer en komt bij
Niveau 3

ongeveer 10% van de patiënten voor.
C
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In 40-83% van de patiënten met PCIS komt pleuravocht voor en de meeste
Niveau 3

patiënten reageren goed op een behandeling met NSAID’s of corticosteroïden.
C

Dressler 195913, Stelzner 198314, Toole 197820, Khan 199221

AANBEVELINGEN

Niveau 3

Niveau 3

Drainage van pleuravocht na hartchirurgie is geïndiceerd bij grote, symptomatische hoeveelheden, verdenking op empyeem en persisterend pleuravocht.
Bij pleuravocht bij PCIS volstaat meestal behandeling met NSAID’s of
prednison.
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5 .4

Chylotho rax en pseudochylot h ora x

5.4.1 Chylothorax
Inleiding

Chylothorax is het aanwezig zijn van chylus in de thoraxholte. De meest voorkomende oorzaak
is een laesie van de ductus thoracicus, die de chylus uit de lymfvaten van het gehele lichaam
(behalve de rechterarm, rechterzijde van de nek en het hoofd en de rechterlong) vervoert naar
de linker vena subclavia. Vanuit de cisterna chyli, gelokaliseerd tussen L2 en de abdominale
aorta, loopt de ductus thoracicus rechts achter in de thorax, achter de aorta en later de vena
azygos. Hij passeert daarna ter hoogte van de vijfde of zesde thoracale wervel de oesofagus aan
de achterzijde om daarna links tussen de vena subclavia en jugularis interna uit te monden in
het veneuze systeem. Op dit verloop bestaan echter vele anatomische variaties.
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Chylus bestaat voornamelijk uit triglyceriden in de vorm van chylomicronen, de belangrijkste
cellulaire component zijn de (T-)lymfocyten.
Oorzaken voor een laesie van de ductus thoracicus kunnen worden ingedeeld in traumatisch
en niet-traumatisch. In de meerderheid van de gevallen is sprake van een niet-traumatische
oorzaak, waarbij een maligne lymfoom het meest voorkomt. Zeldzame oorzaken zijn onder
andere lymfkliermetastasen, ziekte van Castleman, sarcoïdose, tuberculose, histoplasmose,
LAM en ziekte van Kahler. Chirurgie is de meest voorkomende traumatische oorzaak.1,2
Diagnose

Het melkachtige aspect van pleuravocht is de eerste aanwijzing voor het bestaan van een
chylothorax, hoewel soms sprake is van bloederig, geel of groen aspect.3 Een trigliceridengehalte
van > 1,24 mmol/l ondersteunt de diagnose, bij een waarde tussen 0,56 en 1,24 mmol/l zal
het aantonen van chylomicronen de diagnose bevestigen.3,4
Verder onderzoek zal, afhankelijk van de vermoedelijke oorzaak, bestaan uit een CT-scan van
de thorax en eventueel het abdomen.
Behandeling

Tot op heden zijn geen prospectieve onderzoeken voorhanden en is de keuze van behandeling afhankelijk van de oorzaak. Allereerst is drainage van het chyleuze vocht geïndiceerd bij
dyspnoe, daarnaast kan een vetarm dieet met medium-chain triglycerides (MCT-dieet) malnutritie voorkomen en productie van chylus verminderen, maar niet stoppen.5 In een onderzoek bij
29 patiënten was de combinatie van drainage en dieet echter afdoende bij 79% van de patiënten.6
Bij chronische of massale chyluslekkage wordt totale parenterale voeding geadviseerd.7
Behandeling van de onderliggende oorzaak kan leiden tot het verdwijnen van de chylothorax.
Zo reageert 68% van de patiënten met een maligne lymfoom op therapie terwijl de succesvolle behandeling van chylothorax bij sarcoïdose is beschreven in een aantal case reports.
Desondanks is bij een groot aantal patiënten toch aanvullende therapie noodzakelijk. 8-10 Mares
et al11 beschrijven een 100%-succesvolle thoracoscopische pleurodese met talk bij 19 patiënten
met chylothorax bij maligne lymfoom ondanks chemo- of radiotherapie. Een retrospectief
onderzoek bij 20 patiënten vermeldt pariëtale pleurectomie als meest effectieve therapie.12
Thoracoscopische ligatie van de ductus thoracicus bleek in een onderzoek bij 21 patiënten
afdoende voor de behandeling van chylothorax.13
Vanwege de ernstige gevolgen van langdurige chyluslekkage, te weten malnutritie en lymfopenie,
adviseren diverse auteurs conservatieve behandeling maximaal een week te continueren,
waarna een chirurgische ingreep moet plaatsvinden.7,12-14
Daarnaast beschrijft een aantal case reports succesvolle behandeling van chylothorax met
somatostatine of pleuraperitoneale shunt.15,16
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5.4.2 Pseudochylothorax

Pseudochylothorax komt voor bij patiënten met verdikte en soms verkalkte pleura bij wie sprake
is van chronisch pleuravocht als gevolg van eerder doorgemaakte tuberculose, therapeutische
pneumothorax (in het kader van tuberculosebehandeling) of reuma.14,16 Het aspect van het
pleuravocht kan melkachtig tot geel zijn; in tegenstelling tot chylus is het triglyceridegehalte
laag (< 0,56 mmol/l) en het cholesterolgehalte hoog (> 5,2 mmol/l). Behandeling is geïndiceerd bij dyspnoe of verminderde inspanningstolerantie en bestaat uit drainage en incidenteel
decorticatie.2,14,18

CONC LUS IE S

De primaire behandeling van chylothorax bestaat uit behandeling van de
Niveau 4

onderliggende oorzaak, drainage en een MCT-dieet.
C

Marts 19926

Behandeling van pseudochylothorax bestaat uit behandeling van de onderligNiveau 4

gende oorzaak, pleuravochtdrainage en eventueel decorticatie.
D

Hillerdal 19972, Garcia-Zamalloa 199918, Prakash 200214

AANBEVELING

Niveau 3

Gezien het gevaar van malnutritie en lymfopenie bij langdurige drainage bij
chyluslekkage wordt na een week interventie geadviseerd.
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6. Immunologisch gemedieerd
pleuravocht
6 .1 	Inleiding

Pleuravocht en andere pleuropulmonale aandoeningen komen met wisselende frequentie
voor bij collageen-vasculaire ziekten (CVZ). Pleuravocht ontstaat door toegenomen capillaire
permeabiliteit als gevolg van complementactivatie en vasculitis in de pleura. Pleuravocht kan
ook ontstaan door CVZ-gerelateerde aandoeningen als pneumonie, decompensatio cordis en
uremie.

6 .2 	W erkwijze

Relevante literatuur is vaak beduidend ouder dan 10 jaar. Er is gebruikgemaakt van Pubmed,
het leerboek van Murray et al1,2 en het Textbook of Pleural Diseases van Light et al3 met de daarin
opgenomen literatuurverwijzingen. De zoektermen bij Pubmed waren: ziektebeeld AND pleural
effusion. Voor veel CVZ’s is de zoekperiode tot de jaren zestig uitgebreid in verband met het
ontbreken van recente publicaties. De volgende zoektitels zijn gebruikt voor specifieke onderdelen: cytology and rheumatoid pleurisy, pleural fluid cytology and lupus erythematosus. Via referenties bij de literatuur zijn aanvullende publicaties verzameld. Na selectie bleven de artikelen
over die in de tekst en als onderbouwing van de verschillende conclusies staan vermeld.
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6 .3

Pleu ravo cht bij coll ageen-va sc u l a ire z i e k t e n

6.3.1 Progressieve systemische sclerose en pleuravocht

De incidentie van pleuravocht bij deze aandoening varieert van 2,7% tot 7%.1 Pleuravocht leidt
zelden tot klachten en reageert meestal goed op steroïden.
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6.3.2	M. Bechterew/Spondilitis ankylopoetica en pleuravocht

De incidentie van pleuropulmonale complicaties varieert van 0 tot 30%. Rosenow et al1 vonden
bij 2.080 patiënten slechts 28 patiënten (1,3%) met pleuropulmonale uitingen, waarvan drie
(0,1%) met pleurale effusie. Pleuravocht analyse toont een exsudaat met normaal glucosegehalte
en normale pH. Pleurabiopten tonen pleurale fibrose met accumulatie van lymfocyten.
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6.3.3	M. Sjögren en pleuravocht

M. Sjögren is een auto-immuun ziekte welke wordt gekenmerkt door chronische ontsteking van
exocriene klieren. De belangrijkste uiting is droogheid (siccaklachten) van ogen en mondholte.
Een onderzoek bij 66 patiënten met de ziekte toonde een incidentie van pleuravocht van 3%
(2 van 66).1 Het pleuravocht is een exsudaat en lymfocytenrijk. Serologisch onderzoek van
pleuravocht toont anti-SS-A/SS-B-antilichamen en positieve reumafactortiter.2
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6.3.4	Mixed connective tissue disease en pleuravocht

Mixed connective tissue disease (MCTD) is een overlappende aandoening die zich kenmerkt door
klinische verschijnselen van SLE, progressieve systemische sclerose en polymyositis. In een serie
van 81 patiënten met MCTD kwam pleuravocht bij 6% van de patiënten voor.1 Het pleuravocht
is een exsudaat en toont voornamelijk segmentkernigen in de leukocytendifferentiatie.2
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6.3.5	 Polymyositis/dermatomyositis

