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1. Abstract 

Inleiding: Spontane bacteriële peritonitis (SBP) is een frequent voorkomende complicatie 

van eindstadium levercirrose. De frequentie ervan varieert bij gehospitaliseerde patiënten 

met chronisch leverlijden en ascites tussen 10 en 30%. De mortaliteit van SBP varieert 

tussen 30 en 90% in het eerste jaar na de diagnose. 

De bacteriën die meest frequent de oorzaak zijn van SBP zijn Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae en andere enterobacteriën. 

In het universitair ziekenhuis van Gent is de eerstelijnstherapie voor community-acquired 

SBP reeds jaren amoxicilline-clavulaanzuur. 

De laatste jaren stelt men een toename in resistente kiemen vast, mogelijk ten gevolge van 

het gebruik van norfloxacine als secundaire profylaxe van SBP. 

Methodologie: Een monocentrische retrospectieve studie werd opgestart op de dienst 

gastro-enterologie in het universitair ziekenhuis van Gent. Alle patiënten die tussen 2005 

en 2013 op deze dienst opgenomen werden met een SBP werden in deze studie 

geïncludeerd. Uit de patiëntendossiers werden onder andere volgende data verzameld: 

demografische gegevens, culturen van het ascitesvocht, resistentiepatronen van de 

bacteriën en de antibioticatherapie gebruikt ter behandeling van de infectie. De data werden 

geanalyseerd met behulp van chi-kwadraattests, Mann-Whitney U tests en de Spearman 

correlatiecoëfficiënt. 

Resultaten: 114 patiënten werden in deze studie geïncludeerd. De populatie werd in twee 

groepen verdeeld: een eerste groep met patiënten die een SBP doormaakten tussen 2005 en 

2009 en een tweede groep met een SBP tussen 2010 en 2013. We stellen een toename in 

resistente kiemen aan de oorzaak van de SBP vast wanneer we groep 2 vergelijken met 

groep 1 (p=0,001). Significant meer bacteriën vertonen resistentie tegen amoxicilline-

clavulaanzuur dan tegen ceftriaxone (5,3 vs 2,6%; p=0,012). 

Conclusie: Een toename in bacteriële resistentie werd gevonden in het ascitesvocht van 

patiënten met een SBP tussen 2010 en 2013 wanneer deze vergeleken worden met de 

periode tussen 2005 en 2009. Gezien de gestegen resistentie tegen amoxicilline-

clavulaanzuur, de huidige empirische behandeling, wordt een therapieswitch naar een derde 

generatie cefalosporine voorgesteld.  
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2. Inleiding 

2.1 Levercirrose 

Levercirrose is het eindstadium van chronische leverziekten met progressieve vorming van 

fibrose. Het wordt gekenmerkt door verstoringen in de hepatische architectuur en de 

vorming van regeneratieve nodules (1). In de meeste gevallen gaat het proces gepaard met, 

of wordt het gevolgd door hepatocellulaire necrose (2) (figuur 1). 

Figuur 1: Pathogenese van levercirrose (Pellicoro et al 2014) 

 

Levercirrose is een aandoening die verschillende oorzaken kan hebben, die allemaal leiden 

tot ofwel chronische inflammatie van de lever ofwel cholestase (1). In de ontwikkelde 

landen zijn de meest voorkomende oorzaken van cirrose alcohol, chronische virale hepatitis 

(hepatitis B en C), hemochromatose en niet alcoholische steatohepatitis (1). 

WGO schat dat cirrose verantwoordelijk is voor 1,1% van alle doden (2). 

Infecties zijn een frequent probleem bij levercirrose (25%) (3). De meest voorkomende 

infecties bij cirrosepatiënten zijn spontane bacteriële peritonitis (SBP), urineweginfecties 

(20%), pneumonie (15%), bacteriemie (12%) en cellulitis (3). Het is van belang op te 

merken dat de infectie vaak niet de directe doodsoorzaak is, maar wel een slechtere 

overleving tot gevolg heeft door het bevorderen van decompensatie van leverlijden, het 

optreden van “acute-on-chronic liver failure”, gastro-intestinale bloeding, nierfalen en 
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hepatische encefalopathie (3).  

Een voorafgaande infectie is een algemene risicofactor voor een nieuwe infectie. Bacteriële 

infecties verschijnen in ongeveer 45% van de patiënten met een gastro-intestinale bloeding. 

Ook een gastro-intestinale bloeding in de voorgeschiedenis is een risicofactor voor infectie. 

Het risico op een bacteriële infectie is hoger bij patiënten met een MELD-score hoger dan 

15. De MELD-score is een schaal die gebruikt wordt voor het inschatten van de ernst van 

het chronisch leverlijden. Het wordt berekend aan de hand van volgende bloedwaarden: 

creatinine, billirubine, INR en natrium (4). 

De incidentie van bacteriële meningitis ligt bij patiënten met levercirrose hoger dan in de 

algemene bevolking en de ziekte heeft bij cirrose een hogere mortaliteitsscore. Bacteriurie 

is vaak voorkomend en lijkt voornamelijk geassocieerd te zijn met het vrouwelijk geslacht 

en graad van leverinsufficiëntie. Procedures zoals tracheale intubatie en oesofagale 

tamponnade verhogen het risico op nosocomiale pneumonie bij cirrosepatiënten. Over het 

algemeen kan men stellen dat er bij cirrosepatiënten een verhoogde incidentie van infecties 

is, veroorzaakt door verschillende pathogenen (4).  

Cirrosepatiënten met een laag eiwitgehalte in het ascitesvocht (<10g/L) en/of een hoog 

niveau van serumbilirubine lopen risico op een ontwikkeling van een eerste episode van 

SBP. SBP, zowel community-acquired als nosocomiaal, is de meest voorkomende 

bacteriële infectie bij patiënten met levercirrose (4). 

2.1.1 Diagnostisch pad bij infectie bij cirrose 

Bij cirrosepatiënten met een vermoeden van een infectie begint men met het uitsluiten van 

systemisch inflammatoir respons syndroom (SIRS) of septische shock. Identificatie van de 

bron van de infectie wordt gedaan door middel van bloed- en urineculturen en een RX-

thorax. Paracentese en telling van de neutrofielen in het ascitesvocht zijn aanbevolen bij 

alle gehospitaliseerde patiënten met ascites. Aansluitend hierop wordt een cultuur van het 

ascitesvocht genomen. Wanneer symptomen aanwezig zijn, of bij een positieve RX-thorax, 

neemt men een cultuur van het sputum en voert men een gramkleuring uit. Een echografie 

wordt uitgevoerd in geval van abdominale symptomen (buikpijn, diarree, tekenen van 

peritoneale prikkeling, abdominale défense). Stoelgangcultuur en clostridium toxine assay 

wordt gedaan bij aanwezigheid van gastro-intestinale symptomen. C-reactief proteïne 

(CRP) is een betrouwbare merker voor bacteriële infecties in cirrose. De accuraatheid van 

CRP daalt echter bij vergevorderde ziekte of bij de aanwezigheid van ascites (4). 
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2.2 Spontane bacteriële peritonitis 

Spontane bacteriële peritonitis is een frequent voorkomende complicatie van levercirrose 

(5). Het is de meest typische infectie bij patiënten met  levercirrose (3,6). SBP is een 

frequente complicatie bij patiënten met refractaire ascites (7). De frequentie ervan varieert 

bij gehospitaliseerde patiënten met chronisch leverlijden en ascites tussen 10 en 30% (3,8). 

Ongeveer de helft hiervan heeft een SBP bij opname in het ziekenhuis, de andere helft 

ontwikkelt een SBP tijdens de opname (3).  

Het ontstaan van een SBP wordt bevorderd door verschillende mechanismen, waaronder 

intestinale translocatie van bacteriën, veranderingen in de verdedigingsmechanismen zoals 

lage hoeveelheden complement, leukopenie, verzwakte leukocytaire en monocytaire 

functie en een verstoorde functie van het hepatisch reticulo-endotheliaal systeem (7). Er 

zijn 3 predisponerende factoren voor SBP. Als eerste een verminderde mucosale 

barrièrefunctie tegen intestinale bacteriën, als tweede een bacteriële overgroei als resultaat 

van een verstoorde intestinale motiliteit bij patiënten met cirrose en als derde een 

verminderde immuun functie die een ongecontroleerde groei van bacteriën in ascites toelaat 

(9). 

De meest voorkomende pathogenen zijn enterobacteriae gevolgd door streptococcus en 

staphylococcus.  

Patiënten met cirrose, ascites met een laag eiwitgehalte, ernstige circulatoire dysfunctie en 

een genetische voorbeschiktheid lopen een hoger risico op het ontwikkelen van SBP (5,10). 

Andere onafhankelijke predictoren van SBP zijn trombocytopenie (≤100 000 

cellen/microliter), leeftijd (>60jaar) en CRP (>60mg/L). Een scoring systeem bestaande uit 

de combinatie van deze laatste 3 parameters (waarbij trombocytopenie en leeftijd elk 1 punt 

krijgen en CRP 2 punten), met een positieve predictieve waarde van 81,8%, een specificiteit 

van 98,8% (score ≥ 3) en een negatief voorspellende waarde van 93,5% met een sensitiviteit 

van 87,9%, draagt bij tot een snelle diagnose en de exclusie van een SBP. De gouden 

standaard blijft echter wel celtelling op het ascitesvocht (9). 
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2.3 Diagnose en prognose 

De diagnose van een SBP is gebaseerd op diagnostische paracentese. SBP wordt 

gedefinieerd als een verhoogd aantal polymorfonucleairen (PMN ≥ 250/mm³) in het 

ascitesvocht, in de afwezigheid van een digestieve perforatie of een intra-abdominale 

infectieuze haard (5).  

