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I. ALGEMENE BEMERKINGEN

Voor de 3e evaluatie van het jaar 2003 (enquête 2003/3)
werd volgend materiaal verzonden op 06 oktober 2003.

1.1. Vier gelyofiliseerde monsters  voor identificatie.
Voor 1 monster werden de resultaten van de
gevoeligheidstesten gevraagd.

1.2. Twee fecessuspensies in formol voor parasitologisch
onderzoek.

1.3. Drie vloeibare plasmamonsters voor het opsporen van
antistoffen tegen HIV en HCV.

AANTAL DEELNEMERS

Het aantal evalueerbare antwoordbulletins bedroeg :
1. Voor identificatie en antibiogram : 216
2. Voor parasitologie : 202
3. Voor de serologie :

HIV : 204
HCV : 192

Wij danken Marc Lontie voor het ter beschikking stellen van
de foto’s in dit globaal rapport.



Pagina 2 op 60Globaal rapport
Microbiologie 2003/3

II. IDENTIFCATIES

2.1. Cultuur M/2494 Corynebacterium urealyticum

Hiermee worden we er aan herinnerd dat de
identificatiestrategieën in de medische microbiologie
vooral gericht zijn op het snel terugvinden van ‘primaire
pathogenen’, en dat identificatie veel minder vlot
verloopt voor allerlei andere soorten (non-fermenters,
viridans-streptoccen…). Zo ook voor de ‘coryneforme’
bacteriën.
De corynebacteriën behoren tot een uitgebreide groep
van genera en species die sterk op mekaar lijken: gram-
positieve aërobe staven, al dan niet met een
onregelmatige vorm: Corynebacteria, lactobacillen,
Listeria, Nocardia, atypische Mycobacteria, maar ook
aërotolerante Actinomyces, Propionibacterium en zelfs
Clostridium soorten, en een resem bacteriën die slechts
recent op naam zijn gebracht, met heel ‘exotische’
namen (zie ook ref 1).
Het vraagt een uitgebreide expertise om veel species
uit deze groep met artisanale technieken te herkennen:
men beperkt zich doorgaans tot identificatie van
virulente soorten (C. diphteriae, Listeria
monocytogenes,…) of ‘significante, diepe isolaten’
(reincultuur, grote aantallen, duidelijke kliniek) of
soorten die geassocieerd zijn met een specifieke
pathologie.



Pagina 3 op 60Globaal rapport
Microbiologie 2003/3

Corynebacteria die uit urine-kweken worden geïsoleerd
kunnen verder worden ‘uitgewerkt’ (ABgram,
identificatie), indien ze significant zijn (grote
aantallen, positief urine-sediment), omwille van
resistentie (Corynebacterium JK is vaak aan vele
klassieke antibiotica resistent) of omwille van een
specifiek pathogeen potentieel. De 2 laatstgenoemde
redenen zijn aanwezig bij  C. urealyticum. Deze soort
is een sterke urease-producer. Door de sterke
alkalinisatie ontstaan soms struviet-kristallen die
aanleiding kunnen geven tot bloederige urine en
‘encrusted cystitis’

Overigens kan men in zeldzame gevallen C. urealyticum
ook verantwoordelijk stellen voor gevallen van
wondinfectie, bacteriemie, endocarditis, …

Kweek : C. urealyticum groeit vaak zeer slecht op CLED
e.d. In een labo waar dit de enige bodem is waarop urine-
stalen worden geënt zal men deze ‘uropathogeen’
gemakkelijk missen. Dit blijkt ook uit het feit dat
sommige deelnemers problemen hadden met het in groei
krijgen van deze stam.  Het zou toch wenselijk zijn
een bloedagar te gebruiken (en ook minstens 2 dagen
te incuberen) bij klinische situaties en/of resultaten
van het urinesediment (hematurie vaak macroscopisch),
die compatibel zijn met struviet-kristallurie. De groei
van dit species wordt ook gestimuleerd door toevoegen
van bv. Tween-80, omdat deze bacterie behoort tot de
lipofiele soorten.
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Identificatie : Coryneforme bacteriën in significante
urine-kweken kan men snel en eenvoudig als C.
urealyticum identificeren door een zeer snelle
kleuromslag (reeds na enkele minuten op de bench) in
een urease-buis.
Het is dan niet nodig verdere identificatie testen uit
te voeren.  Het loont de moeite om te vermelden dat
men met commerciële galerijen dit species op naam kan
brengen (van belang voor extra-urinaire isolaten).
Voor wie isolaten uit de groep van corynebacteria op
artisanale wijze wil identificeren kunnen we verwijzen
naar de praktische gids geschreven door prof.G.
Wauters en M. Janssens (ref. 4)

Gevoeligheid voor antimicrobiële middelen. Een laatste
probleem omhelst het antibiogram. C. urealyticum, en
ook andere Corynebacteriën zijn vaak resistent aan
heel wat klassieke antibiotica, inclusief chinolonen,
maar allen blijven gevoelig aan glycopeptiden,
telithromycine, linezolid, quinopristin-dalfopristin. Voor
wie bv. een diffusie antibiogram gebruikt, en daarbij
de NCCLS-standardisatie volgt, komt tot de
vaststelling dat hij strikt genomen geen antibiogram
van Corynebacteria kan interpreteren. Met enige
voorzichtigheid kunnen wij stellen dat het GBV (gezond
boeren-verstand) ons leert dat bij afwezigheid van
inhibitie-zones het betreffende antibioticum niet zal
werken, en bij heel grote zones men wel activiteit kan
verwachten.
‘Echte’ encrusted cystitis is een ernstige infectie, en
de behandelingsduur is dan ook langer dan bij een
klassieke cystitis (minimum 2 à 3 weken) en moet
klinisch goed opgevolgd worden (ref 3).

Epidemiologie: (zie ref 2) In een studie van 20 766
urine stalen werd C. urealyticum geïdentificeerd in 67
stalen. Bij ¼ van de betreffende patiënten waren er
milde symptomen.
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Alle patiënten evolueerden gunstig, met uitzondering
van 2 met een encrusted cystitis.
Risicofactoren voor C. urealyticum waren : urineweg-
afwijkingen en -manipulaties, behandeling met
antibiotica en langdurige hospitalisatie.

Geert Claeys, UZ Gent
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Figuur 2.1.1. Corynebacterium urealyticum (staal van deze enquête).
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2.2. Cultuur M/4508 Bergeyella zoohelcum

Deze kiem werd oorspronkelijk door de CDC
beschreven onder de benaming « CDC group IIj». Hij
werd vervolgens geklasseerd in het nieuwe genus
Weeksella onder de naam W. zoohelcum naast W. virosa
(CDC group IIf ). Nadien werd W. zoohelcum
overgebracht naar het nieuwe genus Bergeyella als B.
zoohelcum.
Deze bacterie komt voor bij verschillende diersoorten,
inzonderheid bij de honden, maar ook bij de katten.
Besmettingen van de mens treden derhalve het
frequentst op ten gevolge van dierenbeten of bij nauwe
contacten met dieren. De kiem wordt meestal geïsoleerd
uit geïnfecteerde bijtwonden en zeldener uit de
luchtwegen. Hij kan echter een invasiever karakter
vertonen en een sepsis veroorzaken. Meningitis na een
beet werd eveneens beschreven.
B. zoohelcum is een Gram negatieve bacil, min of meer
polymorf, onbeweeglijk, waarvan de kolonies op
bloedplaat een mucoïd karakter hebben en licht
geelachtig kunnen zijn. De kiem is een niet-vergister;
oxidase en katalase zijn positief. Hij is niet
glucydolytisch, produceert indol en bezit een zeer
actief urease, dat meestal reeds na enkele minuten
aangetoond kan worden. De meeste antibiotica, met
inbegrip van de penicillines, zijn actief tegen deze
species. Colimycine is inactief. Er bestaan echter
momenteel geen aanbevelingen voor de antibiotica-
keuze en het blijft aangewezen een antibiogram uit te
voeren.
Deze kiem maakt deel uit van de zeer beperkte groep
van niet-vergisters die indol produceren, met name de
species die vroeger geklasseerd werden bij
Flavobacterium en aanverwanten; dit wil zeggen de
huidige genera Chryseobacterium, Empedobacter,
Weeksella en Bergeyella.
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De 2 voornaamste indol-positieve, niet-glucydolytische
niet-vergisters zijn Weeksella virosa en Bergeyella
zoohelcum die met elkaar verward kunnen worden.
Desalniettemin wordt de eerstgenoemde vooral uit het
urogenitaal stelsel geïsoleerd, is hij urease negatief en
colimycine-gevoelig; terwijl de laatstgenoemde de
tegenovergestelde eigenschappen vertoont.
Commerciële systemen laten vaak toe om Bergeyella
zoohelcum te identificeren, echter niet altijd met een
hoge waarschijnlijkheidsgraad (30 tot 40% bij API 20
.NE).
In het routinelaboratorium kan een vermoedelijke
diagnose gesteld worden op basis van volgende
eenvoudige elementen : Gram negatieve bacil met
muceuse kolonies, oxidase positief, niet-vergister, geen
verzuring van glucose, indolproductie en zeer snelle
urease reactie. De anamnese van een dierenbeet of
contact met dieren kan dit vermoeden versterken maar
de afwezigheid hiervan laat niet toe de diagnose uit te
sluiten.

