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Introductie

Intra-arteriële trombolyse (IAT) is een effectieve behandeling bij een acute occlusie van de onderste extremiteit. 
Een acute arteriële afsluiting kan zich openbaren in een nog vitaal been met plotselinge invaliderende 
claudicatio (Rutherford stadium I). Vanwege de risico’s wordt IAT in de recentste richtlijn ontraden in deze 
groep. In de praktijk worden patiënten met acute claudicatio wel met IAT behandeld, omdat de uitkomsten 
mogelijk beter zijn. Om dit te onderzoeken verrichtten wij een retrospectieve cohortstudie naar de klinische 
uitkomsten van IAT bij patiënten met acute ischemie in stadium Rutherford I.

 

Methode

In deze studie werden uit twee centra patiënten met acuut perifeer vaatlijden geïncludeerd die behandeld waren 
met IAT in de periode mei 2018-april 2021. De eindpunten waren bloedingen, angiografisch- en klinisch succes. 
Gedurende de follow-up werden de volgende uitkomsten bijgehouden: doorgankelijkheid, amputaties en 
mortaliteit.

Resultaten

200 patiënten (n=51 Rutherford I (RI); n=104 Rutherford IIa (RIIa); n=45 Rutherford IIb (RIIb)) werden 
geïncludeerd in deze studie. De totale mediane behandelingsduur was 37.4 uur en was korter voor de RI-groep 
(RI: 26.7u; RIIa: 31.4u; RIIb: 46.4u, p=.033). Het angiografisch succes was 78% in de RI-groep, 74% in de 
RIIa-groep en 71% in de RIIb-groep (p=.683). De complicatiepercentages waren voor alle groepen gelijk, 
behalve voor de lokale wondinfecties welke meer voorkwamen bij Rutherford I (12%).

Conclusie



Patiënten met een niet vitaal bedreigd been (Rutherford I) lijken dezelfde klinische uitkomsten en complicaties 
te hebben als de patiënten met bedreigde benen (Rutherford II). Er is meer onderzoek nodig met grotere 
patiëntengroepen om een eenduidige conclusie te kunnen trekken.
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