Polymyositis/dermatomyositis wordt gekenmerkt door lymfocyteninfiltratie in de skeletspieren.
Pleurale aandoeningen zijn ongebruikelijk en gaan gepaard met interstitiële longaandoeningen.
Pleuravocht is gering in omvang en unilateraal. Pleuravocht kan het eerste symptoom van de
aandoening zijn. Pleurale effusie ontstaat als gevolg van onderliggende aandoeningen zoals
cardiomyopathie, interstitiële pneumonitis en pneumonie.1
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Reumatoïde a rt ritis en pleuravo c h t

Pleuravocht is de meest voorkomende intrathoracale uiting van reumatoïde artritis (RA) en
komt voor bij 3-19% van de patiënten.1-3 RA is een ziekte die vooral voorkomt bij vrouwen,
terwijl de pleuritiden vooral bij mannen worden gediagnosticeerd.1-3 De typische patiënt is vaak
een man in tussen 60 en 70 jaar en langdurig bekend met RA.1,3,5,6 Vaak wordt pleuravocht bij
toeval ontdekt bij een routine X-thorax bij een patiënt bekend met RA, soms is de ontwikkeling
van pleuravocht de eerste uiting van RA of gaat het hier zelfs weken tot maanden aan vooraf.1,5
Het betreft vrijwel uitsluitend patiënten met RA met IgM-reumafactor in het serum (reumafactorpositieve patiënten). Het pleuravocht komt meestal unilateraal voor en de hoeveelheid
is gering tot matig. Pleuravocht kan soms jarenlang asymptomatisch aanwezig blijven.
Als bij reumafactornegatieve patiënten met RA pleuravocht wordt gevonden, dient in eerste
instantie te worden gedacht aan andere oorzaken dan RA voor het ontstaan van pleuravocht.
Bij pleurapunctie is het aspect van het pleuravocht variabel: meestal sereus, soms troebel, geelgroen, melkachtig, bloederig, etterig of chyleus.4 Het sereuze vocht is een exsudaat, de leukocytendifferentiatie laat vooral segmentkernigen en mononucleaire leukocyten zien. Biochemische
analyse toont meestal een verlaagd glucosegehalte, een lage pH en een verhoogd LDH-gehalte.4-6
Typisch is een verhoogde reumafactor (RF)-titer van $ 1:320, een laag complement (C4)gehalte en aanwezigheid van immuuncomplexen.2,5 Een RF-titer in het pleuravocht van $ 1:320
en een ratio pleuravocht/serum $ 1,0 zijn sterk suggestief voor de diagnose RA.5
Bij thoracoscopie toont de viscerale pleura het beeld van niet-specifieke inflammatoire veranderingen, de pariëtale pleura is echter verdikt en bezaaid met granulae met een doorsnede van
circa 0,5 mm.7
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Histologisch onderzoek van pleurabiopten toont een verandering van de normale mesotheliale
celopbouw tot een pseudostratificatie van epitheliale cellen, die focaal veelkernige reuscellen
vormen (anders dan Langerhanscellen) en vreemdlichaam-reuscellen. Dit beeld is diagnostisch.7 Blinde pleurabiopten laten deze kenmerkende histologie vaak niet zien door loslating
van de epitheliale cellaag.7
Door Nonsanchuk en Naylor8 is een cytologisch beeld (slanke, geëlongeerde meerkernige macrofagen, ronde of ovale reuzen meerkernige macrofagen en necrotisch/amorf/granulomateus
materiaal op de achtergrond) beschreven dat later door andere auteurs is bevestigd.9-14 Een
bijkomende bevinding is het ontbreken van mesotheelcellen in het pleuravocht.11 Dit cytologische beeld zou een hoge sensitiviteit en zeer hoge specificiteit hebben.8-13

CONC LUS IE S

Reumatoïde artritis is een aandoening die vooral bij vrouwen voorkomt,
Niveau 3

terwijl de pleurale effusie vooral bij mannen voorkomt.
C

Walker 19761, Sinclair 19562, Horler 19593

Pleuravocht bij reumatoïde artritis is een exsudaat met een zeer wisselend
aspect. Een laag glucosegehalte, lage pH en hoog LDH-gehalte zijn kenmerkend,
Niveau 3

evenals een hoge reumafactor (RF)-titer en hoge RF-ratio pleuravocht/serum.
C

Sahn 19854, Halla 19805, Lillington 19716

Bij thoracoscopie wordt een kenmerkend beeld gezien van granulae op de
Niveau 3

pleura pariëtalis.
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Histologisch onderzoek van pleurabiopten is diagnostisch.
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Cytologisch onderzoek van pleuravocht is diagnostisch.
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AANBEVELINGEN

Het cytologische beeld van pleuravocht bij patiënten met reumatoïde artritis
Niveau 3

is vaak diagnostisch.
De bevinding in pleuravocht van de trias laag glucosegehalte, lage pH en hoog
LDH-gehalte ondersteunt de diagnose.
Medische thorascopie ter bevestiging van de diagnose RA geniet de voorkeur

Niveau 3

boven blinde pleurabiopten vanwege de hogere diagnostische opbrengst. Het
PA-beeld van de verkregen (pariëtale pleura-) biopten is diagnostisch.
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6 . 5	

S ys temi sc he Lu pus Ery thematosu s e n p l e uravo c h t

Pleuritis is de meest voorkomende thoracale manifestatie van de aandoening systemische lupus
erythematosus (SLE) en heeft, in tegenstelling tot RA, geen geslachts- of leeftijdsvoorkeur.
Pleuritis met of zonder pleuravocht komt in het verloop van de aandoening frequent voor
(variërend van 17% tot 60%). Bij circa 5% van de patiënten met SLE is pleuravocht of pleurale
pijn het eerste symptoom van de aandoening.1
Pleuravocht presenteert zich meestal bilateraal en de hoeveelheid is gering tot matig; slechts
vier case reports beschrijven massaal pleuravocht met mediastinale shift.2-5 Het klinische beeld
van geneesmiddelgeïnduceerde lupus is niet te onderscheiden van SLE.
Bij pleurapunctie wordt sereus, troebel of bloederig vocht gezien. Biochemisch betreft het een
exsudaat met een LDH-gehalte < 500 IU/l, de leukocytendifferentiatie toont een overheersing
van segmentkernigen of mononucleaire cellen, afhankelijk van de tijd die het pleuravocht
bestaat.6 Er kan ook sprake zijn van een eosinofiele effusie.11 De pH is gewoonlijk > 7,3 en het
glucosegehalte > 3,3 mmol/l.6
De aanwezigheid van LE-cellen in het pleuravocht is diagnostisch. Good et al6 bestempelden de
aanwezigheid van LE-cellen in pleuravocht (bij 14 patiënten met SLE en pleuravocht) als karakteristiek voor de aandoening en vonden geen vals-positieve tests. Naylor7 vond bij alle patiënten
met SLE en pleuravocht LE-cellen, echter bij vijf van de negen patiënten pas bij revisie.
Leechawengwong et al8 onderzochten 100 pleuravochtmonsters op ANA-titers; de zeven
positieve monsters waren van SLE-patiënten, vals-negatieven werden niet gevonden. Good et
al6 onderzochten een groep van 18 SLE-patiënten waarvan 14 met pleuravocht als gevolg SLE en
vier met een andere oorzaak. In één lupus-pleuravochtmonster werd geen ANA-titer bepaald.
De onderzoekers vonden bij 11 van 13 patiënten met lupus-pleuravocht een ANA-titer $ 1:160
en bij negen van de 13 patiënten met lupus-pleuravocht een pleuravocht/serum-ANA-ratio $ 1.
Van de vier patiënten met SLE en pleuravocht met een andere oorzaak, was bij twee patiënten
de ANA-titer negatief en bij twee patiënten laag (1:40 en 1:80). De auteurs concluderen dat
een pleuravocht-ANA-titer $ 1:160 of een pleuravocht/serum-ANA-ratio $ 1 suggereert dat
het pleuravocht secundair is aan een actieve lupus pleuritis.
Khare et al9 vonden in 92 pleuravochtmonsters 14 ANA-positieve monsters; zes van acht
monsters van SLE-patiënten waren ANA-positief en hadden (op één na) hoge titers ($ 1:160)
en een homogeen kleuringspatroon. De overige twee monsters van de groep SLE-patiënten met
(ANA-negatief) pleuravocht konden worden toegeschreven aan een longembolie respectievelijk
hartfalen. De overige acht ANA-positieve pleuravochtmonsters hadden een gespikkeld kleuringspatroon. De auteurs concluderen dat een negatieve of lage ANA-titer en een gespikkeld
kleuringspatroon in pleuravocht van een patiënt met SLE een andere etiologie veronderstelt
en dat hoge ANA-titers ook worden gevonden bij pleurale inflammatoire aandoeningen en
maligniteiten. De auteurs concluderen dat patiënten met SLE neigen naar hogere ANA-titers
en een pleuravocht/serumratio $ 1.
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Wang et al10 concluderen dat een negatieve ANA-test de diagnose SLE onwaarschijnlijk maakt,
dat hoge ANA-titers niet diagnostisch zijn voor SLE (in tegenstelling tot eerdergenoemde
auteurs) en dat een onverklaarde hoge ANA-titer kan wijzen op een maligniteit.
De aanwezigheid van dubbelstrengs DNA-antilichamen in pleuravocht ondersteunt de diagnose
collageen-vasculaire ziekte, maar kan ook positief zijn bij longcarcinoom en TBC.11-12
Gegevens over pleurabiopten zijn schaars; het histologisch onderzoek toont niet-specifieke
bevindingen met infiltratie van lymfocyten en plasmacellen.5 13