Fig. 2.2.1. Bergeyella zoohelcum (staal M/4508)
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2.3. Cultuur M/4534 Streptococcus pyogenes

β-hemolytische streptokok van groep A van
Lancefield
Gram positieve kokken, in kettingen ; niet sporulerend,
onbeweeglijk.

Classificatie van de streptokokken

Hoewel de bijdrage van de moleculaire biologie de
taxonomie van de streptokokken lichtjes gewijzigd
heeft, berust de gebruikte classificatie nog steeds op
de volgende drie pijlers :

1. Het type hemolyse: α, β of niet hemolytische ;

2. De aanwezigheid van het polyoside C dat de
streptokokken in serogroepen onderverdeelt (de
Lancefield groepen), toelaat ze te onderscheiden in
groepeerbaar en niet-groepeerbaar en toelaat
Streptococcus pyogenes (groep A) te onderscheiden
van andere β-hemolytische streptokokken
behorende tot groepen G, F, L en sommige
streptokokken van groep C ;

3. De biochemische en fysiologische eigenschappen

• De streptokokken zijn veeleisende kiemen,
gevoelig aan veranderingen van temperatuur
(optimum 35°C-37°C) en pH. Het is noodzakelijk
met bloed aangerijkte bodems te gebruiken.

• Katalase (–)
• Cytochroom oxidase (–)
• Facultatief aero-anaeroben
• Vergisting van glucose en andere koolhydraten

met productie van melkzuur.
• Gasproductie (–)
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Er bestaat eveneens een moleculaire classificatie die
het genoom bestudeert (beperkt tot
onderzoekscentra) :
- aantal C en G baseparen van het genoom (coëfficiënt

van Chargaff : % GC) ;
- vergelijking van het ribosomaal 16 S RNA ;
- DNA/DNA hybridisatie

Vindplaats

Streptococcus pyogenes is een strikt humane kiem die
de rhinofarynx besmet (dragerschap: 20%) en via
diffusie de mens koloniseert. Hij wordt zowel in de huid
als in de mucosa teruggevonden.

Pathogeen vermogen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen infecties en
poststreptokokken syndromen.
1. Infecties

• O.R.L. infecties
De meeste voorkomende infecties zijn angina en
faryngitis, vooral bij kinderen tussen vijf en tien
jaar. Wanneer slecht behandeld kunnen deze
angina’s leiden tot complicaties, zoals otitis en
sinusitis.

• huidinfecties
Streptokokken van groep A zijn verantwoordelijk
voor impetigo bij jonge kinderen en oudere
personen evenals voor erysipelas bij zuigelingen
en volwassenen ouder dan 20 jaar. In zeldzame
gevallen kan een huidinfectie aan de basis liggen
van een necrotiserende fasciitis, die in 50% der
gevallen tot de dood leidt.
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Scarlatina of roodvonk (zeldzaam) gaat gepaard
met een eruptie over heel het lichaam. Deze wordt
veroorzaakt door stammen die een erythrogeen
toxine produceren. Zij is immuniserend.

• lokale of algemene infecties
Er bestaan pulmonaire, genitale
(kraamvrouwenkoorts) en cardiale infecties en
meningitis leidend tot septicemie.
Sinds 1985, zijn een aantal gevallen van ernstig
toxic shock syndroom (hypotensie,
nierinsufficiëntie, trombopenie, DIC)
beschreven. Bij ernstige infecties als toxic shock
syndroom of necrotiserende fasciitis, wordt een
M proteïne type 1 of 3 of frequenter een
pyrogeen exotoxine geïsoleerd.

2. Poststreptokokken syndromen

• het acuut gewrichtsreuma (AGR):
poststreptokokken aandoening, die voorkomt na
een angina, zelfs indien deze goed behandeld
werd, en gekenmerkt wordt door polyartritis en
cardiale aantasting. Crisissen van AGR kunnen
recidiveren na elke infectie met streptokokken
van groep A van een ander type.

• acute glomerulonefritis: poststreptokokken
sekwel van een angina of huidinfectie met S.
pyogenes. Hoewel de prognose meestal gunstig is,
kan zij toch de oorzaak zijn van een chronische
nierinsufficiëntie.

• chorea van Sydenham (of dans van St Guy)
gekarakteriseerd door ongecoördineerde
bewegingen. Zij geneest in twee à vier maanden
maar kan laattijdige cardiale sekwellen
veroorzaken.

• erythema nodosum kan van streptokokken
oorsprong zijn.
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Transmissie

- droplet infectie vanuit de luchtwegen van een
patiënt;

- direct contact met een patiënt met letsels;
- nosocomiale epidemieën van wondinfecties door

kiemdragers.

Virulentiefactoren

1. Adhesie- en inhibitiefactoren van de fagocytose

• Lipoteichoïnezuur
Maakt deel uit van de celwand van de bacterie
en vergemakkelijkt de adhesie hiervan met de
extracellulaire matrix van de gastheer.

• Proteïne M (gecodeerd door emm genen)
Het voornaamste antigeen van de celwand van
streptokokken van groep A, dat de adhesie van
de bacterie aan het respiratoir of huidepitheel
bevordert en betrokken is bij de resistentie aan
fagocytose. Het M proteïne is de belangrijkste
virulentiefactor en veroorzaakt een
beschermende en blijvende immuniteit
(onderzoeken naar de bruikbaarheid van een
vaccin liggen ter studie). Er bestaan 80 types van
M proteïnen bij de streptokokken van groep A.

2. Toxines
Deze zijn verantwoordelijk voor weefsel- en
celbeschadigingen.

• Het streptolysine O
Dit wordt geproduceerd door alle streptokokken
van groep A, enkele stammen van groep C en G
en door pneumokokken.
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Dit zuurstoflabiele en thiol-activeerbare toxine
heeft hemolytische en cytolytische (leukocyten,
bloedplaatjes, weefselcellen en hun organellen als
mitochondrieën en lysosomen) eigenschappen. Ze
is immunogeen en induceert de productie van
antistoffen, ASLO, die een merker van de
infectie zijn. Hoewel de ASLO vroegtijdig
verschijnen, is de dosering ervan noch specifiek
noch gevoelig, vermits in 30 tot 50 % der gevallen
geen ASLO aangetroffen worden ondanks het
feit dat de patiënt tekens van infectie vertoont
(voornamelijk bij huidinfecties). Enkel een
titerstijging over het verloop van enkele dagen is
significant.

• Het streptolysine S
Deze wordt geproduceerd door 95% van de
streptokokken van groep A, C en G, evenals door
streptokokken van groep E, H en L. Ze is
ongevoelig aan zuurstof, thermolabiel en niet
antigenisch en vertoont hemolytische en
cytolytische kenmerken.

• De erythrogene en pyrogene toxines worden
gecodeerd door de spe genen
De streptokokken van groep A en sommige van
groep C en G produceren één of meerdere types
van erythrogene toxines. Deze zijn immunogeen
en induceren een inflammatiereactie met
huiderytheem en koorts.
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3. Enzymen
De door Streptococcus pyogenes gesecreteerde
enzymen katalyseren de vernietiging van
macromoleculen en bevorderen de verspreiding van
de bacterie.