Een klein deel van de patiënten met cirrose ontwikkelt peritonitis ten gevolge van perforatie 

of inflammatie van intra-abdominale organen. Secundaire bacteriële peritonitis moet 

vermoed worden bij patiënten die gelokaliseerde abdominale symptomen of tekens hebben 

(buikpijn, diarree, tekenen van peritoneale prikkeling, abdominale défense), bij patiënten 

die verschillende organismen in het ascitesvocht hebben, patiënten die zeer hoge 

neutrofielenaantallen of hoge concentraties van eiwitten in het ascitesvocht hebben en bij 

patiënten die niet adequaat reageren op therapie (11). 

Alle patiënten met cirrose en ascites lopen risico op het ontwikkelen van een SBP. De 

prevalentie bij patiënten buiten het ziekenhuis is 1,5-3,5%, bij gehospitaliseerde patiënten 

is dit ongeveer 10% (11). 

De prognose van SBP is niet goed, hoewel de mortaliteit de laatste 30 jaar sterk gedaald is 

van 90% tot ongeveer 20% (5). De mortaliteit in het ziekenhuis voor patiënten met een SBP 

ligt op 32% (6).  

In ongeveer 30% van de gevallen is SBP geassocieerd met hepatorenaal syndroom. 

Wanneer dit het geval is, is de mortaliteit op korte termijn groot (7). 

De diagnose van SBP heeft onmiddellijke therapeutische gevolgen zoals de start van een 

efficiënte behandeling met antibiotica en de toediening van albumine op dag 1 en dag 3 

(11). 

Biologische culturen zijn de standaard voor diagnose van bacteriële infecties bij patiënten 

met levercirrose en deze moeten uitgevoerd worden bij elke patiënt bij wie een bacteriële 

infectie wordt vermoed. Er moeten indien mogelijk eerst afnames van culturen gebeuren 

voor de toediening van een initiële antibiotica therapie (11). 

 

 

 



13 
 

De diagnose van SBP bestaat uit verschillende onderdelen: 

1) Analyse van cellen in ascitesvocht: 

Peritoneale infecties veroorzaken een inflammatoire reactie resulterend in een toename van 

het aantal neutrofielen in het ascitesvocht. Ondanks het gebruik van sensitieve methodes 

zijn ascitesculturen negatief in 60% van de patiënten met klinische tekens suggestief voor 

SBP en een verhoogd aantal neutrofielen in ascites.  Het aantal neutrofielen in het 

ascitesvocht wordt onderzocht door centrifugering van het vocht en Giesma-kleuring. Het 

celaantal wordt geteld met een optische microscoop. Het resultaat kan bekomen worden in 

minder dan 4 uur. De grootste sensitiviteit voor diagnose van SBP wordt bekomen door 

een cutoffwaarde van 250/mm³ te hanteren, de grootste specificiteit wordt bekomen met 

een cutoffwaarde van 500/mm³. Het gebruik van urine strips, die gebruik maken van 

esteraseactiviteit via een coloremische reactie, voor een snelle diagnose van SBP heeft een 

lage diagnostische accuraatheid en deze worden dus niet aangeraden door de EASL 

guidelines (11). 

2) Ascitescultuur: 

Voor de afname van de ascitescultuur wordt een paracentese uitgevoerd. Een correcte 

afname is belangrijk om contaminatie van het staal en complicaties te vermijden. De 

afnameplaats is gewoonlijk ter hoogte van het linker onderste kwadrant. De abdominale 

wand is hier dunner dan ter hoogte van de middellijn en er verzamelt zich meer vocht op 

deze plaats. Na lokale verdoving wordt een paracentesenaald geplaatst tot in de buikholte. 

Eens het ascitesvocht door de naald vloeit kan vocht opgevangen worden voor de cultuur. 

Ongeveer 25 ml is voldoende voor celtelling en bacteriële culturen (12). 

Wanneer de cultuur positief is zijn de meeste voorkomende pathogenen gram-negatieve 

bacteriën, vooral E. coli, en gram-positieve cocci. Een recente studie toont aan dat 30% van 

de geïsoleerde gram-negatieve bacteriën resistent zijn aan quinolones en dat 30% resistent 

zijn aan trimethoprim-sulfamethoxazole (= co-trimoxazole). Zeventig procent van de 

quinolone-resistente gram-negatieve bacteriën zijn ook resistent aan trimethoprim-

sulfamethoxazole. De incidentie van SBP met als verwekker een quinolone-resistente 

gram-negatieve bacterie is hoger bij patiënten die norfloxacine innamen dan bij patiënten 

die deze therapie niet kregen. Het aantal cefalosporine-resistente gram-negatieve bacteriën 

is laag in patiënten met SBP ongeacht een norfloxacine therapie. Patiënten die norfloxacine 

profylaxe krijgen kunnen een SBP ontwikkelen veroorzaakt door gram-positieve cocci. 
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Patiënten met een neutrofielen aantal van ≥250 cellen/mm³ en met een negatieve cultuur 

hebben een cultuur-negatieve SBP. De klinische presentatie is gelijk aan de cultuur-

positieve SBP en zou op dezelfde manier moeten worden behandeld. 

Cultuur van het ascitesvocht is vaak negatief, zelfs wanneer bacteriëmie is aangetoond. 

Positieve culturen zijn niet noodzakelijk voor de diagnose van een SBP, maar deze zijn van 

belang om de juiste antibioticatherapie te starten. Hemoculturen moeten uitgevoerd worden 

bij alle patiënten met een vermoeden van SBP alvorens men start met antibiotica. 

Een andere bevinding is bacterascites. Daarbij zijn de culturen positief maar is er een 

normaal aantal neutrofielen (<250/mm³). Bij sommige patiënten is bacterascites het 

resultaat van secundaire bacteriële kolonisatie van ascites door extra-peritoneale infectie. 

Deze patiënten hebben algemene symptomen en tekens van infectie. In andere patiënten 

ontstaat bacterascites door spontane kolonisatie van ascites en kunnen ze klinisch 

asymptomatisch zijn of abdominale pijn of koorts hebben. Bij bepaalde patiënten zijn er 

geen symptomen en is de bacterascites een transiënte en spontaan reversibele kolonisatie 

van het ascitesvocht. Bij andere patiënten, voornamelijk bij diegene die symptomatisch 

zijn, vertegenwoordigt bacterascites de eerste stap in de ontwikkeling van een SBP (11). 

2.4 Pathogenese en resistentie 

Patiënten met cirrose en klinisch significante portale hypertensie vertonen verschillende 

circulatoire, vasculaire, functionele en biochemische afwijkingen die bijdragen tot de 

pathogenese van ascitesvorming. Wanneer de portale druk stijgt tot boven 12 mm Hg wordt 

ten gevolge van sinusoïdale hypertensie ascites gevormd in de buikholte (13). 

Bij patiënten met cirrose en ascites vindt men gewoonlijk een afgenomen centraal 

systemische weerstand en een lagere mean arterial pressure (MAP) met daarbij een 

toename in cardiac output, wat resulteert in een hyperdynamische circulatie. Er zijn 

verschillende mechanismen die bijdragen aan deze vasodilatatie, waaronder de opening van 

de portasystemische collateralen en de toename aan circulerende vasodilatoren.  De 

afgenomen centraal systemische weerstand is het meest uitgesproken ter hoogte van het 

splanchnische vaatbed. De progressieve vasodilatatie leidt tot de activatie van endogene 

vasoconstrictoren, natrium- en waterretentie en toegenomen vasoconstrictie in de nieren. 

Er ontstaat een onevenwicht tussen het plasmavolume en de vasculaire capaciteit, wat 

ervoor zorgt dat vocht gaat uittreden uit de gedilateerde vaten (13). 
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De pathogenese van SBP berust zoals gezegd op de translocatie van bacteriën naar het 

ascitesvocht. Drie factoren versterken dit proces: de toegenomen intestinale permeabiliteit, 

de veranderingen in de intestinale flora en het verzwakt immuunsysteem van de patiënt (5) 

(figuur 2). Interactie van darmbacteriën, intestinale permeabiliteit, bacteriële translocatie 

en immuundeficiëntie, welke bepaald wordt door genetische gevoeligheid, spelen een rol 

in de bacteriële infecties bij patiënten met cirrose. Het fenomeen van bacteriële translocatie 

verschijnt in gezonde condities, maar is toegenomen bij patiënten met levercirrose. De 

gastheer moet de darmbacteriën onder strikte controle houden ter preventie van 

pathologische bacteriële translocatie. Hierbij speelt het immuunsysteem van darm-

geassocieerd lymfatisch weefsel een belangrijke rol. Aan de andere kant dragen intestinale 

bacteriën bij tot de symbiose. Een verstoring in de balans kan leiden tot bacteriële 

overgroei.  Dit wordt vaak gezien bij patiënten met levercirrose.  Bacteriële overgroei is 

multifactorieel en factoren die bijdragen tot deze overgroei zijn vermindering van 

intestinale motiliteit, verlies aan galcomponenten en antimicrobiële peptiden en portale 

hypertensie. Patiënten met levercirrose en bacteriële overgroei hebben meer frequent SBP 

dan patiënten zonder bacteriële overgroei. Een andere component die een rol speelt in de 

ontwikkeling van bacteriële infectie bij cirrose patiënten is intestinale barrière dysfunctie.  

