
mycofenolaat mofetil (MMF). Dit remt het enzym
inosine monofosfatase dehydrogenase en daarmee
de proliferatie van geactiveerde T- en B-cellen. Orale
toediening van MMF aan kinderen met ernstig
eczeem dat geen verbetering toont op gangbare
therapie in een dosering van 30-50 mg/kg/dag of
1200 mg/m2/dag wordt goed verdragen, is veilig en
werkzaam. Meer onderzoek is echter nodig om deze
toepassing nader te onderbouwen.

Twee monoclonale antistoffen zijn momenteel in
klinische ontwikkeling:
– etalizumab; een antistof tegen CD11a waardoor

remming van de activering en migratie van T-cellen
optreedt; en

– omalizumab; een antistof gericht tegen IgE die
ertoe leidt dat circulerende concentraties van IgE
lager worden.

Naast de genoemde systemische behandelingen van
atopisch eczeem past men ook systemisch toe:
– antimicrobiële middelen ter voorkoming van

infecties van S. aureus;
– antihistaminica ter behandeling van overmatige

jeuk;
– leukotrieenantagonisten: deze zijn echter niet

werkzaam gebleken.

Bij gebruik van antibiotica dient men de behandeling
in tijdsduur te beperken om vorming van resistentie
te voorkomen. Clindamycine of oraal fusidinezuur
(bij overgevoeligheid voor penicilline) zijn gangbare
behandelingen. Behandeling met antihistaminica is
niet zinvol als behandeling met topische of syste-
mische corticosteroïden of ciclosporine wordt aan-
gevangen, aangezien deze ook de jeuk verminderen.

Op dit ogenblik is er overtuigend bewijs dat ciclo-
sporine gunstig werkt bij kinderen met ernstige vor-
men van atopisch eczeem die resistent zijn tegen
gangbare behandelingen. Ook orale corticosteroïden
zijn werkzaam, maar na verlaging van de dosering of
staken treden vaak recidieven op. Van de andere
besproken orale middelen moet de werkzaamheid
nog beter worden onderbouwd; MMF lijkt echt veel-
belovend.

Belangenverstrengeling:
a) geen,
b) dit onderzoek was niet gefinancierd door de farma-

ceutische industrie.

Dr. P.L.B. Bruijnzeel, Utrecht

� 1. Ricci G, Dondi A, Patrizi A, Masi M. Systemic therapy of ato-
pic dermatitis in children. Drugs 2009;69:297-306.

� Ciclosporine is in Nederland op de markt als Neoral® en
Sandimmune®

� Azathioprine is in Nederland op de markt als zodanig en als
Imuran®

� Interferon-gamma is in Nederland op de markt als Immukine®
� Infliximab is in Nederland op de markt als Remicade®
� Mycofenolaat mofetil is in Nederland op de markt als

Cellcept®
� Clindamycine is in Nederland op de markt als zodanig
� Fusidinezuur is in Nederland op de markt als Fucidin®

Naftidrofuryl bij
claudicatio intermittens:
een meta-analyse
In de Westerse wereld lijdt 12% van de volwassen
bevolking aan occlusie van perifere vaten, soms symp-
tomatisch. Claudicatio intermittens is een vorm van
symptomatische perifere arteriële occlusieve aan-
doeningen en komt voor bij ongeveer 25 % van de
patiënten met occlusie van perifere arteriën. Symp-
tomen zijn pijn aan de benen tijdens het lopen en
vermindering van kwaliteit van leven. Patiënten met
claudicatio intermittens lopen ook nog eens een ver-
hoogd risico op cardiovasculaire morbiditeit en
mortaliteit. De behandeling van claudicatio inter-
mittens is erop gericht om de atherosclerose af te
remmen, het cardiovasculaire en cerebrovasculaire
risico te verlagen, symptomen te bestrijden en de
kwaliteit van leven te verbeteren. Geneesmiddelen
die worden ingezet bij claudicatio intermittens zijn
o.a. statines die de loopafstand verhogen en het
cardiovasculaire risico verlagen. Naftidrofuryl is op-
genomen in o.a. Europese richtlijnen voor de behan-
deling van claudicatio intermittens. Het middel zou
vasodilatoire effecten, plaatjesremming en intracellu-
laire effecten hebben. In deze meta-analyse werd
onderzocht wat de effectiviteit van naftidrofuryl is.