• Het streptokinase katalyseert de activatie van
plasminogeen tot plasmine, die fibrine lyseert. Ze
is immunogeen en induceert de synthese van
antistreptokinase (ASK) antistoffen.

• Het streptodornase is een DNase die eveneens
immunogeen is en de productie van (ASD)
antistoffen induceert. De ASD zijn specifieker
en gevoeliger dan de ASLO maar verschijnen
laattijdiger.

• Het hyaluronidase heeft een belangrijk lytisch
effect op de basis substantie van het bindweefsel
en vergemakkelijkt aldus de diffusie van de
bacterie. Ze is immunogeen en induceert de
productie van antihyaluronidase antistoffen.

Diagnose

1. Directe detectie

• De Gramkleuring is niet nuttig omdat deze niet
toelaat een onderscheid te maken tussen
Streptococcus pyogenes en andere
streptokokken.

• Het rechtstreeks aantonen van het groep A
antigeen op keeluitstrijkjes door agglutinatie met
gesensibiliseerde latexpartikels na extractie
(wijd verspreid in de USA en Frankrijk, maar niet
in België) kan uitgevoerd worden indien veel
streptokokken in het staal aanwezig zijn.
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Indien de test negatief is, moet toch de cultuur
ingezet worden (een klein aantal streptokokken
in een staal kan klinisch significant zijn). Deze
test in niet terugbetaald in België.

• Een PCR test voor de rechtstreekse detectie van
streptokokken van groep A is commercieel
beschikbaar maar de verhouding nut/prijs is nog
niet duidelijk vastgesteld.

2. Cultuur

De streptokokken, die cytochromen ontberen, zijn
zuurstoftolerant dankzij de aanwezigheid van
flavoproteïnen. Waterstofperoxide, het eindproduct
van het zuurstofmetabolisme, is toxisch voor
streptokokken vanwege de afwezigheid van katalase
en bijgevolg kunnen deze kiemen slechts geringe tijd
overleven in voedingsbodems zonder toegevoegd
gedefibrineerd bloed (katalytische activiteit van
hemoglobine). De meest gebruikte bodem is een
Columbia bloedagar aangerijkt met 5%
gedefibrineerd schapenbloed. Het schapenbloed
biedt het voordeel dat de groei van de meeste
Haemophilus stammen belet wordt.
De schapenbloedbodem wordt in aerobiose zonder
CO2 op 35-37°C geïncubeerd. Deze cultuur wordt
gecontroleerd na 18 of 24 h incubatie en
gereïncubeerd indien ze negatief is en herbekeken
na 48 h. Volgens verschillende studies zou de
reïncubatie toelaten om het aantal geïsoleerde
stammen te verhogen met 2 tot 46%.
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S. pyogenes vormen meestal grote kolonies (> 0.5 mm
diameter na 24 h incubatie) omgeven door een zone
van volledige hemolyse, in vergelijking met de kleine,
eveneens β-hemolytische kolonies (< 0.5 mm
diameter) van de groep “anginosus”. Sommige S.
pyogenes kunnen grote mucoïde kolonies  vormen.
Hoewel S. pyogenes snel geïdentificeerd kan worden
met de antigen methode of de PYR test, laat de
gevoeligheid aan bacitracine toe S. pyogenes te
onderscheiden van andere PYR(+) β-hemolytische
species. Elke inhibitiezone rond een bacitracine
schijf van 0.04 IE pleit voor een streptokok van groep
A.

3. Identificatie van β-hemolytische stammen
(serologische testen).
De Lancefield celwandantigenen worden opgespoord
op β-hemolytische katalase (-) kolonies. De kleine β-
hemolytische  kolonies van de Lancefield groepen A,
C, F of G of de niet groepeerbare worden
geïdentificeerd als streptokokken van de groep
“anginosus”.
NB. De Lancefield antigenen van de groepen A, C en
G zijn niet specifiek voor één enkel species. De
streptokokken met deze antigenen kunnen
onderscheiden worden door biochemische testen.
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4. Identificatie van β-hemolytische stammen
(biochemische testen)

• De productie van pyrrolidonyl arylamidase (PYR),
ook pyrrolidonyl aminopeptidase genaamd, wordt
zelden aangetroffen bij de streptokokken
uitgezonderd bij S. pyogenes, bij sommige
pneumokokkenstammen en bij S. porcinus en S.
iniae (een vissenpathogeen die in zeldzame
gevallen bij de mensen cellulitis, bacteriemie,
endocarditis en meningitis kan veroorzaken op
huidletsels bij personen, die vissen als de Tilapia
manipuleren). S. iniae is β-hemolytisch onder
anaerobiose en vertoont een dubbele zone van
eerst β- en dan α-hemolyse onder aerobiose, is
PYR(+) en VP(-) en vertoont een variabele
gevoeligheid ten opzichte van bacitracine;
derhalve kan deze species verward worden met
S. pyogenes. Ze vertoont echter geen reactie met
Lancefield groep A, noch met een andere groep.

• De Voges Proskauer (VP) test of de productie
van acetoïne laat toe de kleine β-hemolytische
kolonies van A, C of G van de “anginosus”groep te
onderscheiden van de grote en pyogene β-
hemolytische kolonies van dezelfde groepen.

Karakteristieken ter differentiatie van de β-hemolytische streptokokken

Lancefield
groep

A
A
C
C
G
G

Koloniegrootte

Groot
Klein
Groot
Klein
Groot
Klein

Species

S. pyogenes
Groep «anginosus»
S. dysgalactiae subsp equisimilis
Groep «anginosus»
S. dysgalactiae s-subsp equisimilis
Groep «anginosus»

PYR

+
-
-
-
-
-

VP

-
+
-
+
-
+
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Epidemiologie

• Het referentielaboratorium voor S. pyogenes : Pr.
Dr. H. Goossens

      UIA-Microbiologie, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

• Ziekte met verplichte aangifte : neen

Professionele risico’s

• Bioveiligheidsklasse 2 wat methoden, materiaal,
voorzorgen en isolatievoorwaarden betreft.

• Gevoeligheid aan desinfectantia : gevoeligheid aan
vele desinfectantia: natriumhypochloriet 1%, ethanol
70%,  glutaraldehyde, formaldehyde, jodium.

J.M. Jadin, Centre Hospitalier de Jolimont
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Figuur 2.3.1. S pyogenes (staal M/4534)
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Figuur 2.3.2. S pyogenes (staal M/4534)
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2.4. Cultuur M/4535 Shigella boydii  1

Wij danken het Nationaal Centrum voor Salmonella en
Shigella van het WIV voor de confirmatie van de
identificatie van deze stam.

Shiga kon in 1898 aantonen dat de later naar hem
genoemde bacterie verantwoordelijk was voor de
meeste gevallen van dysenterie. Bacillaire dysenterie
is veel frequenter dan amoeben-dysenterie. Tijdens
veel oorlogen (o.a. de Amerikaanse burgeroorlog, de
Frans-Pruisische oorlog van 1870) zorgde de bacillaire
dysenterie voor heel wat problemen en eiste een hoge
tol aan mensenlevens (1).

Definitie

Men kent vier subgroepen van de Shigella-bacterie met
elk verschillende serotypen (2).
1. Subgroep A: Shigella dysenteriae met 15 serotypen.

De meest gekende zijn S. dysenteriae 1 of de bacil
van Shiga, welke gekenmerkt wordt door de
productie van een warmte-bestendige exotoxine
inwerkend op de darm en het centrale zenuwstelsel,
en S. dysenteriae 2 of de bacil van Schmitz.