CONC LUS IE S

Pleuravocht bij SLE komt frequent voor en heeft geen voorkeur voor geslacht
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of leeftijd.
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Pleuravocht bij SLE is een exsudaat met wisselend aspect; pH, glucosegehalte
Niveau 3

en LDH-gehalte zijn niet kenmerkend verhoogd of verlaagd.
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AANBEVELINGEN

Niveau 3

Niveau 3

Als bij de verdenking op SLE LE-cellen in pleuravocht worden aangetoond
hoeft geen aanvullende diagnostiek te worden verricht.
Bij verdenking op SLE kunnen ANA-titers in pleuravocht en serum de
diagnose SLE ondersteunen.
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6 . 6	

Chu rg-Strauss- s ynd room en pl e uravoc h t

Het Churg-Strauss-syndroom (CSS) is een zeldzame aandoening die wordt gekenmerkt door sterke
perifere eosinofilie in het bloed, systemische vasculitis bij patiënten met astma en allergische
rinitis.1
Pleuravocht ontstaat bij 25-30% van de patiënten bekend met CSS.2 3 Pleuravocht kan bilateraal
optreden en variëren in hoeveelheid. Het pleuravocht toont bij biochemisch onderzoek een
fors verhoogd LDH-gehalte, laag glucosegehalte en lage pH, kan een bloederig aspect hebben
en de leukocytendifferentiatie toont een overheersing van eosinofielen.2 In de literatuur is een
casus beschreven waarbij de diagnose werd gesteld op basis van een blinde pleurabiopsie bij
een patiënt met bilateraal pleuravocht. Het histologisch beeld toont infiltratie van eosinofiele
leukocyten en necrotiserende granulomen.4
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6 . 7	M . Wegene r en pleu ravocht

Wegener’s granulomatose wordt gekenmerkt door necrotiserende granulomateuze vasculitis,
voornamelijk in de bovenste en onderste luchtwegen en nieren. Pleurale effusies worden
beschreven bij 5-30% van de patiënten met M. Wegener.1,2 Het pleuravocht leidt zelden
tot symptomen en is vaak unilateraal in een kleine hoeveelheid aanwezig. Analyse van het
pleuravocht toont een exsudaat met een overheersing van segmentkernigen met normale pH
en glucoseconcentratie.1
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6 . 8	

Pleu ravo cht bij geneesmiddelen

Veel medicijnen kunnen pleurale afwijkingen veroorzaken, waarvan pleuravocht het meest
voorkomt.1 Over de pathogenese is weinig bekend. Pleuravocht is soms de enige bijwerking van
een middel, soms is het onderdeel van een geneesmiddelgeïnduceerde longaandoening of van
een gegeneraliseerd syndroom.2,3
De meest voorkomende klacht bij presentatie is kortademigheid bij inspanning, die kan worden
toegeschreven aan de onderliggende pleuropulmonale aandoening, de pleuravochtophoping of
de progressieve pleurale fibrose. Hoesten, thoracale pijn en algemene symptomen zoals koorts,
malaise en gewichtsverlies zijn soms aanwezig. Uitgebreide navraag van medicijngebruik is
van groot belang.2
Bij pleuravocht als bijwerking van een geneesmiddel worden, na het staken van het middel,
vaak steroïden voorgeschreven. De onderbouwing hiervoor ontbreekt echter.2 3 Veel van de in de
literatuur beschreven casuïstiek heeft slechts een zwakke onderbouwing van de relatie tussen
het gebruik van het geneesmiddel en het ontstane pleuravocht.
Geneesmiddelgeïnduceerde pleurale afwijkingen zijn zeldzaam in vergelijking met de vaker
voorkomende interstitiële longafwijkingen. Eventuele pleuropulmonale bijwerkingen van een
geneesmiddel zijn na te zoeken op www.pneumotox.com.
Nitrofurantoïne

In de literatuur zijn meer dan 2.000 casussen gepubliceerd van pleuropulmonale toxiciteit bij
het gebruik van nitrofurantoïne.2 Men maakt onderscheid tussen de acute presentatie en het
chronische syndroom.3 De acute presentatie wordt gezien binnen een maand na de start van de
medicatie. De symptomen bestaan uit dyspnoe, niet-productieve hoest en koorts. Pleuravocht
wordt gezien in 25- 30% van deze patiënten.2,4 In het pleuravocht wordt een eosinofilie gezien.5
Het chronische syndroom ontwikkelt zich tussen twee maanden en vijf jaar na start van de
medicatie. Klachten van dyspnoe en niet-productieve hoest ontstaan in de loop van de tijd.
Pleuravocht wordt bij minder dan 10% van de patiënten gezien en komt voor in combinatie
met infiltratieve afwijkingen op de thoraxfoto.3
De pathogenese van de acute presentatie is waarschijnlijk een overgevoeligheidsreactie en is
niet dosisgerelateerd, bij het chronische syndroom wordt gedacht aan weefselbeschadiging
door zuurstofradicalen.3,6
Na stoppen van de nitrofurantoïne treedt bij de acute presentatie binnen enkele dagen een
klinische verbetering op. Bij het chronische syndroom duurt dit veel langer en de longfunctie
kan zelfs chronisch gestoord blijven.4
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De overige in de literatuur beschreven geneesmiddelen die pleuravocht veroorzaken zijn:
•

amiodaron (optreden pleuravocht sporadisch in vergelijking met interstitiële longafwijkingen;
exsudaat, lymfocyten, macrofagen of segmentkernigen);7-11

•

minoxidil (1 casus);12

•

interleukine-2 (rhIL-2) (in twee series bij circa 50% van de 108 patiënten);13,14

•

interleukine-11 (in één serie 42% van de 67 patiënten);15

•

interferonen (bij één patiënt behandeld voor hepatitis C);16

•

G-CSF (3 casussen);17-19

•

immunoglobulinen (1 casus);20

•

ergotamine en dopamineagonisten (exsudaat met lymfocyten en soms eosinofiele leukocyten);21-26

•

isotretinoïne (2 casussen gepubliceerd, 3 andere bekend);27,28

•

methotrexaat (in een serie bij 4 van de 317 patiënten);29

•

procarbazine (2 casussen);30,31

•

bleomycine (casuïstiek); 6,32

•

mitomycine (vaak in combinatie met interstitiële pneumonieën); 6,33

•

cyclofosfamide (1 casus);34

•

dantroleen (altijd unilateraal, perifere eosinofilie en in pleuravocht); 6,35-37

•

vitamine B5 en H (1 casus);38

•

anticoagulantia (1 casus);39

•

mesalazine (3 casussen); 40-42

•

clorazapinezuur (meestal bilateraal, 7 dagen tot 2 maanden na start);43-47

•

simvatatine (1 casus); 48

•

l-tryptofaan (casuïstiek); 49

•

aciclovir (1 casus);50

•

glicazide (1 casus);51

•

metronidazol (1 casus);52

•

valproïnezuur (1 casus);53

•

dapson (1 casus);54

•

d-penicillamine (1 casus);55

•

propylthiouracil (1 casus);56

•

itraconazol (1 casus);57

•

fluoxetine (1 casus).58

CONC LUS IE

Niveau 3
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Veel medicijnen kunnen ontwikkeling van pleuravocht veroorzaken.

AANBEVELING

Het is aan te bevelen bij pleuravocht van onbekende oorsprong te denken
aan een geneesmiddelbijwerking. Een acuteel overzicht wordt gegeven op
Niveau 4

www.pneumotox.com.
Mening van de werkgroep

Geneesmiddelgeïnduceerde lupus

Geneesmiddelgeïnduceerde lupus (drug-induced lupus, DIL) is de meest voorkomende oorzaak
van geneesmiddelgeassocieerde pleurale effusie.6 In tegenstelling tot bij SLE zijn bij DIL de
afwijkingen omkeerbaar, is sprake van een milder klinisch beloop en geen sprake van geslachtsvoorkeur. Meer dan 70 geneesmiddelen zijn geassocieerd met DIL, van enkele geneesmiddelen
staat de relatie min of meer vast: procaïnamide, hydralazine, isoniazide, methyldopa en chloorpromazine.59,60 Pleurale effusie (meestal bilateraal) is de meest voorkomende afwijking. Het
pleuravocht bij DIL is een exsudaat waarvan de ANA-ratio pleuravocht/serum $ 1 kan zijn.
Sporadisch worden LE-cellen gezien. In het serum is de ANA-titer verhoogd.
Procaïnamide geeft bij circa eenderde van de patiënten een pleuritis in het eerste jaar na start
van de medicatie, maar kan tot 12 jaar na start van de therapie optreden.6 Volgens Cush et al61
komen pleurale aandoeningen in meer dan de helft van de gevallen voor en worden bij 40%
patchy infiltraten gezien. Hydralazine geeft in een zeer klein percentage pleurale manifestaties.6
Isoniazidegeïnduceerde lupus is uitzonderlijk en is moeilijk te onderscheiden van toename van
het pleuravocht door een paradoxale respons op de tuberculostatische therapie.62-70
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7. Restgroep pleuravocht
7.1	WE RKWIJZE

In PubMed werden relevante artikelen gezocht met de zoektermen pulmonary embolism and
pleural fluid in de Engelstalige literatuur in de periode 1993-2005. Voor het radiatiepleuritis
is gezocht naar pleuritis by radiation, radiation pleuritis en pleuritis and radiotherapy in de
Franstalige en Engelstalige literatuur vanaf 1975 tot 2005. Voor paragraaf 7.4 is hemothorax
gebruikt. De zoektermen die voor pleuraeffusies met onbekende oorzaak werden gehanteerd
waren pleural fluid of unknown cause, idiopathic pleural effusion en undiagnosed pleural effusion.
De literatuurgegevens die werden gevonden en aanvullende informatie uit literatuur van deze
artikelen hebben geleid tot de volgende tekst en conclusies.