Er wordt een toegenomen intestinale permeabiliteit waargenomen door een wijziging in de 

tight-junction eiwitten. Zo kan er transcytose van bacteriën plaatsvinden. Genetische 

predispositie voor bacteriële infecties is een ander belangrijk element in de pathogenese 

van bacteriële infecties (14).  Extracellulaire bacteriën worden herkend door 

membraangebonden receptoren en intracellulaire NOD-like receptoren (oa NOD2). 

Patiënten met levercirrose hebben vaak varianten van NOD2-receptoren, wat gepaard gaat 

met een hoger risico op SBP en overlijden. NOD2-receptoren zijn betrokken bij de 

herkenning van bacteriën en bacteriële producten in de darmen. Ontoereikende activatie 

van NF-B bij dragers van bepaalde varianten van de NOD2-receptor leidt tot gebrekkige 

eliminatie van bacteriën en toegenomen bacteriële translocatie vanuit de darm (15). 
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BA: bactericide activiteit; CNNA: cultuur-negatieve neutrocytische ascites; SBP: spontane bacteriële peritonitis 

Figuur 2: Pathogenese van spontane bacteriële peritonitis (Such J. Clin Infect Dis 1998) 

 

Bacteriële infecties kunnen een uitlokkende factor zijn voor het ontstaan van gastro-

intestinale bloedingen, hypervolemische hyponatremie, hepatische encefalopathie, 

nierfalen en ontwikkeling van acute-on-chronic leverfalen. Infecties zijn de meest 

voorkomende oorzaak van herhaalde hospitalisaties, slechte gezondheidsgerelateerde 

levenskwaliteit en een verhoogde gezondheidszorgkost.  

De kiemen die het meest frequent naar het ascitesvocht  migreren zijn Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae en andere enterobacteriae (5). E. coli is in bijna 50% van de 

gevallen verantwoordelijk voor de SBP (16). In 92% van de gevallen betreft het 1 

organisme dat de SBP veroorzaakt, in de overige 8% is de ziekte polymicrobieel (2). Recent 

zijn veranderingen in de bacteriële patronen geobserveerd, alsook een stijging van het 

aantal infecties veroorzaakt door multiresistente bacteriën (6). Meer gram-positieve 

bacteriën, vooral Staphylococcus aureus, worden aangetoond als pathogeen aan de oorzaak 

van de SBP (16). Het toenemend aantal infecties met gram-positieve coccen zou 

veroorzaakt kunnen worden door invasieve onderzoeken tijdens de hospitalisatie (3). Ook 

worden steeds meer gram-negatieve bacteriën gevonden die resistent zijn aan bepaalde 

antibiotica (16).  
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Multiresistente bacteriën worden gedefinieerd als resistent aan ten minste drie van de grote 

antibiotische families (beta-lactamantibiotica, macroliden, tetracyclines, aminoglycosiden, 

chlooramfenicol/thiamfenicol, quinolones, rifamycine/rifampicine, vancomycine, nitro-

imidazoolderivaten, sulfonamiden/trimethoprim, oxazolidinonen), inclusief beta-lactams 

(10). Het wijd verspreid gebruik van quinolones zou aan de basis liggen van dit probleem 

(6). Er duiken in toenemende mate fluoroquinolone-resistente E. colibacteriën op bij 

cirrosepatiënten die profylaxe krijgen met norfloxacine (3). Een studie duidt als 

risicofactoren voor community-onset SBP met fluoroquinolone-resistente kiemen eerdere 

episodes van SBP, vroeger gebruik van fluoroquinolones en resistentie tegen 3e generatie 

cefalosporines aan (3). Er wordt tegenwoordig ook een stijging waargenomen in het aantal 

bacteriën dat ESBL (extended spectrum beta-lactamase) produceert. De productie van 

ESBL wordt geassocieerd met resistentie tegen antibiotica, waaronder 3e generatie 

cefalosporines en monobactams. Frequent zijn deze bacteriën ook drager van genen die 

coderen voor resistentie tegen andere antibiotica zoals quinolones, tetracyclines en 

antifolaten (3).  

De mortaliteit ligt hoger bij patiënten die een infectie hebben met 3e generatie 

cefalosporine-resistente kiemen dan bij patiënten die geen resistente kiemen in het 

ascitesvocht hebben (3). Infecties veroorzaakt door multidrugresistente (MDR) bacteriën 

vertonen een hogere incidentie van therapiefalen, septische shock en mortaliteit in het 

ziekenhuis (10). De gevoeligheid van bacteriën voor antibiotica verandert regelmatig en de 

empirische antibioticatherapie zou per ziekenhuis aangepast moeten worden aan de meest 

voorkomende resistentiepatronen (10). 

 

2.5 Kliniek 

Het klinisch voorkomen van SBP varieert sterk. Het kan weinig of helemaal niet 

symptomatisch zijn. Een ascitespunctie moet dus uitgevoerd worden om de SBP te 

bevestigen (5). Er moet aan een SBP gedacht worden wanneer bij een patiënt met ascites 

een of meerdere van volgende symptomen voorkomen: buikpijn, diarree, tekens van 

peritoneale prikkeling, abdominale défense, hypothermie (<36,5°C), hyperthermie 

(>38°C), rillingen,  tachycardie en tachypneu (5). Er moet zeker een ascitespunctie 

gebeuren bij digestieve hemorragie, tekenen van shock of inflammatie, verergering van de 

lever- en/of nierfunctie of encefalopathie (5). 
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Het is belangrijk om waakzaam te zijn voor bacteriële infecties bij patiënten met 

levercirrose, aangezien deze patiënten een hogere incidentie en een hoger risico op 

complicaties (zoals SIRS en sepsis) hebben en de mortaliteit ook hoger ligt. De detectie 

van SIRS en sepsis wordt bemoeilijkt door het verlaagd aantal polymorfnucleaire cellen 

door hypersplenisme, door een verhoogde hartslag ten gevolge van hyperdynamisch 

circulatoir syndroom en door hyperventilatie door hepatische encefalopathie. Er moet 

gedacht worden aan infectie bij een nieuwe onset van encefalopathie zonder duidelijke 

oorzaak, bij verslechtering van de renale functie, bij een verhoogd aantal witte bloedcellen 

en bij een verslechtering van de leverfunctietesten (4). 

De culturen van het ascitesvocht zijn zoals eerder vermeld in tot 60% van de gevallen 

negatief (3,5). Dit kan te wijten zijn aan het gebruik van profylactische antibiotica, aan de 

snellere diagnostiek van SBP zodat de bacteriën nog niet kunnen floreren en aan de typisch 

lage bacteriële populaties (1-2/ml) in deze infectie (3). 

De differentiaaldiagnose die gesteld moet worden bij SBP is secundaire peritonitis, wat in 

5-10% de oorzaak is van peritonitis bij patiënten met cirrose en ascites. Het wordt 

veroorzaakt door perforatie of inflammatie van een intra-abdominaal orgaan en heeft een 

veel hogere mortaliteit dan SBP (66% tegenover 10% bij SBP) (3). De behandeling van 

een secundaire peritonitis is chirurgie, wat verschillend is van een behandeling van SBP.  

Deze behandeling van secundaire peritonitis is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. 

Literatuurgegevens suggereren dat de Runyon-criteria kunnen helpen bij de 

differentiaaldiagnose. Wanneer 2 van de 3 Runyon-criteria positief zijn in het ascitesvocht 

is een secundaire peritonitis waarschijnlijk: glucose <50 mg/dl, eiwitten >10 g/l en lactaat 

dehydrogenase >225 mU/ml (3). Ook nuttig om SBP en secundaire peritonitis te 

differentiëren zijn het carcinoembryonisch antigen en de alkaline phosphatase levels in het 

ascitesvocht (3). 

 

2.6 Behandeling                  

Het is van groot belang een SBP vroegtijdig te herkennen en snel en effectief te behandelen 

(5). Hoe sneller de SBP behandeld wordt, hoe hoger de efficiëntie van de behandeling is 

(7). Het behandelen van SBP heeft 3 doelen: de verantwoordelijke kiemen elimineren, 

nierfalen vermijden en voorkomen dat de SBP terugkeert (7). Ernstig nierfalen komt voor 
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bij ongeveer 30% van de patiënten met SBP, onafhankelijk van de respons op de 

antibioticatherapie en is geassocieerd met een hogere mortaliteit (7). Om nierfalen te 

vermijden worden hoge dosissen humaan albumine toegediend vroeg in de behandeling. 

Dit verbetert de overleving (7). 