2. Subgroep B: Shigella flexneri met 8 serotypen.
3. Subgroep C: Shigella boydii met 19 serotypen.
4. Subgroep D: Shigella sonnei met één serotype.
Volgens het jaarverslag van het Belgisch
referentielaboratorium (4) waren er op een totaal van
347 stammen in 2002 1.4 % S. dysenteriae, 26.8 % S.
flexneri, 4.0 % S. boydii, 61.4 % S. sonnei en 6.4 % niet-
typeerbare stammen.
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Identificatie

Shigellae zijn onbeweeglijke Gramnegatieve staven
(figuur 2.4.1) behorende tot de Enterobacteriaceae (2).
De Shigella-bacteriën zijn nauw verwant met
Escherichia coli. Sommige stammen van E. coli
(ondermeer de entero-invasieve E. coli en E. coli
O157:H7) veroorzaken een analoog ziektebeeld. E. coli
O157:H7 produceert eveneens een Shiga-like toxine.
Shigella bacteriën zijn biochemisch relatief inactief.
De vergisting van mannitol en de productie van indol
zijn belangrijk voor de differentiatie van Shigella. Alle
Shigellae zijn in principe negatief voor
lysinedecarboxylase en ornithinedecarboxylase. S.
boydii 13 en nagenoeg alle S. sonnei (99%) zijn echter
positief voor ornithinedecarboxylase (2). Deze stam
was positief voor mannitol en negatief voor indol en
ornithinedecarboxylase. Het is raadzaam om alle
Shigellae of verdachte stammen door te zenden naar
het referentielaboratorium (Belgisch Nationaal
Centrum voor Salmonella en Shigella, Juliette
Wytsmanstraat 14 te 1050 Brussel).

Pathogenese

Shigella spp. verwekken een waterige diarree met
koorts. In de zware gevallen heeft men te maken met
bacillaire dysenterie. Tengevolge van micro-abces-
vorming in de dikke darm is de ontlasting vermengd met
rode bloedcellen en ettercellen. Sepsis is uitzonderlijk.
De meeste patiënten genezen na een week spontaan,
maar chronische vormen komen eveneens voor. Het
hemolytisch uremisch syndroom (HUS) is een ernstige
complicatie van shigellose
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Epidemiologie

Shigella spp. komen hoofdzakelijk bij de mens voor maar
werden eveneens beschreven bij mensapen. De
overdracht gebeurt van mens tot mens via besmette
handen, besmet voedsel en vliegen (maladie des mains
sales). Shigellae zijn zeer besmettelijk; een honderdtal
bacteriën volstaan om de infectie over te zetten. Het
is de meest besmettelijke vorm van bacteriële diarree.
Vooral kinderen jonger dan 10 jaar worden besmet.
Shigellose is veel frequenter in de tropen en subtropen
dan in onze gewesten. In België is enkel S. sonnei nog
inheems. Shigella spp. zijn eveneens een belangrijke
oorzaak van reizigers diarree. De bacil van Shiga (S.
dysenteriae 1) is na een afwezigheid van verschillende
jaren sinds 1979 opnieuw verschenen in diverse
tropische gebieden.

Antibiogram

Fluoroquinolones zijn zeer actief op Shigella spp. (1,
3). De MIC50 voor ciprofloxacine is ≤ 0.015 mg/l (4).
Voor een volwassene worden de fluoroquinolones
aanzien als eerste keuze (1). De alternatieven
(ondermeer bij kinderen) zijn cotrimoxazole en
ampicilline (1). Resistentie aan fluoroquinolones werd
beschreven maar blijft (voorlopig) uitzonderlijk in ons
land (3, 5). Men vermoedt dat nalidixinezuur-resistente
Shigella spp. minder gevoelig zijn voor de nieuwere
fluoroquinolones (5). Het testen van zowel
nalidixinezuur als een fluoroquinolone is dan ook zinvol.
Gezien de vrij frequente resistentie (1, 3) aan zowel
ampicilline (>25%) als cotrimoxazole (>50%) is vooral
bij kinderen de behandeling niet altijd eenvoudig en
zal men zich in deze gevallen richten naar het
antibiogram.
Motiliteitsremmers worden afgeraden bij shigellose (1).
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M. Lontie, MCH Leuven en K. Vernelen, WIV Brussel

Figuur 2.4.1. Shigella boydii (staal van deze enquête)
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III. RESULTATEN VAN DE IDENTIFICATIES (N=216)

De correcte of aanvaardbare resultaten zijn onderlijnd.

3.1. Cultuur M/2494 Corynebacterium urealyticum  ( urine)
N = 216

Corynebacterium urealyticum 197 (91,2%)
Corynebacterium species 4
Corynebacterium genitalium 2
Corynebacterium pseudodiphtheriticum 2
Corynebacterium jekeium 1
Corynebacterium groep D2 1
Micrococcus species     2
Kytococcus sedentaris     1
Oerskovia species     1
Staphylococcus aureus 1
Geen pathogeen 4

3.2. Cultuur M/4508   Bergeyella zoohelcum  (hemocultuur)
N = 216

Bergeyella zoohelcum 115 (53,2%)
Bergeyella species 10
Weeksella zoohelcum 4
Weeksella species  9
Weeksella virosa 5
Weeksella sp./Bergeyella sp. 1
Myroides species 17
Myroides sp./ Bergeyella sp. 1
Flavobacterium species 5
Flavobacterium odoratum 4
Flavobacterium species groep CDC II B 1
Brevundimonas diminuta 3
Brevundimonas species 1
Brucella species  3
Helicobacter species 2
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Methylobacterium species 2
Psychrobacter species 2
Actinobacillus species  1
Agrobacterium species 1
Bordetella bronchiseptica 1
Brevibacterium species 1
Cardiobacterium species 1
Chryseobacterium indologenes 1
Corynebacterium urealyticum 1
Gemella species 1
Haemophilus influenzae 1
Moraxella phenylpyruvica 1
Ochrobactrum anthropi 1
Pasteurella species  1
Pseudomonas aeruginosa 1
Pseudomonas species 1
Ralstonia species 1
Shewanella putrefaciens 1
P.melaninogenica/P. oralis 1
S. pyogenes + F. odoratum 1
Gram negatieve staven, niet vergister 4
Gram negatieve staven, oxidase positief,
niet vergister 3
Gram negatieve staven, oxidase positief 1
Geen antwoord 5
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3.3. Cultuur M/4534   Streptococcus pyogenes
(gewrichtsvocht)
N = 216

Streptococcus pyogenes 195 (90.3%)
Streptococcus van groep A   20 (9.2%)
Streptococcus agalactiae     1

3.4 Cultuur M/4535   Shigella boydii  ( feces)
N = 216

Shigella boydii 103 (47.7%)
Shigella boydii/flexneri 2 (0.9%)
Shigella species 100 (46.3%)
Shigella species (non sonnei non flexneri) 2 (0.9%)
Shigella species (non sonnei)      2 (0.9%)
Shigella species (non A non D)      1 (0.5%)
Shigella flexneri      2
Shigella dysenteriae      1
Ochrobactrum anthropi 1
Plesiomonas shigelloides  1
Niet in toepassingsgebied* 1

* Dit antwoord is afkomstig van een firma-
laboratorium.
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IV. ANTIBIOGRAM

Het type antibiogram werd opgemaakt door verschillende
experten volgens de twee meest gebruikte methoden, die
als referentie kunnen dienen: de schijfjesmethode volgens
NCCLS en ROSCO (NEO-SENSITABS).

4.1. Cultuur M/4535

Aantal deelnemers = 216
Niet alle deelnemers bepaalden de gevoeligheid tegen
alle antibiotica. Sommige deelnemers bepaalden de
gevoeligheid tegen meer dan één fluoroquinolone.
Sommige deelnemers bepaalden de gevoeligheid met
meer dan 1 methode; zij bekwamen voor eenzelfde
antibioticum echter steeds hetzelfde resultaat met
verschillende methoden.

Tabel 4.1.1. Resultaten der laboratoria voor de
antibiogrammen voor staal M/4535 (S.boydii)
.

Co-trimoxazole
Ampicilline
Tetracycline

Doxycycline2

Fluoroquinolones
Ciprofloxacine
Levofloxacine
Moxifloxacine
Norfloxacine
Ofloxacine
Pefloxacine
Fluoroquinolone3

S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

212
210
137

15

144
23

1
80
57
1 1
5

0
4
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
1

0
0
0
0
0
0
0

Verwacht
resultaat S I R

1 Enkele laboratoria bepaalden wel het ruw antibiogram voor tetracycline doch
antwoordden geen finaal antibiogram ; zij vermeldden dat de NCCLS in 2003 geen
criteria voor tetracycline voor Shigella spp.in stoelgang opgaf.

