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Clinical bottom line
De faecesdiagnostiek bij een patiënt die een gastro-enteritis doormaakt kent met de conventionele methoden
een hoge turn-around time (TAT), een lage sensitiviteit en een ruim arsenaal aan diagnostische technieken. Om
deze redenen is in de literatuur nagegaan of moleculaire panels, die tegelijkertijd bacteriën, virussen en
parasieten kunnen detecteren, een snel, kwalitatief en efficiënt resultaat kunnen bieden.
De TAT van moleculaire panels is beduidend lager dan bacteriële cultuur en microscopisch onderzoek op
darmparasieten, maar hoger dan de (snelle) antigentesten. Hierdoor is het mogelijk om, indien nodig, vroeg
antibioticatherapie op te starten.
In meerdere publicaties is aangetoond dat de opbrengst van gedetecteerde pathogenen hoger is met
moleculaire technieken.
Vergeleken met de conventionele technieken kosten moleclaire panels, personeelskosten en reagentia
inbegrepen, gemiddeld het dubbele. Indien echter bacteriële cultuur (incl. C. difficile toxine A&B), antigentesten
voor virale darmpathogenen en microscopisch onderzoek op parasieten worden uitgevoerd zijn moleclaire
panels 2 maal goedkoper. Gezien zuiver moleculaire testen voor de faecesdiagnostiek anno 2014 nog niet
terugbetaald worden komen moleculaire panels duurder uit.
De meerwaarde van moleculaire panels is hoofdzakelijk dat een groot aantal potentiële darmpathogenen
gedetecteerd wordt, ongeacht van wat clinici aanvragen. Hierdoor komen vaak tentatieve infecties aan het licht
welke met de conventionele technieken niet aangevraagd zouden zijn.
Twee moleculaire panels, xTAG GPP (Luminex Corporation) en GastroFinder SMART 17 FAST (PathfoFinder)
werden geëvalueerd. De bekomen resultaten zijn preliminair, gezien gewerkt werd met een beperkt aantal
stalen.
Gezien de kost van de commerciële panels die momenteel op de markt zijn, zal in de toekomst de literatuur
omtrent in-house PCR’s doorgenomen worden.
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Clinical/Diagnostic scenario
In de USA worden ieder jaar 211-375 miljoen episodes van diarree gerapporteerd, wat overeenkomt met
jaarlijks 1,4 episodes per persoon. Hiervoor zijn 1,8 miljoen hospitalisaties nodig, met uiteindelijk 3100
sterftegevallen. Het is een ziektebeeld dat vooral kinderen jonger dan 5 jaar treft: wereldwijd maakt deze jonge
populatie elk jaar 1 miljard diarree-episodes mee, resulterend in 5 miljoen doden [1].
Bacteriën, virussen en parasieten kunnen de oorzaak zijn van een gastro-enteritis. Momenteel gebeurt de
diagnostiek van bacteriële darmpathogenen in veel routinelaboratoria door middel van het enten van faeces op
voedingsbodems en vervolgens deze gedurende 1-3 dagen te incuberen. Na incubatie wordt de aanwezigheid
van een bacteriële pathogeen onderzocht, dewelke onderscheiden dient te worden van de normale darmflora.
De bacteriën worden in veel laboratoria geïdentificeerd met behulp van de Matrix Assisted Laser
Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) [2, 3]. Serologie, snelle antigentesten en
moleculaire technieken worden slechts zelden gebruikt. Virale darmpathogenen worden gedetecteerd met
behulp van snelle antigentesten, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), serologie, of met behulp van
moleculaire technieken. Parasieten daarentegen worden meestal opgespoord in het originele stoelgangstaal met
microscopie, via snelle antigendetectie en ELISA, met immunofluorescentie (DFA)-microscopie, of in de
minderheid van de gevallen met behulp van moleculaire technieken [2, 3].
In de literatuur werd reeds meermaals beschreven dat de detectie van darmpathogenen met bovenstaande
technieken niet sensitief en zeer arbeidsintensief is, en bovendien is de turn-around time (TAT), die tot 72u kan
zijn, hoog [4-7]. Gezien bij bepaalde patiënten met een bacteriële gastro-enteritis antibiotica vereist zijn, zou
kwalitatieve en snelle detectie van deze darmpathogenen kunnen leiden tot een betere prognose van de
patiënt, een kosten-efficiënte behandeling en een kortere ziekenhuisopname [8-12]. Dit wordt in de dagelijkse
praktijk ook meermaals aangehaald door gastro-enterologen en andere clinici die patiënten vaak naar huis laten
gaan alvorens het resultaat gekend is. Daarom zou men in de toekomst willen streven naar een
faecesdiagnostiek met een korte TAT, in het beste geval zelfs resultaat de dag van de staalafname (same-day
reporting).
Ook de opbrengst van de faecesdiagnostiek met moleculaire technieken zou veel hoger zijn: onder meer Amar
et al. toonden aan dat met behulp van moleculaire panels in 42% van de stalen een darmpathogeen kon worden
gedetecteerd in plaats van 19% met de conventionele methoden [4].
Bovendien is het voordeel van moleculaire panels dat verschillende pathogenen slechts met 1 techniek
gedetecteerd kunnen worden in plaats van een diversiteit aan technieken.
Om bovenstaande redenen zijn sinds enkele jaren de ogen gericht op de detectie van darmpathogenen met
behulp van moleculaire panels die op enkele uren tijd op een sensitieve manier de aanwezigheid van het
genetisch materiaal van bacteriële, virale en parasitaire micro-organismen kunnen aantonen.
Question(s)
Patient/Population: een patiënt met acute of chronische gastro-enteritis
Intervention: faecesdiagnostiek met behulp van moleculaire panels
Comparison: faecesdiagnostiek met behulp van de conventionele technieken
Outcome: een snel, kwalitatief en kosten-efficiënt resultaat
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Appraisal

1 INLEIDING
Gastro-enteritis blijft nog steeds een niet te onderschatten probleem gezien het één van de vijf belangrijkste
doodsoorzaken ter wereld is. Tevens is het de oorzaak van duizenden huisartsconsultaties en ziekenhuisopnames, zelfs in ontwikkelde landen. Deze pathologie wordt gedefinieerd als het lozen van ongevormde
stoelgang, met een frequentie van meer dan 3 maal per 24u. Acute diarree is diarree waarbij de symptomen
niet langer dan 14 dagen aanwezig zijn. Indien dit wel het geval is, wordt gesproken van persisterende (langer
dan 14 dagen) en chronische diarree (langer dan 30 dagen) [1]. Een (chronische) gastro-enteritis kent
verschillende oorzaken (zie tabel 1). Infectieuze diarree, te wijten aan een infectie met virussen, bacteriën of
parasieten, is slechts één van de oorzaken. Niet-infectieuze gastro-enteritis wordt steeds vaker de oorzaak van
persistente en chronische diarree [13, 14].
Tabel 1: Verschillende oorzaken van diarree

Soort diarree

oorzaak

Osmotische diarree
Steatorroe

Mg-, PO4-, SO4-inname, suikermalabsorptie
Malabsorptie, maldigestie
Inflammatory bowel disease (IBD)
Infectieuze ziekte
Ischemische colitis
Radiotherapie colitis
Neoplasie
Laxativa (niet-osmotisch)
Inflammatory bowel disease (IBD)
Bacteriële toxines
Neuro-endocriene tumoren
Drugs en vergif
Neoplasie
Idiopathische secretoire diarree

Inflammatoire diarree

Secretoire diarree

Bij de initiële evaluatie van patiënten met acute gastro-enteritis is een zorgvuldige anamnese zeer belangrijk om
de duur en de ernst van de symptomen, de dehydratatiegraad, en de frequentie van de stoelgangslozingen te
bepalen. Vervolgens dient bij tekens van hypovolemie symptomatisch ingegrepen te worden (i.e. rehydratatie)
[1, 13]. Een diagnostische evaluatie is aangewezen bij patiënten met relatief ernstige ziekte: in geval van
overvloedige waterige diarree met tekens van hypovolemie, bloederige diarree, meer dan 6 ongevormde
stoelgangsepisodes per dag, ernstige abdominale pijn, temperatuur hoger dan 38,5 °C, diarree bij ouderen,
immuungecompromiteerden of gehospitaliseerde patiënten, en systemische ziekte, vooral bij zwangere
vrouwen. Aanbevolen wordt om de fecale leukocyten te testen en een routine stoelgangscultuur uit te voeren.
Wat betreft de fecale leukocyten blijkt dat deze parameter een lage sensitiviteit en specificiteit heeft [15]. Bij
een patiënt die recent antibiotische therapie heeft gekregen moet ook Clostridium difficile in het achterhoofd
gehouden worden [16]. In bepaalde gevallen (persiterende diarree, bloederige diarree zonder fecale
leukocyten) wordt aanbevolen om ook onderzoek te doen op ova en parasieten [1, 13, 17, 18].
De meest frequente bacteriële en virale verwekkers van gastro-enteritis in geïndustrialiseerde landen zijn
respectievelijk Campylobacter spp. en norovirus [19]. Zo worden in België jaarlijks bijna 6000 gevallen van
Campylobacteriose gerapporteerd, en is norovirus de meest oorzakelijke kiem voor outbreaks in ziekenhuizen
en rust- en verzorgingstehuizen (zie tabel 2, cijfers WIV-ISP en BAPCOC). Ondanks de hoge prevalentie van
beide kiemen blijft de diversiteit van oorzakelijke kiemen hoog.
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De epidemiologie van de gedetecteerde darmpathogenen in het Imeldaziekenhuis is te vinden in bijlage 1.
Tabel 2: Epidemiologie darmpathogenen in België

Pathogeen
Campylobacter spp.
Salmonella enterica
Shigella spp.
Y. enterocolitica
STEC
C. difficile toxine A&B
Rotavirus
Norovirus
E. histolytica
G. lamblia
Cryptosporidium spp.

2000

2001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

14088
378

7356
10765
563
375

6879
4916
320
303
47

5771
3693
412
264
46

5906
3973
398
248
47
1891

5111
3831

5697
3113

3660

273
103
2985

238
96
2959

2451

7267
28
214
1665
582

1302
392

1098
290

1086
391

A

1197
460

A: 28 outbreaks met norovirus als oorzakelijk agens

Uit the Sanford guide to antimicrobial therapy 2012-2013 kan een algemeen overzicht van pathogenen die gastroenteritis kunnen veroorzaken bekomen worden, zie tabel 3 [20].
Tabel 3: Overzicht van darmpathogenen

Pathogeen
Campylobacter spp.
Salmonella enterica
Y. enterocolitica
Shigella spp.
Plesiomonas shigelloides
1
EHEC
2
EPEC
3
ETEC
V. cholerae
Norovirus
Rotavirus
Astrovirus
Adenovirus 40/41
Giardia lamblia
E. histolytica
Cryptosporidium
Cyclospora cayetanensis
Cystoisospora belli
Microsporidia
Mycobacterium avium complex

Ontwikkelde landen
kind
volwassen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

Reizigersdiarree
x
x
x

x
4
x
x

x
x
x
x

Immuungecompromiteerden
acuut
chronisch
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1: Enterohemorragische Escherichia coli
2: Enteropathogene Escherichia coli
3: Enterotoxische Escherichia coli
4: Risico voor reizigers is extreem laag

De detectie van deze verschillende pathogenen vergt een diversiteit aan diagnostische technieken. Volgens de
huidige diagnostische aanbevelingen van de Infectious Disease Society of America (IDSA) is het daarom onmogelijk
om bij elk faecesstaal van een patiënt die een gastro-enteritis doormaakt alle darmpathogenen gelijktijdig op te
sporen (tabel 4) [21, 22]. Om deze reden moet momenteel een selectie gemaakt worden van de te detecteren
pathogenen, mede op basis van de leeftijd, anamnese, onderliggende pathologie, reisverleden, etc. (tabel 3) [13,
21].
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Tabel 4: Laboratoriumdiagnostiek van gastro-enteritis (IDSA, 2013)

Etiologisch agens

Diagnostische procedures

Clostridium difficile

Nucleïnezuur amplificatie techniek (NAT)
Glutamate dehydrogenase (GDH) antigen met of zonder toxinedetectie
gevolgd door cytotoxine of NAT bevestiging
Routine stoelgangcultuur

Salmonella spp.
Shigella spp.
Campylobacter spp.
EHEC (incl. E coli O157:H7 en andere STEC)

Yersinia spp.
Vibrio spp.
Aeromonas spp.
Plesiomonas spp.
Edwardsiella tarda
Staphylococcus aureus
E. coli
ETEC
EIEC
EPEC
EAEC
E. histolytica
Blastocystis hominis
Dientamoeba fragilis
Giardia lamblia
E. histolytica
Giardia lamblia
Cryptosporidium spp.
Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora
Microsporidia
Calicivirus (Norovirus, Sapovirus)
Enteric Adenovirus
Enterovirus/Parechovirus
Rotavirus
Rotavirus
Enteric Adenovirus
Enteric Adenovirus
Enterovirus/Parechovirus
Cytomegalovirus

Cultuur voor E. coli O157:H7
Shiga-toxine immunoassay
NAT voor stx1/stx2 genen
Gespecialiseerde stoelgang culturen

Ova en parasieten examinatie

E. histolytica specifieke immunoassay
Enzyme immunoassay
Directe fluorescentie immunoassay
Aangepaste zuurvaste kleuring uitgevoerd in geconcentreerd specimen
Aangepaste trichome kleuring uitgevoerd op geconcentreerd specimen
1
Histologische examinatie met EM bevestiging
NAT