Er werden 7 placebo gecontroleerde, gerandomi-
seerde onderzoeken geïncludeerd met in totaal 1266
patiënten. De dosis naftidrofuryl was 600 mg per dag
en de primaire uitkomstmaat de loopafstand.

De loopafstand bleek 1,37 maal verhoogd te zijn bij
gebruik van naftidrofuryl (95% BI 1,27-1,49; p<0,001).
Hierbij had 54,7% van de patiënten een respons op
naftidrofuryl vergeleken met 30,2% op placebo. Het
number needed tot treat was 4,48 (95% BI 3,62-5,58).
Er werden geen belangrijke bijwerkingen gemeld in
de onderzoeken, hoewel er wel gegevens uit case-
reports zijn gemeld van leverschade, kristalurie lei-
dend tot lithiasis en ritme- en geleidingsstoornissen
bij overdosering.

In een editorial wordt nog opgemerkt dat de
resultaten in perspectief gezien moeten worden. De
meeste onderzoeken die geïncludeerd zijn in deze
meta-analyse stammen uit de jaren 80 en 90. Toen
was het gebruik van statines en acetylsalicylzuur nog
niet zo wijdverbreid als nu. De vraag is of naftidro-
furyl bij gebruik van statines en acetylsalicylzuur nog
wel additionele effecten heeft.
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Belangenverstrengeling:sommige auteurs hadden
banden met de farmaceutische industrie

P.A.G de Klaver, ’s-Hertogenbosch 

� De Backer T, Vander Stichele R, Lehert P, et al. Naftidrofuryl for
intermittent claudication: meta-analysis based on individual
patient data. BMJ 2009; 338:b603.

� Karthikeyan G, Eikelboom J. Treatment of intermittent
claudication should improve both symptons and cardio-
vascular risk. BMJ 2009; 338: 671-72.

� Naftidrofuryl is in Nederland nog niet op de markt

Antibiotische
profylaxe bij kleine
dermatologische
ingrepen in de eerstelijn
Chlooramfenicolzalf wordt in Australië regelmatig
off-label gebruikt als profylaxe voor wondinfectie. Uit
een enquête onder plastisch chirurgen in Groot-
Brittannië is gebleken dat 66% van de plastisch
chirurgen chlooramfenicol oogzalf voorschrijft als
profylaxe bij ingrepen aan het nagelbed. Er is echter
maar één onderzoek bekend waarin chlooramfenicol
oogzalf in wonden gebruikt werd en dat was bij
heupvervanging. In dat onderzoek werd geen
statistisch significant resultaat gevonden.

Uit een eerder Australisch onderzoek naar wond-
infectie na kleine chirurgische ingrepen door huis-
artsen bleek dat wondinfectie bij 8,6% van de patiën-
ten optrad. Dit is ver boven de aanvaardbare grens
voor wondinfectie van 5% voor kleine ingrepen. Om
dit percentage mogelijk te kunnen verlagen werd in
een gerandomiseerd, placebogecontroleerd onder-
zoek nagegaan of eenmalig profylactisch gebruik
van chlooramfenicol oogzalf werkzaam is bij kleine
heelkundige ingrepen door huisartsen.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in slechts 3 huis-
artsenpraktijken; er waren 15 artsen bij betrokken.
Eén praktijk was gespecialiseerd in huidkanker. Alle
patiënten die een kleine huidexcisie op een wille-
keurige plaats van het lichaam moesten ondergaan
konden geïncludeerd worden. Patiënten die al
systemisch antibiotica kregen werden uitgesloten,
evenals patiënten met een familiegeschiedenis van
aplastische anemie (een klein maar ernstig risico bij
behandeling met chlooramfenicol). Er kon geen con-
sensus worden bereikt in de 3 huisartsenpraktijken
over het behandelprotocol, waardoor 2 praktijken
chloorhexidine gebruiken bij de ingrepen en één
praktijk fysiologisch zoutoplossing. Als placebo
werd een paraffine-achtige zalf gebruikt die uiter-
lijk op chlooramfenicolzalf lijkt, maar niet overeen-

komt met de basis van de gebruikte chlooram-
fenicolzalf.