7.2

Pleu ravo cht bij longembolie

Hoewel het exacte mechanisme onbekend is wordt gesuggereerd dat pleuravocht bij longembolieën ontstaat door: 1) ischemie distaal van het stolsel in de pulmonaalarterietak en 2) het
vrijkomen van cytokines die de permeabiliteit van de vaatwand doen toenemen. Extravasatie
van vocht in het interstitium leidt dan tot vorming van pleuravocht.1
Bij 23% van de patiënten kan op een thoraxfoto pleuravocht worden gezien. 2 Bij 57% van de
patiënten wordt pleuravocht gezien bij spiraal-CT-onderzoek.4 De voorspellende waarde van
pleuravocht voor het bestaan van longembolieën is echter laag.3,4,6 De hoeveelheid pleuravocht
varieert sterk. In een onderzoek bij 163 patiënten met pleuravocht lijkt een positieve associatie
te bestaan tussen de hoeveelheid pleuravocht en de aanwezigheid van longembolieën.5 In een
ander onderzoek bij 88 patiënten met pleuravocht kon deze relatie niet worden aangetoond.6
Vaak is het pleuravocht bilateraal.1,4,6 Het al dan niet bilateraal aanwezig zijn van pleuravocht
heeft geen voorspellende waarde voor de aanwezigheid van longembolieën.4-6
Het pleuravocht bij longembolieën heeft meestal een sanguinolent aspect (57%), is relatief
vaak eosinofiel (18%), bevat vaak mesotheelcellen en is altijd een exsudaat.7
Bij de vaststelling van pleuravocht met een discrepantie tussen de hoeveelheid vocht en de ernst
van de dyspnoe, zeker als daarnaast risicofactoren aanwezig zijn voor longembolieën, moet in
eerste instantie worden gestart met anticoagulantia. Vervolgens moet specifieke diagnostiek
naar longembolieën worden gedaan. Pas nadat longembolieën zijn uitgesloten kan worden
vervolgd met pleuravochtdiagnostiek door middel van een of meer puncties.1
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CONC LUS IE S

Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig pleuravocht wordt frequent gezien bij longNiveau 2

embolieën.
B

Elliott 20002, Worsley 19933

De voorspellende waarde van de aanwezigheid van pleuravocht voor het
Niveau 1

bestaan van longembolieën is laag.
A2

Worsley 19933, Shah 19994, Goldberg 19965

De chemische en cytologische samenstelling van pleuravocht bij longembolieën
Niveau 3

is die van een aspecifiek exsudaat.
C

Candeira 20027

AANBEVELING

De aanwezigheid, verdeling, chemische en cytologische samenstelling van
Niveau 1-2

pleuravocht is geen geschikte indicator voor het voorspellen van longembolieën en dient dan ook geen rol te spelen bij de diagnostiek ervan.
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7.3

Radiatie pleu r itis

Betreffende radiotherapiegeïnduceerde pleuritis blijken maar weinig literatuurgegevens voorhanden te zijn. Welgeteld twee artikelen werden gevonden, waarin in totaal drie patiënten
worden beschreven.1,2 In een van de artikelen wordt aangegeven dat een hoog aantal rode
bloedcellen en mesotheelcellen met vacuolevorming en rozetvorming vrij karakteristiek is
voor radiatiepleuritis.1
Van belang is natuurlijk vooral dat men differentieert van maligne of infectieuze pleuritis die
bij de betreffende patiëntencategorie veelvuldig zullen voorkomen.

CONC LUS IE

Radiatiepleuritis is nauwelijks beschreven en daarom vermoedelijk een
Niveau 4

zeldzaam optredend fenomeen.
D

Mening van de werkgroep

AANBEVELING

Niveau 4

Bij pleuravocht na bestraling dient men vooral aan alternatieve diagnosen
te denken.
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7.4	Hematotho rax
7.4.1	Definitie

Hematothorax wordt gedefinieerd als een bloederige pleurale effusie met een hematocrietwaarde van ten minste 50% van die van het perifere bloed.1
7.4.2	Etiologie

Een hematothorax wordt meestal veroorzaakt door trauma. Andere oorzaken zijn iatrogeen
of spontaan.
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Een iatrogene hematothorax wordt gezien na cardiopulmonale chirurgie, na plaatsing van
subclavia- of jugulariscatheters of na het nemen van long- of pleurabiopten. Andere oorzaken
zijn bijvoorbeeld sclerotherapie bij oesofagusvarices, ruptuur van pulmonaalarterie bij plaatsing
van een Schwan-Ganz-catheter, thoracale sympathectomie en translumbale aortografie.1
Een spontane hematothorax kan worden veroorzaakt door ruptuur van pleura-adhesies. Andere
oorzaken zijn pleurale metastasen en anticoagulantiagebruik bij longembolieën. Zeldzame
oorzaken, gerapporteerd in de literatuur, zijn onder meer ruptuur van aneurysmatische
thoracale arteriën (aorta, arteria mammaria, intercostaalarteriën) ruptuur van arterioveneuze
malformaties en endometriose.1
7.4.3	Initiële benadering
Drainage

Meestal kan worden volstaan met thoraxdrainage tenzij er een verdenking is op aortadissectie
of ruptuur.1
Chirurgische benadering in eerste instantie

Bij hemodynamisch stabiele patiënten met een actieve bloeding kan door middel van VATS met
succes hemostase en een snelle evacuatie van bloedresten worden bereikt. In een serie van 50
VATS-procedures in verband met traumatische hematothorax was bij 11 patiënten sprake van
een actieve bloeding, die door middel van VATS met succes werd gestopt.2
Voor thoracotomie zal worden gekozen bij een actieve bloeding en hemodynamische instabiliteit.1
In de literatuur worden criteria voor operatieve exploratie genoemd, zoals bloedverlies via de
thoraxdrain van 1.500 ml/24 uur of 200 ml/uur gedurende diverse uren.2,3

CONC LUS IE S

Over het algemeen vormt thoraxdrainage de behandeling van eerste keuze
Niveau 4

bij hematothorax.
D

Yeam 19971

Bij een hemodynamisch stabiele patiënt met actief bloedende hematothorax
Niveau 3

kan door middel van VATS hemostase worden bereikt.
C

Liu 19972
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Een indicatie voor thoracotomie bestaat als sprake is van hemodynamische
Niveau 4

instabiliteit.
D

Niveau 4

Yeam 19971, Lowdermilk 20003

Start direct behandeling met thoraxdrainage tenzij er op klinische gronden
reden is om aan een aortaruptuur te denken.

AANBEVELINGEN

Niveau 4

Niveau 3

Maak onderscheid tussen stabiele of instabiele hematothorax op basis van
drainproductie.
Instabiele hematothorax eventueel met VATS benaderen, tenzij sprake is van
hemodynamische instabiliteit. In dat geval is thoracotomie aangewezen.

Antibiotica

Toediening van antibiotica verlaagt de kans op infectieuze complicaties.4-6 Door de Eastern
Association for Trauma is een richtlijn ontwikkeld op basis van negen prospectieve placebogecontroleerde onderzoeken, waarvan enkele dubbelblinde onderzoeken en twee meta-analysen.
Het gaat hierbij grotendeels om penetrerende trauma’s, in een aantal onderzoeken zijn echter
ook spontane hematothoraxen bij de analysen meegenomen.5 In een commentaar combineert
men de resultaten van de onderzoeken die zijn gebruikt voor de richtlijn. Men concludeert dat
profylactisch gebruik van antibiotica gericht tegen Staphylococcus aureus en Streptococcus ssp
gedurende 24 uur na het inbrengen van de thoraxdrain bij patiënten met hematothorax, de
kans op het ontwikkelen van pneumonie reduceert van 14,8% tot 4,1% en de vorming van een
empyeem van 8,7% tot 0,8%.6 Een later gepubliceerd artikel beschrijft een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek waarin eveneens minder infectieuze complicaties werden gezien in
de groep die profylactisch antibiotica kreeg toegediend.4
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CONC LUS IE

Profylactisch antibioticagebruik gericht tegen Staphylococcus aureus en
Streptococcus ssp is geïndiceerd bij de behandeling van hematothorax.
Niveau 1
A1

Luchette 20005

A2

Gonzalez 19984

AANBEVELING

Niveau 1

Start profylactische antibiotica als sprake is van hematothorax.