Enzym immunoassay
Virale cultuur
Histopathologische examinatie
CMV cultuur

1: Elektronenmicroscopie

Ter info wordt in bijlage 2 weergegeven op welke wijze darmpathogenen opgespoord worden in het klinisch
laboratorium van het Imeldaziekenhuis. De bacteriën worden geïdentificeerd met de MALDI-TOF MS.
Een manier om de faecesdiagnostiek meer kosten-efficiënt te maken is het invoeren van de ‘3 dagen regel’ voor
gehospitaliseerde patiënten: gezien de waarschijnlijkheid van Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp.,
en parasieten zeer laag is bij gehospitaliseerde patiënten, die meer dan 3 dagen werden opgenomen, kan
geopteerd worden om deze kiemen niet meer standaard te testen. Daarentegenover staat wel dat C. difficile
toxine geassocieerde diarree (CDAD) een hoge prevalentie heeft bij gehospitaliseerde patiënten waardoor wel
op C. difficile toxine A&B getest dient te te worden [13, 21]. Bij een hemorrhagische pseudomembraneuze
colitis niet aan CDAD geassocieerd, dient Klebsiella oxytoca dan weer in overweging genomen worden [16].
De differentiatie van de verschillende pathogenen is vereist gezien de behandeling sterk kan verschillen. Bij een
enterohemorragische E. coli (EHEC) enterocolitis kan het instellen van antibacteriële therapie de toxine
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vrijstelling induceren waarbij het risico op een hemolytisch-uremisch-syndroom (HUS) net kan verhogen [19,
23, 24].
De behandeling van patiënten met acute diarree begint met algemene maatregelen zoals rehydratatie en
wijziging in voeding. Antibiotica zijn vaak niet noodzakelijk gezien de ziekte meestal zelf-limitered is, hoewel
empirische en specifieke antibiotica in sommige gevallen overwogen kunnen worden. Het gebrek aan snelle
diagnostische testmethoden voor darmpathogenen vraagt dat beslissingen met betrekking tot de therapie soms
empirisch worden gemaakt. Empirische behandeling met antibiotica is aangewezen bij patiënten met matige tot
ernstige reizigersdiarree gekenmerkt door meer dan vier stoelgangen per dag, koorts, bloed, etter en mucus in
de stoelgang. Ook bij patiënten met meer dan acht stoelgangen per dag, gedehydrateerde patiënten en bij
immuungecompromiteerde patiënten wordt empirische therapie met antibiotica aangeraden. De voorkeur voor
de empirische therapie gaat uit naar een behandeling met orale fluoroquinolones, azithromycine [1, 13, 17, 23,
24].
Bacteriële darmpathogenen worden in veel laboratoria opgespoord met behulp van faecescultuur. De waarde
hiervan is echter al meermaals in vraag gesteld gezien de lage opbrengst (percentage positieve stalen:
Campylobacter spp.: 1,4%; Salmonella spp.: 0,9%; Shigella spp.: 0,6%; E. coli O157: 0,3%) [13]. Ongeveer 80%
van gevallen van acute diarree blijken na onderzoek negatief te zijn voor een darmpathogeen [25]. Bovendien
werd reeds vele malen aangetoond dat de sensitiviteit van kweek laag is en de TAT, die tot 3 dagen kan zijn
hoog is. Ook de sensitiviteit van de antigentesten, in het bijzonder voor shiga-toxines (STEC stx1 en stx2) en
voor C. difficile toxine A&B, is laag. Daarom werd de detectie van C. difficile toxine A&B door middel van
moleculaire technieken in diagnostische algoritmes recent voorgesteld [3, 6, 10, 26-29].
Voor wat betreft virale darmpathogenen, vooral norovirus, is de sensitiviteit van de beschikbare snelle
antigentesten en ELISA-testen laag [19, 30]. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vindt het
gebruik van bovenstaande testen voor norovirus enkel gerechtvaardigd wanneer een outbreak plaatsvindt en
een negatief resultaat bevestigd kan worden met behulp van moleculaire technieken [14].
Ook de microscopische diagnostiek van darmparasieten heeft vele nadelen. De identificatie hangt af van de
ervaring van de klinisch bioloog of de medische laboratoriumtechnoloog (MLT). Het is een tijdsrovende en
arbeidsintensieve manier aangezien concentratiemethoden en kleuringen vereist zijn en bovendien is de
sensitiviteit van microscopie zeer laag. In de literatuur wordt deze nameliijk tussen 30-70% geschat [27, 31].
Een andere manier, ‘the triple faeces test’ (TFT) kan de sensitiviteit verhogen, maar deze techniek vereist
staalafname op 3 opeenvolgende dagen waardoor het definitief resultaat pas na 3 dagen gekend is, wat nadelig is
voor de TAT. Ten slotte kunnen pathogene E. histolytica parasieten niet worden onderscheiden van de nietpathogene E. dispar parasieten [27, 32, 33].
Om deze nadelen te verhelpen is de laatste jaren het gebruik van moleculaire technieken voor de
faecesdiagnostiek een hot topic geworden in de microbiologische wereld. Reeds in de jaren ’90 werden
moleculaire technieken geëvalueerd voor de detectie en diagnose van darmpathogenen in faeces. Het waren
voornamelijk polymerase kettingreacties (PCR) die de aanwezigheid van slechts 1 pathogeen (singeplex PCR)
konden aantonen die bijgevolg hoofdzakelijk werden gebruikt in de onderzoekslaboratoria en referentiecentra
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[34, 35]. Gezien een gastro-enteritis veroorzaakt kan worden door meer dan 20 verschillende pathogenen was
het praktisch en financieel niet haalbaar om singleplex PCR’s te gebruiken in routinelaboratoria.
Multiplex PCR’s daarentegen, welke gelijktijdig verschillende targets kunnen amplificeren en detecteren, zijn wel
interessant voor routinelaboratoria. De laatste jaren zijn verschillende commerciële kits op de markt die op
enkele uren tijd de aanwezigheid van 15 tot 25 darmpathogenen kunnen nagaan.
Sommige kits omvatten enkel de detectie van bacteriële pathogenen, andere kits detecteren daarentegen enkel
parasitaire pathogenen en ten slotte bestaan er ook kits die enkel de aanwezigheid van virale darmpathogenen
kunnen aantonen [31, 36].
Een overzicht van de momenteel beschikbare commerciële moleculaire panels is te vinden in tabel 5. Deze
zullen kort besproken worden.
De FilmArray GI Panel (Biofire Diagnostics Inc, Salt Lake City, USA) is een volledig geautomatiseerd
moleculair panel dat 22 darmpathogenen kan detecteren, waaronder ook de enteropathogene E. coli stammen
(STEC, ETEC, EPEC, EIEC en EAEC). Het bestaat uit een ‘kaart’ waarin het reagens en een kleine hoeveelheid
van het faecesstaal worden gebracht, waarna de kaart in de FilmArray (het toestel) geplaatst moet worden.
Daar wordt de extractie en de nested multiplex-PCR uitgevoerd. De hands-on time bedraagt slechts enkele
minuten per staal, en de test is reeds na 1u afgerond. In mei 2014 werd dit panel goedgekeurd door de Food
and Drug Administration (FDA). De nadelen van dit panel zijn de kostprijs die vermoedelijk hoog zal zijn (het
gelijkaardig FilmArray respiratoir panel kost $129/staal), de mogelijkheid om tegelijkertijd slechts 1 staal te
analyseren (dwz. niet geschikt voor high-throughput diagnostics) en dat het momenteel nog niet beschikbaar is
(zomer 2014?).
Luminex heeft met de xTAG Gastrointestinal Pathogen Panel (Luminex Corporation, Austin, USA) een
moleculair panel op de markt gebracht met als grootste voordeel de high-throughput mogelijkheden. Afhankelijk
van het type toestel kunnen 50, 100 of 500 stalen tegelijkertijd geanalyseerd worden. Het principe van de test
wordt uitgelegd in bijlage 3. Een bijkomende voordeel is dat de test goedgekeurd is door de FDA. ‘De versie’
die beschikbaar is in Europa detecteert bijkomend nog Y. enterocolitica, V. cholerae, E. histolytica en
adenovirus 40/41. Een nadeel is dat het sommige darmpathogenen, zoals astrovirus, sapovirus en Aeromonas
spp. niet kan detecteren.
Het Seeplex Diarrhea ACE Detection panel (Seegene, Seoul, Korea) kan wel de belangrijkste bacteriële
en virale darmpathogenen, maar geen parasieten detecteren. Een faecesstaal zal dus nog steeds met een andere
methode onderzocht moeten worden op de aanwezigheid van parasieten. Ook is een capillair elektroforesetoestel noodzakelijk, wat niet standaard in elk laboratorium aanwezig is [7].
FTD GastroEnteritis (Fast-track Diagnostics, Junglinster, Luxembourg) is een panel dat de belangrijkste
darmpathogenen kan detecteren. De analysetijd bedraagt slechts 1,5u. Een nadeel daarentegen is dat ieder
faecesstaal dat getest wordt op bacteriële, virale en parasitaire darmpathogenen verdeeld dient te worden over
5 multiplex tubes wat het niet gebruiksvriendelijk maakt. Ook worden niet enkel de enteropathogene
adenovirussen (40/41) gedetecteerd, maar ook andere niet-enteropathogene adenovirussen, wat de specificiteit
van het panel niet ten goede komt [37].
EntericBio GastroPanel I system (Serosep Ltd, Limerick, Ireland) wordt in Ierland voor maar liefst 65%
van de faecesstalen gebruikt ter detectie van 4 bacteriële darmpathogenen. Het GastroPanel I (2014)
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verschilt van het Panel II (2013) doordat bij het laatstegenoemde panel een overnacht aanrijkingsstap vereist
was. Dit panel kon daarentegen wel alle Campylobacter spp. detecteren terwijl het GastroPanel I enkel C.
jejuni, C. coli en C. lari kan detecteren. Vooralsnog worden geen virale en parasitaire darmpathogenen
gedetecteerd met dit panel. Voordelen zijn de snelle analysetijd en de zeer lage prijs (zie tabel 5).
Daarentegenover staat dat C. difficile toxine A&B en norovirus (en vele andere darmpathogenen), welke een
belangrijke impact in een ziekenhuissetting hebben, niet gedetecteerd worden [7, 30, 38-40]. Wel is er een
aparte kit beschikbaar voor detectie op C. difficile toxine A&B. De kit is enkel gevalideerd met de LightCycler
(Roche) [41].
Een ander panel dat enkel bacteriële darmpathogenen detecteert is de ProGastro SSCS Assay (Gen-Probe
Incorporated, USA). Dit is een real-time PCR met een analysetijd van 4u, dat in België verdeeld wordt door
Hologic. Dit is het derde panel dat FDA-approved is. Het voordeel van dit panel is de lage prijs (zie tabel 5).
Ook bij deze kit worden C. difficile toxine A&B niet gedetecteerd, maar er is wel een aparte kit beschikbaar.
Diagenode (Luik, België) heeft 6 afzonderlijke multiplex PCR kits (G-DiaBact, G-DiaDiff, G-DiaShig, GDiaVirus, G-DiaPara, G-DiaFrag) die samen 12 pathogenen kunnen detecteren. Toch worden Y.
enterocolitica, E. coli O157, STEC stx1/stx2 en Aeromonas spp. niet in het panel opgenomen. In 2015 zou de
Diagenode GastroEasy op de markt verschijnen om tegelijkertijd virussen, bacteriën en parasieten te
detecteren.
Ook Pathfofinder (Maastricht, Nederland) heeft een moleculair panel voor de detectie van darmpathogenen in
faeces: de GastroFinder SMART 17 FAST. Momenteel is dit nog een research use only (RUO)-panel. Het
principe van deze test wordt toegelicht in bijlage 4. Dit moleculair panel kan 17 pathogenen detecteren en
heeft hiervoor 5u nodig. In het najaar van 2014 komt een versnelde versie op de markt, en bovendien zal deze
update ook de mogelijkheid bieden om het sapovirus op te sporen.
BD MAX (BD Diagnostics, Sparks, MD) is een volledig geautomatiseerd systeem waarop onder meer
faecesstalen geanalyseerd kunnen worden. Het grote voordeel van dit toestel is de zeer korte hands-on time.
Een nadeel is het beperkt aantal gedetecteerde darmpathogenen (9 pathogenen, zie tabel 5).
Kortom, anno 2014 zijn veel commerciële moleculaire panels voor faecesdiagnostiek op de markt. Op heden
zijn er 3 panels die goedgekeurd werden door de FDA. Het voordeel van dergelijke panels is dat werd
aangetoond dat ze klinisch bruikbaar zijn, aangezien ze door de FDA onderworpen werden aan een clinical utility
study.
Een rondvraag aan 10 verschillende laboratoria (van 3 universitaire en 7 perifere ziekenhuizen) leert ons dat
moleculaire technieken voor faecesdiagnostiek allesbehalve ingeburgerd zijn in België (zie bijlage 5).
In de volgende hoofdstukken zullen de analytische, diagnostische, klinische, organisatorische, financiële en
beslissingsimpact van moleculaire panels besproken worden volgens de methodologie van Price [42]. Bovendien
zullen 2 van bovenstaande panels geëvalueerd worden in het klinisch laboratorium van het Imeldaziekenhuis.
Van de xTAG GPP (Gastrointestinal Pathogen Panel) en de GastroFinder SMART 17 FAST zullen de
technische en diagnostische performantie nagegaan worden. Voor het werkingsmechanisme van beide
moleculaire panels wordt verwezen naar bijlage 3 en 4.
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Onze keuze gaat uit naar deze 2 panels omwille van volgende redenen:
- mogelijkheid om zowel bacteriële, virale als parasitaire darmpathogenen te detecteren
- mogelijkheid om verschillende stalen tegelijkertijd te testen (high-throughput mogelijkheden)
- het feit dat de xTAG GPP reeds FDA-approved is
- de beschikbaarheid in België
De resultaten die bekomen werden uit de evaluatie van de xTAG GPP en de GastroFinder SMART 17 FAST en
andere zaken die specifiek voor het klinisch laboratorium van het Imeldaziekenhuis van toepassing zijn, zullen steeds
vermeld worden in italic.
In deze CAT zullen reeds de tentatieve resultaten van beide panels vermeld worden voor wat betreft de accuraatheid en
de diagnostische performantie. Gezien een laag aantal stalen werd gebruikt is het niet mogelijk om een besluit te
trekken. Ook is het laboratorium van het Imeldaziekenhuis momenteel nog betrokken bij een multi-center studie (samen
met het laboratorium van het MUMC (Maastricht), Maasstadlabo (Rotterdam) en 2 andere laboratoria). Hiervan
kunnen nog geen resultaten bekend gemaakt worden.
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Tabel 5: Commercieel beschikbare moleculaire panels
FilmArray GI
Panel
xTAG GPP
Panel

Gedetecteerde pathogenen

Producent
Campylobacter spp.
Salmonella enterica
C. difficile toxine A&B
Shigella spp.
Y. enterocolitica
Aeromonas spp.
V. cholerae
E. coli O157 en STEC
ETEC LT/ST
EAEC
EPEC
Plesiomonas shigelloides
Norovirus GI/GII
Rotavirus A
Adenovirus 40/41
Astrovirus
Sapovirus
Giardia lamblia
Cryptosporidium spp.
E. histolytica
Cyclospora cayetanensis
D. fragilis

Benodigde tijd tot resultaat

Biofire
Diagnostics Inc.

Luminex
Corporation

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

1

x
x
x

x
x
x

Seeplex Diarrhea
FTD
EntericBio
ACE Detection
Gastroenteritis GastroPanel I system
Seegene

Gastroenteritis
Multiplex

GastroFinder
SMART 17 FAST

BD MAX
Enteric Panel

Serosep Ltd

Gen-Probe
prodesse

Diagenode

Pathofinder

BD

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

3

x
x
2
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

4

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

65 min

5u

9-10u

1,5u

3u

4u

4u

6u

4u

Prijs/staal

± 129$

± 51€

± 70€

± 50€

± 15€

± 14€

± 50€

± 58€

± 70€

CE-IVD labeled

Neen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Neen

Ja

FDA-approved

Ja

Ja

Neen

Neen

Neen

Ja

Neen

Neen

Neen

5

1: enkel C. jejuni, C. lari en C. coli worden gedetecteerd
2: enkel C. difficile toxine B wordt gedetecteerd
3: enkel C. jejuni en C. coli worden gedetecteerd
4: ook norovirus GIV wordt gedetecteerd
5: extractie van het faecesstaal op NucliSENS easyMag (bioMérieux) en BTW inbegrepen
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2 ANALYTISCHE PERFORMANTIE
2.1
2.1.1

Pre-analytische factoren
Biologische variatie

Bij een patiënt met diarree dient zo snel mogelijk na het begin van de symptomen een faecesstaal afgenomen te
worden [43].
Aangezien de cysten van darmparasieten intermittent met de stoelgang worden uitgescheiden, wordt voor
microscopisch onderzoek op parasieten soms de ‘triple faeces test’ uitgevoerd. Hiervoor dienen 3 faecesstalen
van een patiënt, die werden afgenomen op 3 opeenvolgende dagen, onderzocht te worden. Op deze manier
zou de opbrengst significant verhogen [44]. Voor de detectie van G. lamblia met antigentesten echter is 1 staal
voldoende [13].
Wat betreft de cultuur van bacteriën wordt aangenomen dat 1 faecesstaal voldoende is voor de diagnose. Dit
tegenstaande het feit dat in het laboratorium van het Imeldaziekenhuis soms 2 stalen van dezelfde patiënt op dezelfde
dag geanalyseerd werden. Rohner et al. toonden aan dat bij een bacteriële acute gastro-enteritis uit het eerste
geanalyseerd staal in 87% van de gevallen de oorzakelijke kiem gekweekt kon worden. Wanneer 2 stalen
onderzocht werden steeg de opbrengst tot 98%, en bij een derde staal tot 99% [21, 45]. In een andere studie
wordt ook in kaart gebracht dat clinici bij een negatief resultaat voor C. difficile toxine A&B een tweede staal
laten analyseren [46].
Hoeveel stalen vereist zijn om de oorzakelijke pathogeen te detecteren met behulp van moleculaire panels is
tot op heden niet gekend.

2.1.2

Interferentie

Wanneer een faecesstaal wordt afgenomen bij een persoon die kort daarvoor (minder dan een maand) een
norovirus, Clostridium difficile of Campylobacter spp. gastro-enteritis heeft doorgemaakt, is het mogelijk dat
het micro-organisme nog steeds terug te vinden is in het faecesstaal [14, 47]. Ook bij een gastro-enteritis met
Salmonella spp. kan de uitscheiding tot 5 weken na de infectie optreden. Bij kinderen jonger dan 5 jaar kan dit
zelfs tot 1 jaar duren [48]. Dit fenomeen doet zich hoogstwaarschijnlijk ook voor bij andere darmpathogenen,
hoewel hierover in de literatuur niet veel te vinden is. Bij het bekomen van een (zwak) positief resultaat dient
hier vanzelfsprekend rekening mee gehouden te worden.

