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INLEIDING
Groep A-streptokokken (GAS) zijn een belangrijke oorzaak van 
invasieve ziekte. Bij ernstige ziekte, zoals het streptokokken-
toxischeshocksyndroom of necrotiserende fasciitis, wordt 
clindamycine als adjuvante behandeling geadviseerd naast een 
b-lactam-antibioticum. Clindamycine remt de bacteriële 
eiwitsynthese en vermindert de expressie en productie van 
GAS-virulentiefactoren en exotoxinen. Door middel van in 
vitro- en dierstudies zijn de gunstige eigenschappen van 
clindamycine bij invasieve GAS (iGAS) aangetoond.1 Bij 
patiënten met ernstige iGAS (toxische shocksyndroom of necro-
tiserende fasciitis) is aan de hand van observationele onderzoe-
ken het gunstige effect van clindamycine bevestigd.2-3 In deze 
studies werd echter onvoldoende gecorrigeerd voor het mogelijk 
selectieve gebruik van clindamycine (‘confounding by indica-
tion’). Uit studies waarin wel een correctie plaatsvond met een 
multivariabele analyse bleek dat het gunstige effect van 
clindamycine op de klinische uitkomsten (overleving) niet lan-
ger overtuigend aantoonbaar was.4-5 Daarnaast is er voor inva-
sieve infecties met b-hemolytische streptokokken die niet 
behoren tot groep A- of B-streptokokken (‘invasive non-group 
A/B b-haemolytic streptococcal infections’: iNABS-infecties) 
mogelijk (ook) een gunstig effect van een adjuvante behande-
ling met clindamycine, hoewel groep C- en G-streptokokken 
doorgaans een minder uitgebreid repertoire aan virulentiefac-
toren bezitten. In een studie in The Lancet Infectious Diseases 
onderzochten Babiker et al. clindamycine als adjuvante behan-
deling bij patiënten met invasieve hemolytische streptokokken-
infecties (met uitzondering van groep B-streptokokken).6

STUDIERESULTATEN
De auteurs analyseerden een grote Amerikaanse database met 
elektronische patiëntendossiers, met gegevens uit 223 zieken-
huizen. Patiënten ouder dan 18 jaar, met tussen 2000-2015 een 
kweek positief op een b-hemolytische streptokok en een behan-
deling met een b-lactam-antibioticum (binnen 3 dagen voor of 
na kweekafname), werden geselecteerd. Na exclusie van onder 
andere patiënten met een bekende clindamycineresistente stam 
(n=115), een polymicrobiële infectie (n=55) of een niet-invasieve 
infectie (n=1.455) werden 1.079 iGAS-patiënten geïdentificeerd 
(van wie 343 een adjuvante behandeling met clindamycine had-

den gekregen) en 877 iNABS-infecties gevonden (van wie 116 
met een adjuvante behandeling met clindamycine). Patiënten 
die naast een b-lactam-antibioticum wel of geen clindamycine 
(intraveneus of per os) als adjuvante behandeling kregen 
(gestart binnen 3 dagen voor of na kweekafname) werden 1:2 
aan elkaar gematcht met behulp van een ‘propensity score’. In 
het iGAS- cohort was de ‘adjusted odds ratio’ (aOR) voor zie-
kenhuissterfte significant lager (6,5%) voor patiënten met 
 clindamycine behandeling, in vergelijking met patiënten zonder 
deze behandeling (11%; aOR 0,44; 95%-BI: 0,23-0,81). Ook 
voor iGAS-patiënten zonder toxischeshocksyndroom of fasciitis 
necroticans was de ziekenhuissterfte significant lager (2,6% ver-
sus 6,1%; aOR 0,4; 95%-BI: 0,15-0,91). Voor patiënten met 
iNABS was de ziekenhuissterfte juist hoger bij patiënten die 
clindamycine kregen, al was dit niet statistisch significant.

COMMENTAAR
Het gunstige effect van clindamycine als adjuvante behande-
ling bij ernstige iGAS-infecties werd bevestigd. Opvallend is de 
lagere sterfte bij iGAS-infecties zonder toxischeshocksyn-
droom en/of necrotiserende fasciitis. De auteurs hebben met 
‘propensity matching’ gecorrigeerd voor ‘confounding by indi-
cation’. Hoewel ook met deze methode sprake kan zijn van 
‘residual confounding’, hebben aanvullende (subgroep-) en 
sensitiviteitsanalysen de consistentie van de resultaten beves-
tigd. In het kader van ‘antibiotic stewardship’ is verruiming van 
de behandeling wellicht niet altijd wenselijk. De auteurs heb-
ben helaas geen gegevens kunnen verzamelen over het optre-
den van Clostridium difficile-infecties in deze studie. De uitkom-
sten van deze studie suggereren dat de indicatiestelling voor 
adjuvante therapie met clindamycine aanzienlijk verruimt 
kan worden naar alle patiënten met iGAS- infecties. Daarente-
gen zijn infecties met groep C- of G-streptokokken geen 
reden om een behandeling met clindamycine te overwegen.
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