Intrapleurale fibrinolytische therapie

Intrapleurale fibrinolytische therapie (IPFT) wordt in diverse niet-gerandomiseerde kleine
onderzoeken gerapporteerd.7-9 Het betreft toediening van streptokinase (250.000 EH) of
urokinase (100.000 of 250.000 EH) met sterk wisselende intervallen tussen het ontstaan van
de hematothorax en de start van de behandeling (4-165 dagen). De vraag of IPFT eerder dan
vier dagen na ontstaan van de hematothorax zou kunnen worden toegediend wordt in de literatuur niet beantwoord. Daarnaast wordt een sterk wisselende duur van behandeling (twee tot
negen dagen voor streptokinase en twee tot 15 dagen voor urokinase) gemeld.
De resultaten tonen een grote kans op volledige resolutie van stolsels en geloketteerd bloed. Bij
minder dan 10% van de patiënten moet worden overgegaan tot decorticatie.
Bloedingscomplicaties worden in deze onderzoeken niet waargenomen. In een onderzoek
waarbij recombinant tissue plasmonigen activator (rTPA) intrapleuraal werd toegepast bij gecompliceerde pleurale effusies ontwikkelde een patiënt een hematurie waarvoor bloedtransfusie
nodig was.10
In de literatuur ontbreken gegevens over de termijn waarin IPFT kan worden toegepast voordat
moet worden overgegaan tot een chirurgische interventie, zoals VATS, zonder dat hierbij de kans
op langeretermijncomplicaties (door langer bestaande hematothorax) wordt vergroot.

CONC LUS IE S

Intrapleurale fibrinolytische therapie is meestal effectief bij behandeling van
Niveau 3

hematothorax. De kans op bloedingscomplicaties is nihil.
C

Moulton 19957, Jerjes-Sanchez 19968, Inci 19969, Skeete 200410
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Intrapleurale fibrinolytische therapie kan worden gestart vanaf vier dagen
na het ontstaan van de hematothorax. Over vroegere toediening bestaan
Niveau 3

geen gegevens.
C

Inci 19969

AANBEVELING

Bij een stabiele hematothorax waarbij bloedresten of vocht niet door middel
Niveau 3

van een drain worden geëvacueerd, kan behandeling met intrapleurale fibrinolytische therapie worden gestart.

7.4.4 Chi ru rgi sche benade ring in t w e e d e i nsta n t i e

Als thoraxdrainage en IPFT onvoldoende resolutie geven van vochtophopingen is chirurgie te
overwegen.
VATS

Optimale evacuatie van bloedresten en stolsels is belangrijk ter voorkoming van empyeem en
fibrothorax. In het algemeen wordt een hoeveelheid van circa 500 ml of een volume van ten
minste eenderde van de thorax beschouwd als een indicatie voor operatie.11-14
Thoraxfoto’s zijn niet accuraat gebleken bij beoordeling van de indicatie voor VATS; CTonderzoek geeft veel duidelijker aan of en waar zich vochtophopingen bevinden en zou daarom
aan de ingreep moeten voorafgaan.12,15,16
Het blijkt dat de geschatte hoeveelheid vocht met behulp van een CT-scan goed overeen komt
met de werkelijke hoeveelheid vocht verkregen met VATS.16
Prospectief gerandomiseerd onderzoek, bij patiënten met achtergebleven stolsels en bloedresten
na drainage, toonde aan dat VATS leidt tot kortere ziekenhuisopnames en uiteindelijk kortere
drainagetijd dan het inbrengen van een tweede thoraxdrain.11
Uit een aantal publicaties betreffende niet-gerandomiseerd onderzoek (zowel pro- als retro
spectief uitgevoerd) bij kleine patiëntengroepen komt naar voren dat VATS minder morbiditeit geeft en zeer effectief is.3,13,15,17 De methodiek van therapie-evaluatie werd echter niet
beschreven. Intrapleurale fibrinolytische therapie werd in deze onderzoeken niet toegepast of
niet vermeld.
Herhaaldelijk wordt in de literatuur melding gemaakt van een optimale periode tussen trauma
en VATS van 48-72 uur.12,19 Daarnaast wordt een toenemende kans op complicaties bij een
langere tijd tussen het ontstaan van de hematothorax en VATS gemeld.13,14
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CONC LUS IE S

CT-onderzoek is geïndiceerd voor bepaling van lokalisatie en grootte van
stolsels of vochtophopingen.
Niveau 3
B

Velmahos 199915

D

Carillo 199812

VATS is effectief bij de evacuatie van bloedstolsels en loketten en leidt tot
kortere ziekenhuisopnamen dan uitsluitend (herhaald) draineren.
Niveau 3
B

Meyer 199711

C

Lowdermilk 20003, Henifold 199713, Velmahos 199916, Landrenau 199617

De optimale periode tussen hematothorax/trauma en VATS bedraagt
48-72 uur.
Niveau 3
C

Vassiliu 200119, Henifold 199713, Lang-Lazdunski 199714

D

Carillo 199812

AANBEVELINGEN

Niveau 3

Niveau 3

Gebruik CT-scans voor het bepalen van de lokalisatie en uitgebreidheid van
de hematothorax.
Bij voorkeur niet langer wachten met VATS dan twee tot drie dagen na de
start van de behandeling van de hematothorax.

Thoracotomie

Bij ongeveer 10% van de patiënten moet worden overgegaan tot thoracotomie.3
Als er veel tijd zit tussen het optreden van de hematothorax en VATS lijkt er een grotere kans
te bestaan op intraoperatieve conversie naar thoracotomie, een langere postoperatieve drainage
periode en langere ziekenhuisopname.13,18 Ook zal de ziekenhuisopname aanmerkelijk langer
duren als de hematothorax gecompliceerd wordt door empyeem.13
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CONC LUS IE

Bij langer bestaande hematothorax is er grotere kans dat intraoperatief moet
Niveau 3

worden besloten een VATS om te zetten naar open thoracotomie.
B

Ambrogi 200218, Henifold 199713

AANBEVELING

Niveau 3

Als de VATS-procedure niet succesvol is of als een decorticatie moet plaatsvinden dient te worden overgegaan tot thoracotomie.

Algoritme

Aan de hand van bovenstaande gegevens is een algoritme ontworpen dat richting kan geven
aan de aanpak van een hematothorax (zie bijlage I).
Een zwak punt in het algoritme is het ontbreken van duidelijke tijdsindicatoren voor met name
de inzet van de intrapleurale fibrinolytische therapie in relatie tot VATS. Er zijn geen onderzoeken bekend waarin een onderlinge tijdsrelatie is bestudeerd, zodat een optimum niet kan
worden bepaald. Het lijkt logisch eerst een poging tot drainage te ondernemen met intrapleurale
fibrinolytische therapie alvorens over te gaan tot VATS.
Hoewel de beschreven onderzoeken op zijn vroegst vier dagen na het ontstaan van de hematothorax starten met fibrinolyse, is het wellicht ook veilig reeds eerder hiermee te starten omdat
intrapleurale toediening geen systemisch effect geeft.
Samenvattend zou men het volgende werkschema kunnen hanteren:
•

sluit aortadissectie/aortaruptuur uit als oorzaak van de hematothorax;

•

start behandeling met thoraxdrainage;

•

start toediening van antibiotica;

•

maak onderscheid tussen stabiele of instabiele hematothorax op basis van drainproductie;

•

instabiele hematothorax eventueel benaderen met VATS tenzij sprake is van hemodynamische
instabiliteit; in dat geval thoracotomie;

•

stabiele hematothorax waarbij bloedresten of vocht niet door middel van een drain worden
geëvacueerd behandelen met intrapleurale fibrinolytische therapie;

• gebruik CT-scans voor het bepalen van lokalisatie en uitgebreidheid van de hematothorax;
•

als intrapleurale fibrinolytische therapie onvoldoende effect heeft dan VATS verrichten.

•

bij voorkeur niet langer wachten met VATS dan twee tot drie dagen na de start van de
behandeling van de hematothorax;

•

als de VATS-procedure niet succesvol is of als een decorticatie moet plaatsvinden overgaan
tot thoracotomie.
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B ijl age I

Algoritme voor behandeling van
hematothorax
Hematothorax
Drainage*
Antibiotica

Instabiel
Drainproductie: > 1500 ml/24 uur
> 200 ml/uur

Stabiel
Drainproductie: < 1500 ml/24 uur
< 200 ml/uur

Chirurgie

Hemodynamisch
stabiel

Hemodynamisch
instabiel

VATS

Thoracotomie

*Als aortadissectie/ruptuur
is uitgesloten (eventueel CT-scan maken)
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CT-scan