2 Een aantal laboratoria bepaalden de gevoeligheid tegen doxycycline.
3 Enkele laboratoria hebben de naam van het door hun gebruikte fluoroquinolone niet

vermeld.

0
0
5
0

0
0
0
0
0
0
0

Geen
finaal

resultaat1
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Niet alle deelnemers vermeldden de gebruikte methode
of lading. Voor zover deze aangegeven werd door de
deelnemers, hebben wij voor de schijfjesmethode
volgens NCCLS en ROSCO (NEO-SENSITABS)
mediaan, minimum en maximum diameter bepaald.
Sommige deelnemers vermeldden een andere lading dan
de aangewezen lading of vermeldden de lading niet;
deze laboratoria werden niet in de berekening der
medianen, minimum en maximum opgenomen.

Tabel 4.1.2. Bekomen diameters met de
schijfjesmethode volgens NCCLS voor staal M/4535
(S.boydii)

Co-trimoxazole
Ampicilline
Tetracycline
Doxycycline
Ciprofloxacine
Levofloxacine
Norfloxacine
Ofloxacine

1.25/23.75
10
30
30
5
5
10
5

28
21,5
25,5
20
32,5
30
30
30,5

25-35
15-28
20-31
20-23
29-40
30-32
28-38
20-32

52
48
39

2
32

6
21
10

S

Antibioticum

31
40
30

3
22

5
13
8

(52)
(53)
(41)
(3)

(32)
(6)
(21)
(10)

0
4
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0

I R

0
0
2
0
0
0
0
0

*

* Enkele laboratoria bepaalden wel het ruw antibiogram voor tetracycline doch
antwoordden geen finaal antibiogram ; zij vermeldden dat de NCCLS in 2003
geen criteria voor tetracycline voor Shigella spp.in stoelgang opgaf.

Aantal
gebruikers met
vermelding van
lading (Totaal

aantal
gebruikers)

Mediane
diameter

Grenswaarden
diameter

Lading Resultaat
(Totaal aantal
gebruikers)
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Co-trimoxazole
Ampicilline
Tetracycline
Doxycycline
Ciprofloxacine
Levofloxacine
Moxifloxacine
Norfloxacine
Ofloxacine
Pefloxacine

5.4/240
33
80
80
10
5
10
10
10
10

40
28
30
30
35,5
32
28
30
34
31

28-50
21-33
20-38
27-32
26-44
26-38

26-40
22-40
30-43

95
95
73
13
54
13

1
28
20

4

S

Antibioticum

95
70
58
1 1
46
13

1
28
20

4

(95)
(95)
(77)
(13)
(54)
(13)
(1)

(28)
(20)
(4)

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

I R

0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

*

Tabel 4.1.3. Bekomen diameters met de schijfjesmethode
volgens ROSCO voor staal M/4535 (S.boydii)

* Enkele laboratoria bepaalden wel het ruw antibiogram voor tetracycline doch
antwoordden geen finaal antibiogram ; zij vermeldden dat de NCCLS in 2003
geen criteria voor tetracycline voor Shigella spp.in stoelgang opgaf.

De resultaten bekomen met de Vitek worden weergegeven in tabel
4.1.4.

Tabel 4.1.4. Resultaten bekomen met de Vitek voor staal
M/4535 (S.boydii).

Co-trimoxazole
Ampicilline
Tetracycline
Ciprofloxacine
Levofloxacine
Norfloxacine
Ofloxacine
Pefloxacine

≤ 10
2

≤ 1
≤  0,5

-
≤  4

-
≤  1

(9)
(9)
(5)
(8)

(4)

(2)

Finaal
resultaat

Antibioticum

9
9
5
8
-
4
-
2

Vitek 1

S I R

0
0
0
0
-
0
-
0

0
0
0
0
-
0
-
0

Meest
vermelde

verdunning

Aantal labo’s dat
deze verdunning

vermeldde
(Totaal aantal

gebruikers)

4
3
1
4
-
1
-
1

≤ 20
≤ 2

≤ 1 en 4
≤ 0,25
≤ 0,25

≤ 0,5
≤ 0,25

≤ 1

(35)
(35)
(4)
(30)
(1)
(21)
(21)
(1)

Finaal
resultaat

35
35
4

30
1

21
21
1

Vitek 2

S I R

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Meest
vermelde

verdunning

Aantal labo’s dat
deze verdunning

vermeldde
(Totaal aantal

gebruikers)

26
25

telkens 1
23

1
15
15

1

Aantal
gebruikers met
vermelding van
lading (Totaal

aantal
gebruikers)

Mediane
diameter

Grenswaarden
diameter

Lading Resultaat
(Totaal aantal
gebruikers)
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In de meeste gevallen is de ‘meest vermelde verdunning’
de enige die vermeld werd door de deelnemers; een
aantal laboratoria vermeldden immers de gevonden
verdunning niet. Uiteraard zijn er laboratoria die één
verdunning verschillend van de meest vermelde,
gevonden hebben.

De resultaten bekomen met de ATB methode worden
weergegeven in tabel 4.1.5. De meeste laboratoria
antwoordden enkel het resultaat (S, I of R) en geven
geen waarden weer.

Tabel 4.1.5. Resultaten bekomen met de ATB methode
voor staal M/4535 (S.boydii)

Antibioticum Resultaat

S I R
Co-trimoxazole 18 0 0
Ampicilline 14 0 1
Tetracycline 9 0 0
Ciprofloxacine 17 0 0
Levofloxacine 1 0 0
Norfloxacine 5 0 0
Ofloxacine 7 0 0
Pefloxacine 2 0 0

Verder dienen vermeld:
- twee laboratoria bepaalden de resistentie tegen co-

trimoxazole, ampicilline, tetracycline en ciprofloxacine
met de E-test;

- twee laboratoria bepaalden de resistentie tegen co-
trimoxazole, ampicilline en ciprofloxacine met de
microdilutiemethode; één van beide bepaalde met deze
methode tevens de gevoeligheid tegen tetracycline; het
andere tegen levofloxacine;
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- twee laboratoria bepaalden de resistentie tegen co-
trimoxazole, ampicilline en norfloxacine met Phoenix;
één van beide bepaalde met deze methode tevens de
gevoeligheid tegen ciprofloxacine en levofloxacine;

- één laboratorium bepaalde de resistentie tegen
tetracycline met de agardilutiemethode;

- één laboratorium bepaalde de resistentie tegen co-
trimoxazole, ampicilline, tetracycline, ciprofloxacine en
pefloxacine met Sirscan ;

- één laboratorium bepaalde de resistentie tegen co-
trimoxazole, ampicilline, tetracycline en pefloxacine met
Mini Api.

Tenslotte zijn er vier laboratoria die niet vermeldden welke
techniek zij gebruikten voor de bepaling van de resistentie tegen
één of meer antibiotica
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V. PARASITOLOGIE

5.1. De monsters

Er werden 2 geformoliseerde fecessuspensies
verstuurd: P/4387 en P/4683.
De monsters waren vergezeld van volgende klinische
inlichtingen:

P/4387: Een patiëntje van 12 jaar meldt zich na een
reis doorheen Azië bij de huisarts met diarree, braken
en abdominale krampen.

P/4683: Een patiënt van 36 jaar heeft sinds een 10-tal
dagen diarree.

Staal P/4387 bevatte oöcysten van Cyclospora
cayetanensis.
Staal P/4683 bevatte cysten van Giardia lamblia.

5.2. Staal P/4387

5.2.1 Resultaten
De 202 laboratoria leverden 210 antwoorden
in. 191 laboratoria antwoordden één parasiet,
acht antwoordden 2 parasieten en 3
laboratoria antwoordden “afwezigheid van
parasieten”.
De antwoorden worden in onderstaande tabel
weergegeven :
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Parasiet Aantal

Cyclospora cayetanensis 178
Endolimax nana 7
Entamoeba hartmanni 6
Entamoeba histolytica 4
Giardia lamblia 4
Entamoeba coli 3
Cryptosporidium parvum 3
Blastocystis hominis 1
Strongyloides stercoralis 1
Afwezigheid van parasieten 3

Totaal 210

De laboratoria die 2 parasieten antwoordden,
vermeldden de volgende combinaties:
- C. cayetanensis + C. parvum : 3 maal
- C. cayetanensis + E. hartmanni : 3 maal
- C. cayetanensis + S. stercoralis : 1 maal
- C. cayetanensis + G. lamblia : 1 maal
(dit laboratorium vermeldde als aantal voor G.
lamblia echter “0”)

De door de laboratoria geantwoorde
evolutiestadia voor C. cayetanensis worden in
volgende tabel weergegeven. Eén laboratorium
vermeldde 2 evolutiestadia (oöcyste en
sporocyste).

