
Gek van de Streptococcen



Wat weten we van Streptococcen?

• Wat is de beste test om Streptoc.infecties
aan te tonen?

• Wat is het belangrijkste in de serologie om 
Streptococceninfecties vast te stellen?

• Wat zijn OCD, PANDAS, CHOREA, TIC ?
• Wat zijn  niet-pyogene complicaties van 

Streptococcen infecties?



Wat is dit?
Erysipelas, impetigo, cellulitis, 

ecthyma



Wat is dit?
Frambozen,aardbeien,gist,Pfeiffer 

tong



Indeling Streptococcen



Bouw van Streptococcen



Streptococcen infecties

• Pyogene infecties van keel en huid
– Complicaties van pyogene infecties

Niet-pyogene infecties
door toxinen

door moleculaire mimicry !!!



Streptococcen infecties



Tonsillitis



Erysipelas



Impetigo



Ernstige Impetigo



Cellulitis



Van Cellulitis naar Ecthyma



Fasciitis necroticans



Pyogene infecties Streptococ A
+COMPLICATIES



KLINISCH BEELD
• Faryngitis
• Scarlatina
• Sepsis, pneumonie…
• Impetigo
• Puerperale sepsis
• Cellulitis, necrotiserende

fasciitis, pyomyositis
• Erysipelas
• Akuut reuma
• Poststreptococcen

glomerulonefritis
• Erythema nodosum, EEM

DIAGNOSTIEK
• Kweek of sneltest (+serologie)
• Kweek (+serologie)
• Kweek
• Kweek
• Kweek
• Kweek

• Serologie
• Serologie
• Serologie

• Serologie



Niet-pyogene infecties

• Toxinen of antigenen als primaire oorzaak
• Moleculaire mimicry



Toxinen en Streptococcen



Streptococcen antigenen



Scarlatina



Scarlatina



De Aardbeientong



ToxicShock en toxinen



KLINISCH BEELD
• Faryngitis
• Scarlatina
• Sepsis, pneumonie…
• Impetigo
• Puerperale sepsis
• Cellulitis, necrotiserende

fasciitis, pyomyositis
• Erysipelas
• Akuut reuma
• Poststreptococcen

glomerulonefritis
• Erythema nodosum, EEM

DIAGNOSTIEK
• Kweek of sneltest (+serologie)
• Kweek (+serologie)
• Kweek
• Kweek
• Kweek
• Kweek

• Serologie
• Serologie
• Serologie

• Serologie



Streptococceninfecties

• Moleculaire mimicry



Acuut Rheuma



Erythema nodosum



Chorea van Sydenham



CHOREA





Neuropsychiatrische beelden
mogelijk na Streptococcen infecties
• Chorea als onderdeel van Ac.Rheuma
• Tics
• Obsessive Compulsive Disorder
• Tourette
• Pandas



Tics en dwangmatig handelen



PANDA



PANDAS



Pathogenese Pandas



Wat Houdt Pandas In ?



Komt Het Veel Voor ?



Dwangmatige afwijkingen

• 10% van de kinderen met ODC/Tourette/ Tics 
hebben Streptococceninfecties hieraan 
voorafgaand.

• 1-2% van alle schoolgaande kinderen heeft 
ODC en 25% een Tic

• PANDAS zou Streptoc.gerelateerde ziekte zijn 

• Dragerschap GAS 7-28%
• 1/3 kinderen met keelpijn heeft GAS waarvan de 

helft een immunologische reactie laat zien.



SEROLOGIE en psychiatrie

• Hoe moet je het verband bewijzen?
• Met serologie, maar is die zoals we het 

gebruiken wel goed genoeg?



Dwight R. Johnson et al
Clin. Inf. Dis. (2010) 50:481-490



Johnson fig 1a

GAS faryngitis
Significante stijging in AST en ADB
Titers blijven onder de cut-off
Blijvend hoge titers in beide testen



-GAS tonsillitis zonder reactie
- Geen dragerschap met blijvend hoge titers boven de cut-off

D.R.Johnson Clin Inf Dis 2010:50,481-90



• 54 sera met AST stijging: 
– 59% piekt onder de grenswaarde

• 51 sera met ADB titerstijging: 
– 61% piekt onder de grenswaarde

• (NB: het betrof hier niet alleen infecties 
maar ook acquisities)



Wat is een titerstijging ??

Streptococcen (en andere) serologie:



• Beperkt indicatiegebied
• 2 testen naast elkaar scoren beter 
• 2 sera nodig met een interval
• Cut off waarde is weinig informatief
• Cut off afhankelijk van regio, seizoen en 

leeftijd
• Ook titerstijging onder de cut off is 

relevant
• Titer kan (ook bij niet carriers) lang hoog 

blijven