Geen loketten

Loketten/stolsels

Intrapleurale
fibrinolytische
therapie

Resolutie

Persisterende
loketten en/of
stolsels;
volume ca. 500 ml
of 1/3 van
de thorax

Thoracotomie

VATS +/- conversie
naar thoracotomie

7. 5	

Pleu raeffu sies met onbekende o orz a a k

In een retrospectief onderzoek bij 620 patiënten met pleuravocht bleek dat bij slechts 8% geen
diagnose was te verkrijgen met pleurapuncties en naaldbiopten.1 Light geeft in een review aan
dat deze groep patiënten zich goed leent voor thoracoscopie. Juist maligne pleurale aandoeningen worden door middel van thoracoscopie gediagnostiseerd. Thoracoscopie levert bij
benigne pleurale aandoeningen, afgezien van pleuritis tuberculosa, echter zelden een diagnose
op.2 Een prospectief onderzoek bij 394 patiënten toonde aan dat bij 10% geen diagnose kon
worden verkregen. De diagnostiek bestond uit pleurapuncties en pleurabiopten maar ook
thoracoscopie (37,5%) of thoracotomie (2,5%).3
Follow-up van deze pleuritiden met onbekende oorzaak liet meestal een spontane regressie zien
binnen een maand (87%), bij 32% duurde het meer dan twee maanden voordat een complete
resolutie van het pleuravocht werd gezien. Bij een minderheid van 12,5% werd een resolutietijd
van vier maanden tot vier jaar vastgesteld. Tijdens follow-up werd een relaps rate van 12,5%
vastgesteld. Uiteindelijk werd bij 5% toch nog een maligniteit gevonden.
In een recent retrospectief onderzoek werd een follow-up beschreven van 75 patiënten waarbij
de thoracoscopie geen diagnose had opgeleverd. Uiteindelijk ontwikkelde 8,3% van deze
patiënten een maligniteit.4
In een review uit 1998 wordt terughoudendheid geadviseerd met invasieve diagnostiek (thoracoscopie) met als argument dat de diagnose tuberculeuze pleuritis wel kan worden gesteld
met pleurapuncties en -biopten en dat het vinden van een maligniteit toch geen klinische
consequenties heeft.5 Tegenwoordig is het echter van belang ook van een pleuramaligniteit een
diagnose te hebben vanwege de gevolgen voor de keuze van palliatieve chemotherapie, in het geval
van mesothelioom eventuele chirurgie en niet in de laatste plaats financiële compensatie.

CONC LUS IE S

Ongeveer 10% van de analysen van pleuravocht leidt niet tot een diagnose.
Niveau 1

A1

Ferrer 19961

C

Kendall 19923

Bij het overgrote deel van deze groep treedt spontane regressie op.
Niveau 1
A1

Ferrer 19961
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Bij minder dan 10% van deze groep blijkt in de follow-up toch sprake van
een maligniteit.
Niveau 1
A1

Ferrer 19961

C

Venekamp 20054

Thoracoscopie is bij negatieve cytologie en negatieve PCR voor tuberculose
geïndiceerd. Bij verdenking op pleuritis tuberculosa kan als tussenstap nog
Niveau

een Abrams-biopt worden overwogen.
D

Mening van dewerkgroep

AANBEVELING

Niveau 4

Bij patiënten bij wie na (invasieve) diagnostiek geen diagnose werd verkregen
is een afwachtend beleid gerechtvaardigd.
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8. Kwaliteitsindicatoren
De gekozen indicatoren zijn bedoeld voor intern beleid van specialisten (en artsen die onder
de verantwoordelijkheid van de specialist werken), als hulpmiddel bij de implementatie van
de richtlijn. Deze indicatoren zijn ongeschikt als prestatie-indicatoren en kunnen geen financieel beleid sturen. De indicatoren zijn ontworpen om kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid
te meten. Toegankelijkheid of patiëntgerichtheid worden niet gemeten. De gekozen indicatoren
zijn volgens de opstellers van de richtlijn van groot belang voor de klinische praktijk en zijn
gekozen vanwege de praktische uitvoerbaarheid. Het gekozen patiëntenaantal is laag om de
praktische uitvoerbaarheid maximaal te ondersteunen.
Indicatoren gebaseerd op aanbevelingen van niveau 1 of 2 zijn bedoeld voor de lokale implementatie van de richtlijn. De uitkomst van een indicator wordt uitgedrukt in een getal: bijvoorbeeld
het aantal patiënten met gemeten pH/het totale aantal patiënten met PPE. De indicatoren
zijn door het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO getoetst volgens het appraisal
of indicators through research and evaluation (AIRE)-protocol.
1a Bij verdenking op parapneumonische effusie is het nuttig minimaal de volgende bepalingen
te doen in het pleuravocht:
- pH.
1b Bij verdenking op parapneumonische effusie is het nuttig minimaal de volgende bepalingen
te doen in het pleuravocht:
- Gram-preparaat.
1c Bij verdenking op parapneumonische effusie is het nuttig minimaal de volgende bepalingen
te doen in het pleuravocht:
- anaërobe- en aërobe kweek.
Motivatie:

Deze indicatoren zijn goed meetbaar en weerspiegelen een belangrijk deel van
het praktische werk.

Uitvoering:

Bij 20 patiënten met pneumonie en pleuravocht aantonen dat bovengenoemde
bepalingen zijn gedaan of dat beargumenteerd is afgeweken.

2. Als de pH van een parapneumonische effusie lager is dan 7,2 of als er macroscopisch pus
is, dan is snelle drainage van het pleuravocht belangrijk (bij voorkeur binnen een dag).
Motivatie:

Deze indicator is goed meetbaar en van groot belang voor adequate patiëntenzorg.

Uitvoering:

Bij vier patiënten met een PPE < 7,2 aantonen dat snelle pleuradrainage is uitgevoerd
binnen 24 uur of dat beargumenteerd is afgeweken.
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3. Bij een hematothorax hoort men profylactisch antibiotica te geven.
Motivatie:

Hoewel een hematothorax niet veel voorkomt bij patiënten van een longarts is
de behandeling van groot belang voor de uitkomst voor de patiënt. Door hier een
indicator van te maken wordt het belang onderstreept.

Uitvoering:

Bij twee patiënten met een hematothorax aantonen dat profylactische antibiotica zijn
gegeven binnen 48 uur na diagnosestelling of dat beargumenteerd is afgeweken.
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9. Samenvatting van conclusies
en aanbevelingen
2 . 	Ep idemiologie en pathogene s e, d e b e na d eri ng va n d e
patiënt met pleu ravocht
Co nclu s ie

Hartfalen is de meest voorkomende oorzaak van niet-maligne pleuravocht.
Niveau 3
C

Marel 19931 Mattison 19973

Co nc lus ie

De criteria van Light onderscheiden transsudaat en exsudaat. Bij diuretische
therapie wordt hiervoor de albuminegradiënt gebruikt.
Niveau 2
B

Heffner 199712, Heffner 200213, Joseph 200114, Romero-Candeira 200215,
Chakko 198916, Roth 199010

A a n beveling

Niveau 4

In (niet-purulent) pleuravocht wordten LDH, totaaleiwit, pH en glucose
standaard bepaald.

Co nc lus ie

Voor het nemen van pleurabiopten heeft de thoracoscopie de voorkeur boven
Niveau 3

de blinde pleurabiopsie.
C

Menzies 199127
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A anbeveling

Een bronchoscopie is bij onbegrepen pleuravocht alleen zinvol als hiervoor
Niveau 3

een andere indicatie is, bijvoorbeeld een intrapulmonale afwijking.
C

Kelly 199028, Poe 199429

3 .	Tr an ss udaat
Conc lu s ie

Pleuravocht bij hartfalen is vooral een uiting van linkerventrikelfalen.
Niveau 3

B

Broaddus 19901, Wiener-Kronish 19852, Mellins 19703, Wiener-Kronish
1987 4

Conc lus ie

Drainage en pleurodese van pleuravocht bij levercirrose is meestal niet
Niveau 3

succesvol.
C

Borchardt 20039

A anbeveling

In plaats van drainage en pleurodese van pleuravocht bij levercirrose dienen
andere behandelingen te worden overwogen, met name systemische behandeling,
Niveau 3

drainage van ascites, ontlastende pleurapuncties, chirurgische thoracoscopie
met sluiten van defecten in het diafragma en/of TIPS-plaatsing.
C

Borchardt 20039, Mouroux 199610, De Campos 200011

A anbeveling

Bij recidiverend pleuravocht veroorzaakt door hartfalen of door peritoneale
dialyse en onvoldoende reagerend op behandeling van de onderliggende
Niveau 3

oorzaak kunnen drainage en pleurodese met succes worden verricht.
C

98

Glazer 20005, Jagasia 199613

4 . 	I nfe ctie s in de pleuraholte
CONCLU S IE

De mortaliteit van CAP neemt toe bij de aanwezigheid van pleuravocht.
Niveau 2

A1

Hasley 19963

B

Finland 19787

C

Varkey 19818

CONC LUS IE

S. pneumoniae voorzaakt bij CAP het meest frequent een PPE.
Niveau 2

B

Light 19806, Macfarlane 198416

C

Taryle 19785

CONC LUS IE

De pH-meting van pleuravocht is een uitstekende methode om het gecomNiveau 2

pliceerde beloop van PPE te voorspellen.
A1

Heffner 199518

AANBEVELING

Niveau 1

Bij alle PPE’s is het bepalen van de pH in het afgenomen pleuravocht nuttig;
het aspireren van pus is daarop een uitzondering.

CONC LUS IE

Microscopie, aërobe en anaërobe kweken van pleuravocht zijn onmisbaar bij
Niveau 2

de diagnostiek van PPE en empyeem.
B

Ferrer 199923, Alfgeme 199313, Boersma 199325
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AANBEVELING

Niveau 2

PPE dient te worden onderzocht door middel van een Gram-kleuring en dient
aëroob en anaëroob te worden gekweekt.