Evolutiestadium Aantal laboratoria

Oöcyste 143
Cyste 29
Ei 4
Sporocyste 1
Niet gepreciseerd 2

Totaal 179
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Voor de frequentst geantwoorde
evolutiestadia, worden minimum, maximum en
mediaan in onderstaande tabel weergegeven :

Mediaan

Oöcyste 0,01 15 1
Cyste 0,05 3 1

MaximumMinimum

Er dient opgemerkt dat voor oöcyste en cyste
respectievelijk 2 en 6 laboratoria het
antwoord “<1” gaven.

5.2.2 Commentaar
Cyclospora cayetanensis kan diarree
verwekken zowel bij immuuncompetente als
immuungecompromiteerde patiënten. C.
cayetanensis werd beschreven onder diverse
benamingen: blauw-groene algen of
cyanobacteriën, cyanobacterium-like bodies
(CLB), coccidian-like,  Cryptosporidium-like en
Cyclospora sp. Het organisme wordt nu
ondergebracht bij de coccidia (4).

Pathogenese
Kenmerkend voor de diarree verwekt door
Cyclospora sp. is de lange duur (twee of meer
weken), en het uitgesproken waterige
karakter van de diarree. Gewoonlijk zijn  er
geen leukocyten aanwezig in de stoelgang.
Dikwijls gaat deze diarree gepaard met gebrek
aan eetlust, hogere gastroïntestinale
symptomen, gewichtsverlies en vermoeidheid.
AIDS-patiënten hervallen zeer gemakkelijk
(3).
C. cayetanensis invadeert de enterocyten van
de dunne darm (3, 4).
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Diagnose
In de stoelgang komt C. cayetanensis
gewoonlijk voor als sferische oöcysten, 8-10
µm groot (figuur 5.2.2.1.). De rand van de
oöcyst is duidelijk afgelijnd en hij bevat
verschillende ronde refractiele korrels, wat
hem enigszins het uitzicht geeft van een
morula. Deze korrels hebben in verse stoelgang
een groene schijn en fluoresceren in UV-licht.
De gesporuleerde oöcyste bevat twee
sporocysten, die elk twee sporozoïeten
bevatten. Oöcysten van Cyclospora  vertonen
enige gelijkenis met deze van de andere
humane intestinale coccidia, Cryptosporidium
spp. en Isospora spp. (1, 4, 8).
De oöcysten kleuren niet met lugol, zijn
zuurvast  en kunnen worden gekleurd met de
Ziehl-Neelsen methode. De oöcysten worden
geconcentreerd met de formol-ether methode
volgens Ritchie (1, 8).

Figuur 5.2.2.1.: Oöcyste van Cyclospora cayetanensis in
verse feces
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Epidemiologie
C. cayetanensis komt frequenter voor in de
tropen. Er werden gevallen beschreven in
verschillende landen op alle continenten. In
Afrika is de infectie eerder uitzonderlijk (3).
De overdracht kan gebeuren via besmet water,
aardbeien en andere plantaardige
voedingsstoffen (3, 4). In Noord Amerika
waren de besmette aardbeien afkomstig uit
Guatemala (4). In ons land komt C.
cayetanensis sporadisch voor, nagenoeg steeds
als importpathologie (2, 6).
Er blijven vele onopgeloste vragen met
betrekking tot C. cayetanensis. Verwante
species werden aangetroffen bij dieren,
ondermeer bij primaten in Oost-Afrika (3, 4).

Behandeling
De meeste anti-infectieuze geneesmiddelen
zijn niet actief op C. cayetanensis (4). Co-
trimoxazole (160 mg trimethoprim en 800 mg
sulfamethoxazol, tweemaal per dag gedurende
7 dagen) wordt aanzien als de keuzetherapie
(5, 7). Als weliswaar minder efficiënt
alternatief voor co-trimoxazole werd
ciprofloxacine voorgesteld (7). Dikwijls volgt
er een spontane genezing
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Figuur 5.2.2.2.: Oöcyste van Cyclospora cayetanensis in een ouder
stoelgangsstaal.

M. Lontie, MCH Leuven en K. Vernelen, WIV Brussel
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Parasiet Aantal

Giardia lamblia 199
Cyclospora cayetanensis 3
Balantidium coli 1
Entamoeba hartmanni 1

Totaal 204

5.3. Staal P/4683

5.3.1 Resultaten

De 202 laboratoria leverden 204 antwoorden
in. 200 laboratoria antwoordden één parasiet
en twee antwoordden 2 parasieten.
De antwoorden worden in onderstaande tabel
weergegeven

De laboratoria die 2 parasieten antwoordden,
vermeldden de volgende combinaties :
- G. lamblia + E. hartmanni
- G. lamblia + B. coli

De door de laboratoria geantwoorde
evolutiestadia voor G. lamblia worden in
volgende tabel weergegeven. Veertien
laboratoria vermeldden 2 evolutiestadia.

Evolutiestadium Aantal

cyste 192
Trofozoïet 13
Vegetatieve vorm 5
Ei 2
Oöcyste 1

Totaal 213
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De laboratoria die 2 evolutiestadia
vermeldden, gaven volgende combinaties
weer :
- cyste + trofozoïet: 10 maal
- cyste + vegetatieve vorm: 4 maal

Voor de frequentst geantwoorde
evolutiestadia, worden minimum, maximum en
mediaan (aantal parasieten/veld) in
onderstaande tabel weergegeven :

Mediaan

Cyste 0,05 15 4
Trofozoïet 0,01 5 2,5

MaximumMinimum

Er dient opgemerkt dat voor cyste 2
laboratoria het antwoord “<1” gaven, 1
laboratorium “nombreux” en 2 laboratoria het
aantal niet vermeldden. Voor trofozoïet gaven
4 laboratoria het antwoord “<1” en 1
laboratorium vermeldde het aantal niet.

5.3.2 Commentaar

199 laboratoria van de 202 vinden Giardia
lamblia in dit staal.  Dit is een zeer goed
resultaat; slechts 5 laboratoria vinden ook
andere parasieten in dit monster.
Aanwezigheid van andere (zeer zeldzame)
parasieten in een fecesmonster zijn nooit met
zekerheid uit te sluiten en kunnen dus ook niet
als foutief geïnterpreteerd worden.
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Wel moeten we opmerken dat er nog steeds
slordig wordt gebruik gemaakt van de codes
voor het aangeven van de evolutiestadia.
Slechts enkele laboratoria melden dat zij ook
een immunologische techniek voor
antigeenopsporing hebben uitgevoerd.

5.3.3 Bespreking van de parasiet Giardia lamblia

(zie globaal rapport Microbiologie / Serologie
/ Parasitologie Enquête 01.2001 blz.28)

5.3.3.1 Diagnostic parasitologique

(zie globaal rapport Microbiologie /
Serologie / Parasitologie Enquête
01.2001 blz.29)

5.3.3.2 Immunologische diagnose door
opsporing van parasitaire antigenen in
de stoelgang

Overzicht recente literatuur :

Microscopisch parasitair onderzoek
is zeer arbeidsintensief en vereist
ook goed getrainde medische
laboratoriumtechnologen.
Als alternatief werden
antigeendetectie testen ontwikkeld,
gebruik makend van directe
fluorescentie technieken (DFA)
immuno enzymatische testen (EIA) en
zeer recent snelle dipstick testen.
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In de literatuur vindt men tal van
rapporten die melding maken van een
zeer goede specificiteit en een
gevoeligheid die hoger ligt dan deze
van de microscopie.  Ook de efficiëntie
in het parasitologisch laboratorium
zou verbeterd worden, vooral door een
sterke reductie van de
arbeidsintensieve microscopie (1).