2.1.3

Staalstabiliteit

Voor bacteriële kweek kan een faecesstaal volgens de World Health Organization (WHO) 1 tot 2 dagen in de
koelkast worden bewaard alvorens het geanalyseerd wordt [49]. De CDC en de IDSA bevelen aan om een
faecesstaal maximaal 2u op kamertemperatuur te bewaren, of in het geval van bacteriële kweek tot 24u in
Cary-Blair transport medium [21]. Wat betreft staalstabiliteit bij moleculaire detectie is in de literatuur niet
veel te vinden. Wel geeft de CDC aan dat voor de detectie van norovirus een staal tot 2-3 weken bewaard kan
worden op koelkasttemperatuur [43]. Een staal kan echter ook bewaard worden op -15°C of kouder wanneer
het niet onmiddellijk geanalyseerd kan worden.
In het licht van een ander wetenschappelijk onderzoeksdomein toonden Cardona et al. aan dat een faecesstaal
tot 24u op kamertemperatuur of in de koelkast bewaard kan worden, alvorens het genomisch materiaal
afgebroken wordt. Indien het niet onmiddellijk geanalyseerd kan worden, dient het ingevroren te worden
(minstens -15 °C) [50].
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Bij de Progastro SSCS Assay werd de invloed van de staalstabiliteit geëvalueerd. In het FDA-rapport wordt
vermeld dat er geen significant negatief effect is op de resultaten wanneer een staal tot 5 dagen bewaard wordt
op koelkasttemperatuur (2-8 °C) of éénmaal een vries-dooi cyclus doormaakt. Hoeweel geen kwalitatief
verschil was er wel een klein kwantitatief verschil (verhoogde Ct-waarden) bij C. jejuni stammen die ingevroren
werden alvorens de analyse plaasvond [51]. Wel dient hier vermeld te worden dat de Progastro SSCS
Assay enkel bacteriële darmpathogenen detecteert. Dit brengt met zich mee dat er geen RNA aan te pas
komt, wat over het algemeen gevoeliger is voor degradatie dan DNA. Bij de xTAG GPP werd aangetoond dat
een faecesstaal tot 3 maand bewaard kon worden op -80 °C zonder een significant verschil in resultaten [52].

2.2

Analytische factoren

2.2.1

Precisie (herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid)

Nagenoeg in geen enkele publicatie worden de reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid van de moleculaire
panels nagegaan. Bij 2 van de 3 FDA-approved moleculaire panels kon in het rapprt van de FDA wel veel
informatie gevonden worden. Gezien het FilmArray GI Panel pas in mei 2014 werd goedgekeurd door de
FDA, is het rapport momenteel nog niet beschikbaar. De resultaten van de xTAG GPP en de Progastro
SSCS Assay worden hieronder besproken.

2.2.1.1

xTAG GPP

Om de herhaalbaarheid te evalueren werden verschillende stalen gespiked telkens met een pathogeen in een
zwak positieve concentratie (in de buurt van de LoD, limit of detection) en een sterk positieve concentratie. Elk
staal werd 20 keer getest. De laag positieve stalen en sterk positieve stalen waren voor iedere te detecteren
pathogeen 20/20 positief, uitgezonderd van de laag positieve concentraties van Cryptosporidium spp. en
norovirus waarvan er telkens 1 staal werd gemist (19/20).
Om de reproduceerbaarheid van de xTAG GPP na te gaan werden stalen gespiked met de verschillende
pathogenen in 3 verschillende concentraties. Elk staal werd in triplo in 3 verschillende centra door 2
verschillende personen op 5 verschillende dagen getest (met uiteindelijk 90 resultaten per staal).
Wat betreft de reproduceerbaarheid voor de stalen met de hoogste concentratie werden 97,8% tot 100%
correcte resultaten bekomen afhankelijk van pathogeen tot pathogeen.
De zwak positieve stalen hadden 90% tot 100% correcte resultaten. Enkel voor Cryptosporidium spp. was dit
slechts 57,8%. Dit zou te wijten zijn aan het gebruik van een te lage concentratie van de pathogeen.
De ‘hoog negatieve’ stalen zijn stalen waarin een pathogeen aan een concentratie aanwezig is, welke een mean
fluorescence intensity (MFI)-waarde genereert 20-30% onder de cut-off MFI (zie bijlage 3 voor het principe van de
xTAG GPP). Hiervan waren 57,8% tot 100% negatief afhankelijk van de pathogeen. Dit zou volgens de FDA te
wijten zijn aan het stochastisch karakter van end-point PCR bij lage concentraties van een pathogeen.
Ook werden mengsels van pathogenen gemaakt om zogenaamde co-infecties na te bootsen. In dergelijk staal
was telkens 1 zwak positieve (low positive, LP) en 1 sterk positieve (high positive, HP) pathogeen aanwezig. Deze
stalen werden geanalyseerd met volgende resultaten tot gevolg:
- Rotavirus A (LP) + Norovirus GII (HP): 100% correcte resultaten voor Rotavirus A
- Salmonella (LP) + Rotavirus A (HP): 100% correcte resultaten voor Salmonella
- ETEC (LP) + Salmonella (HP): 100% correcte resultaten voor ETEC
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- Norovirus GII (LP) + Rotavirus A (HP): 81,1% correcte resultaten voor Norovirus GII
- Rotavirus A (LP) + Salmonella (HP): 94,4% correcte resultaten voor Rotavirus A
- Salmonella (LP) + Rotavirus (HP): 98,9% correcte resultaten voor Salmonella
Enkel norovirus werd met andere woorden duidelijk minder goed gedetecteerd in aanwezigheid van een
andere pathogeen in een hogere concentratie.

2.2.1.2

Progastro SSCS Assay

Om de intra-laboratorium reproduceerbaarheid na te gaan werden de 3 verschillende concentraties (een zwak
positieve, een matig positieve en een sterk negatieve concentratie) van iedere pathogeen op 12 verschillende
dagen door 2 verschillende personen geanalyseerd. Deze gaven 100% correcte resultaten, uitgezonderd van 1
zwak positief staal met Campylobacter spp. dat gemist werd.
De inter-laboratorium reproduceerbaarheid van de Progastro SSCS Assay werd geëvalueerd door stalen
met iedere pathogeen in 3 verschillende concentraties te spiken. Deze stalen werden in 3 verschillende centra
door 2 verschillende personen en op 5 verschillende dagen getest (30 resultaten per staal). Alle stalen
vertoonden bij elke pathogeen 100% correcte resultaten.

2.2.2

Detectielimiet (LoD)

De detectielimiet (limit of detection, LoD) is het laagste inoculum van een pathogeen waarbij 95% van de
resultaten positief zijn. In het FDA-rapport over de xTAG GPP en de Progastro SSCS Assay wordt de
LoD van de verschillende pathogenen besproken (zie tabel 6).
Tabel 6: LoD van iedere pathogeen met de xTAG GPP en Progastro SSCS Assay

Pathogeen
Norovirus
Rotavirus A
Campylobacter spp.
Salmonella enterica

Shigella spp.

C. difficile
E. coli O157
STEC
ETEC
Giardia lamblia
Cryptosporidium spp.

Staal of stam
Klinisch staal (GI)
Klinisch staal (GII)
Klinisch staal
Campylobacter jejuni
Campylobacter coli
Salmonella enterica serotype Typhimurium
Salmonella enterica serotype Typhi
Salmonella enterica serotype Enteritidis
Shigella sonnei
Shigella boydii
Shigella dysenteriae
Shigella flexneri
Clostridium difficile, BAA-1805
Clostridium difficile, 43255
E. coli O157 (EDL933; O157:H7; STEC stx 1/2
E. coli O157 (EDL933; O157:H7; STEC stx 1/2
E. coli O26
E. coli, 35401 (O78:H11; ST+LT+)
Giardia lamblia, PRA-243
Klinisch staal

LoD
xTAG GPP
Progastro SSCS
5
6.56x10 kopieën/mL
6
1.15x10 kopieën/mL
4
6.84x10 kopieën/mL
4
3
5.86x10 CFU/mL
1.36x10 CFU/mL
3
1.99x10 CFU/mL
5
4
2.34x10 CFU/mL
2.25x10 CFU/mL
3
1.63x10 CFU/mL
4
2.47x10 CFU/mL
3
3
3.67x10 CFU/mL
1.46x10 CFU/mL
2
6.60x10 CFU/mL
3
1.03x10 CFU/mL
3
3.11x10 CFU/mL
5
9.38x10 CFU/mL
6
3.75x10 CFU/mL
5
4
2.34x10 CFU/mL
1.66x10 CFU/mL
5
4
2.34x10 CFU/mL
1.66x10 CFU/mL
3
9.27x10 CFU/mL
5
2.34x10 CFU/mL
2
2.20x10 cellen/mL
4
3.51x10 kopieën/mL

Wat betreft de bacteriële darmpathogenen ligt de LoD van de Progastro SSCS Assay duidelijk lager (steeds
10 keer en soms zelfs 100 keer lager) dan de LoD van de xTAG GPP. Wanneer iemand een
campylobacteriose doormaakt worden 106 - 109 Campylobacter CFU/gfaeces uitgescheiden [53, 54]. Dit is ook
het geval bij een symptomatische infectie met Vibro cholerae in tegenstelling tot een asymptomatische infectie
waarbij slechts 103 Vibrio cholerae CFU/g faeces worden uitgescheiden [53, 55]. Bij kippen worden Salmonella
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enterica serotype Typhimurium met een concentratie van 108 CFU/gfaeces uitgescheiden tijdens het doormaken
van een gastro-enteritis [56]. Of de lagere LoD van de Progastro SSCS Assay een klinische en diagnostische
meerwaarde biedt is bijgevolg twijfelachtig.
Navidad et al. bepaalden eveneens de LoD van de xTAG GPP voor elke pathogeen, waaruit het volgende
besloten kon worden [8]:
-

Voor bacteriële pathogenen is de LoD: 102 - 104 CFU/mL

-

Voor virale pathogenen is de LoD: 104 - 105 kopieën/mL

-

Voor parasitaire pathogenen is de LoD: 102 - 103 cellen/mL

Dit komt goed overeen met de gegevens uit het rapport van de FDA.

2.2.3

Accuraatheid

In de meeste publicaties worden faecesstalen van patiënten die een gastro-enteritis doormaken geanalyseerd
met de conventionele methoden en met een moleculaire techniek. Hieruit worden vervolgens de sensitivteit,
specificiteit en andere diagnostische parameters berekend en besproken. Wat betreft de accuraatheid zijn er
niet veel gegevens.
Zoals hierboven reeds vermeld, zijn in het klinisch laboratorium van het Imeldaziekenhuis 2 moleculaire panels in
evaluatie, namelijk de xTAG GPP en de GastroFinder SMART 17 FAST. Voor de extractie werd gebruik gemaakt
van de NucliSENS easyMag (bioMérieux, Schaarbeek, België).
Om de accuraatheid van de panels na te gaan, werden stalen afkomstig van ‘Quality Control for Molecular Diagnostics’
(QCMD) gebruikt. Deze stalen worden opgedeeld in een bacterieel, viraal en parasitair panel. In onderstaande tabellen
(tabel 7-9) worden eerst en vooral de gegevens van QCMD weergegeven, zijnde het correct resultaat (identificatie
pathogeen) en de cycle threshold (Ct)-waarde. Bij real-time PCR wordt een positief resultaat bekomen door een
fluorescentiesignaal dat de fluorescentiethreshold overschrijdt. De Ct-waarde is het aantal cycli die vereist zijn om een
ampliconhoeveelheid te verkrijgen die deze fluorescentiethreshold overschrijdt. Hoe lager de Ct-waarde hoe meer
genomisch materiaal aanwezig was in het staal. Wat onmiddellijk opvalt zijn de hoge Ct-waarden van de QCMD-stalen
(vooral bij het parasitair panel) wat zich vertaalt in een lage pathogene load.
De resultaten die bekomen werden met de xTAG GPP en de GastroFinder SMART 17 FAST worden vermeld in
tabel 7-9.
Uit de resultaten bekomen met het viraal QCMD-panel kan besloten worden dat rotavirus A niet adequaat wordt
gedetecteerd met de GastroFinder SMART 17 FAST (stalen met Ct-waarden: 28,9 en 32,5). Bij de xTAG GPP
bleek het grootste probleem de detectie van norovirus te zijn (stalen met Ct-waarden: 30,6 en 33,1). Gezien één van
beide stalen ook negatief testte met de GastroFinder SMART 17 FAST werden beide stalen met norovirus (Gastro
V12-03 en Gastro V12-07) geanalyseerd met de G-DiaNota (Diagenode) real-time PCR om slechte kwaliteit van de
staalbewaring uit te sluiten. De G-DiaNota kon echter in beide stalen norovirus detecteren. Voorts waren beide panels
niet in staat een staal met adenovirus te detecteren (zie tabel 7).
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Tabel 7: Viraal QCMD-panel

Staal

Correct resultaat

Ct

Gastrofinder

xTAG GPP

GastroV12-01
GastroV12-02
GastroV12-03
GastroV12-04
GastroV12-05
GastroV12-06
GastroV12-07
GastroV12-08
GastroV12-09

Rotavirus
Sapovirus
Norovirus GII
Adenovirus
Negatief
Adenovirus
Norovirus GI
Rotavirus
Astrovirus

28.9
24.4
33.1
34.5

Negatief
NU
Norovirus
Negatief
Negatief
Adenovirus
Negatief
Negatief
Astrovirus

Rotavirus
NU
Negatief
Negatief
Negatief
Adenovirus
Negatief
Rotavirus
NU

29.2
30.6
32.5
19.1

G-DiaNota

Norovirus (CT: 29,10)

Norovirus (CT: 29,34)

NU : niet uitgevoerd

Uitgezonderd van één staal positief met Campylobacter ureolyticus (GastroB12-08) dat door beide panels gemist werd
en een staal met Yersinia enterocolitica 1a (GastroB12-04) dat met de GastroFinder SMART 17 FAST niet
gedetecteerd werd, konden de andere bacteriën wel adequaat gedetecteerd worden. In de bijsluiter van de xTAG GPP
staat inderdaad vermeld dat enkel C. jejuni, C. coli en C. lari gedetecteerd kunnen worden [57]. Bij de GastroFinder
SMART 17 FAST echter zouden alle Campylobacter spp. gedetecteerd moeten worden [58]. De GastroFinder
SMART 17 FAST was niet in staat om Y. enterocolitica biotype 1a te detecteren. Dit zou te wijten zijn aan het feit dat
dit panel het ail-gen detecteert [58]. Het ail-gen wordt in verband gebracht met het pathogeen vermogen van sommige
Y. enterocilitica biotypes. Gezien Y. enterocolitica biotype 1a geen ail-gen bezit, wordt het beschouwd als een nietpathogeen biotype [59]. De vraag is dus of het wel nuttig is om dit biotype te detecteren. Welk gen van Y. enterocolitica
bij de xTAG GPP gedetecteerd wordt, is niet geweten wegens ‘industrieel geheim’.
Tabel 8: Bacterieel QCMD-panel

Staal

Correct resultaat

Ct

Gastrofinder

xTAG GPP

GastroB12-01
GastroB12-02
GastroB12-03
GastroB12-04
GastroB12-05
GastroB12-06
GastroB12-07
GastroB12-08
GastroB12-09
GastroB12-10

Salmonella enteritidis
Campylobacter lari
Campylobacter jejuni
1
Yersinia enterocolitica 1a
Salmonella enteritidis
Negatief
Campylobacter jejuni
Campylobacter ureolyticus
Campylobacter jejuni
Shigella flexneri

32.7
27.5
31.8
27.8
29.5

Salmonella spp.
Campylobacter spp.
Campylobacter jejuni
Negatief
Salmonella spp.
Negatief
Campylobacter jejuni.
Negatief
Campylobacter jejuni.
Shigella spp.

