De Enkel-Arm index;
Waarom, wanneer en hoe?
Ongeveer een half procent van de volwassen bevolking krijgt op enig
moment in zijn of haar leven een open been of ulcus cruris. Deze ulcera
vaatlijden, andere aandoeningen zoals diabetes mellitus, of een combinatie hiervan. In dit artikel wil ik een eenvoudig onderzoek ter opsporing

Meerdere wetenschappelijke onderzoeken tonen aan
-

-

Leeftijd

-

Roken

cus cruris ook perifeer arterieel vaatlijden (PAV) heeft.

bij rokers dan bij niet-rokers. (claudicatio

De lokalisatie van het ulcus kan een aanwijzing zijn

intermittens wordt daarom vaak ‘rokersbenen’

voor perifeer arterieel vaatlijden. Zo is de kans hierop

genoemd).

bij een ulceratie aan de voet aanzienlijk hoger dan

-

Diabetes. Volgens sommige ramingen zou

wanneer er sprake is van ulceratie rond de enkel.
Voor een juiste inschatting van de aanwezigheid en

PAV.

ernst van dit perifeer arterieel vaatlijden volstaan

-

Hypertensie

de anamnese en het lichamelijk onderzoek niet

-

Te hoog cholesterolgehalte

-

Te hoog gehalte homocysteïne-gehalte
in het bloed. Een type aminozuur dat bij te

indicatie voor de aanwezigheid van perifere arteriële

hoge concentraties in het bloed geassocieerd
wordt met verhoogde kans op atherosclerose.
Dit kan veroorzaakt worden door familiaire

Wat is PAV?

aanleg, lever en nier functiestoornissen of

als: “Elk pathologisch proces dat obstructie

-

Een reeds bestaande hart- en vaatziekte

veroorzaakt in de arteriën en daarmee de bloedstroom

-

Familiaire aanleg

belemmert, met uitzondering van de coronaire en de

-

Oestrogeendaling na de menopauze:

cerebrale vaten”

Oestrogeen verlaagt de concentratie

Meestal wordt dit veroorzaakt door atherosclerose:
afzetting van vet en verharding ofwel verkalking van

het ‘slechte’ cholesterol) en verhoogt

de vaatwand. Niet alleen door atherosclerose gaat de
conditie van bloedvaten achteruit: bloedvaten verlie-

waardoor minder snel atherosclerose ont-

zen op den duur ook hun elasticiteit en krijgen een
stugge vaatwand. Verdere oorzaken voor PAV kunnen
-

hormoontherapie (oestrogenen) verminderd het risico
op PAV.
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vaatlijden komt niet vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Wel hebben mannen sneller claudicatio-klachten dan
vrouwen.
De mate van doorbloedingsstoornis wordt uitgedrukt in de stadia volgens Fontaine.
Stadia van Fontaine:
1. geen klinische symptomen, onopgemerkt spierpijn, minder lang lopen

3. rustpijn, pijn in liggende houding
4. Ischemie: niet helende wonden

klachten of nachtelijke- of rustpijn. Toch heeft deze categorie patiënten vaak andere klachten bij inspanning, zoals

versleten heup of COPD. Zij ontwikkelen dan geen claudicatio klachten omdat zij niet de puf hebben om ver te
lopen.

Signalen die kunnen wijzen op PAV tijdens lichamelijk onderzoek of anamnese:
-

pijn en andere vervelende sensaties (ook temperatuurverschillen) die optreden bij inspanning en
verminderen in rust;

-

links-rechts verschil.
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-

Duur van de klachten en snelheid van de progressie daarvan.

-

De pulsaties aan de arteria tibialis posterior (op de binnenenkel) en de arteria dorsalis pedis (op de
voetrug) zijn moeilijk te vinden of afwezig.

-

Een ulcus kan typische kenmerken hebben voor veneus of juist arterieel lijden.

pretibiaal en op drukplaatsen.
en de enkelregio, vaak in aanwezigheid van varices en/of oedeem.
Er zijn ook ulcera als gevolg van zowel veneus als arterieël lijden.
Wat is het belang van onderzoek naar PAV in een dermatologische praktijk of polikliniek?
Wanneer een patiënt naar een dermatologische praktijk wordt verwezen in verband met een ulcus cruris is de
standaard behandeling compressietherapie door middel van een compressief verband. Dit verband verhoogt de

EAI) gedaan.