De directe immunofluorescentietest
spoort intacte organismen op met
fluoresceïne gemerkte antistoffen
(monoclonalen of polyclonalen) gericht
tegen membraan antigenen van de
Giardia cysten.  De gevoeligheid en
specificiteit worden respectievelijk
gerapporteerd als 92%-100% en
99,8%-100% (2).

De gevoeligheid van de EIA’s wordt
door verschillende auteurs
gerapporteerd tussen 94-97%, en de
specificiteit van 99 tot 100% (1,3).

Het gevaar bestaat nochtans dat als
gevolg van de antigenische variatie die
beschreven wordt bij Giardia lamblia
de gevoeligheid door gebruik te maken
van monoclonalen, zou verminderen
wat dan resulteert in vals negatieve
resultaten (4).

Anderzijds tonen verschillende
auteurs aan dat de bewering van de
fabrikanten, dat de coproantigeen
testen geen multiple stoelgang
onderzoeken noodzakelijk maken, niet
correct is.
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Recent hebben Hanson et al.2001 (5)
hierover een interessant artikel
gepubliceerd.  Ook Van Gool et al.2003
(6) maken melding van deze
problematiek.

Resultaten verkregen in ons
laboratorium
In ons laboratorium werd gedurende
de periode 1998-2002 op 10.372
stoelgangmonsters een
parasitologisch onderzoek en een
ELISA GSA65 uitgevoerd.  (GSA65=
Giardia specifiek antigeen 65).
In 8245 feces monsters van de 10.372
werden geen parasieten gevonden en
in 1298 monsters werden parasieten
gevonden, andere dan Giardia lamblia.
829 monsters van de 10.372 werden
positief bevonden voor Giardia lamblia
aan de hand van microscopisch
onderzoek, microscopisch onderzoek
dat nog steeds de gouden standaard
is.
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Gevoeligheid en specificiteit t.o.v. de microscopie:
Gevoeligheid: 99,6% (95% betrouwbaarheidsinterval 99,2-100%)
Specificiteit: 98,5% (95% betrouwbaarheidsinterval 98,2-98,7)

Onderstaande vierveldentabel geeft
een overzicht van de microscopische
en ELISA resultaten:

ELISA

Microscopisch onderzoek

+ - Totaal

+ 826 147 973

- 3 9396 9399

Totaal 829 9543 10372
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Opmerkingen

1. Wanneer we microscopie als
gouden standaard even ter zijde
laten, merken we op dat de
ELISA 147 positieve resultaten
geeft die negatief zijn in
microscopie.  Zijn dit allemaal
vals positieven ?  Of is de ELISA
toch gevoeliger dan microscopie?
Op basis van klinische gegevens
van deze patiënten blijkt bij een
groot aantal een Giardia infectie
mogelijk te zijn. Onze resultaten
zijn vergelijkbaar met de
literatuurgegevens die de betere
EIA’s een +/- 10% grotere
gevoeligheid geven dan het
klassieke microscopische
onderzoek.

2. Van groot belang is ook de
richtlijnen van de fabrikant te
volgen over het gebruik van verse
of gefixeerde stoelgang.  Ook de
aard van de fixator speelt een
grote rol!
Onze ondervinding met de
ELISA-GSA65 toont aan dat we
zonder problemen een vers
monster kunnen bewaren
gedurende 1 week en een
monster gefixeerd met 5%
formol gedurende 3 maanden bij
een temperatuur van 2°-8°C.

T. Vervoort, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen
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Figuur 5.3.1. Cyste van G. lamblia (staal P/4683)

Figuur 5.3.2. Cyste van G. lamblia (staal P/4683)
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VI. SEROLOGIE

6.1. Beschrijving van de monsters

Er werden 3 vloeibare plasmamonsters rondgestuurd,
waarop zowel antistoffen tegen HIV als tegen HCV
bepaald dienden te worden.
De drie stalen S/4667, S/4669 en S/4671 waren allen
negatief op de aanwezigheid van anti-HIV antistoffen.
Voor anti-HCV antistoffen waren de drie stalen echter
allen positief.

6.2. HIV

6.2.1. De deelnemers

In het totaal stuurden 204 laboratoria hun
enquêteformulier terug; allen bepaalden de
antistoffen tegen HIV op staal S/4669. Op
de stalen S/4667 en S/4671 bepaalden
telkens slechts 203 laboratoria de antistoffen
tegen HIV; in beide gevallen was er één
laboratorium van de 204 dat geen antwoord
weergaf voor het betreffende staal (dit
betrof voor beide stalen een ander
laboratorium).
Meerdere laboratoria voerden meer dan één
test uit per staal.
Onderstaande tabel geeft het aantal
uitgevoerde testen per staal weer :

Staal

S/4667
S/4669
S/4671

182
184
184

19
18
17

2
2
2

226
226
224

1 test 2 testen 3 testen Totaal
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6.2.2. Gebruikte reagentia

Volgende tabel geeft in aantal weer welke
reagentia door de deelnemers gebruikt
werden:

Abbott AxSYM HIV-1/2gO 71 71 71
AxSYM HIV Ag/Ab Combo 22 22 21
AxSYM HIV-1/2 9 9 9
DETERMINE HIV 1/2 5 5 5
Murex HIV-1.2.0. 5 5 5
HIV-1/2gO EIA 4 4 4
IMx HIV-1/HIV-2 III PLUS 3 3 3
PRISM HIV 0 Plus 2 2 2

Bayer Centaur HIV 1/0/2 4 4 4
Behring Enzygnost HIV Integral 7 6 6

Enzygnost anti-HIV 1/2 PLUS 1 1 1
bioMérieux VIDAS HIV DUO 48 49 48

Vironostika HIV
Uni-Form II Ag/Ab 1 1 1

BioRad Access HIV 1/2 New1 20 20 20
Genscreen HIV 1/2 Version 2 1 1 1

Biotest HIV Tetra Kit 6 6 6
Ortho Diagnostics VITROS Immunodiagnostic

Products anti HIV 1+2 14 14 14
HIV-1/HIV-2 Ab-Capture
Elisa test 2 2 2
HIV Check 1 1 1

Totaal 226 226 224

Reagens S/
4667

Fabrikant S/
4669

S/
4671

1 De Access HIV 1/2 New kit wordt geproduceerd door de firma BioRad; de
bepalingen met deze kit gebeuren op het toestel Access geproduceerd door de
firma Analis.

6.2.3. Resultaten

Staal S/4667 werd negatief bevonden door
202 van de 203 deelnemers. Eén deelnemer
bekwam een vals positief resultaat met de
AxSYM HIV-1/2 kit. Dit laboratorium zou dit
staal derhalve ook doorsturen naar het
referentielaboratorium.
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Stalen S/4669 en S/4671 werden negatief
bevonden door alle deelnemers.
Laboratoria, die meerdere testen uitvoerden
op de stalen, bekwamen met de verschillende
technieken steeds een negatief resultaat.
Twee laboratoria zouden in routine de 3 stalen,
hoewel negatief, toch doorsturen naar een
referentielaboratorium.

6.2.4. Commentaar op de resultaten van het
onderzoek

De drie verstuurde stalen waren negatief. Het
getuigt van “Good Laboratory Practice» om
positieve of twijfelachtige stalen naar een
referentielaboratorium te zenden. Negatieve
stalen daarentegen dienen hier niet naar
verzonden te worden tenzij er een
discordantie is tussen de resultaten en de
klinische inlichtingen.
Het uitvoeren van twee verschillende testen
op één staal is enkel te verdedigen indien ze
complementair zijn. Bijvoorbeeld een
antistofbepaling en een gecombineerde
antigen/antistofbepaling.
Als het staal positief of twijfelachtig blijkt
te zijn, is het aangeraden de test met dezelfde
techniek te herhalen. Het staal en de bekomen
resultaten dienen naar een
referentielaboratorium naar keuze verzonden
te worden. Resultaten mogen slechts aan de
aanvrager doorgegeven worden eens het finale
resultaat bekend is.