CONC LUS IE S

Bij pleuravocht met een dikte van < 1,0 cm gemeten op de laterale decubitusopname is een diagnostische pleurapunctie voor bepaling van de pH niet
Niveau 2

nodig.
B

Light 19806, Metersky 200329

Echografie en CT-thorax zijn ideale hulpmiddelen om een gecompliceerde
Niveau 1

PPE aan te tonen.
A2

Laing 197831, Eibenberger 199433

AANBEVELINGEN

Niveau 2

Niveau 4

Niveau 1

Bij een PPE van een geringe omvang is een laterale decubitus of laterale
staande foto nodig.
Als optimale microbiële diagnostiek wordt nagestreefd, kan ook bij een
geringe PPE een pleurapunctie worden verricht.
Het verrichten van een echogeleide pleurapunctie wordt geadviseerd bij een
dry tap of een moeilijk benaderbare PPE.

CONC LUS IE

De penetratie van intraveneus toegediende antibiotica in de pleuraholte is
meestal goed; intrapleurale spoelingen met antibiotica zijn niet meer geïnNiveau 2

diceerd.
B

100

Taryle 198149, Hughes 199153, Joseph 199450

AANBEVELINGEN

Niveau 2

Intrapleurale spoelingen met antibiotica worden niet aanbevolen.
De werkgroep is van mening dat een antibiotische behandeling, in eerste

Niveau 4

instantie intraveneus toegediend, gedurende drie weken toereikend is. Bij
anaërobe infecties wordt een behandelingsduur van minimaal zes weken
geadviseerd.

CONC LUS IE S

Thoraxdrainage is geïndiceerd bij de aanwezigheid van pus of een PPE met
Niveau 1

een pH # 7,2.
A1

Heffner 199518

In de literatuur bestaat geen consensus over de optimale diameter van de
thoraxdrain bij PPE en empyeem.
Niveau 3
C

Alfageme 199313, Bouros66, Ali 199059, Ulmer 199157, Wescott 198558,
Merriam 198860

AANBEVELINGEN

Niveau 1

Niveau 4

Thoraxdrainage is noodzakelijk bij zowel PPE met een pH # 7,2 als bij de
aanwezigheid van pus.
De werkgroep heeft de voorkeur voor een dikke drain ($ 20 French) bij
gecompliceerde PPE en empyeem.
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CONC LUS IE

In een subgroep patiënten met PPE, waarbij bij radiografische onderzoeken
diverse loketten waren aangetoond, leidde een behandeling met fibrinolytica
tot snellere daling van koorts, snellere verbetering van X-thorax, kortere
Niveau 1

opnameduur en geringere behoefte aan chirurgische interventie.
NB: het MIST-onderzoek81 zegt enkel iets over de gehele groep met PPE.
A1

Cameron 200476

AANBEVELINGEN

Niveau 2

Niveau 4

Bij een gelokketeerde PPE moet een behandeling met fibrinolytica sterk
worden overwogen.
De werkgroep adviseert de behandeling met fibrinonolytische therapie bij
PPE binnen 24 uur te starten.

CONC LUS IE

Als geloketteerde PPE onvoldoende reageert op behandeling met antibiotica,
drainage en fibrinolytica, is snelle chirurgische interventie (bij voorkeur
Niveau 2

VATS) geïndiceerd.
B

Lim 1999100, Wait 199796

C

Waller 200189, Petrakis 200486

AANBEVELING

Bij gecompliceerde PPE of empyeem dient de chirurg zo spoedig mogelijk te
Niveau 2

worden geconsulteerd, omdat bij het falen van conservatieve therapie snelle
chirurgische interventie is vereist (bij voorkeur binnen zeven dagen na de
start van de therapie).
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Co nc lus ie

Thoracotomie met debridement en decorticatie is geïndiceerd bij een nietNiveau 3

ontplooide long (trapped lung) of falen van VATS.
C

Cassina 199988, Waller 200189, Striffeler 199895

AANBEVELING

Als de VATS-procedure vooraf niet kansrijk wordt geacht verdient thoracoNiveau 3

tomie de voorkeur. Als tijdens de VATS-procedure blijkt dat deze niet tot een
optimaal resultaat zal leiden, wordt geadviseerd de ingreep naar een thoracotomie te converteren.

CONC LUS IE S

Niveau 1

Een hoog percentage lymfocyten (> 50%), een verhoogde spiegel interferon-g

(ADA)

en een hoge spiegel van ADA zijn gevoelige markers voor de diagnose pleuritis

Niveau 2

tuberculosa.

(andere
bepalingen) A1

Greco 200327, Banales 199132

AANBEVELING

Gezien de lage prevalentie van pleuritis tuberculosa en de tegenstrijdige
Niveau 4

informatie van twee Nederlandse onderzoeken lijkt de bepaling van ADA
minder geschikt voor diagnostiek in Nederland.

Pleuravocht met een pH > 7,4 maakt de diagnose pleuritis tuberculosa minder
Niveau 2

waarschijnlijk, maar sluit het niet uit.
Light 197322, Limthongkul 198323

103

CONC LUS IE S

Onderzoek van pleurabiopten door middel van de combinatie van kweek,
PCR en histologisch onderzoek heeft de hoogste diagnostische opbrengst bij
Niveau 1

pleuritis tuberculosa.
A2

Valdes 199818, Diacon47, Hasaneen 200354

Bij pleuritis tuberculosa is de diagnostische opbrengst van microscopisch
Niveau 2

onderzoek, kweek en PCR bij pleurabiopten hoger dan bij pleuravocht.
B

Nagesh 200140, Hasaneen 200354

AANBEVELING

Bij een patiënt met vermoeden van pleuritis tuberculosa dienen bij voorkeur
Niveau 1

biopten van de pleura te worden genomen voor kweek, PCR en histologisch
onderzoek.

CONC LUS IE

Corticosteroïden hebben geen effect op het voorkomen van pleurale fibrose
Niveau 1

als complicatie van pleuritis tuberculosa.
A2

Galarza 199559, Wyser 199660, Lee 19886

AANBEVELING

Niveau 1

104

Corticosteroïden hebben geen plaats bij de behandeling van pleuritis tuberculosa.

5.

Pleu ravo cht bij buik en mediasti na l e pro b l e m at i e k

CONC LU S IE S

Bij een oesofagusruptuur ontstaat pleuravocht in een acute setting, gezien de
hoge mortaliteit bij late behandeling moet de diagnose snel worden gesteld.
Niveau 4

Drainage van het pleuravocht is onderdeel van de behandeling.
D

Light 19851, Abbot 19709

Bij pleuravocht secundair aan een abdominaal abces volstaat meestal drainage
Niveau 4

en parenterale toediening van antibiotica.
D

Light 19851

Bij geruptureerde pseudocysten in het kader van pancreatitis kunnen grote
Niveau 4

hoeveelheden amylaserijk pleuravocht onstaan.
D

Rockey 199016, Cameron 197617, Lipsett 199218

AANBEVELINGEN

Niveau 4

Niveau 4

Niveau 4

Bij acuut ontstaan pleuravocht moet worden gedacht aan de mogelijkheid
van een oesofagusruptuur.
Bij pleuravocht op basis van abdominale abcessen is er in principe geen
indicatie voor drainage.
Bij pleuravocht op basis van geruptureerde pancreaspseudocysten is er een
indicatie voor ontlastende pleurapuncties.

CONC LUS IE

Postoperatief pleuravocht na buikchirurgie komt frequent voor en resorbeert
Niveau 3

meestal spontaan.
C

Light 19767, Nielsen 19898

105

AANBEVELINGEN

Niveau 3

Niveau 3

Drainage van postoperatief pleuravocht na abdominale operaties is slechts
zelden noodzakelijk.
Indicaties voor drainage zijn respiratoire problemen, vermoeden van empyeem
of onzekerheid over de diagnose.

CONC LUS IE S

Vroeg pleuravocht (# 30 dagen) na hartchirurgie komt vaak voor en resorbeert
Niveau 3

in de meeste gevallen spontaan.
C

Light 20023, Peng 19925, Landymore 19907, Hurlbut 19908

Laat pleuravocht (> 30 dagen) na hartchirurgie is zeldzamer en komt bij
Niveau 3

ongeveer 10% van de patiënten voor.
C

Light 20023, Lancey 20019

In 40-83% van de patiënten met PCIS komt pleuravocht voor en de meeste
patiënten reageren goed op een behandeling met NSAID’s of corticosteroïden.
Niveau 3
C

Dressler 195913, Stelzner 198314, Toole 197820, Khan 199221

AANBEVELINGEN

Niveau 3

Niveau 3
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Drainage van pleuravocht na hartchirurgie is geïndiceerd bij grote, symptomatische hoeveelheden, verdenking op empyeem en persisterend pleuravocht.
Bij pleuravocht bij PCIS volstaat meestal behandeling met NSAID’s of
prednison.

CONC LUS IE S

De primaire behandeling van chylothorax bestaat uit behandeling van de
Niveau 4

onderliggende oorzaak, drainage en een MCT-dieet.
C

Marts 19926

Behandeling van pseudochylothorax bestaat uit behandeling van de onder
Niveau 4

liggende oorzaak, pleuravochtdrainage en eventueel decorticatie.
D

Hillerdal 19972, Garcia-Zamalloa 199918, Prakash 200214

AANBEVELING

Niveau 3

Gezien het gevaar van malnutritie en lymfopenie bij langdurige drainage bij
chyluslekkage wordt na een week interventie geadviseerd.