Salmonella spp.
Campylobacter spp.
Campylobacter spp.
Y. enterocolitica
Salmonella spp.
NU
Campylobacter spp.
Negatief
Campylobacter spp.
Shigella spp.

29.6
25.0
27.7
27.5

NU: niet uitgevoerd
1: bevat geen ail-gen.

E. histolytica en G. lamblia worden zeer goed gedetecteerd met beide panels. Stalen positief met Cryptosporidum spp.
daarentegen worden met de xTAG GPP en de GastroFinder SMART 17 FAST respectievelijk 2 maal en 1 maal
gemist. Ook deze stalen werden voor alle zekerheid hertest met de G-DiaPara (Diagenode). Dit gaf telkens een positief
resultaat, met weliswaar hoge Ct-waarden. In de bijsluiter van de xTAG GPP staat vermeld dat de sensitiviteit voor
Cryptosporidium spp. 87.5% is [57]. Dientamoeba fragilis, een parasiet waarvan vroeger gedacht werd dat ze behoorde
tot de commensale darmflora maar nu toch aanzien wordt als een darmpathogeen, kan enkel gedetecteerd worden met
de GastroFinder SMART 17 FAST [60]. In het eerste staal, GastroP12-02 met Ct-waarde 36,9, werd de parasiet
wel gedetecteerd, maar bij een 1/100 dilutie (GastroP12-07) was het resultaat negatief.
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Tabel 9: Parasitair QCMD-panel

Staal

Correct resultaat

Ct

Gastrofinder

xTAG GPP

GastroP12-01
GastroP12-02
GastroP12-03
GastroP12-04
GastroP12-05
GastroP12-06
GastroP12-07
GastroP12-08
GastroP12-09
GastroP12-10

Entamoeba histolytica
-1
D. fragilis + C. parvum (10 )
Giardia lamblia
Giardia lamblia
Entamoeba dispar
Cryptosporidium parvum
-3
D. fragilis + C. parvum (10 )
Cryptosporidium parvum
Negatief
Entamoeba histolytica

30.4
36.9 en 35.2
36.2
32.5
36.5
37.5
?
35.1

Entamoeba histolytica
Dientamoeba fragilis
Giardia lamblia
Giardia lamblia
Dientamoeba fragilis
Negatief
Negatief
Cryptosporidium spp.
Negatief
Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica
Negatief
C. parvum (Ct: 34,99)
Giardia lamblia
Giardia lamblia
Negatief
Negatief
C. parvum (Ct: 36,50)
Negatief
Negatief
NU
Entamoeba histolytica

32.6

G-DiaPara

NU: niet uitgevoerd

De QCMD-stalen werden ook bij PathoFinder geanalyseerd met de GastroFinder SMART 17 FAST. Onze resultaten
kwamen overeen met de resultaten die Pathofinder bekomen had, met uitzondering van 1 staal (Gastro V12-07) dat bij
Pathofinder positef testte op norovirus. Dit in tegenstelling tot het resultaat dat bekomen werd in het Imeldaziekenhuis.
Naar aanleiding van deze resultaten zal Pathofinder in de toekomst trachten de performantie voor rotavirus A te
optimaliseren. De verklaring van Luminex voor deze resultaten was het analytisch (niet-klinisch) karakter van QCMDpanels. De resultaten met andere EQC programma’s zouden veel beter zijn (onder meer het Gastrointestinal panel van
de ‘College of American Pathologists’ (CAP)). Daarom zullen de resultaten van andere EQC-stalen bekomen met de
xTAG GPP opgevraagd worden.
Gezien retrograad geen uitgebreid rapport van QCMD voorhanden is, is ook niet geweten of deze stalen zogenaamde
‘core’ stalen (pathogenen waarvan het laboratirum in staat moet zijn ze te detecteren) of ‘non-core’ stalen (pathogenen
in zwak positieve concentraties die ‘niet verplicht’ te detecteren zijn) zijn. Ook is niet geweten hoe andere laboratoria
scoren op deze panels. Daarom is het moeilijk om een besluit trekken. Gezien de hoge Ct-waarden van deze stalen kan
aangenomen worden dat het zwak positieve stalen zijn. Bij een validatie in het Imeldaziekenhuis (met zwak-negatieve
stalen) wordt steeds gestreefd naar 90% correcte resultaten. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de resultaten
bekomen met de GastroFinder SMART 17 FAST (18/30 correcte resultaten) en met de xTAG GPP (20/27
correcte resultaten) niet goed genoeg zijn, hoewel een echt besluit niet getrokken kan worden (gezien bovenstaande
redenen).
Over het algemeen waren de bekomen resultaten niet goed (18/30 correcte resultaten met de GastroFinder
SMART 17 FAST en 20/27 correcte resultaten met de xTAG GPP). Dit geldt hoofdzakelijk voor de virale en
parasitaire darmpathogenen en in mindere mate voor bacteriële darmpathogenen. Doch dient hier goed in het
achterhoofd gehouden te worden dat alle stalen een hoge Ct-waarde hadden en met andere woorden zwak
positief waren. Tevens is het voorlopig ook niet geweten of deze stalen al dan niet ‘core-samples’ zijn. Hierdoor is
het moeilijk een definitief besluit te trekken

2.2.4

Turn-around time (TAT)

Bij een volledig geautomatiseerd toestel waarbij de DNA/RNA-extractie, de reverse transcriptase stap, PCR en
detectie automatisch en zonder menselijke handelingen kan plaatsvinden is het niet nodig om in batch te
werken. Dit heeft als voordeel dat wanneer een staal in het laboratorium toekomt het onmiddellijk
geanalyseerd kan worden, wat met zich meebrengt dat de TAT zeer kort is. Gezien de FilmArray GI Panel
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slechts 65 min nodig heeft, zou de TAT in theorie minder dan 2u kunnen zijn. Dit is zeer kort voor een
detectie van 22 pathogenen. Bij het andere geautomatiseerde toestel, de BD MAX, is de analysetijd 3-4u,
waardoor de TAT rond 5u zou kunnen liggen. Een ander voordeel is dat de hands-on time heel laag is bij
dergelijke toestellen.
Bij de andere moleculaire panels is het wel aangeraden om in batch te werken, gezien verschillende manipulaties
(DNA/RNA extractie, reverse transcriptase, amplificatie, hybridisatie, detectie,..) vereist zijn. Een studie van
O’leary et al. toonde aan dat de TAT van het EntericBio Panel I schommelt tussen 24-32u, terwijl dit bij de
conventionele techniek tot 96u is [61]. Kahlau et al. berekenden dat in routinegebruik de mediaan van de TAT
van 3 dagen (met de huidige diagnostiek voor bacteriële kweek) herleid kon worden naar 1 dag bij gebruik van
de xTAG GPP [11].
In een andere studie bleek dat de TAT van de xTAG GPP lager was dan de TAT voor bacteriële kweek, en
microscopisch onderzoek op parasieten. Daarentegen was de TAT van de conventionele analyse voor C.
difficile, norovirus, adenovirus en rotavirus lager gezien hiervoor gebruik werd gemaakt van antigentesten [10].
In het Imeldaziekenhuis zou iedere dag de extractie plaatsvinden omstreeks 10u waarna het panel ingezet zou worden
om vervolgens in de late namiddag de resultaten te verkrijgen. Een gelijkaardige opzet vindt nu reeds plaats in het
laboratorium, met de RespiFinder SMART 22 FAST (Pathofinder, Maastricht, Nederland) en leert ons dat de TAT bij
90% van nasopharyngeale wissers korter is dan 24u.
De TAT van het moleculair panel zou met andere woorden korter zijn dan de conventionele technieken voor bacteriën
(cultuur) en norovirus/rotavirus real-time PCR (uitgevoerd op maandag, woensdag en vrijdag). Daarentegen zou de TAT
voor adenovirus, rotavirus (snelle antigentesten), C. difficile toxine A&B (snelle antigentest voor toxine A&B en Xpert C.
difficile voor toxine B) en microscopisch onderzoek op parasieten hoger zijn met het moleculair panel.
In een laboratorium waar de triple-faeces-test voor parasitair onderzoek gebruikt wordt zou de TAT van het
moleculair panel lager liggen.

2.3
2.3.1

Kwaliteitsfactoren
Negatieve controle

Een negatieve controle dient bij elke run mee geanalyseerd te worden. Wanneer deze controle een positief
resultaat geeft kan het reagens gecontamineerd zijn en mogen de resultaten niet geïnterpreteerd en
doorgegeven worden. Bij de GastroFinder SMART 17 FAST wordt hiervoor lysisbuffer gebruikt zonder
faecesstaal [58].

2.3.2

Interne controle

Om na te gaan of een negatief resultaat echt negatief is, wordt een interne controle aan elk staal toegevoegd.
Negatieve resultaten zouden zonder het gebruik van een interne controle immers vals-negatief kunnen zijn, wat
aan inhibitie van het staal, een fout in de staalvoorbereiding of een fout in de de assay zelf (extractie, reverse
transcriptase, of PCR) te wijten zou kunnen zijn. Bij de xTAG GPP en de GastroFinder SMART 17 FAST
bestaat de interne controle uit bacteriofaag MS2.

2.3.3

Interne kwaliteitscontrole (IQC)

Gezien bij enkele commerciële kits, waaronder de xTAG GPP en de GastroFinder SMART 17 FAST,
geen positieve controlestalen worden meegeleverd, wordt aangeraden om faecesstalen uit de routine waarvan
geweten is welke darmpathogeen/pathogenen aanwezig is als IQC te gebruiken. Op deze manier kan
21

Imeldaziekenhuis Bonheiden

bijvoorbeeld elke dag een IQC met een bepaalde darmpathogeen mee geanalyseerd worden, in een 15-20 daags
quality control systeem. Ook werd reeds geëxperimenteerd met het gebruik van één faecesstaal waarin alle
darmpathogenen gespiked werden om met behulp van 1 IQQ-staal alle te detecteren pathogenen te testen,
maar dit gaf geen goede resultaten, vermoedelijk door het optreden van competitie [62]. Tevens kunnen
stammen van darmpathogenen verkregen worden onder meer bij de Belgian Coordinated Collections of
Microorganisms (BCCM) [96], American Type Culture Collection (ATCC) of ZeptoMetrix (NATtrol: Nucleic Acid
Testing Control). Hiermee kunnen vervolgens stalen gespiked worden om te gebruiken als IQC.

2.3.4

Externe kwaliteitscontrole (EQC)

Wat betreft de externe kwaliteitscontrole leveren onder meer QCMD en CAP EQC-stalen voor moleculaire
diagnostiek. Het ‘Gastrointestinal panel’ van CAP is echter niet te verkrijgen buiten de USA (export restrictie).
QCMD voorziet ieder jaar een reeks van 3 faecespanels: een bacterieel, een viraal en een parasitair panel
bestaande uit stalen met een bepaalde darmpathogeen in een bepaalde concentratie/dilutie (± 25 stalen in
totaal). Dit wordt gedaan ter evaluatie van de bekwaamheid van een klinisch laboratorium om moleculair
diagnostische technieken te gebruiken in een klinische setting [63].

3 DIAGNOSTISCHE PERFORMANTIE
3.1

Sensitiviteit, specificiteit, positieve predictieve waarde (PPW) en negatieve predictieve
waarde (NPW)

3.1.1

Literatuur

In zeer veel publicaties wordt vermeld hoeveel en welke darmpathogenen positief testten met de
conventionele methoden, vergeleken met de resultaten van het moleculaire panel. Hiervan worden vervolgens
enkel de positieve en negatieve concordanties (overeenkomst) tussen beide technieken berekend om ten slotte
te besluiten dat moleculaire panels in staat zijn om meer pathogenen te detecteren. Gezien de discordanties
niet volledig uitgeklaard worden met behulp van andere (moleculaire) technieken is de vraag vanzelfsprekend of
de stalen die positief testten met de moleculaire panels en negatief waren met de conventionele technieken
echt-positieve of vals-positieve stalen waren [10, 12].
Daarom worden in onderstaande tabel (tabel 10) enkel de publicaties weergegeven waarvan de discordanties
uitgeklaard werden, met behulp van real-time PCR en/of met sequenering met vervolgens Basic Local Alignment
Search Tool (BLAST)-analyse.
In tabel 10 worden de diagnostische parameters (sensitiviteit, specificiteit, PPW en NPW) samengevat van
enkele moleculaire panels. Over het algemeen kan besloten worden dat de sensitiviteit en bijgevolg de NPW
van moleculaire panels zeer hoog is.
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Tabel 10: Sensitiviteit, specificiteit, PPW en NPW van moleculaire panels

Panel

n

sensitiviteit

specificiteit

PPW

xTAG GPP

302

94,5%

99%

87%

EntericBio
E
Panel II

773

98.4%

98,7%

93,9%

99,7%

528

92,7%

100%

100%

98,7%

528

100%

97,8%

88,1%

100%

245

87,8%

99%

89%

98,8%

C

99,3%

99,3%

96%

96,8%

EntericBio
E
GastroPanel I
Seeplex
Diarrhea

197

Progastro SSCS
E
Assay

1244

B

98,1%

98,6%

86%

A

D

NPW
99%

99,7%

Discordanties

Referentie

cultuur, conventionele PCR, real-time
PCR
cultuur, conventionele PCR, real-time
PCR
cultuur, conventionele PCR, real-time
PCR, sequencing met BLAST analyse

[61]

cultuur, conventionele PCR, real-time
PCR, sequencing met BLAST analyse

[64]

cultuur, conventionele PCR, real-time
PCR
EM, real-time PCR
cultuur, conventionele PCR, real-time
PCR, sequencing met BLAST analyse

[8]

[64]

[65]
[66]
[6]

A: door lage specificiteit en PPW van E. histolytica (17%)
B: voor alle pathogenen > 90%, buiten voor C. difficile en Salmonella spp.
C: enkel het virale panel werd geëvalueerd
D: hoofdzakelijk door minder goede specificiteit en PPW voor C. jejuni en C. coli
E: kan enkel bacteriële darmpathogenen detecteren

Hieronder zal per pathogeen de diagnostische performantie besproken worden van moleculaire panels
vergeleken met de conventionele (referentie) methode. Zoals reeds vermeld, werden de discordanties
uitgeklaard.

3.1.1.1

Bacteriën

Campylobacter spp. blijken beter gedetecteerd te worden met de moleculaire panels: slechts 80% van de stalen
positief met het EntericBio GastroPanel I (stalen ook positief met andere methode) konden in cultuur
gebracht worden [64]. Onori et al. toonden zelfs aan dat maar 25% van de Campylobacter spp. aan de groei te
krijgen waren in tegenstelling tot 95% sensitiviteit van het Seeplex Diarrhea ACE panel [65]. Buchan et al.
bekwamen met de Progastro SSCS Assay een sensitiviteit en specificiteit van 100% en 99,4%, terwijl de
sensitiviteit van cultuur 77% was [6]. Met de xTAG GPP daarentegen konden Navidad et al. geen bijkomende
Campylobacters spp. aantonen worden en werden 2 positieve stalen niet gedetecteerd, resulterend in een
sensitiviteit van 90%. De specificiteit was 99% [8].
Tabel 11: Diagnostische performantie voor Campylobacter spp.

Panel

sensitiviteit

specificiteit

sensitiviteit cultuur

referentie

EntericBio GastroPanel I

100%

99,20%

80%

Koziel et al.

Seeplex Diarrhea ACE panel

95%

100%

25%

Onori et al.

Progastro SSCS Assay

100%

99,40%

77%

Buchan et al.

xTAG GPP

90%

99%

100%

Navidad et al.