D. Sondag-Thull, Centre de Transfusion, Liège
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6.3. HCV

6.3.1. De deelnemers

In het totaal stuurden 192 laboratoria hun
enquêteformulier terug; allen bepaalden de
antistoffen tegen HCV op stalen S/4667 en
S/4669. Op staal S/4671 bepaalden slechts
191 laboratoria de antistoffen tegen HCV.
Meerdere laboratoria voerden meer dan één
test uit per staal.
Onderstaande tabel geeft het aantal
uitgevoerde testen per staal weer:

Staal
S/4667

S/4669

S/4671

174

174

175

17

17

16

1

1

0

211

211

207

1 test 2 testen 3 testen Totaal

Er dient vermeld te worden dat 2 laboratoria
die 2 testen uitvoerden 2 maal dezelfde
methode gebruikten (met telkens een
gelijkaardig resultaat).

Abbott AxSYM HCV 3.0 97 97 97
AxSYM HCV 15 15 15
IMx HCV 3.0 10 10 10
HCV 3rd generation 4 4 4
PRISM HCV 3.0 2 2 2

Bayer Centaur HCV 3 3 3

Reagens S/
4667

Fabrikant S/
4669

S/
4671

6.3.2. Gebruikte reagentia

Volgende tabel geeft in aantal weer welke
reagentia door de deelnemers gebruikt
werden:
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BioRad Access HCV Ab Plus1 25 25 24
Monolisa Anti-HCV Plus Version 2 9 9 9
Deciscan HCV Plus 1 1 1

Innogenetics Innotest HCV Ab IV 6 6 6
Innolia HCV Ab III update 4 4 4

Mikrogen recomBlot HCV IgG 1 1 0
Ortho Diagnostics HCV Version 3.0 Elisa 14 14 14

Vitros ECi anti-HCV 13 13 13
Chiron RIBA HCV 3.0 SIA 3 3 2

In huis methode Microplaten 2 2 2
Niet gespecificeerd RT PCR 1 1 0

Niet gespecificeerd 1 1 1

Totaal 211 211 207

Reagens S/
4667

Fabrikant S/
4669

S/
4671

1 De Access HCV Ab Plus kit wordt geproduceerd door de
firma BioRad; de bepalingen met deze kit gebeuren op het
toestel Access geproduceerd door de firma Analis.

6.3.3. Resultaten

Stalen S/4667 en S/4669 werden positief
bevonden door alle 192 deelnemers.
Staal S/4671 werd positief bevonden door 189
van de 191 deelnemers. Eén deelnemer die de
antistoffen met 2 verschillende testen bepaalde
bekwam éénmaal een positief resultaat (met de
Monolisa Anti-HCV Plus Version 2 kit van
BioRad) en éénmaal een borderline resultaat
(met een in huis microtiterplaat methode). Een
laatste laboratorium bekwam een negatief
resultaat voor dit staal (zonder de methode te
specificeren).
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Voor de meest gebruikte methoden waarbij het
kwantitatieve resultaat geantwoord werd,
hebben we minimum, maximum en mediaan
bepaald. Deze gegevens worden weergegeven
in onderstaande tabellen:

Staal S/4667
Fabrikant Reagens Minimum Maximum Mediaan
Abbott Architect HCV 11,15 17,92 15,97

AxSYM HCV 3.0 79 137 114
IMx HCV 3.0 37,8 58,0 50,8

BioRad Access HCV Ab Plus 10,45 13,37 11,47
Ortho Diagnostics Vitros ECi anti-HCV 30,4 45,8 40,7

Staal S/4669
Fabrikant Reagens Minimum Maximum Mediaan
Abbott Architect HCV 13,30 15,79 14,40

AxSYM HCV 3.0 36 58 49
IMx HCV 3.0 23,2 32,2 28,4

BioRad Access HCV Ab Plus 9,98 13,29 11,32
Ortho Diagnostics Vitros ECi anti-HCV 30,7 47,5 41,6

Staal S/4671
Fabrikant Reagens Minimum Maximum Mediaan
Abbott Architect HCV 11,72 15,57 13,18

AxSYM HCV 3.0 36 92 77
IMx HCV 3.0 27,56 39,07 31,74

BioRad Access HCV Ab Plus 6,63 8,06 7,34
Ortho Diagnostics Vitros ECi anti-HCV 11,2 17,8 15,9
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De antwoorden op de vraag of de laboratoria
deze stalen in routine zouden doorsturen naar
een referentielaboratorium zijn weergegeven
in onderstaande tabel:
Stuurt Sturt staal Geen

staal door niet door antwoord
S/4667 100 87 5
S/4669 100 87 5
S/4671 100 86 5

Enkele laboratoria die het staal niet zouden
doorsturen of de vraag niet beantwoord
hebben, boden een verklaring :
- 4 laboratoria verklaarden in het eigen

laboratorium een bevestiging uit te voeren
 - 2 laboratoria verklaarden positieve stalen

enkel bij laag positieve waarden door te
sturen (wat hier niet het geval was)

- 2 laboratoria raadden de bepaling van HCV-
RNA aan

- één laboratorium zou een nieuw staal vragen
om contaminatie uit te sluiten en hierop
HCV-RNA te bepalen

Er dient tenslotte opgemerkt te worden dat
één laboratorium  aanraadt om de patiënten
te schrappen als donor en te laten opvolgen
door hun behandelend geneesheer.



Pagina 59 op 60Globaal rapport
Microbiologie 2003/3

6.3.4. Commentaar op de resultaten van het
onderzoek

Globaal gezien worden er goede resultaten
bekomen in deze enquête: unanimiteit voor
twee stalen en een overeenstemming van 99%
voor het derde. De grootste verdeeldheid
tussen de laboratoria wordt echter
veroorzaakt door de vraag of deze stalen naar
een referentiecentrum verzonden dienen te
worden. Confirmatie van een serologisch
resultaat kan gebeuren door gebruik te maken
van een tweede, verschillende, serologische
test. Deze laatste kan een andere ELISA test
of een immunoblot zijn. Immunoblot testen zijn
veel duurder zonder een merkelijk voordeel te
bieden tegenover een tweede ELISA. Datgene,
wat ons uiteindelijk interesseert, is immers
niet te weten of de persoon antistoffen heeft,
maar wel of hij geïnfecteerd is; dit bepaalt
immers zijn infectieusiteit en klinische follow-
up. Dit kan enkel maar gebeuren door een RT-
PCR, een polymerase chain reaction na reverse
transcriptie, om het virale RNA op te sporen,
in eerste instantie enkel kwalitatief. Serum,
dat in een routinelaboratorium gebruikt wordt,
zonder de initiële bedoeling er nucleïnezuren
technieken op toe te passen, is niet geschikt
voor dergelijke test. Een tweede serum,
afgenomen met de bedoeling er een RT-PCR op
uit te voeren, zal geschikter zijn en moet in
gunstige omstandigheden (snel of ingevroren)
naar het referentielaboratorium vervoerd
worden. Een bijkomend voordeel van een
tweede serum is dat dit de identiteit van het
eerste bevestigt.
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Herinneren we eveneens aan het feit dat in
geval van infectie met HCV de leverfunctie
merkers en vooral de transaminasen vaak
slechts weinig gestoord zijn en dat een
evaluatie van de leverfunctie vaak vereist dat
deze testen herhaald worden.
De uiterste waarden, die in de tabel vermeld
worden, hebben slechts een relatieve waarde,
aangezien deze testen niet echt kwantitatief
zijn. Er dient geen belang gehecht te worden
aan het bekomen antistoffengehalte.

De anti-HCV testen zijn steeds positief in
geval van een chronische infectie bij een
immuuncompetente patiënt. In de acute fase
is de gevoeligheid veel lager en de diagnose van
een acute hepatitis vereist ook het uitsluiten
van andere oorzaken (voornamelijk toxische
en medicamenteuze oorzaken, hepatitis A en
B, EBV en CMV) en, in geval van negatieve
resultaten de directe opsporing van viraal RNA
of de herhaling van de antistofbepaling op een
tweede staal.
Bloeddonatie is een situatie die sterk verschilt
van de diagnosestelling. Bij een positief
resultaat wordt de gift geweigerd, zoals door
één van de deelnemers duidelijk gesteld werd.

P. Goubau, Cliniques universitaires St-Luc, Bruxelles