Empirische antibioticatherapie moet gestart worden onmiddellijk na het stellen van de 

diagnose, zelfs voor de resultaten van de ascitescultuur bekend zijn. Potentiëel 

nefrotoxische antibiotica (zoals aminoglycosiden) zouden niet gebruikt mogen worden als 

empirische therapie. Momenteel stellen de richtlijnen van verschillende associaties dat SBP 

bij voorkeur behandeld moet worden met een derde generatie cefalosporine omwille van 

zijn doeltreffendheid tegen de voornaamste etiologische bacteriën (3).  

Cefotaxime, een derde generatie cefalosporine is onderzocht in patiënten met SBP omdat 

het de meeste oorzakelijke organismen dekt en omdat het hoge concentraties in ascites geeft 

tijdens de therapie. Dosissen van 4 en 8 gram per dag blijken even effectief. Ook een 

behandeling van 5 dagen is even effectief gebleken als een behandeling van 10 dagen (11). 

Een alternatief is amoxiciline-clavulaanzuur dat eerst intraveneus en daarna oraal wordt 

toegediend. Deze alternatieve therapie heeft dezelfde resultaten op vlak van resolutie van 

de infectie en mortaliteit als cefotaxime, maar is veel goedkoper (11). 

Ciprofloxacine, gegeven 7 dagen intraveneus of 2 dagen intraveneus gevolgd door 5 dagen 

oraal, resulteert in een gelijkaardige infectieresolutie en overleving tijdens hospitalisatie 

wanneer dit vergeleken wordt met cefotaxime. Ciprofloxacine heeft een duidelijk hogere 

kostprijs dan cefotaxime, blijkt een therapieswitch naar ciprofloxacine meer kosteneffectief 

te zijn dan intraveneuze cefotaxime. Orale ofloxacine geeft gelijkaardige resultaten als 

intraveneuze cefotaxime bij ongecompliceerde SBP, zonder renaal falen, hepatische 

encefalopathie, gastro-intestinale bloeding, ileus of shock. Cefotaxime of amoxicilline-

clavulaanzuur zijn effectief bij patiënten die SBP ontwikkelen tijdens profylaxe met 

norfloxacine (11). 

Wanneer na twee dagen antibioticatherapie het aantal neutrofielen in het ascitesvocht met 

minder dan 25% gedaald is, is er een grote kans dat de therapie faalt. Men moet denken aan 

resistentie aan de antibioticatherapie en deze aanpassen. Gezien de meeste oorzakelijke 

organismen van SBP gram-negatieve aerobe bacteriën zijn zoals E. coli, worden 3e graads 

cefalosporines als eerstelijns antibiotium gebruikt.  Alternatieven zijn amoxicilline-

clavulaanzuur en quinolones zoals ciprofloxacine en ofloxacine. Quinolones mogen niet 
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gebruikt worden bij patiënten die deze medicatie reeds gebruiken als profylaxe tegen SBP, 

in gebieden waar de prevalentie van quinolone-resistente bacteriën hoog is of in 

nosocomiale SBP (11).  

Een tweede reden waarom therapie falen kan optreden is de gewijzigde farmacokinetiek bij 

chronisch leverfalen en de portale hypertensie dewelke absorptie en distributie van orale 

medicatie kan wijzigen. Er treedt een expansie op van het extracellulair vochtcompartiment 

door laag serum albuminegehalte en ascites, waardoor het volume voor distributie van 

hydrofiele antimicrobiële medicatie kan wijzigen. Verminderd first-pass metabolisme en/of 

totale hepatische biotransformatie kan leiden tot verhoogde bloostelling aan en verhoogde 

klaring van lipofiele antimicrobiële medicatie (11). 

SBP geneest met antibiotica therapie bij ongeveer 90% van de patiënten. Resolutie van 

SBP kan aangetoond worden als een verlaging van het aantal neutrofielen (<250/mm³) en 

steriele ascitescultuur, als deze positief was bij diagnose. Een secundaire paracentese, 48 

uur na start van behandeling, kan helpen in het volgen van het effect van 

antibioticatherapie. Het falen van de therapie moet worden vermoed wanneer er een 

verslechtering optreedt van de klinische tekens en symptomen en als er geen opmerkelijke 

verlaging of verhoging van het neutrofielenaantal in het ascitesvocht is. Het falen van 

antibioticatherapie is vaak te wijten aan resistente bacteriën, maar kan ook veroorzaakt 

worden door een secundaire bacteriële peritonitis. Nadat secundaire bacteriële peritonitis 

kan worden uitgesloten, wordt de therapie aangepast aan de in-vitro gevoeligheid van de 

geïsoleerde organismen of wordt er overgeschakeld naar een alternatief empirisch breed-

spectrum middel (11).   

Wanneer in het ascitesvocht ESBL of ampicilline-producers gevonden worden, kunnen 

carbapenems of tigecyclines gebruikt worden. Alternatief in deze situatie zijn 

piperacilline/tazobactam in hoge dosis en langdurige infusie.  In geval van falen van initiële 

behandeling met cefalosporines wordt een combinatietherapie van carbapenem met 

glycopeptide of tigecycline aanbevolen. Glycopeptides of tigecycline kunnen gebruikt 

worden in geval van methicilline resistente staphylococcus aureus of resistente enterococci.  

Bij cirrosepatiënten moet de ladingsdosis van hydrofiele antimicrobiële medicatie 

verhoogd en de dosis van lipofiele antimicrobiële medicatie verlaagd moet worden. Een 

wissel van intraveneuze naar orale behandeling bij patiënten met hypertensieve 

gastropathologie moet voorzichtig overwogen worden (11).    
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Intraveneus albumine wordt gegeven aan patiënten met spontane bacteriële peritonitis 

zonder septische shock. Albumine verbetert de circulatoire functie. SBP zonder septische 

shock kan zorgen voor een achteruitgang van de circulatoire functies zonder ernstige 

hepatische insufficiëntie, hepatische encefalopathie en type 1 hepatorenaal syndroom en is 

verantwoordelijk voor 20% ziekenhuissterfte ondanks infectieresolutie. Albumine zorgt 

voor een duidelijke vermindering in incidentie van type 1 hepatorenaal syndroom (30% 

naar 10%) en lagere mortaliteit (29% naar 10%) in vergelijking met cefotaxime alleen. 

Behandeling met albumine is vooral effectief in patiënten met serumbilirubine ≥68 

micromol/L of creatinine ≥88 micromol/L. Het is onduidelijk of intraveneus albumine 

bruikbaar is bij patiënten met serumbilirubine <68 micromol/L en creatinine <88 

micromol/L. De incidentie van nierfalen en dood is zeer laag bij patiënten met mild 

leverfalen wanneer geen renale dysfunctie aanwezig is op het moment van diagnose van 

SBP (11). 

 

2.7 Preventie      

2.7.1 Algemeen 

Gezien de meeste episodes van SBP het resultaat zijn van translocatie van enterische gram-

negatieve bacteriën zou een ideale profylaxe veilig, betaalbaar en effectief moeten zijn in 

het verlagen van het aantal organismen in de darm met het behoud van protectieve anaerobe 

flora. Gezien de hoge kost en het risico op het ontwikkelen van resistente organismen moet 

het gebruik van profylaxe strikt behouden zijn voor patiënten met hoog risico op SBP. Er 

worden 3 soorten hoog-risicopatiënten geïdentificeerd: (1) patiënten met acute gastro-

intestinale bloeding, (2) patiënten met laag eiwitgehalte in het ascitesvocht zonder 

voorgeschiedenis van SBP (primaire profylaxis), (3) patiënten met voorgeschiedenis van 

SBP (secundaire profylaxis) (11).  

Aangezien de meerderheid van de SBP’s worden veroorzaakt door de translocatie van 

intestinale gram-negatieve bacteriën, wat bevorderd wordt door intestinale bacteriële 

overgroei en door een toegenomen permeabiliteit van de intestinale mucosale barrière, 

wordt een therapie ingesteld die zorgt voor een intestinale selectieve decontaminatie. De 

aerobe, gram-negatieve bacillen worden verwijderd uit de flora, de anaerobe en gram-

positieve bacillen blijven onaangetast. Dit kan bekomen worden door een slecht 

absorberend antibioticum, dat de meeste activiteit uitoefent in de darmen (11).  
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De incidentie van bacteriële infectie is hoog bij patiënten met gevorderde cirrose en/of 

ernstige bloeding. De aanwezigheid van bacteriële infectie bij patiënten met 

varicesbloeding is geassocieerd met falen van de controle van de bloeding, een nieuwe 

bloeding en verhoogde ziekenhuissterfte. Profylaxe met antibiotica voorkomt infectie bij 

patiënten met gastro-intestinale bloedingen en vermindert het aantal nieuwe bloedingen. 

Profylaxe met antibiotica vermindert zowel de incidentie van ernstige infecties als de 

mortaliteit. Profylaxe door selectieve intestinale decontaminatie met norfloxacine 

(400mg/12u oraal gedurende 7 dagen) wordt aangeraden. Norfloxacine is een quinolone 

met relatief weinig gastro-intestinale absorptie en met een antibacteriële activiteit tegen 

gram-negatieve bacteriën, maar niet tegen gram-positieve cocci of anaerobe bacteriën. 

Norfloxacine wordt het meest gebruikt als profylaxe tegen bacteriële infecties bij patiënten 

met gastro-intestinale bloeding (11). 