Wat is EAI?

Om verschillende metingen te kunnen vergelijken is ervoor gekozen de bloeddruk aan de enkel te delen door de
(systolische) bloeddruk aan de arm.
been (zie tabel).

Dit gebeurt met een dopplerapparaat en een tensiemeter. De systolische druk in de armen (arteria brachialis of
radialis) en benen (arteria tibialis posterior of arteria dorsalis pedis) wordt zowel rechts als links bepaald. Er wordt
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gebruik gemaakt van een Doppler apparaat omdat de pulsaties aan met name de enkel bij dit soort patiënten vaak
slecht te horen is met een gewone stethoscoop. Om de resultaten goed te kunnen vergelijken wordt het signaal
aan de armen ook met een Doppler geregistreerd. De transducer (kop) van het apparaat zendt ultrageluid uit. De
eerste hoorbare puls is de systole, deze wordt geregistreerd.
Benodigdheden

Voorbereiding

Procedure
Meting met de doppler als volgt:

en de huid zit voor een optimaal signaal.
boven het niveau waarbij het signaal verdwijnt.
manchet helemaal leeglopen en begin opnieuw.
1.
2.
3.
4.
5.

Meet de systolische bloeddruk bij de arteria brachialis (bovenarmslagader) van de rechterarm mbv de
tensiemeter.
Meet de systolische bloeddruk bij de arteria brachialis (bovenarmslagader) van de linkerarm mbv de
tensiemeter.
Meet de systolische bloeddruk bij de arteria dorsalis pedis (voetrugslagader)van de rechtervoet mbv de
tensiemeter en doppler
Meet de systolische bloeddruk bij de arteria tibialis posterior van de rechterenkel mbv de tensiemeter en
doppler
Meet de systolische bloeddruk bij de arteria dorsalis pedis (voetrugslagader) van de linkervoet mbv de
tensiemeter en doppler
doppler

Enkel/arm index rechts
1.
Neem de hoogste meting van de beide armen (= A)
2.
Neem de hoogste meting van de rechtervoet en rechterenkel (= E)
Enkel/arm index links
1.
Neem de hoogste meting van de beide armen (= A)
2.
Neem de hoogste meting van de linkervoet en linkerenkel (= E)
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E/AI =

Dit apparaat heeft vier manchetten, meet in één handeling alle vier de metingen om de beurt en berekent automa-

Wat betekenen de geconstateerde waarden?
bloeddruk, hoort de EAI boven de 1,1 te zijn.
Interpretatie
(EAI) waarden
aderwand (veel voorkomend bij diabetes mellitus type
2 en/of chronische nierziekten).
1,1 < EAI < 1,3
de enkel systole) Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)
uitgesloten
Perifeer Arterieel Vaatlijden o.b.v. EAI niet met zekerheid vast te stellen.
Asymptomatisch of gepaard gaande met milde klachten over claudicatio intermittens
Ernstige claudicatio intermittens (pijnvrije loopafstand
Zeer ernstig
Kenmerkend voor multipele afwijkingen gepaard
gaande met ernstige claudicatie en/of kritieke ischemie (zuurstoftekort)
(rustpijn, nachtelijke pijn, ischemische ulcera en/of
gangreen)
ischemie
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Valkuilen
tespatiënten voor en geeft een fout-normale uitslag van de EAI. Dat wil zeggen dat dit onderzoek bij hen

(bijvoorbeeld door de dermatoloog of vaatlaborant) uitsluitsel geven. Een andere beperking van de enkel-arkunnen geven.
Omdat een normale EAI niet altijd PAV uit kan sluiten, is het verstandig bij twijfel een looptest met EAI-meDit onderzoek wordt in de meeste ziekenhuizen in het vaatlaboratorium uitgevoerd.
Anja Toonen, dermatologie verpleegkundige DermaPark Uden.
Correspondentie: anja@dermapark.nl
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