6 . 	I mmunologi sc h gemediee rd pleu ravoc h t
CONC LU S IES

Reumatoïde artritis is een aandoening die vooral bij vrouwen voorkomt,
Niveau 3

terwijl de pleurale effusie vooral bij mannen voorkomt.
C

Walker 19761, Sinclair 19562, Horler 19593

Pleuravocht bij reumatoïde artritis is een exsudaat met een zeer wisselend
aspect. Een laag glucosegehalte, lage pH en hoog LDH-gehalte zijn kenmerkend,
Niveau 3

evenals een hoge reumafactor (RF)-titer en hoge RF-ratio pleuravocht/serum.
C

Sahn 19854, Halla 19805, Lillington 19716

Bij thoracoscopie wordt een kenmerkend beeld gezien van granulae op de
Niveau 3

pleura pariëtalis.
C

Faurschou 19857
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Histologisch onderzoek van pleurabiopten is diagnostisch.
Niveau 3
C

Faurschou 19857

Cytologisch onderzoek van pleuravocht is diagnostisch.
Niveau 3

C

Nosanchuk 19688, Zufferey 19939, Shinto 198810, Naylor 199011,
Boddington 197112, Engel13, Chou14

AANBEVELINGEN

Het cytologische beeld van pleuravocht bij patiënten met reumatoïde artritis
Niveau 3

is vaak diagnostisch.
De bevinding in pleuravocht van de trias laag glucosegehalte, lage pH en hoog
LDH-gehalte ondersteunt de diagnose.
Medische thorascopie ter bevestiging van de diagnose RA geniet de voorkeur

Niveau 3

boven blinde pleurabiopten vanwege de hogere diagnostische opbrengst. Het
PA-beeld van de verkregen (pariëtale pleura-) biopten is diagnostisch.

CONC LUS IE S

Pleuravocht bij SLE komt frequent voor en heeft geen voorkeur voor geslacht
Niveau 3

of leeftijd.
C

Harvey 19541

Pleuravocht bij SLE is een exsudaat met wisselend aspect; pH, glucosegehalte
Niveau 3

en LDH-gehalte zijn niet kenmerkend verhoogd of verlaagd.
C

Good 19836

LE-cellen zijn karakteristiek voor pleuravocht bij SLE.
Niveau 3
C

108

Good 19836, Naylor 19927

Een ANA-titer $ 1:160 en pleuravocht/serumratio $ 1,0 maken de diagnose
Niveau 3

SLE waarschijnlijk.
C

Good 19836, Leechawengwong 19798, Khare 19949, Wang 200010

Aanwezigheid van dubbelstrengs DNA-antilichamen in pleuravocht onderNiveau 3

steunt de diagnose SLE.
C

Wysenbeek 198011, Riska 200112

De plaats van thoracoscopie met pleurabiopten bij het stellen van de diagnose
Niveau 4

SLE is onvoldoende bekend.
C

Mathlouthi 19985, Keane 200013

AANBEVELINGEN

Niveau 3

Niveau 3

Als bij de verdenking op SLE LE-cellen in pleuravocht worden aangetoond
hoeft geen aanvullende diagnostiek te worden verricht.
Bij verdenking op SLE kunnen ANA-titers in pleuravocht en serum de
diagnose SLE ondersteunen.

CONC LUS IE

Niveau 3

Veel medicijnen kunnen ontwikkeling van pleuravocht veroorzaken.

AANBEVELING

Het is aan te bevelen bij pleuravocht van onbekende oorsprong te denken
aan een geneesmiddelbijwerking. Een acuteel overzicht wordt gegeven op
Niveau 4

www.pneumotox.com.
Mening van de werkgroep
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7.

Re s tgroep pleu ravocht

CONC LUS IE S

Zowel enkelzijdig als dubbelzijdig pleuravocht wordt frequent gezien bij longNiveau 2

embolieën.
B

Elliott 20002, Worsley 19933

De voorspellende waarde van de aanwezigheid van pleuravocht voor het
Niveau 1

bestaan van longembolieën is laag.
A2

Worsley 19933, Shah 19994, Goldberg 19965

De chemische en cytologische samenstelling van pleuravocht bij longembolieën
Niveau

is die van een aspecifiek exsudaat.
C

Candeira 20027

AANBEVELING

De aanwezigheid, verdeling, chemische en cytologische samenstelling van
Niveau 1-2

pleuravocht is geen geschikte indicator voor het voorspellen van longembolieën en dient dan ook geen rol te spelen bij de diagnostiek van longembolieën.

CONC LUS IE

Radiatiepleuritis is nauwelijks beschreven en daarom vermoedelijk een
Niveau 4

zeldzaam optredend fenomeen.
D

Mening van de werkgroep

AANBEVELING

Niveau 4

110

Bij pleuravocht na bestraling dient men vooral aan alternatieve diagnosen
te denken.

CONC LUS IE S

Over het algemeen vormt thoraxdrainage de behandeling van eerste keuze
Niveau 4

bij hematothorax.
D

Yeam 19971

Bij een hemodynamisch stabiele patiënt met actief bloedende hematothorax
Niveau 3

kan door middel van VATS hemostase worden bereikt.
C

Liu 19972

Een indicatie voor thoracotomie bestaat als sprake is van hemodynamische
Niveau 4

instabiliteit.
D

Niveau 4

Yeam 19971, Lowdermilk 20003

Start direct behandeling met thoraxdrainage tenzij er op klinische gronden
reden is om aan een aortaruptuur te denken.

AANBEVELINGEN

Niveau 4

Niveau 3

Maak onderscheid tussen stabiele of instabiele hematothorax op basis van
drainproductie.
Instabiele hematothorax eventueel met VATS benaderen, tenzij sprake is van
hemodynamische instabiliteit. In dat geval is thoracotomie aangewezen.

CONC LUS IE

Profylactisch antibioticagebruik gericht tegen Staphylococcus aureus en
Niveau 1

Streptococcus ssp. is geïndiceerd bij de behandeling van hematothorax.
A1

Luchette 20005

A2

Gonzalez 19984
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AANBEVELING

Niveau 1

Start profylactische antibiotica als sprake is van hematothorax.

CONC LUS IE S

Intrapleurale fibrinolytische therapie is meestal effectief bij behandeling van
Niveau 3

hematothorax. De kans op bloedingscomplicaties is nihil.
C

Moulton 19957, Jerjes-Sanchez 19968, Inci 19969, Skeete 200410

Intrapleurale fibrinolytische therapie kan worden gestart vanaf vier dagen
na het ontstaan van de hematothorax. Over vroegere toediening bestaan
Niveau 3

geen gegevens.
C

Inci 19969

AANBEVELING

Bij een stabiele hematothorax waarbij bloedresten of vocht niet door middel
Niveau 3

van een drain worden geëvacueerd, kan behandeling met intrapleurale fibrinolytische therapie worden gestart.

CONC LUS IE S

CT-onderzoek is geïndiceerd voor bepaling van lokalisatie en grootte van
stolsels of vochtophopingen.
Niveau 3
B

Velmahos 199915

D

Carillo 199812

VATS is effectief bij de evacuatie van bloedstolsels en loketten en leidt tot
kortere ziekenhuisopnamen dan uitsluitend (herhaald) draineren.
Niveau 3

112

B

Meyer 199711

C

Lowdermilk 20003, Henifold 199713, Velmahos 199916, Landrenau 199617

De optimale periode tussen hematothorax/trauma en VATS bedraagt 4872 uur.
Niveau 3
C

Vassiliu 200119, Henifold 199713, Lang-Lazdunski 199714

D

Carillo 199812

AANBEVELINGEN

Niveau 3

Niveau 3

Gebruik CT-scans voor het bepalen van de lokalisatie en uitgebreidheid van
de hematothorax.
Bij voorkeur niet langer wachten met VATS dan twee tot drie dagen na de
start van de behandeling van de hematothorax.

CONC LUS IE

Bij langer bestaande hematothorax is er grotere kans dat intraoperatief moet
Niveau 3

worden besloten een VATS om te zetten naar open thoracotomie.
B

Ambrogi 200218, Henifold 199713

AANBEVELING

Niveau 3

Als de VATS-procedure niet succesvol is of als een decorticatie moet plaatsvinden dient te worden overgegaan tot thoracotomie.

CONC LUS IE S

Ongeveer 10% van de analysen van pleuravocht leidt niet tot een diagnose.
Niveau 1

A1

Ferrer 19961

C

Kendall 19923

Bij het overgrote deel van deze groep treedt spontane regressie op.
Niveau 1
A1

Ferrer 19961
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Bij minder dan 10% van deze groep blijkt in de follow-up toch sprake van
een maligniteit.
Niveau 1
A1

Ferrer 19961

C

Venekamp 20054

Thoracoscopie is bij negatieve cytologie en negatieve PCR voor tuberculose
geïndiceerd. Bij verdenking op pleuritis tuberculosa kan als tussenstap nog
Niveau 4

een Abrams-biopt worden overwogen.
D

Mening van dewerkgroep

AANBEVELING

Niveau 4

114

Bij patiënten bij wie na (invasieve) diagnostiek geen diagnose werd verkregen
is een afwachtend beleid gerechtvaardigd.

115

116