Ook in andere publicaties werd reeds aangetoond dat de sensitiviteit van cultuur laag is (de sensitiviteit wordt
op 20-80% geschat) [26, 65, 67, 68]. Lastovica et al. beschreven dat meedere Campylobacter spp. niet kunnen
groeien op de beschikbare agars in de omstandigheden die in de meeste laboratoria gebruikt worden (42°C,
micro-aërofiel). In commercieel beschikbare agars zijn namelijk antibiotica (cefalotine/ cefazoline) aanwezig die
onder andere de groei van C. upsaliensis en andere Campylobacter spp. inhibeert [2, 69]. Ook groeien C. fetus
en C. hyointestinalis enkel op 37°C en niet op 42°C. Een derde oorzaak is het feit dat enkele Campylobacter
spp., zoals C. concisus en C. curvus, alleen maar kunnen groeien in een H2-aangerijkt milieu [70]. Bovendien
werd reeds aangetoond dat levende bacteriën soms niet in cultuur gebracht kunnen worden, hoewel ze wel
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nog steeds virulent kunnen zijn: ‘the viable but nonculturable state in bacteria’. Dit fenomeen werd reeds
beschreven bij Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, Salmonella enterica serovar Enteritidis, Shigella spp., en
Campylobacter jejuni [71, 72]. Dit maakt de detectie er uiteraard niet gemakkelijker op. Door bovenstaande
nadelen werden snelle immunochromatografische testen voor de detectie van Campylobacter-antigenen
geëvalueerd. Over het algemeen blijken deze snelle antigentesten een goede sensitiviteit en specificiteit te
hebben, doch is de PPW slechts tussen 42,9% en 90%. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de lage prevalentie (48%) van Campylobacteriose in Europa [29, 53, 73, 74]. Het gebruik van deze snelle antigentesten wordt dan
ook afgeraden, tenzij een positief resultaat bevestigd kan worden met een andere techniek [75]. Enkel in een
regio waar de prevalentie voor Campylobacter spp. veel hoger ligt, zoals in Thailand, is de PPW meer dan 90%
en kan het dus als een betrouwbare methode beschouwd worden [74].
Salmonella spp. daarentegen worden met enkele moleculaire panels minder goed gedetecteerd, vergeleken met
conventionele technieken (tabel 12), atlhans is dit het geval bij het Seeplex Diarrhea ACE Detection panel
(60% sensitiviteit) en het FTD GastroEnteritis panel (sensitiviteit 87%) [6, 37, 65]. Eén van de oorzaken is
meer dan waarschijnlijk de extra aanrijkingsstap die in veel laboratoria wordt uitgevoerd alvorens het
faecesstaal te enten op een selectieve Salmonella agar [7, 27, 37, 65, 77]. Toch moeten er ook andere oorzaken
zijn gezien McAuliffe et al. met het FTD GastroEnteritis 9 stalen met Salmonella spp. misten, waarvan er met
de conventionele methode 8 groeiden op de eerste uitplating (dus zonder aanrijking) [37].
Met de Progastro SSCS Assay daarentegen is het wel mogelijk om Salmonella spp. adequaat te detecteren,
aangezien een onderzoek van Buchan et al. aantoonde dat de sensitiviteit 100% was vergeleken met een
sensitiviteit van 66,6% bekomen met de conventionele methode (weliswaar zonder extra aanrijkingsstap!) [6].
Bij de xTAG GPP zijn de sensitiviteit en specificiteit voor Salmonella spp. respectievelijk 92% en 100% [8].
Wederom konden geen bijkomend positieve stalen gedetecteerd worden vergeleken met cultuur. Het
EntericBio Panel II en zijn opvolger het EntericBio GastroPanel I hebben beide een goede sensitiviteit
(100%) en specificiteit (100%). Dit werd berekend op basis van 6 positieve stalen (in totaal 528 geanalyseerde
stalen) [64].
Tabel 12: Diagnostische performantie voor Salmonella spp.

Panel

sensitiviteit

specificiteit

sensitiviteit cultuur

Onori et al.

B*

McAuliffe et al.

Seeplex Diarrhea ACE panel

60%

100%

100%

FTD GastroEnteritis

87%

100%

100%

Progastro SSCS Assay
xTAG GPP

100%
92%

100%
100%

EntericBio GastroPanel I
100%
100%
A: zonder aanrijking
B: met aanrijking
B*: 8/9 Salmonella spp. op eerste uitplating positief (zonder aanrijking)

referentie

B

A

Buchan et al.

B

Navidad et al.

A

Koziel et al.

66,6%
100%
100%

Shigella spp. kunnen goed gedetecteerd worden met moleculaire panels: de Progastro SSCS Assay en het
EntericBio GastroPanel I hadden een sensitiviteit en specifciteit van 100% en ook hier werd aangetoond dat
cultuur niet sensitief is (tabel 13) [6, 64]. In een studie van Navidad et al. waren de sensitiviteit en specificiteit
van de xTAG GPP respectievelijk 93% en 100% [8].
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Tabel 13: Diagnostische performantie voor Shigella spp.

Panel

sensitiviteit

specificiteit

sensitiviteit cultuur

referentie

EntericBio GastroPanel I

100%

100%

66,70%

Koziel et al.

Progastro SSCS Assay

100%

100%

71,40%

Buchan et al.

xTAG GPP

93%

100%

100%

Navidad et al.

Voor Y. enterocolitica zijn er weinig gegevens beschikbaar gezien de lage prevalentie van deze kiem en het feit
dat Y. enterocolitica niet in elk panel wordt opgenomen. Navidad et al. hadden een sensitiviteit en specificiteit
van 100% met de xTAG GPP [8]. Hier dient wel bij vermeld te worden dat het slechts ging om 3 positieve
stalen met Y. enterocolitica.
Tabel 14: Diagnostische performantie voor Y. enterocolitica

Panel
xTAG GPP

sensitiviteit
100%

specificiteit
100%

sensitiviteit cultuur
100%

referentie
Navidad et al.

Garcia et al. bevelen aan om bij bloederige stalen te testen op E. coli O157 of stx1/stx2 van andere EHEC/STEC
stammen [2]. De CDC raadt zelfs aan om alle patiënten met een acute gastro-enteritis te screnen op E. coli
O157 en andere STEC [78]. E. coli O157 onderscheidt zich van de andere serotypes door het niet fermenteren
van sorbitol [78]. Op deze manier kan fenotypisch het onderscheid gemaakt worden. Gezien meer dan de helft
van de STEC stammen die klinische betekenis hebben non-O157 STEC serotypes zijn, is het belangrijk dat deze
ook opgespoord worden [79]. Het simultaan gebruik van chromogene agars voor E. coli O157 met
immunochromatografische testen (stx1/stx2) voor andere STEC’s biedt de grootste kans om STEC’s te
isoleren [80].
De sensitiviteit van immunochromatografische testen ligt tussen 29% en 70% [6, 64, 81]. Daarom zijn
moleculaire panels ook voor detectie van STEC stammen aangewezen. Zo werden met de Progastro SSCS
Assay en het EntericBio GastroPanel I dubbel zoveel STEC-infectties gedetecteerd als met de
conventionele techniek [6]. Wanneer het hemolytisch uremisch syndroom (HUS) waarmee STEC infecties
gepaard gaan in het achterhoofd gehouden wordt, is het opvallend dat we met de conventionele technieken
slechts de helft van de STEC stammen kunnen detecteren. Onder meer de Mayo Clinic Medical Laboratories
gebruiken daarom reeds moleculaire technieken om stx1/stx2 te detecteren [82]. Wel dient bij de interpretatie
van een positief resultaat steeds rekening gehouden te worden met de klinische symptomen van de patiënt [6].
De xTAG GPP vertoonde voor E. coli O157 een sensitiviteit en specifciteit van 93,7%-100% en 98,8%-100%
vergeleken met cultuur, en voor STEC 100% sensitiviteit en 99,4% specificiteit vergeleken met antigentesten en
sequenering [8, 46].
Tabel 15: Diagnostische performantie voor E. coli O157 en andere STEC

Panel

sensitiviteit

specificiteit

sensitiviteit cultuur/EIA

referentie

EntericBio GastroPanel I

100%

98,80%

45,70%

Koziel et al.

Progastro SSCS Assay

100%

100%

52,90%

Buchan et al.

xTAG GPP

97%

100%

100%

Navidad et al.

C. difficile toxine A/B worden in vele laboratoria opgespoord met behulp van antigentesten gericht tegen de
toxines. Hiervan zou de sensitiviteit tussen 66,7% en 91,7% liggen, afhankelijk van de gebruikte kit. De
sensitiviteit en de specificiteit met de xTAG GPP zijn 91,0%-100% en 91,1%-96,9% vergeleken met een
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antigentest, Xpert C. difficile en sequenering [8, 46]. Met het Seeplex Diarrheae ACE panel daarentegen
was de sensitiviteit lager (40%) vergeleken met de conventionele methoden (GDH-antigentest: C. DIFF
CHEK™-60 (Alere), gevolgd door toxine A/B-antigentest op faeces/isolaat: TOX A/B QUIK CHEK (Alere)) [7,
65]. De verklaring voor de lage sensitiviteit lag volgens de auteurs bij het feit dat het moleculair panel enkel
toxine B van C. difficile detecteerde. Dat zou willen zeggen dat de andere C. difficile stammen enkel toxine A
produceerden, wat in de literatuur slechts zelden werd beschreven [83, 84]. Bovendien detecteren GeneXpert
(Cepheid, Sunnyvale, CA, USA) en GeneOhm (BD Diagnostics, Sparks, MD) ook enkel C. difficile toxine B [85].
De lagere sensitiveit van het Seeplex Diarrheae ACE panel heeft dus hoogstwaarschijnlijk een andere
oorzaak.
Tabel 16: Diagnostische performantie voor C. difficile toxine A&B

Panel

sensitiviteit

specificiteit

sensitiviteit cultuur/EIA/Xpert

referentie

xTAG GPP

91%

100%

100%

Navidad et al.

Seeplex Diarrhea ACE panel

40%

100%

88%

Onori et al.

De detectie van Campylobacter spp., Shigella spp., Y. enterocolitica, E. coli O157 en andere STEC stammen met
moleculaire panels is minstens even goed dan met de conventionele technieken. Zo kunnen Campylobacter spp.
enkel in specifieke omstandigheden groeien, en voor de detectie van E. coli O157 en andere STEC stammen is
het gebruik van moleculaire technieken aangewezen gezien de lage sensitiviteit van antigentesten voor stx1/stx2.
Ook voor C. difficile toxine A&B is dit het geval. Enkel voor Salmonella spp. en C. difficile toxine A/B was de
sensitiviteit vaak minder goed bij enkele moleculaire panels.

3.1.1.2

Virussen

Gezien van de moleculaire panels (tabel 10) enkel de xTAG GPP en het Seeplex Diarrhea ACE
Detection panel virale darmpathogenen kunnen detecteren beperkt de bespreking zich tot deze twee
moleculaire panels.
Voor de detectie van norovirus wordt door de CDC het gebruik van moleculaire technieken aanbevolen, dit
omdat geen enkele commercieel beschikbare antigentest de gewenste sensitiviteit kan voorleggen [14]. Dit
wordt nogmaals bevestigd in meerdere studies waar de conventionele technieken (EIA, immunochromatografische testen) een veel lagere sensitiviteit (30% tot 60%) vertoonden dan moleculaire technieken
[30, 65]. Onori et al. hadden met het Seeplex Diarrhea ACE Detection panel een 100% sensitiviteit en
99,11% specificiteit voor norovirus, terwijl de sensitiviteit met de RIDAQUICK Norovirus (R-Biopharm AG,
Darmstadt, Germany) slechts 30% was [65]. Wanneer het Seeplex Diarrhea ACE Detection panel
vergeleken werd met een in-house real-time PCR en elektronenmicroscopie vertoonde het een sensitiviteit en
specificiteit van 100% [65, 66]. De xTAG GPP vertoonde een sensitiviteit van 100% vergeleken met real-time
PCR [8].
Tabel 17: Diagnostische performantie voor norovirus

Panel

sensitiviteit

specificiteit

xTAG GPP

100%

100%

Real-time PCR: 100%

Navidad et al.

Seeplex Diarrhea ACE

100%

99%

EIA: 30%

Onori et al.
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Het rotavirus wordt in veel laboratoria getest met snelle antigentesten, gezien de relatief lage kost en de lage
TAT. In opdracht van de WHO werden 3 commerciële antigentesten (Premier Rotaclone, ProSpecT,
RIDASCREEN Rotavirus) vergeleken met real-time PCR (gouden standaard) [86]. Hieruit bleek dat de 3
antigentesten een aanvaardbare sensitiviteit (75%-82%) en specificiteit (95%-99%) vertoonden en bijgevolg in
routinelaboratoria gebruikt kunnen worden [86, 87].
Wanneer rotavirus getest werd met het Seeplex Diarrhea ACE Detection panel was de sensitiviteit en
specificiteit 100%, weliswaar vergeleken met elektronenmicroscopie (EM) [66]. Wanneer het panel echter
vergeleken werd met real-time PCR en de Rota-Strip (Coris BioConcept, Gembloux, Belgium), waren de
sensitiviteit en specificiteit van het panel 96% daar waar de sensitiveit en specificiteit van de Rota-Strip C1001
respectievelijk 87% en 98% waren [65].
Bij de xTAG GPP waren de sensitiviteit en specificiteit eveneens zeer hoog, namelijk 100% en 99.9%
vergeleken met een in-house real-time PCR [8, 46].
Tabel 18: Diagnostische performantie voor rotavirus

Panel

sensitiviteit

specificiteit

xTAG GPP

100%

99,9%

Seeplex Diarrhea ACE

96%

96%

sensitiviteit referentie

referentie

Real-time PCR: 100%

Navidad et al.

Rota-Strip (Coris): 87%

Onori et al.

Ook voor adenovirus 40/41 waren de sensitiviteit en de specificiteit van het Seeplex Diarrhea ACE
Detection panel zeer hoog: respectievelijk 91,67% en 99% ten opzichte van 58,33% sensitiviteit en 99,10%
specificiteit met de Adeno-Strip (Coris BioConcept) [65]. In een andere studie waren de sensitiviteit en
specificiteit zelfs 100% in vergelijking met EM [66]. De xTAG GPP vertoonde eveneens een goede sensitiviteit
en specificiteit vergeleken met real-time PCR, namelijk 100% [8].
Hoewel de Adeno-Strip (Coris) een lage sensitiviteit vertoonde, wordt het gebruik van antigentesten in de
guidelines nog steeds gerechtvaardigd [21].
Tabel 19: Diagnostische performantie voor adenovirus 40/41

Panel

sensitiviteit

specificiteit

sensitiviteit referentie

referentie

xTAG GPP

100%

100%

Real-time PCR: 100%

Navidad et al.

Seeplex Diarrhea ACE

92%

99%

Adeno-Strip (Coris): 58%

Onori et al.

Met de moleculaire panels is het mogelijk de belangrijkste virale pathogenen adequaat te detecteren. Voor
rotavirus bieden de antigentesten een evenwaardig alternatief, hoewel de sensitiviteit minder hoog is. Voor de
detectie van norovirus daarentegen wordt aangeraden om met moleculaire technieken uit te voeren.

3.1.1.3

Parasieten

Voor de detectie van Cryptosporidium spp. zijn de immunodetectie van antigenen met microscopie (direct
fluorescent antigen, DFA), gebruikmakende van monoclonale antilichamen, de gouden standaard [88].
Chalmers et al. vergeleken voor de detectie van Cryptosporidium spp. 4 antigentesten, de modified ZiehlNeelsen kleuring, de auramine-fenol kleuring en immunofluorescentie microscopie (DFA) tegenover real-time
PCR. Alle methoden vertoonden 100% specificiteit. De sensitiviteit van de antigentesten lag tussen 84,9% en
93,4%. Met de modified Ziehl-Neelsen kleuring was de sensitiviteit 75% en tot slote vertoonde de
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auraminekleuring een sensitiviteit van 92%. De immunofluorescentie microscopie (DFA) ten slotte had de
hoogste sensitiviteit (97,4%). 97% van de Cryptosporidium spp. waren C. parvum en C. hominis [89].
In een studie van Navidad et al. waren de sensitiviteit en specificiteit van de xTAG GPP voor G. lamblia
respectievelijk 95% en 99% en voor Cryptosporidium spp. waren deze 100% ten opzichte van microscopie en
de Meridian EIA Crypto/Giardia (tabel 20-21). Gezien 24/29 positieve E. histolytica resultaten niet bevestigd
konden worden, was de specificiteit slechts 89% (en de PPW slechts 17%) [8]. Ook in een andere studie werd
aangetoond dat de specificiteit voor E. histolytica bij de xTAG GPP geen 100% was [12]. Hoewel in
bovenstaande studie amper extra parasitaire darmpathogenen werden aangetoond tegenover microscopie en
antigentesten, is in het verleden meermaals aangetoond dat moleculaire technieken (real-time PCR) gevoeliger
zijn dan antigentesten en vooral microscopie [8, 27, 32, 37, 46, 90].
Tabel 20: Diagnostische performantie voor Giardia lamblia

Panel

sensitiviteit

xTAG GPP

95%

specificiteit

sensitiviteit EIA/microscopie

99%

100%

referentie
Navidad et al.