De laatste jaren is de epidemiologie van de bacteriële infecties veranderd. Er is een toename 

van incidentie van SBP en andere infecties veroorzaakt door quinolone-resistente bacteriën. 

Infecties bij patiënten met gastro-intestinale bloedingen worden frequent veroorzaakt door 

gram-positieve bacteriën, wat het gevolg is van de invasieve procedures die uitgevoerd 

worden bij deze patiënten. Een recente studie vergeleek oraal norfloxacine met intraveneus 

ceftriaxone als profylaxe van bacteriële infecties bij patiënten met gastro-intestinale 

bloeding en vergevorderde cirrose (tenminste 2 van de volgende: ascites, ernstige 

malnutritie, encefalopathie en bilirubine >3 mg/dl). Er werd aangetoond dat ceftriaxone 

meer effectief is dan norfloxacine in de preventie van infecties. Als aanbevelingen bij 

patiënten met gastro-intestinale bloeding en ernstige leverziekte, is ceftriaxone de keuze 

van antibioticum ter profylaxe. Aan patiënten met minder ernstige leverziekte kan men 

oraal norfloxacine of een ander oraal quinolone toedienen om ontwikkeling van SBP te 

voorkomen. Bij patiënten met matige leverziekte, een eiwitconcentratie in het ascitesvocht 

lager dan 15g/L en zonder voorgeschiedenis van SBP is de efficiëntie van quinolones in 

voorkomen van SBP of verbetering van de overleving niet duidelijk (11). 

2.7.2 Secundaire preventie 

Bij patiënten die een episode van SBP overleven is de cumulatieve herhaling na 1 jaar 

ongeveer 70%. De kans op overleving het eerste jaar na een episode van SBP is 30-50% en 

deze kans vermindert tot 25-30% in 2 jaar. Na het doormaken van een SBP moet een 

levertransplantatie overwogen worden. Het is onduidelijk of profylaxe zonder 
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onderbreking moet worden verdergezet tot levertransplantatie of dood bij alle patiënten met 

een voorgeschiedenis van SBP of de behandeling kan gestopt worden bij patiënten die een 

verbetering van leverziekte vertonen. Patiënten die een episode van SBP doormaakten 

hebben een hoog risico op ontwikkeling van een nieuwe SBP. Bij deze patiënten vermindert 

profylaxe met antibiotica het risico op een nieuwe episode. Norfloxacine (400mg/dag, 

oraal) is de eerste keus behandeling. Alternatief kunnen ciprofloxacine (750mg één keer 

per week, oraal) of co-trimoxazole (800mg sulfamethoxazole en 160 mg trimethoprim, 

oraal) gegeven worden, maar de evidentie hiervan is minder sterk dan voor norfloxacine 

(11). 

 

2.8 Complicaties 

Spontane bacteriële peritonitis wordt frequent gecompliceerd door andere ziektes die de 

mortaliteit verhogen. De meest voorkomende complicaties zijn hepatische encefalopathie, 

hyponatriëmie en hepatorenaal syndroom (7). Deze klinische complicaties kunnen ook de 

uiting zijn van een nieuw geheel dat acute-on-chronic liver failure (ACLF) genoemd wordt, 

een syndroom dat dikwijls gevolgd wordt door irreversibel multi-orgaan falen (7). 

Bacteriële infecties zijn grootste oorzaak van acute on chronic liver failure. SBP wordt ook 

vaak gecompliceerd door veranderingen in de stolling en door bloeding van 

slokdarmvarices (7).  

Hepatische encefalopathie en hyponatriëmie zijn geen directe doodsoorzaken, maar zijn 

sterke voorspellers van negatieve outcome bij cirrosepatiënten. In het geval van infecties 

wordt gesuggereerd dat hepatische encefalopathie veroorzaakt kan worden door de 

mediatoren van het systemisch inflammatoir reactief syndroom (SIRS), zoals NO en pro-

inflammatoire cellen die de cerebrale effecten van ammonium moduleren en de 

bloedperfusie in de hersenen verminderen. Daarom wordt gesteld dat, naast de 

gebruikelijke therapie met lactulose of lactilol en antibiotica (non-adsorbed), een snelle 

uitroeiing van de infectie kan leiden tot verminderde mediatoren van SIRS en een minder 

ernstige encefalopathie (7).  

Dilutiehyponatriëmie wordt veroorzaakt door een toestand van hypovolemie die kan 

worden gecorrigeerd door de diuretische medicatie te stoppen en het geven van intraveneus 

humaan albumine (7).  
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Hepatorenaal syndroom type 1 is de meest gevreesde complicatie van SBP. Het komt voor 

in ongeveer 30% van de gevallen, en in ongeveer 90% van deze gevallen stierf de patiënt 

binnen de 3 maand. De pathofysiologie van de ontwikkeling van hepatorenaal syndroom 

bij patiënten met SBP berust op de toegenomen vrijlating van cytokines en de activatie van 

vasodilaterende stoffen, zoals endotheliaal NO. Dit kan leiden tot een verdere reductie van 

perifere weerstanden met een verlaging van de bloeddruk en van de perifere perfusie van 

de organen zoals de nieren (7).  

Dysfunctie van de verdedigingsmechanismen tegen bacteriële en schimmelinfecties maken 

de patiënten met levercirrose gevoeliger om een sepsis te ontwikkelen (4). 

 

Figuur 3: klinische tekens van portale hypertensie (Johns Hopkins Gastroenterology & Hepatology) 
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3. Methodologie 

Als eerste werd een literatuurstudie uitgevoerd. Een algemene voorkennis van het 

onderwerp werd bekomen met behulp van de website uptodate.com en met artikels die 

gezocht werden op Pubmed. Artikels gebruikt voor het schrijven van de inleiding 

werden eveneens gezocht met behulp van Pubmed. De volgende zoektermen werden 

gebruikt: ‘spontaneous bacterial peritonitis’, ‘cirrosis’, ‘resistance’, ‘antibiotic 

resistance’ en ‘profylaxis’. Deze zoektermen werden in verschillende combinaties 

ingegeven. Daarna werden de zoekresultaten beperkt door naar recente publicatiedata 

te zoeken. Via de titels en abstracts werd een selectie gemaakt tot uiteindelijk de 

gebruikte artikels overbleven. 

Vervolgens werden de data voor de studie verzameld. Er werd een monocentrische 

retrospectieve studie opgestart op de dienst gastro-enterologie in het universitair 

ziekenhuis van Gent. Om de evolutie van bacteriële resistentie bij spontane bacteriële 

peritonitis te onderzoeken werden gegevens verzameld uit de elektronische 

patiëntendossiers. Dankzij de MKG-registratie werden twee lijsten verkregen. De 

meest recente bestaat uit 133 patiënten die tussen 2009 en 2013 een SBP doormaakten. 

Hier was ‘SBP’ de term waarnaar gezocht kon worden in het MKG-bestand. Een 

volgende lijst bestond uit patiënten die een peritonitis ondergingen tussen 2005 en 2009. 

In deze lijst bevonden zich 241 patiënten. Er kon niet gezocht worden naar ‘SBP’, 

aangezien dit nog geen aparte term was. Deze 241 patiënten werden dus gevonden met 

de term ‘peritonitis’. Elke patiënt werd individueel bekeken. De patiënten met een SBP 

werden uit deze lijst gefilterd met behulp van onderstaande criteria.  

Het criterium voor het vaststellen van de SBP was het voorkomen van meer dan 250 

polymorfonucleairen (PMN) per milliliter. Voor elke patiënt werd in het EPD gekeken 

naar het verloopblad gastro-enterologie en werd gezocht naar een SBP. Vervolgens 

werd in de laboresultaten gezocht naar de hoeveelheid PMN in het ascitesvocht om met 

zekerheid de SBP te kunnen opnemen in de studie. Uiteindelijk werd op deze manier 

een patiëntenbestand bekomen met 114 patiënten. 

Van deze 114 patiënten werden volgende gegevens genoteerd: leeftijd, geslacht, 

comorbiditeiten, jaartal van SBP, oorzaak van de onderliggende leveraandoening, het 

voorkomen van hepatocellulair carcinoom, het aantal dagen dat de patiënt 

gehospitaliseerd werd, eventuele opname op intensieve zorgen en de duur van deze 



26 
 

opname, of de patiënt overleed tijdens de hospitalisatie, bepaalde bloedwaarden 

(hemoglobine, aantal witte bloedcellen, thrombocyten, natrium, kalium, INR, totaal, 

direct en indirect bilirubine, creatinine, AST, ALT, gamma-GT, alkalisch fosfatase, 

CRP en albumine), waarden vanuit het ascitesvocht (witte bloedcellen, percentage van 

polymorfonucleaire cellen, erythrocyten, glucose, totaal eiwit en lactaat 

dehydrogenase), de antibioticatherapie die gegeven werd ter behandeling van de SBP, 

de profylaxie die gegeven werd voor of na de episode en andere medicatie. Uit de 

hoeveelheid witte bloedcellen in het ascitesvocht en het percentage van 

polymorfonucleaire cellen werd het aantal polymorfonucleaire cellen per milliliter 

berekend. 