In totaal kregen 488 patiënten chlooramfenicol
oogzalf en 484 patiënten placebo. Er werd een abso-
lute risicoreductie van 4,4% wondinfecties gevonden,
hetgeen overeenkwam met een relatieve risico-
vermindering van 40%. Hiermee werd de doelstelling
verlaging van wondinfecties tot < 5% niet gehaald,
omdat in de placebogroep maar liefst 11% van de
patiënten een wondinfectie opliep. Het verschil was
echter wel statistisch significant. De auteurs stippen
nog wel aan dat de richtlijnen in Australië en Groot-
Brittannië het plaatselijk gebruik van antibiotica
sterk ontraden wegens resistentieontwikkeling en
sensibilisatie.

In een redactioneel commentaar wordt erop gewe-
zen dat plaatselijke antibiotica veelvuldig gebruikt
worden in de praktijk op wonden zonder dat hiervoor
enig bewijs van werkzaamheid en veiligheid bestaat.
Uit een onderzoek uit 1996 bleek al dat profylactisch
plaatselijk gebruik van bacitracine niet leidde tot
een significante afname van infecties, maar wel tot
meer contactallergie in de actief behandelde groep.
Een juiste manier van handen wassen minimaal 2
minuten voorafgaand aan de ingreep is wel bewezen
werkzaam ter verlaging van het aantal bacteriën.
Verwijdering van contaminatie en zorgvuldig
schoonmaken van het gebied rond de incisie verlaagt
het aantal wondinfecties. Richtlijnen uit de Mayo
Clinic bevelen al geen antibioticaprofylaxe meer aan
bij schone dermatologische ingrepen, waarbij geen
mucosa of geïnfecteerde huid betrokken is. Ook NICE
en SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network)
ontraden het gebruik van antibiotica bij schone kleine
ingrepen. De consequenties van infecties bij schone
kleine chirurgische ingrepen zijn in het algemeen
beperkt. Goede voorbereiding van de ingreep en
aseptische technieken door hierin getrainde zorg-
verleners zijn dus voldoende!

Opmerking redactie. Dit onderzoek heeft nogal wat
beperkingen: er was geen uniforme wijze van huid-
reiniging voor de ingreep, de placebozalf had een
andere samenstelling dan de basis van de chlooram-
fenicolzalf en er was geen arm in het onderzoek zonder
toepassing van zalf.Waarschijnlijk is de beste conclusie
dat men bij de besproken ingrepen geen zalf moet
toepassen.

P.A.G. de Klaver, ’s Hertogenbosch

� Heal C, Buettner P, Cruickshank R, et al. Does single application
of topical chloramphenicol to high risk sutured wounds
reduce incidence of wound infection after minor surgery?
Prospective randomised placebo controlled double blind trial.
BMJ 2009;338:a2812. doi: 10.1136/bmj.a2812.

� Grey J, Healy B, Harding K, Antibiotic prophylaxis for minor
dermatological surgery in primary care is usually unnecessary
with good preoperative preparation. BMJ 2009;338:183-84.

F

M
F

M
 

2
0

0
9

 
N

R
. 

6

R REDACTIONEEL

F FARMACOTHERAPIE

F FARMACOLOGIE

B BIJWERKINGEN

D DIVERSEN

K KORTWEG

A AANBEVOLEN
OVERZICHT

96

MFM06-2009_DEF  24-07-2009  12:54  Pagina 96