Tabel 21: Diagnostische performantie voor Cryptosporidium spp.

Panel

sensitiviteit

xTAG GPP

specificiteit

100%

sensitiviteit EIA/microscopie

100%

100%

referentie
Navidad et al.

Tabel 22: Diagnostische performantie voor E. histolytica

Panel
xTAG GPP

sensitiviteit

specificiteit

sensitiviteit EIA/microscopie/real-time PCR

100%

89%

real-time PCR: 100%

referentie
Navidad et al.

De xTAG GPP heeft een hoge sensitiviteit voor de belangrijkste parasitaire darmpathogenen, hoewel niet veel
gegevens beschikbaar zijn. Enkel E. histolytica zou een lagere specificiteit hebben met de xTAG GPP dus bij een
positief resultaat dient dit in het achterhoofd gehouden te worden. Ook antigentesten (DFA, EIA,…) en
microscopisch onderzoek kunnen volgens de richtlijnen in routinelaboratoria gebruikt worden.

3.1.2

FDA-rapport

Zoals reeds vermeld dienen moleculaire panels onderworpen te worden aan klinische studies, wanneer ze
goedgekeurd worden door de FDA. De resultaten hiervan zijn beschikbaar in het FDA-rapport. Hieronder
volgen de belangrijkste conclusies.

3.1.2.1

xTAG GPP

Stoelgangsstalen van 200 asymptomatische personen (alle leeftijden, beide geslachten) werden geanalyseerd met
de xTAG GPP (waaronder 7 inhibities). Van de overige 193 stalen werden 14 positieve resultaten bekomen,
waarvan er slechts 2 bevestigd konden worden met sequenering. De 12 andere resultaten (C. difficile, G.
lamblia, norovirus, Salmonella spp., Shigella spp.) werden beschouwd als vals-positieve resultaten (6,2%).
In een prospectieve studie werden 1407 stalen van symptompatische patiënten geanalyseerd met de xTAG
GPP en met een referentiemethode (cultuur voor Campylobacter spp., Shigella spp., Salmonella spp.,
cytotoxiciteitstest voor C. difficile toxine A&B, EIA voor STEC stx1/stx2, real-time PCR en sequenering voor
norovirus en rotavirus, microscopie voor parasieten).
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In deze stalen werden met de xTAG GPP in totaal 578 pathogenen gedetecteerd. Hiervan waren er 215 ook
positief met de referentiemethode. Van de overige 363 positieve resultaten die bekomen werden met de
xTAG GPP konden slechts 77 resultaten (21%) bevestigd worden met real-time PCR en/of sequenering (zie
tabel 23). De overige 79% resultaten waren met andere woorden vals-positieve resulaten. Voorts werden 12
pathogenen niet gedetecteerd, terwijl deze met de referentiemethode (en sequenering) wel gedetecteerd
werden. Dit ging om 7 stalen met C. difficle toxine A&B, 4 stalen met norovirus GII en 1 staal positief met
Cryptosporidium spp.).
Tabel 23: Klinische studie xTAG GPP (FDA)

xTAG GPP positief en
referentie positief

xTAG GPP positief en
referentie negatief

Real-time PCR
en sequenering

Campylobacter spp.
C. difficile toxine A&B
Cryptosporidium spp.
E. coli O157
ETEC LT/ST
G. lamblia
2
Norovirus
2
Rotavirus
Salmonella spp.
STEC stx1/stx2
Shigella spp.

3
107
12
2
2
4
74
2
10
1
2

22
114
57
11
5
1
37
99
3
19
15
18

6
49
8
4
5
1
?
0
0
2
1
2

TOTAAL

215

363

77

Pathogeen

1: geen sequenering resultaten beschikbaar in het FDA-rapport. Daarom werden de resultaten niet meegeteld in het ‘totaal’.
2: bij norovirus en rotavirus bestond de ‘referentie’ uit real-time PCR en sequenering waardoor geen extra sequenering werd uitgevoerd

Ook wordt gewezen op het feit dat de xTAG GPP een endpoint PCR is, en post-amplificatie nog handelingen
vereist zijn waardoor contaminatie niet uit te sluiten is.
Mede door deze resulaten en het feit dat contaminatie mogelijk is (open systeem, zie bijlage 2) wordt in het
FDA-rapport geconcludeerd dat positieve resultaten bevestigd dienen te worden met een andere FDAapproved test of een andere acceptabele referentiemethode. Bovendien mag die diagnose en behandeling niet
uitsluitend gebaseerd zijn op het resultaat van de xTAG GPP, gezien niet alle darmpathogenen gedetecteerd
kunnen worden. Het voordeel van dit panel is de mogelijkheid om infectie met bovenstaande pathogenen uit te
sluiten.

3.1.2.2

Progastro SSCS Assay

In een prospectieve studie werden 1139 stalen geanalyseerd met de Progastro SSCS Assay en de
referentiemethode (cultuur voor Campylobacter spp., Shigella spp., Salmonella spp. en EIA na aanrijking voor
STEC stx1/stx2). 64 pathogenen werden gedetecteerd met beide methoden. Bijkomstig waren er 38
pathogenen positief met de Progastro SSCS Assay, waarvan er 31 bevestigd konden worden met real-time
PCR of sequenering. De 7 niet-bevestigde resultaten waren Campylobacter spp. Voorts werd 1 staal positief
met Salmonella spp. niet gedetecteerd met de Progastro SSCS Assay.
Tabel 24: Klinische studie met Progastro SSCS Assay (FDA)

Pathogeen

Progastro SSCS positief
en referentie positief

Progastro SSCS positief
en referentie negatief

Real-time PCR
en sequenering

Campylobacter spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
STEC stx1/stx2

20
20
15
9

13
10
6
9

6
10
6
9

TOTAAL

64

38

31

29
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De FDA concludeerde dat dit panel gebruikt kan worden voor de kwalitatieve detectie van Salmonella spp.,
Shigella spp., Campylobacter spp., en STEC stx1/stx2. Resultaten dienen echter wel samen met de klinische
toestand van de patiënt geïnterpreteerd te worden. Bovendien mag die diagnose en behandeling niet uitsluitend
gebaseerd zijn op het resultaat van de Progastro SSCS Assay, gezien niet alle darmpathogenen gedetecteerd
kunnen worden.

3.1.3

Imeldaziekenhuis

Om de klinische performantie van de xTAG GPP en de GastroFinder SMART 17 FAST te evalueren werden in een
eerste klinische preliminaire evaluatie 21 faecesstalen van patiënten met een gastro-enteritis geanalyseerd. Deze stalen
werden uit de routine verzameld, ontdaan van hun identiteit en vervolgens geanalyseerd op beide moleculaire panels. De
resultaten zijn te vinden in tabel 25. Hoewel geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden gezien het lage
aantal stalen, het retrospectieve karakter van de studie (invriescyclus van de stalen), en niet steeds alle diagnostische
procedures (bacteriële kweek, virale antigentesten en microscopie) van de conventionele methoden uitgevoerd werden,
zal toch getracht worden enkele zaken toe te lichten.
Tabel 25: Klinische stalen

G-Dia
Para/Nota

Staal

routinediagnostiek

Gastrofinder

xTAG GPP

1

Adenovirus 40/41
Norovirus GII (CT: 22)
Norovirus GII (CT: 13)
Aeromonas caviae
Aeromonas caviae
C. difficile (toxine A&B)
C. difficile (toxine A&B)
C. difficile (toxine A&B)
Campylobacter coli
C. jejuni + C. coli
C. helveticus
1, 2
Salmonella spp. (naa)
Salmonella spp.
Shigella sonnei
Y. enterocolitca biotype 4
Y. enterocolitca biotype 1a
Y. enterocolitca biotype 4
G. lamblia
G. lamblia
G. lamblia
Cryptosporidium spp.

Adenovirus 40/41

Adenovirus 40/41

Negatief

Adenovirus 40/41

Norovirus

Norovirus

D. fragilis

NU

Negatief

NU

C. difficile + G. lamblia

C. difficile + G. lamblia

G. lamblia (Ct: 32)

C. difficile + G. lamblia

NU

G. lamblia (Ct: 30)

C. difficile

NU

Negatief

Campylobacter spp.

Campylobacter spp. en C. jejuni

Campylobacter spp.

Campylobacter spp.

Negatief

Negatief

Negatief

Salmonella spp. + G. lamblia

Salmonella spp. + G. lamblia

Shigella spp.

Shigella spp. + ETEC

Y. enterocolitica

NU

Salmonella spp.

Negatief

Y. enterocolitica + Salmonella spp. + D. fragilis

Negatief

G. lamblia + D. fragilis

G. lamblia

G. lamblia

NU

G. lamblia

G. lamblia

Cryptosporidium spp. + Salmonella spp.

Cryptosporidium spp.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Norovirus (Ct: 32)

G. lamblia (Ct: 31)

1: patiënt zonder symptomen
2: na aanrijking
NU: niet uitgevoerd

Cryptosporidium spp., G. lamblia, adenovirus 40/41, C. difficile toxine A&B en Shigella spp. worden over het algemeen
goed gedetecteerd. Bovendien werd in 2 stalen (reeds positief met C. difficile) bijkomstig G. lamblia gedetecteerd. Gezien
microscopisch onderzoek op parasieten initieel niet aangevraagd was, is niet geweten of deze ook met microscopie
gedetecteerd zouden zijn (het was ook niet mogelijk om achteraf microscopisch onderzoek uit te voeren gezien de
vriesdooicyclus de stalen hadden doorgemaakt en cysten van G. lamblia hieraan gevoelig zijn). Om vals-positieve
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resultaten echter uit te sluiten werden deze stalen ook geanalyseerd met de G-DiaPara (Diagenode). Ook met deze kit
testten beide stalen positief voor G. lamblia. Deze kunnen dus waarschijnlijk beschouwd worden als echt-positieve
resultaten.
Wat onmiddellijk opvalt is dat de 2 stalen positief met Aeromonas caviae niet worden opgepikt met de GastroFinder
SMART 17 FAST. Deze 2 stalen zijn niet getest geweest op de xTAG GPP gezien Aeromonas spp. niet gedetecteerd
kunnen worden.
Net zoals bij de QCMD-stalen was de detectie van norovirus bij de klinische stalen nog niet optimaal, gezien één positief
faecesstaal met beide panels negatief testte. Oorspronkelijk had dit faecesstaal een Ct-waarde van 22 met G-DiaNota.
Gezien het staal negatief testte met de 2 moleculaire panels, nadat het een invriescyclus had ondergaan, werd het voor
alle zekerheid nog eens geheranalyseerd met G-DiaNota. Ook deze keer testte het staal positief doch met een
verhoogde Ct-waarde (Ct-waarde 32 ipv 22). Hieruit blijkt dat een deel van het genetisch materiaal gedegradeerd was,
maar toch nog genoeg aanwezig was om gedetecteerd te worden. De sensitivitet van beide moleculaire panels voor
norovirus is dus duidelijk minder hoog dan G-DiaNota.
Staal 9, positief met Campylobacter coli, werd niet gedetecteerd met de GastroFinder SMART 17 FAST, terwijl een
staal met Campylobacter helveticus niet gedetecteerd werd met de xTAG GPP (in de bijsluiter stond inderdaad dat
enkel C. jejuni, C. coli en C. lari gedetecteerd konden worden).
Een staal waarbij met de conventionele methode Salmonella spp. gedetecteerd was na aanrijking, werd met beide
panels niet gedetecteerd. In het andere staal positief met Salmonella spp. werd bijkomstig G. lamblia gedetecteerd,
waarop initieel geen microscopisch onderzoek op parasieten werd aangevraagd, en ook hier werd het resultaat bevestigd
met G-DiaPara.
Wat beteft Y. enterocolitica was de de GastroFinder SMART 17 FAST in staat om de stammen met serotype O:3
biotype 4 te detecteren. Y. enterocolitica 1a werd niet gedetecteerd, hoogstwaarschijnlijk door het ontbreken van het ailgen (zie 2.2.3 Accuraatheid). Met de xTAG GPP werd geen enkel staal met Y. enterocolitica gedetecteerd.
Voorts werden ook enkele resultaten bekomen die niet bevestigd konden worden: in staal 12 werd met de xTAG GPP
adenovirus 40/41 gedetecteerd, hoewel dit met de conventionele methode en met de GastroFinder SMART 17
FAST niet het geval was. In staal 14 werd bijkomstig een ETEC stam gedetecteerd. In stalen 16, 17 en 21 werd telkens
Salmonella spp. gedetecteerd met de GastroFinder SMART 17, maar niet met de xTAG GPP en de conventionele
methode.

4 KLINISCHE IMPACT
4.1

Diagnostische impact

Hoewel onder meer uit de patiëntanamnese en incubatieperiode gerichte laboratoriumdiagnostiek aangevraagd
kan worden, blijkt uit vele studies dat het voor clinici niet eenvoudig is te voorspellen of de verwekker van
gastro-enteritis van bacteriële, virale dan wel van parasitaire aard is [12, 37, 46]. In een studie waren maar liefst
65% van de positieve resultaten, die bekomen werden met de xTAG GPP, niet aangevraagd door clinici. Het
waren hoofdzakelijk stalen waarop geen detectie voor parasieten werd aangevraagd, die positief met een
31