Er werd gezocht naar een positieve kweek van het ascitesvocht. Wanneer een positieve 

kweek aanwezig was, werd gezocht naar resistentie in het antibiogram. De 

hemoculturen en de bijhorende antibiogrammen werden genoteerd. Er werd 

opgeschreven of de kiemen, aanwezig in het ascitesvocht en de hemocultuur, van 

dezelfde soort waren. 

De MELD-score werd berekend met behulp van de website www.mdcalc.com. De 

formule die hier gebruikt wordt is: MELD Score = MELD(i) + 1.32*(137-Na) - 

[0.033*MELD(i)*(137-Na)], met MELD(i) = (0.957* ln(Serum Cr) + 0.378 * ln(Serum 

Bilirubine) + 1.120 * ln(INR) + 0.643 ) * 10. 

Op deze resultaten werden met behulp van het statistisch programma SPSS volgende 

testen uitgevoerd: voor de categorische, ongepaarde variabelen een chi-kwadraattest, 

voor de ongepaarde continue variabelen eerst een Q-Q plot om na te gaan of de waarden 

parametrisch verdeeld zijn. Geen enkele van de waarden die getest werden, waren 

parametrisch verdeeld. Daarom werd vervolgens een Mann-Whitney U test uitgevoerd 

op deze variabelen. Om een correlatie na te gaan tussen MELD-score en ligduur in het 

ziekenhuis werd een Spearman correlatiecoëfficiënt berekend. 

Van de aanwezige kiemen en resistentiepatronen werden tabellen en grafieken gemaakt 

en de evolutie in resistentie werd berekend. Deze bevindingen zijn terug te vinden in 

het onderdeel ‘resultaten’. 

Er werd een aanvraag ingediend voor deze studie bij het ethisch comité. De 

goedkeuring hiervan is te vinden in bijlage. 
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Er werden brieven gestuurd naar de 114 patiënten (of familie van deze patiënten bij 

overlijden) met daarin een korte samenvatting van het onderzoek en de vraag of ze 

akkoord zijn met het gebruik van hun gegevens. Indien de patiënt hiermee niet akkoord 

ging, werd gevraagd de brief terug te sturen. Er werd geen enkele teruggezonden brief 

ontvangen. 
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4. Resultaten 

4.1 Beschrijving populatie 

De populatie bestaat voor 64% uit mannen (73 patiënten) en 36% uit vrouwen (41 

patiënten). De gemiddelde leeftijd van de patiënten op het moment van de SBP is 58,32 

jaar met een mediaan van 59,5 en een minimum en maximum van respectievelijk 32 en 80 

jaar. De leeftijd is niet normaal verdeeld. 

 

4.2 Oorzaken levercirrose 

De voornaamste oorzaak van de levercirrose, welke aan de oorsprong ligt van de SBP, is 

het overmatig gebruik van alcohol. Men spreekt van alcoholische levercirrose (zie figuur 

4). Alcoholische levercirrose is verantwoordelijk voor 54,4% (n=62) van alle gevallen van 

cirrose bij SBP. Andere oorzaken zijn hepatitis B, C en hepatitis op auto-immune basis, 

NASH en gemengde NASH-ASH. Onder de categorie ‘varia’ vallen volgende oorzaken: 

(gedecompenseerde) cryptogene cirrose, gedecompenseerde cirrose op auto-immuunbasis 

en cirrose secundair aan een Scopinaro-ingreep. 

Figuur 4: oorzaken van levercirrose 
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4.3 Eigenschappen van de gevonden bacteriën 

Bij 60 patiënten (52,6%) worden één of meerdere bacteriën gevonden in het ascitesvocht. 

Bij 20 patiënten is er een gram-positieve bacterie aanwezig, bij 43 patiënten een gram-

negatieve bacterie. Dit is respectievelijk 33,3 en 71,7% van deze 60 patiënten. Bij 78,3% 

van de patiënten werd een anaerobe bacterie gevonden, bij 25,0% waren deze aeroob. Bij 

31,7% van de patiënten wordt een coc en bij 75,0% een staaf gevonden. In 53 patiënten 

wordt geen enkel pathogeen gevonden na de kweek van het ascitesvocht, bij één patiënt 

wordt enkel candida albicans gekweekt. 

 

4.4 Soorten bacteriën 

Figuur 5 toont een grafiek met de aantallen van de gevonden bacteriën. Bij 31 patiënten 

wordt een E. colibacterie teruggevonden. Dit is 27,2% van de totale populatie. De volgende 

meest voorkomende bacteriën zijn de streptococcus (6,1%) en K. pneumoniae (5,3%).  

 

Figuur 5: aantal bacteriën gevonden in ascites 

 

4.5 Resistentiepatronen 

Bij 36,8% van de populatie wordt een kiem gevonden die resistent is aan een bepaald 

antibioticum. Wanneer er enkel gekeken wordt naar de kiemen waarbij een antibiogram 

gebeurd is, wordt in 72,4% van de gevallen een kiem gevonden die resistent is aan een 

bepaald antibioticum. Zoals eerder vermeld, wordt in 53 patiënten geen bacterie gevonden. 
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Daarbovenop wordt er bij 3 patiënten met positieve kweek geen antibiogram verricht. Men 

ziet voornamelijk resistentie tegen ampicilline, quinolones en co-trimoxazol (zie figuur 6). 

In 16 van de 114 patiënten (14%) wordt een kiem gevonden die gevoelig is voor elk getest 

antibioticum. 

 

4.6 MELD-score onderzoekspopulatie 

De MELD-score wordt berekend bij 100 patiënten. Bij de overige patiënten zijn er niet 

genoeg gegevens om de MELD-score te berekenen. De MELD-score is niet normaal 

verdeeld. De gemiddelde MELD-score berekend in de populatie is 22,38 met een mediaan 

van 21 (figuur 7). De minimum en maximum MELD-score zijn respectievelijk 7 en 58 

(hoewel de bovengrens van de MELD-score meestal 40 is, werden in deze cohorte 3 

patiënten gevonden met een berekende MELD-score groter dan 40). 

Figuur 6: aantal resistente kiemen tegen verschillende antibiotica 
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Figuur 7: verdeling MELD-scores 

 

4.7 Hospitalisatieduur  

De duur van hospitalisatie wordt genoteerd voor 111 patiënten. Bij 3 patiënten ontbraken 

hieromtrent de gegevens. De ligduur is gemiddeld 17,63 dagen (SD=15,837, mediaan 13 

dagen, minimum en maximum 1 en 78 dagen). 61 patiënten (53,5%) werden opgenomen 

op de afdeling intensieve zorgen. De gemiddelde duur van opname op intensieve zorgen is 

8,26 dagen (niet normaal verdeeld, mediaan 5 dagen, minimum en maximum 1 en 56 

dagen). Uiteindelijk stierven 16 patiënten (14%) tijdens hospitalisatie. 

 

4.8 Vergelijking patiëntengroepen 

Om de evolutie in resistentie na te gaan, wordt de patiëntengroep in twee groepen 

ingedeeld. Groep 1 bestaat uit patiënten die een SBP doormaakten tussen 2005 en 2009, 

groep 2 bestaat uit patiënten met een doorgemaakte episode van SBP tussen 2010 en 2013. 

In groep 1 bevinden zich 49 patiënten, in groep 2 65 patiënten. De opzet is om na te gaan 

of er een stijging optreedt in het aantal resistente kiemen verantwoordelijk voor SBP. 

In figuur 8 zien we enkele gegevens omtrent de patiëntengroepen. 
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 Groep 1 (2005-2009) Groep 2 (2010-2013)  

Leeftijd (gemiddeld) 58 59 p = 0,63 

Geslacht M: 65% 

V: 35% 

M: 63% 

V: 37% 

p = 0,85 

% alcoholische cirrose 53 55 p = 0,81 

MELD-score 

(gemiddeld) 

23 22 p = 0,54 

Figuur 8: karakteristieken onderzoekspopulatie 

 

Vooraleer de groepen met elkaar vergeleken mogen worden, moet onderzocht worden of 

de groepen voldoende gelijkaardig zijn qua demografische factoren. Daarnaast worden ook 

enkele andere factoren vergeleken. De groepen worden getest op significante verschillen 

op vlak van leeftijd, geslacht, oorzaak van de levercirrose, type bacterie en de gegeven 

antibioticatherapie. Geen van deze factoren verschillen significant tussen de twee groepen 

(leeftijd: p=0,63, geslacht: p=0,846, oorzaak levercirrose: p=0,235, type bacterie: p=0,589, 

antibioticatherapie: p=0,523). Er mag besloten worden dat de twee groepen op vlak van de 

bovengenoemde factoren vergelijkbaar zijn. 

 

1) Leeftijd beide groepen 

De gemiddelde leeftijd in groep 1 is 57,82 jaar (niet normaal verdeeld, mediaan 58 jaar, 

minimum en maximum 32 jaar en 77 jaar). In groep 2 is dit 58,71 jaar (niet normaal 

verdeeld, mediaan 61 jaar, minimum en maximum 41 jaar en 80 jaar). 

 

2) Geslacht beide groepen 

In de eerste groep zitten 41 mannen en 24 vrouwen (63,1% en 36,9%). In de tweede groep 

bevinden zich 32 mannen en 17 vrouwen (65,3% en 34,7%). 
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3) Oorzaak cirrose beide groepen 

In beide groepen is het overmatige gebruik van alcohol de meest frequente oorzaak van 

levercirrose. Dit geldt in groep 1 in 53,1% (26 patiënten) van de gevallen, in groep 2 is dit 

in 55,4% (36 patiënten) van de gevallen. 

 

4) MELD-score beide groepen 

Er is bijna geen verschil in MELD-score tussen beide groepen: in de eerste groep is de 

MELD-score 23 en in de tweede groep 22 (p=0,542). 

 

4.9 Verschil in resistentie tussen beide groepen 

Vervolgens wordt op zoek gegaan naar een verschil in resistentie. Er wordt gekeken naar 

de aanwezigheid van kiemen in het ascitesvocht die resistent zijn aan een antibioticum. 

Vervolgens worden de twee groepen vergeleken met elkaar. Er wordt een significant 

verschil gevonden tussen deze twee groepen (p=0,001). In de eerste groep zijn 15 van de 

23 (65,2%) patiënten resistent aan een bepaald antibioticum. In groep 2 is dit 27 van de 35 

patiënten (77,1%) (figuur 9). 

 

Figuur 9: aantal resistente kiemen gevonden in antibiogram in 2005-2009 en 2010-2013 
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4.9.1 Verschil in soorten bacteriën 

In figuur 10 zien we de gevonden bacteriën in beide groepen. In groep 1 wordt een bacterie 

gevonden bij 23 van de 49 patiënten. E. coli wordt aangetroffen bij 10 (43,48%) van de 

patiënten. De volgende meest voorkomende pathogenen zijn K. pneumoniae (3 patiënten, 

13,04%), streptococcus species (2 patiënten, 8,7%) en CNS (2 patiënten, 8,7%).  In de 

tweede groep wordt een bacterie gevonden bij 37 van de 65 patiënten. Ook hier wordt E. 

coli het vaakst teruggevonden in het ascitesvocht (21 patiënten, 56,76%). Daarna komen 

K. pneumoniae (3 patiënten, 8,11%), S. viridans (2 patiënten, 5,41%) en S. aureus (2 

patiënten, 5,41%) het vaakst voor. Een chi-kwadraattest toont geen significant verschil in 

voorkomen van bacteriën tussen de 2 groepen (p=0,589). 

In deze cohorte vindt men geen toename van het aantal infecties veroorzaakt door gram-

positieve bacteriën. In de eerste groep vond men bij 9 patiënten een gram-positieve kiem 

in het ascitesvocht, in de tweede groep was dit bij 11 patiënten (p=0,575). 

4.9.2 Resistentie aan antibiotica 

In figuur 9 zagen we een toenemende resistentie in de tweede groep wanneer we deze 

vergelijken met de eerste groep. Deze stijging in resistentie kan ook aangetoond worden bij 

de aparte ziekteverwekkers. E. coli, dat in 27,2% van de gevallen de oorzakelijke kiem is 

van de SBP, is in de eerste groep bij 55,6% van de patiënten resistent aan een bepaald 

Figuur 10: aantal bacteriën per soort in beide groepen 
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antibioticum. In de tweede groep is dit bij 68,4% van de patiënten het geval. Er wordt een 

significante stijging opgemerkt tussen beide groepen (p=0,039). 

In figuur 11 wordt weergegeven aan welke antibiotica de kiemen resistent zijn in de eerste 

groep. Bij bijna 48% van de patiënten bij wie een kiem gevonden wordt, is deze kiem 

resistent aan ampicilline. 

In figuur 12 wordt de resistentie aan de verschillende antibiotica weergegeven voor de 

tweede groep. Hier is iets meer dan 51% van de kiemen resistent aan ampicilline. We zien 

hier ook kiemen die resistent zijn aan amoxicilline-clavulaanzuur. Dit is momenteel de 

empirische eerstelijnstherapie voor community-acquired SBP in het UZ Gent.  

Significant meer bacteriën zijn resistent aan amoxicilline-clavulaanzuur dan aan 

ceftriaxone (een derde generatie cefalosporine) (5,3 versus 2,6%; p=0,012). Wanneer we 

de tweede groep vergelijken met de eerste groep zien we significant meer resistentie aan 

amoxicilline-clavulaanzuur (17% versus 0%; p=0,036). We zien in deze cohorte geen 

toename aan quinolone resistentie (21,8% versus 25,8% in groep 1 versus groep 2; 

p=0,729). 

 

Figuur 11: aantal bacteriën resistent per antibioticum in groep 1 
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Figuur 12: aantal bacteriën resistent per antibioticum in groep 2 

 

4.10 Verband resistentie en MELD-score 

Men kan zich de vraag stellen of een hoger aantal resistente kiemen ook leidt tot een 

ernstiger ziekteverloop en een verhoogde mortaliteit tijdens hospitalisatie. Als merker voor 

de ernst van het chronisch leverlijden wordt de MELD-score gebruikt. Hoe hoger de score, 

hoe ernstiger de ziekte van de patiënt.  

Er wordt geen significant verschil waargenomen wanneer de verdeling van de MELD-score 

wordt vergeleken bij de patiënten met resistente kiemen en zonder resistente kiemen 

(p=0,618). Men kan besluiten dat resistentie niet samengaat met een hogere MELD-score 

en dus ernstigere ziekte. 

 

4.11 Verband MELD-score en opname intensieve zorgen 

Dit wordt bevestigd door middel van een vergelijkende test tussen de MELD-score en de 

opname op intensieve zorgen. Er wordt bewezen dat hoe ernstiger de ziekte (hogere 

MELD-score) hoe hoger het aantal opnames op intensieve zorgen. Een significant resultaat 

wordt bekomen (p<0,001), waardoor er wordt besloten dat de opname op intensieve zorgen 

samengaat met de ernst van het chronisch leverlijden. 

 

 



38 
 

4.12 Verband resistentie en frequentie opnames intensieve zorgen 

Er wordt nagegaan of het voorkomen van resistente kiemen in het ascitesvocht samengaat 

met de frequentie van de opnames op intensieve zorgen. Een significant resultaat wordt 

gevonden (p=0,015). Er worden dus meer patiënten opgenomen op intensieve zorgen met 

resistente kiemen dan zonder (29 vs 5 patiënten). Bij de aanwezigheid van resistente 

kiemen wordt geen langere ligduur in het ziekenhuis waargenomen (p=0,28). 

 

4.13 Verband MELD-score en aantal PMN 

De correlatie tussen MELD-score en aantal PMN in het ascitesvocht wordt onderzocht. De 

nulhypothese wordt als volgt geformuleerd: hoe ernstiger de ziekte is, hoe meer PMN in 

het ascitesvocht voorkomen. Er wordt geen significante correlatie waargenomen (p=0,337). 

Het aantal PMN gaat dus niet samen met de ernst van de ziekte. 

 

4.14 Verband resistentie aan bepaalde antibiotica en oorzaken van levercirrose 

Er wordt nagegaan of resistentie aan kiemen tegen bepaalde antibiotica vaker voorkomt bij 

bepaalde oorzaken van levercirrose. Men merkt een significant resultaat op voor 

alcoholische levercirrose (p=0,02). Er wordt een resistente kiem gevonden in 45,2% van de 

gevallen (ten opzichte van 25,5% in de volledige populatie). 

 

4.15 Verschil in frequentie overlijden tijdens hospitalisatie 

Daarnaast wordt ook de frequentie van overlijden tijdens hospitalisatie onderzocht en 

vergeleken tussen de 2 groepen. In groep 1 overlijden 14 van de 49 patiënten tijdens de 

ziekenhuisopname. Dit komt overeen met een sterftecijfer van 28,6%. In de tweede groep 

overlijden 2 van de 65 patiënten, wat overeenkomst met een mortaliteit van 3%. Er wordt 

een sterk significante daling van het aantal overlijdens tijdens de hospitalisatie 

waargenomen (p<0,001) (figuur 13).  
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Figuur 13: overlijden tijdens hospitalisatie: vergelijking groepen 

 

Wanneer we beide groepen met elkaar vergelijken, zien we dat in de eerste groep meer 

patiënten sterven naarmate de opname in het ziekenhuis langer is vergeleken met de tweede 

groep (p<0,001) (figuur 14). 
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Figuur 14: overleving afhankelijk van de ligduur in beide groepen 

 

We zien dat sterk significant (p=0,003) meer patiënten sterven in groep 1. Wanneer iemand 

in het ziekenhuis belandt met een SBP voor 2010, heeft deze persoon 10 keer meer kans 

om te overlijden in het ziekenhuis dan wanneer deze patiënt dit meemaakt na 2010. 

 

Wanneer de hazard ratio wordt berekend voor het aantal overlijdens kan men waarnemen 

dat naarmate de opnameduur langer is, er geen significant verschil is tussen de patiënten 

waarbij wel of geen resistente kiemen gevonden wordt (p=0,233).  
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5. Discussie 

5.1 Evolutie van antibioticaresistentie 

We vonden in deze studie een duidelijke toename van het aantal resistente kiemen overheen 

de jaren. Er werd voornamelijk resistentie tegen ampicilline teruggevonden. Ook de 

quinolone resistentie is hoog in deze cohorte. Recente studies tonen aan dat 30% van de 

gram-negatieve bacteriën verantwoordelijk voor SBP quinolone-resistent zijn (6). 