Imeldaziekenhuis Bonheiden

parasitaire darmpathogeen testten. Dit heeft als nadelig gevolg dat geen therapie en andere maatregelen
opgestart kunnen worden [11]. In een andere studie waren zelfs 72% van de bijkomende positieve resultaten
(43) niet aangevraagd [12].
Halligan et al. toonden aan dat in 8,7% van de geteste faecesstalen (2187 in totaal, zowel community-acquired als
hospital-acquired) norovirus aanwezig was. Dit bleek de meest frequent gedetecteerde pathogeen te zijn [10].
Uit eigen ondervindingen in het Imeldaziekenhuis blijkt dat slechts 10% van de faecesstalen getest worden op de
aanwezigheid van norovirus, waardoor waarschijnlijk veel stalen positief met norovirus gemist worden.
De meerwaarde van moleculaire panels is de mogelijkheid om met 1 techniek bacteiële, virale en parasitaire
darmpathogenen te detecteren onafhankelijk van wat clinici initieel aanvragen (meestal enkel bacteriële kweek).
Over het algemeen worden meer co-infecties waargenomen wanneer faecesstalen geanalyseerd worden met
moleculaire panels [7, 8, 11, 25, 46, 65, 66].
C. difficile toxine A&B blijkt de meest frequente kiem te zijn die aanwezig is in co-infecties. Het is niet duidelijk
of dit een echte co-infectie is of eerder een kolonisatie van C. difficile toxine A&B in aanwezigheid van een
andere pathogeen. In veel laboratoria worden C. difficile toxine A&B opgespoord wanneer de patiënt meer dan
48u in het ziekenhuis verblijft, met als gevolg dat veel patiënten wiens faecesstaal positief is met C. difficile
toxine A&B onterecht behandeld worden [10, 46].
De xTAG GPP en de GastroFinder SMART 17 FAST kunnen de belangrijkste darmpathogenen
detecteren, met uitzondering van sapovirussen. Sapovirussen behoren net zoals de norovirussen tot de
Caliciviridae familie. Vooral jonge kinderen worden geïnfecteerd door dit virus, hoewel ook de oudere
bevolking getroffen kan worden in het kader van een outbreak in een ziekenhuis of rust- en verzorgingstehuis.
Het verloop van de ziekte is milder dan bij norovirussen of soms zelfs asymptomatisch [91]. Een grote studie in
Engeland toonde aan dat 9,2% van de faecesstalen van patiënten met acute diarree (community-acquired) positief
testte op sapovirus [19].
Een nadeel van moleculaire panels is dat geen onderscheid gemaakt kan worden tussen genomisch materiaal
afkomstig van levende ziekteverwekkende kiemen en het genomisch materiaal afkomstig van dode microorganismen. Wanneer een bacteriële pathogeen positief test met een moleculair panel dient het achteraf nog in
cultuur gebracht te worden voor de gevoeligheidsbepaling (en mogelijks epidemiologische redenen). Door de
lagere sensitiviteit van cultuur is het echter mogelijk dat de bacterie achteraf niet in kweek gebracht kan
worden [9, 64].
Gezien bij de meeste moleculaire panels enkel G. lamblia, E. histolytica en Cryptosporidium spp. worden
gedetecteerd, blijft microscopisch onderzoek voor andere parsieten noodzakelijk in bepaalde gevallen [31].
Wanneer een patiënt te maken heeft met een acute gastro-enteritis of abdominale klachten worden eveneens
andere onderzoeken uitgevoerd ter uitsluiting van een appendicitis, ziekte van Crohn e.d. Deze andere
onderzoeken kunnen een echografie, röntgenfoto, of computed tomography (CT) van het abdomen zijn. Ook
een coloscopie wordt soms uitgevoerd.
Wanneer een steekproef wordt gedaan bij patiënten met een Campylobacteriose bekomen we volgende gegevens:
gedurende 1 jaar worden bij 100 verschillende patiënten (waarvan 6% reeds gehospitaliseerd was) Campylobacter spp.
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in de stoelgang gedetecteerd. Bij 62%, 20% en 16% van de patiënten wordt respectievelijk een echografie, röntgenfoto,
of CT van het abdomen uitgevoerd. 9% van de patiënten ondergaan een coloscopie. De toekomst moet uitwijzen of een
snellere faecesdiagnostiek deze extra onderzoeken bij opgenomen patiënten zou kunnen vermijden.
Ook werd aan clinici uit het Imeldaziekenhuis gevraagd wat hun opinie was over snelle faecesdiagnostiek voor
moleculaire panels. Deze bevraging vond plaats tijdens de krans van de respectievelijke diensten. De gastro-enterologen
waren van mening dat dergelijke diagnostiek (detectie van bacteriën, virussen en parasieten) voor hen veel zou
betekenen: een vermoedelijk kortere hospitaliastie zou volgens hen één van de gunstige gevolgen kunnen zijn. Ook
waren ze van mening dat een groot deel van de patiënten bereid zou zijn om hiervoor te betalen. Voor de pediaters was
het voornamelijk belangrijk om snel resultaat te verkrijgen van de bacteriële darmpathogenen. De mening van de
geriaters en huisartsen zullen in de toekomst bevraagd worden.

4.2

Therapeutische impact

Hoewel in de meerderheid van de gevallen een acute gastro-enteritis zelflimiterend is, kan antimicrobiële
therapie in bepaalde gevallen aangewezen zijn: patiënten met bloederige stoelgang, hoge koorts, extraintestinale
infecties, noodzaak tot hospitalisatie, erngstige diarree (meer dan 8 keer per dag), of indien ze deze symptomen
langer dan 1 week vertonen [1]. Ook bij oudere patiënten (ouder dan 65 jaar), zwangere vrouwen of
immuungecompromiteerde patiënten kan therapie noodzakelijk zijn [18]. De gerichte therapie wordt
weergegeven in tabel 26 [13, 18, 20]. Bij enkele bacteriële en parasitaire infecties kan adequate antimicrobiele
behandeling de ziekteduur verkorten en de morbiditeit inperken. Het kan zelfs levensreddend zijn bij invasieve
infecties [13]. Aan de andere kant kan de outcome van de patiënt minder goed zijn wanneer antibioticatherapie
wordt ingesteld. Dit is namelijk het geval bij E. coli O157. Bij Salmonella spp. verlengt het gebruik van
antibiotica het dragerschap [13].
Tabel 26: Voorkeursbehandeling voor enkele darmpathogenen

Pathogeen

Antimicrobiële therapie

Campylobacter spp.
Salmonella spp.
Y. enterocolitica
Shigella spp.
STEC stx1/stx2
C. difficile
G. lamblia

Azythromycine of ciprofloxacine/levofloxacine
Ciprofloxacine/levofloxacine of TMP-SMX of ceftriaxone
Ciprofloxacine/levofloxacine of TMP-SMX of doxycyline
Azythromycine of ceftriaxone of ciprofloxacine/levofloxacine of TMP-SMX
Geen antibiotica
Metronidazole of vancomycine PO
Metronidazole

TMP-SMX: trimethoprim-sulfamethoxazole

De lagere TAT heeft vermoedelijk het gevolg dat meer gerichte therapie ingesteld kan worden. Ook kan
waarschijnlijk overmatig (empirisch) antibioticagebruik vermeden worden wanneer snel (lage TAT) blijkt dat
het om een virale gastro-enteritis gaat.
Voor bepaalde bacteriële darmpathogenen kan een gevoeligheidsbepaling nuttig zijn, maar wanneer de
identificatie reeds gekend is, kan empirisch reeds een antibioticum gestart worden indien nodig.

4.3

Outcome

Meestal wordt de detectie van E. coli O157 en andere STEC stammen in laboratoria enkel uitgevoerd wanneer
het staal bloederig is, of bij kinderen jonger dan 5 jaar (gezien vooral deze jonge populatie vatbaar is voor HUS)
[78-80]. Dit zijn geen goede criteria gezien slechts bij 20-50% van de STEC infecties zichtbaar bloed aanwezig is
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[92, 93]. Ook blijkt uit verschillende onderzoeken dat de mediaan van de leeftijd van personen met een STEC
infectie tussen 9 en 22 jaar is [92, 93]. Voor de detectie van STEC infecties bieden moleculaire panels dus een
voordeel aangezien de macroscopie van het staal en de leeftijd van de patiënt niet in rekening worden gebracht.
STEC wordt met een moleculair panel namelijk automatisch getest. Hiermee zal ongetwijfeld het aantal
gediagnosticeerde infecties te wijten aan STEC hoger zijn. Zo is het mogelijk dat patiënten geen antibiotica
krijgen, welke de kans op HUS mogelijks vergroten [94].
Door de mogelijkheid om bij een outbreak de pathogeen snel te detecteren kan de (voedsel)bron snel
opgespoord worden. Met dergelijke interventie kunnen patiënten waarschijnlijk gespaard worden van een
infectie [8].
Het voordeel van moleculaire panels is dat een groot aantal pathogenen in één keer gedetecteerd kan worden,
zonder dat clinici dit specifiek moeten aanvragen. Ook de macroscopie (al dan niet bloederig) van het staal
biedt geen uitsluitsel over de aanwezigheid van STEC stx1/stx2 waardoor de detectie met moleculaire panels
een voordeel biedt. Doordat meer co-infecties aan het licht worden gebracht bij gebruik van moleculaire
panels, kan onnodige therapie (voor C. difficile toxine A&B) vermeden worden wanneer er vermoeden is van
kolonisatie. De toekomst zal uitwijzen hoe co-infecties geïnterpreteerd zullen worden.

5 ORGANISATORISCHE IMPACT
Of het gebruik van moleculaire panels de hospitalisatieduur kan verkorten werd tot op heden nergens
beschreven. Wel werd overlegd en gebrainstormd met clinici (gastro-enterologen, pediaters, en geriaters)
waaruit duidelijk werd dat, indien de klinische presentatie het toelaat, patiënten sneller ontslagen zouden
worden wanneer het bijvoorbeeld om een virale gastro-enteritis blijkt te zijn.
Om een beeld te krijgen over de hands-on time van de huidige faecesdiagnostiek werd een rondvraag gedaan bij
de MLT’s van het laboratorium bacteriologie van het Imeldaziekenhuis gedaan (zie bijlage 5). Er werd bevraagd
hoeveel minuten ze gemiddeld per faecesstaal bezig zijn wanneer er in batch gewerkt wordt. Op de meeste
faecesstalen wordt uitsluitend bacteriële kweek aangevraagd. Hiervan bedraagt de gemiddelde hands-on time in
totaal 10,6 min. Een staal waarop alles getest dient te worden heeft een hands-on time van 85 min. Het grootste
deel van de tijd gaat naar het microscopisch onderzoek op parasieten.
Tabel 27: Hands-on time van de diagnostische procedures

Diagnostische procedure

minuten

Bacteriële kweek
Alle pathogenen met conventionele methoden
xTAG GPP
Gastrofinder SMART 17 FAST

10,6
84,6
15
20

De hands-on time bij moleculaire panels, de xTAG GPP (15 min/staal) en de GastroFinder SMART 17
FAST (20 min/staal), was hoger dan de bacteriële kweek (10,6 min/staal), maar wel lager dan de totale handson time (81 min/staal) met de conventionele technieken (zie tabel15 en 16).

6 FINANCIËLE IMPACT
6.1

Klinisch laboratorium: Imeldaziekenhuis

Er werd getracht te berekenen hoeveel de kostprijs van faecesdiagnostiek bedraagt wanneer de conventionele
methoden gebruikt worden (zie bijlage 7 voor kostprijs reagentia), en wanneer gebruik gemaakt wordt van
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moleculaire panels. De totale kostprijs omvat enerzijds de reagenskost en anderzijds de personeelskosten. De
personeelskosten worden gerekend aan € 48 per uur (€ 0,80 per minuut). Eenvoudigheidshalve wordt voor de
terugbetaling van het RIZIV gerekend met de volledige B-waarde in plaats van met het forfetaire honorarium en
25% van de B-waarde (zie bijlage 10 omtrent RIZIV nomenclatuur). Onderstaande cijfers hebben betrekking op
het jaar 2013.
De kostprijs van een faecesstaal met de conventionele technieken hangt af van de aangevraagde onderzoeken
(zie tabel 28). Op de meeste faecesstalen wordt enkel bacteriële kweek aangevraagd. Dit kost € 5,1 per staal
aan reagenskost en € 8,5 aan personeelskosten, dus € 13,6. Deze prijs is exclusief de identificatie mbv de
MALDI-TOF (welke qua reagenskost te verwaarlozen is) en een eventuele gevoeligheidsbepaling (± € 5). Het in
cultuur brengen van bacteriële darmpathogenen kent een B-400 nomenclatuur (€ 12).
Wanneer een patiënt reeds meer dan 48u opgenomen is in het ziekenhuis wordt bijkomend detectie op C.
difficile toxine A&B uitgevoerd. Het algoritme voor deze detectie is te vinden in bijlage 8. De detectie op C.
difficile toxine A&B kost minstens € 7,7 en maximum € 93,9 wanneer ook de GeneXpert gebruikt wordt.
Hiervoor betaalt het RIZIV € 7,5 of € 31,5 (= € 7,5 + € 24) terug.
Bij een bloederig staal wordt bijkomend getest op E. coli O157 en andere STEC stammen (zie bijlage 9). Deze
bepaling kost ongeveer € 24. Zoals te zien in tabel 28 wordt dit slechts op 5-6% van de faecesstalen uitgevoerd.
Hiervoor kan slechts een B-250 teruggevorderd worden (wanneer antigentesten gebruikt worden).
Qua reagentia kost microscopisch onderzoek op parasieten en Cryptosporidium spp. niet veel, maar gezien dit
onderzoek veel tijd kost en hier meerdere MLT’s/klinisch biologen bij betrokken worden, zijn de personeelskosten niet te onderschatten.
Ten slotte wordt op aanvraag ook een norovirus/rotavirus real-time PCR (Diagenode G-diaNota) uitgevoerd.
Gezien deze test niet terugbetaald wordt door het RIZIV dient de patiënt hiervoor momenteel € 19
(reagenskost) te betalen.
Wanneer een faecesstaal op alle bovenstaande micro-organismen getest zou worden, zou dit aan reagentia
minstens € 47,9 en maximum € 125,9 kosten (cfr. algoritme C. difficile toxine A&B, en E. coli O157 + STEC).
Aan personeelskosten zou dergelijk faecesstaal € 58,3 tot € 67,7 kosten. In het totaal, reagentia en
personeelskosten, komt dit op € 106,2 tot € 193,6 per staal. Bij dergelijke volledig aanvraag zou het RIZIV € 51
tot € 75 terugbetalen, en eventueel nog € 12 extra bij kinderen jonger dan 2 jaar (adenovirus/rotavirus).
Wanneer op jaarbasis alle reagenskosten (€ 31.880) en personeelskosten (€ 36.132) samen worden geteld, en
dit gedeeld wordt door het toaal aantal faecesstaal die per jaar geanalyseerd worden (n = 2400) blijkt dat een
faecesstaal gemiddeld € 28,3 kost. Dit is vanzelfsprekend een staal waarop slechts enkele diagnostische
procedures uitgevoerd worden.
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Tabel 28: Kostprijs faecesdiagnostiek met de conventionele methoden en RIZIV nomenclatuur
Reagentia (incl.
Personeelskosten (incl. BTW)
BTW)
Diagnostische procedure
Aantal/
Totaal faecesstalen/jaar: 2400
jaar
Werkuren/
Prijs/
Totale
Personeels
Personeels
8
staal
prijs
kosten/staal kosten/jaar
staal (min)
1

Totale
prijs
Prijs/
staal

RIZIVterugbetalin
5
g

2000

€ 5,1

€ 10.176,6

10,6

€ 8,5

€ 16.914,3

€ 13,5

€ 12,0

1400

€ 4,8

€ 6.776,0

3,6

€ 2,9

€ 4.000,0

€ 7,7

€ 7,5

ImmunoCard toxins A&B: faeces

102

€ 13,6

€ 1.384,8

3,9

€ 3,1

€ 314,7

€ 16,7

ImmunoCard toxins A&B: isolaat

56

€ 13,6

€ 760,3

3,9

€ 3,1

€ 172,8

€ 16,7

Clostridium difficile agar

105

€ 1,1

€ 113,1

Xpert C. difficile (Cepheid)

80

€ 48,5

€ 3.881,7

125

€ 12,1

€ 1.512,5

CHROMagar O157

140

€ 1,5

€ 206,0

E. coli O157 latex test

100

€ 1,2

€ 121,0

Parasieten (microscopie)

412

17,5

€ 14,0

€ 5.768,0

€ 14,0

€ 12,0

Cryptosporidium spp. (microscopie)

438

6,3

€ 5,0

€ 2.202,5

€ 5,0

€ 12,0

Rota-strip antigendetectie

380

€ 2,2

€ 832,2

1,2

€ 1,0

€ 369,1

€ 3,2

€ 6,0

7

380

€ 2,8

€ 1.082,4

1,2

€ 1,0

€ 369,1

€ 3,8

€ 6,0

7

260

€ 19,4

€ 5.033,6

22,5

€ 18,0

€ 4.680,0

€ 37,4

/

Bacteriële kweek

Quik Chek GDH-detectie

2

Quik Chek Shiga toxin-detectie

4

Adeno-Strip 40/41 detectie
Norovirus/rotavirus real-time PCR

3

4,1

€ 3,3

€ 342,0

€ 4,3

€ 8,0

€ 1.000,0

€ 24,0

€ 48,5
€ 20,1

10,0

6

€ 7,5

6

€ 1,5
€ 1,2

Totale aanvraag: minimum

€ 47,9

72,9

€ 58,3

€ 106,2

€ 51 (+ € 12)

7

Totale aanvraag: maximum

€ 125,9

84,6

€ 67,7

€ 193,6

€ 75 (+ € 12)

7

Totaal: jaarbasis (gemiddeld)

2400

€ 31.880

€ 36.132

€ 28,3

1: Zonder kosten van eventuele gevoeligheidsbepaling
2: Bij meer dan 48u opname in het ziekenhuis wordt detectie op C. difficile toxine A&B uitgevoerd
3: Norovirus/rotavirus real-time PCR (Diagenode G-diaNota) op aanvraag: 19€ te betalen door de patiënt
4: Bij een bloederig staal wordt eveneens E. coli O157 en STEC-detectie uitgevoerd
5: Zie bijlage 10 voor meer info
6: Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek, max 3 (552016 552020)
7: Opzoeken van rotavirus bij een kind, jonger dan twee jaar (552311 552322) en opzoeken van adenovirus bij een kind, jonger dan
twee jaar (552333 552344)
8: Hands-on time