Langdurige profylaxe met antibiotica leidt tot gram-negatieve bacteriën resistent aan 

quinolones en zelfs aan trimethoprim-sulfamethoxazole (17). Dit toont aan dat het 

belangrijk is de profylaxe voor te behouden voor de patiënten met het grootste risico op het 

ontwikkelen van een SBP. 

De eerstelijnsbehandeling van community-acquired SBP is in het UZ van Gent reeds 

meerdere jaren amoxicilline-clavulaanzuur. We zien echter een toename in resistentie aan 

dit antibioticum (0% naar 17%). 

 

5.2 Mortaliteit stijgt niet met toename van resistentie  

Zoals aangegeven in de resultaten gaat de aanwezigheid van resistente kiemen niet gepaard 

met hogere MELD-score, langere ziekenhuisopname of toename van overlijdens naarmate 

de opnameduur langer is. De vraagt stelt zich dus of het van belang is voor de patiënt of er 

al dan niet een resistente kiem wordt aangetroffen in het ascitesvocht. Het enige significante 

verschil dat gevonden werd, is de hogere frequentie van opnames op intensieve zorgen bij 

het voorkomen van resistente kiemen. Uiteraard is het voorkomen van resistentie ook van 

belang voor de guidelines (zie verder). 

Er werd een sterk significante daling van het aantal overlijdens waargenomen in de tweede 

groep ten opzichte van de eerste.  Tussen 2007 en 2009 overleed het grootste aantal 

patiënten. Twee patiënten overleden in 2010 aan de typische gevolgen van SBP (sepsis en 

leverdecompensatie). Ook opmerkelijk is dat een patiënt in het ziekenhuis met een SBP 

voor 2010 10 keer meer kans heeft om te overlijden dan na 2010. De significante 

verbetering in overleving komt mogelijks door de bijkomende behandeling met albumine, 

naast de antibioticatherapie, zoals voorgesteld in de EASL guidelines voor de behandeling 

van spontane bacteriële peritonitis. Hierin staat dat ondanks correcte infectieresolutie toch 
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20% van de patiënten overlijdt ten gevolge van ernstige leverinsufficiëntie, hepatische 

encefalopathie en type 1 hepatorenaal syndroom. Albumine verbetert de circulatoire functie 

en helpt daardoor een nefaste afloop te voorkomen (11). 

 

5.3 Evolutie in bacteriën  

Aerobe gram-negatieve bacteriën zoals E. coli waren in deze cohorte de meest 

voorkomende verwekkers van SBP. Dit is conform de literatuur waar dit ook wordt 

beschreven. In recente publicaties beschrijft men echter een toename van het aantal gram-

positieve bacteriën (zoals staphyloccocus, enterococcus) en multiresistente bacteriën 

verantwoordelijk voor SBP. Er wordt gesuggereerd dat tegenwoordig 30% van de 

nosocomiale infecties veroorzaakt worden door multiresistente bacteriën. Er is een toename 

van infecties veroorzaakt door gram-positieve bacteriën bij patiënten die langdurige 

profylaxe met antibiotica kregen (18). In deze studie werd geen toename van infecties 

veroorzaakt door gram-positieve kiemen waargenomen, maar het percentage van dit type 

infecties is wel hoog met 33,3%. 

In de eerste groep werd één patiënt opgemerkt met methicilline resistente staphylococcus 

aureus (MRSA). In de literatuur wordt gesproken over een toename van infecties met 

MRSA (6). Hoewel dit in dit centrum nog geen probleem vormt is het toch iets waarvoor 

men waakzaam moet zijn. Infecties met dit type bacterie kunnen veroorzaakt worden door 

het frequent gebruik van quinolones ter profylaxe alsook door het toenemend gebruik van 

invasieve procedures voor de behandeling van complicaties van cirrose (6). Methicilline is 

een beta-lactamase resistent penicilline. Wanneer een bacterie resistent is aan oxacilline of 

methicilline, is hij resistent tegen alle beta-lactamase resistente antibiotica, dus ook aan 

cefalosporines (uitgezonderd ceftaroline, een 5e generatie cefalosporine) (19). De opkomst 

van resistente bacteriën zoals MRSA is van belang gezien de voorgestelde 

eerstelijnstherapie (3e generatie cefalosporine, zie later). 

In de tweede groep zagen we één patiënt met een infectie veroorzaakt door een extended 

spectrum beta lactamase (ESBL) producerende bacterie. Ook hier wordt in de literatuur 

gesproken van een toename van het aantal infecties veroorzaakt door dit soort bacterie 

(voornamelijk bij nosocomiale infecties) (6). Gezien het risico dat een infectie met een 

ESBL producerende bacterie met zich meebrengt, dient men hier ook waakzaam te zijn 

voor een evolutie. De productie van ESBL is geassocieerd met resistentie aan vele 
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antibiotica zoals 3e generatie cefalosporines en monobactams. Vaak zijn ESBL 

producerende bacteriën dragers van genen die ook zorgen voor resistentie aan andere 

antibiotica zoals quinolones en tetracyclines (6). 

 

5.4 Impact van deze studie 

In vele landen worden 3e generatie cefalosporines gebruikt als standaardtherapie voor SBP. 

In het UZ Gent is de standaardtherapie Augmentin, wat een aminopenicilline is. 

Cefalosporines van de derde generatie werden ontwikkeld als beta-lactams die niet gevoelig 

zijn aan afbraak door beta-lactamasen. Binnen enkele jaren begonnen bacteriën echter 

gemuteerde versies van deze beta-lactamasen te produceren, wat hen resistent maakte tegen 

derde generatie cefalosporines en aan aztreonam, een monobactam (20). Verschillende 

studies wijzen op een toename van het aantal SBP’s met kiemen resistent aan 3e generatie 

cefalosporines (4,21). Uit onze studie daarentegen is gebleken dat significant minder 

patiënten die in het UZ Gent behandeld werden voor SBP kiemen vertoonden die resistent 

zijn aan 3e generatie cefalosporines dan aan amoxicilline-cavulaanzuur, waardoor wij een 

switch in standaardbehandeling voorstellen naar een 3e generatie cefalosporine. 

Derde generatie cefalosporines zijn actief tegen enterobacteriën en non-enterococcale 

streptococci. Bij multiresistente bacteriën is de behandeling met cefalosporines van de 3e 

generatie vaak niet doeltreffend. De volgende stap in de behandeling zijn dan de 

carbapenems, geassocieerd met een glycopeptide, of piperacilline-tazobactam (5). 

Carbapenems zijn breedspectrum antibiotica met activiteit tegen de meeste gram-positieve 

(met uitzondering van methicilline-resistente stafylokokken) en gram-negatieve kiemen die 

op basis van extended-spectrum beta-lactamasen resistent zijn tegen penicillines en 

cefalosporines (22). Het antibacteriële spectrum van piperacilline-tazobactam omvat 

talrijke gram-negatieve kiemen en de meeste anaeroben, evenals streptokokken en 

enterokokken. Toevoeging van tazobactam (als beta-lactamase-inhibitor) maakt het 

antibioticum resistent tegen tal van beta-lactamasen (23). 

Norfloxacine wordt aanbevolen als primaire en secundaire profylaxe in patiënten met 

gevorderde levercirrose aangezien deze de prevalentie van SBP reduceert en de overleving 

verlengt (11). Langdurig gebruik van norfloxacine creëert echter quinolone-resistente 

bacteriën en verhoogt de frequentie van infecties met gram-positieve cocci (6). In deze 

studie kregen amper 4 patiënten profylaxe voor ze deze episode van SBP doormaakten. Er 
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werd geen significante stijging in quinolone-resistentie gevonden wanneer we de periode 

tussen 2005 en 2009 vergeleken met de periode tussen 2010 en 2013, maar de resistentie 

tegen quinolones was in deze cohorte wel frequent voorkomend. 

 

5.5 Beperkingen 

SBP wordt onderverdeeld in 2 groepen op basis van oorzaak. Men onderscheidt de 

community-acquired SBP en de nosocomiale SBP.  De zwakte van deze studie is dat dit 

onderscheid hier niet gemaakt is. Deze onderverdeling is onder andere van belang in de 

keuze van antibioticatherapie.  De meest voorkomende bacteriën in community-acquired 

SBP zijn de gram-negatieve enterobacteriae, wat ook in deze studie waargenomen werd. 

Gram-positieve cocci komen daarentegen meer voor bij nosocomiale infecties. 
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6. Conclusie 

Er werd een toename aan resistente kiemen gevonden in het ascitesvocht van patiënten die 

in het Universitair Ziekenhuis van Gent opgenomen werden met een spontane bacteriële 

peritonitis wanneer we de periode tussen 2010 en 2013 vergelijken met de periode tussen 

2005 en 2009. Gezien er een toename in resistentie is tegen amoxicilline-clavulaanzuur, de 

huidige empirische therapie in dit centrum, wordt een verandering van eerstelijnstherapie 

naar een cefalosporine van de derde generatie voorgesteld. 
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7. Output 

Abstract aanvaard voor presentatie op de Belgian Week of Gastroenterology. 
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