De faecesdiagnostiek met behulp van de xTAG GPP kost € 51 aan reagenskosten, en met een hands-on time
van 15 minuten per staal zijn de personeelskosten € 12 per staal wat een totaal van € 63 per staal betekent.
Wanneer de GastroFinder SMART 17 FAST gebruikt zou worden, bedraagt tentatief de totale kostprijs
per staal 74€ (zie tabel 29). Gezien zuiver moleculaire technieken voor de faecesdiagnostiek anno 2014 nog
niet terugbetaald worden, zouden slechts 2 (of 4 bij kinderen jonger dan 2 jaar) nomenclatuurnummers
terugbetaald worden door het RIZIV:
- opzoeken van parasieten, na verrijking, in faeces (549813 549824): € 12
- opzoeken van Cryptosporidium, na verrijking, in faeces (549872 549883): € 12
- opzoeken van rotavirus bij een kind, jonger dan twee jaar (552311 552322) en opzoeken van adenovirus bij
een kind, jonger dan twee jaar (552333 552344): € 12
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Tabel 29: Kostprijs faecesdiagnostiek met de moleculaire panels en RIZIV nomenclatuur
Reagentia (incl.
Totale prijs
Personeelskosten (incl.
extractie en
(reagentia +
extractie en BTW)
BTW)
personeelskosten)
Diagnostische procedure
Werkuren/
Personeels
Prijs/staal
Prijs/staal
staal (min)
kosten/staal
xTAG GPP
€ 51,0
15,0
€ 12,0
€ 63,0
GastroFinder SMART 17 FAST

€ 58,0

20,0

€ 16

€ 74,0

RIZIVterugbetaling
1

€ 24 (+ € 12)

1

€ 24 (+ € 12)

1: Opzoeken van parasieten, na verrijking, in faeces (549813 549824) + opzoeken van Cryptosporidium, na verrijking, in faeces (549872
549883) + bij kinderen jonger dan 2 jaar: opzoeken van rotavirus bij een kind, jonger dan twee jaar (552311 552322) en opzoeken van
adenovirus bij een kind, jonger dan twee jaar (552333 552344)

Indien ieder staal getest zou worden op de bacteriële, virale en parasitaire darmparasieten (wat mogelijks een
gunstige zaak zou zijn, zie 4.1 diagnostisch aspect) zouden de moleculaire panels goedkoper uitkomen,
weliswaar met minder RIZIV-terugbetaling. Het verlies voor het laboratorium bij een volledige aanvraag zou
met de conventionele methoden € 55,2 tot € 142,6 zijn, terwijl dit met de moleculaire panels ‘slechts’ € 39 tot
€ 50 is (zie tabel 30). De moleculaire panels zouden echter wel duurder uitkomen dan de gemiddelde kostprijs
van een faecesstaal in het Imeldaziekenhuis (€ 28,3).
Het nadeel van de xTAG GPP is dat, in principe, elk positief resultaat nog bevestigd dient te worden met een
andere test (zie 3.1.2 FDA-rapport). Hierdoor zou de kostprijs nog stijgen [52].
Tabel 30: Samenvatting kostprijs conventionele methoden en moleculaire panels

Diagnostische procedure

kostprijs
laboratorium

RIZIV

verlies

€ 106,2 - € 193,6

€ 51 (+ € 12)

€ 55,2 tot € 142,6 (- € 12)

xTAG GPP

63 €

€ 24 (+ € 12)

€ 39 (- € 12)

GastroFinder SMART 17 FAST

74 €

€ 24 (+ € 12)

€ 50 (- € 12)

Conventionele methode

6.2

aanvraag
gemiddeld
totale aanvraag

€ 28,3

Ziekenhuis

Preliminaire resultaten van een economische studie geven aan dat wanneer de xTAG GPP gebruikt wordt, de
directe laboratoriumkost verdubbelt, maar de hospitalisatiekost halveert met als gevolg dat de totale kost tot
45% minder is dan met de conventionele methoden. Deze resultaten werden bekomen tijdens een outbreak in
Duitsland [95].
In een instelling of in een land waarbij iedere patiënt met een gastro-enteritis geïsoleerd wordt tot wanneer
infectieuze agentia uitgesloten worden, kan de lagere TAT van een moleculair panel een besparing opleveren.
Zo stelden Halligan et al. vast dat in een ziekenhuis waar een gelimiteerd aantal isolatiekamers aanwezig zijn,
isolatiekamers sneller vrijkomen door de korte TAT van moleculaire panels. Met de conventionele technieken
kan immers pas na 3 dagen een definitief antwoord gegeven worden, terwijl infectieuze agentia met moleculaire
panels sneller uitgesloten kunnen worden. Bovendien is een negatief resultaat dankzij de hoge NPW
betrouwbaar. Dankzij deze aanpak konden 154 isolatiedagen tijdens een 8 maanden durende studie bespaard
worden (30.800 pond) [10].
Wanneer het EntericBio Panel II panel gebruikt werd kon de afvalproductie in het laboratorium herleid
worden van 306 L tot 36 L, wat een niet te verwaarlozen kostenbesparing met zich meebrengt [61].
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Zoals reeds beschreven werd kan een snelle diagnose andere extra onderzoeken (echografie, röntgenfoto, CT,
coloscopie) misschien overbodig maken bij bepaalde patiënten.

7 IMPACT
Hoewel we overtuigd zijn dat moleculaire technieken een snel, kwalitatief en kosten-efficiënt resultaat kunnen
opleveren en clinici hier ook vraag voor hebben, werd toch besloten om momenteel nog geen moleculair panel
te implementeren in het laboratorium.
Met de xTAG GPP dient volgens de FDA immers ieder positief resultaat nog bevestigd te worden en uit onze
studie (cave beperkt aantal stalen geanalyseerd) bleek de grote troef van het moleculair panel, de hoge
sensitiviteit en NPW, voorlopig niet te zijn zoals werd verwacht (zie 2.2.3 en 3.1.3). Bovendien toonde de
studie van Navidad et al. aan dat er amper bijkomende pathogenen gedetecteerd werden in vergelijking met de
conventionele methoden.
Aangezien slechts bij enkele darmpathogenen en in bepaalde gevallen antimicrobiële behandeling vereist (zie 4.2
therapeutische impact) kan afgevraagd worden of het niet voldoende is om een faecesstaal van patiënten met
een acute gastro-enteritis enkel te testen op bacteriële darmpathogenen. Bij de diagnose van een virale
darmpathogeen verandert het therapeutisch beleid immers niet (rehydratatie van de patiënt) [18]. Hiervoor
zouden het EntericBio GastroPanel I panel en de ProGastro SSCS Assay in aanmerking kunnen komen.
Hun kostprijs bedraagt ongeveer € 15 inclusief extractie en BTW. Om maatregelen te treffen voor ziekenhuishygiëne is het echter wel belangrijk om te weten welke kiem verantwoordelijk is voor de gastro-enteritis,
gezien patiënten met norovirus en C. difficile geïsoleerd dienen te worden.
Een andere manier van werken zou zijn om de faecesdiagnostiek uitvoeren met een ‘cascadesysteem’ waarbij
het faecesstaal eerst met een bacterieel panel getest zou worden, om bij een negatief resultaat vervolgens een
parasitair en/of viraal panel te gebruiken.
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To do
- Literatuur omtrent het gebruik van moleculaire panels voor faecesdiagnostiek blijven opvolgen
- Literatuur omtrent in-house PCR’s doornemen.
- EntericBio GastroPanel I panel en ProGastro SSCS Assay evalueren
- Cascadetesting principe evalueren
- Resultaten bekomen met de multi-center studie evalueren
Bijlagen
Bijlage 1: Epidemiologie faeces Imeldaziekenhuis Bonheiden

Pathogeen

Aantal stalen getest

Campylobacter spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
Y. enterocolitica
Aeromonas spp.
C. difficile toxine A/B
E. coli O157 + STEC
Norovirus
Rotavirus
Adenovirus (40/41)
B. hominis
G. lamblia
Cryptosporidium spp.

Aantal positieven

2000
2000
2000
2000
2000
1400
140
250
A
B
380 (250)
380
412
412
438

105
10
4
7
21
98
1
60
52 (9)
8
2
5
5

A: antigentest
B: Norovirus/Rotavirus real-time PCR

Bijlage 2: Huidige faecesdiagnostiek Imeldaziekenhuis

Pathogeen

detectie

Campylobacter spp.
Shigella spp.

Campy BF agar (BD)
24u en 48u
Xylose lysine deoxycholate agar (BD)
24u
Xylose lysine deoxycholate agar (BD)
24u
Salmonella/Shigella agar (BD) vanuit BBL Selenite-F* (BD)
24u (+ na aanrijking*)
CIN agar (BD)
24u
CIN agar (BD)
24u
Quik Chek GDH-detectie (Alere)
ImmunoCard toxins A&B: op faeces/isolaat (Meridian)
Xpert C. difficile (Cepheid)
Clostridium difficile agar (bioMérieux)
48u
CHROMagar O157 (BD)
24u
E. coli O157 latex test (Oxoid)
Quik Chek Shiga toxin-detectie (Alere)
Adeno-Strip 40/41 antigendetectie (Coris)
Real-time PCR (Diagenode)
Rota-strip antigendetectie (Coris) + Real-time PCR (Diagenode)
Rechtstreeks: kleuring met lugol
Parasep faecal parasite concentrator
Quik Chek Giardia/Cryptosporidium antigendetectie (Alere): nog in validatie
Microscopie na auraminekleuring
Quik Chek Giardia/Cryptosporidium antigendetectie (Alere): nog in validatie

Salmonella spp.
Yersinia enterocolitica
Aeromonas spp.
C. difficile toxine A&B

E. coli O157
STEC/EHEC/VTEC
Adenovirus 40/41
Norovirus
Rotavirus
Parasieten
Cryptosporidium spp.
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Bijlage 3: Principe xTAG GPP

Uit een entoogje faecesmateriaal wordt het genomisch materiaal geëxtraheerd. Vervolgens wordt het
aanwezige RNA omgezet tot cDNA (reverse transcriptase) en wordt het DNA geamplificeerd. Na de
amplificatie (open systeem) worden verschillende beads en het streptavidine R-Phycoerythrine conjugaat
toegevoegd. Elke beadpopulatie kan specifiek binden aan een bepaalde bacteriële, virale of parasitaire
darmpathgoeen. De laatste stap is de detectie waarbij het toestel enerzijds kan ‘lezen’ om welke beadpopulatie
het gaat, en anderzijds de mean fluoresence intensity (MFI), uitgezonden door het streptavidine R-Phycoerythrine
conugaat, kan meten wanneer de beads gebonden zijn aan een bepaalde darmpathogeen.
Bijlage 4: Principe GastroFinder SMART 17

Eerst en vooral dient het genomisch materiaal uit het faecesstaal geëxtraheerd te worden. Vervolgens wordt
een reverse transcriptase stap uitgevoerd. Het (bekomen) target DNA dient nu geamplificeerd te worden met
behulp van 34 primers gebruikt (per pathogeen 2 primers). Wanneer het genetisch materiaal geamplificeerd is,
wordt een probemix toegevoegd bestaande uit 2 probes per pathogeen (34 probes). Beide probes bestaan uit
een hybridisatiesequentie specifiek voor een bepaalde pathogeen (geel en blauw bij respectievelijk probe 1 en
probe 2). Verder hebben beide probes ook een sequentie waar een universele primer aan kan binden (grijs en
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groen bij respectievelijk probe 1 en probe 2). Probe 2 heeft bijkomende ook nog een ‘stuffersequentie’ welke
voor iedere pathogeen een verschillende lengte heeft (rood bij probe 2).
In de volgende stap worden beide probes geligeerd door een ligase-enzym. Na de ligatie volgt PCR waarbij het
multifinder fragment wordt geamplificeerd via een universele forward en reverse primer. De reverse primer is aan
het 3’ uiteinde gelabeld met een FAM-dye (groen sterretje op de figuur bij ‘amplificatie’). Tijdens de laatste stap
worden pathogeen-specifieke smartprobes, gelabeld met een ROX-dye (gele bol) of Cy5-dye (rode bol),
toegevoegd. De detectie ten slotte vindt plaats door het bestralen (465 nm) van de FAM-dye dat zijn energie
overdraagt aan de ROX- of Cy5-dye. Deze zullen licht exciteren met een golflengte van respectievelijk 610 nm
en 660 nm dat vervolgens gedetecteerd kan worden. Deze fluorescentie zal echter afnemen bij het verhogen
van de temperatuur, bij het bereiken van de smelttemperatuur (Tm) (door DNA denatureert). Deze Tm is uniek
voor iedere pathogeen, gezien de stuffersequentie bij iedere pathogeen een andere lengte heeft, en de Tm
toeneemt bij een langere sequentie.
Bijlage 5: Huidige faecesdiagnostiek mbv moleculaire technieken in verschillende laboratoria

Labo

moleculaire faecesdiagnostiek

Imeldaziekenhuis
Labo 2
Labo 3
Labo 4
Labo 5
Labo 6
Labo 7
Labo 8
Labo 9
Labo 10

Diagenode G-DiaNota + GeneXpert C. difficile
/
Diagenode G-DiaPara+ GeneXpert C. difficile
Diagenode G-DiaPara
/
GeneXpert C. difficile
/
Inhouse adenovirus real-time PCR
/
/

Bijlage 6: Hands-on time conventionele technieken

Diagnostische procedure
Bacteriële kweek

C. difficile

Rotavirus
Adenovirus 40/41
Parasieten

Cryptosporidium spp.

E. coli O157 + andere STEC

Norovirus/rotavirus real-time PCR

TOTAAL
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aantal minuten/staal
Dag 1: enten
Dag 2: aflezen + enten SS-agar
(Seleniet)
Dag 2 + 3: ID met MALDI-TOF
Totaal
GDH-antigentest
Toxinebepaling faeces
Enten + GeneXpert
Toxinebepaling isolaat
Totaal
Antigensneltest
Antigensneltest
Voorbereiding
Microscopie
Totaal
Voorbereiding
Microscopie
Totaal
Dag 1: enten + toxinebepaling
Dag 2: aflezen (+ toxinebepaling)
Totaal
Extractie
Real-time PCR
Totaal

3,9
3,1
3,6
10,6
3,6
3,9
4,1
3,9
15,4
1,2
1,2
2,5
15,0
17,5
3,4
2,9
6,3
5,0
5,0
10,0
10,0
12,5
22,5

84,6
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Bijlage 7: Kostprijs reagentia

Reagentia

Prijs/stuk (€)

Salmonella/Shigella agar (BD)
CIN agar (BD)
MacConkey Agar (BD)
BBL Selenite-F* (BD)
Campy BF agar (BD)
BBL TSI Agar Slants (BD)
Quik Chek GDH-detectie (Alere)
ImmunoCard toxins A&B: faeces/isolaat (Meridian)
Clostridium difficile agar (BioMérieux)
Xpert C. difficile (Cepheid)
CHROMagar O157 (BD)
E. coli O157 latex test (Oxoid)
Quik Chek Shiga toxin-detectie (Alere)
Rota-strip antigendetectie (Coris)
Norovirus/rotavirus real-time PCR (Diagenode)
Adeno-Strip 40/41 antigendetectie (Coris)

0,31
0,34
0,39
0,57
0,68
0,58
6,5
10,68
0,84
40,1
1,5
1
10
1,7
16
2,2

Bijlage 8: Algoritme detectie C. difficile toxine A&B

De detectie van C. difficile toxine A&B vindt plaats door eerst een GDH-detectie (Quik Chek GDH-detectie
(Alere)) uit te voeren. Wanneer deze test positief is, wordt een toxinesneltest (ImmunoCard toxins A&B
(Meridian)) op faeces gedaan. Als deze toxinetest positief is, stopt het algoritme. Wanneer de toxinesneltest
echter negatief is, wordt een GeneXpert C. difficile ingezet, een Clostridium agar geënt en achteraf een
toxinesneltest op het isolaat uitgevoerd.
Bijlage 9: Algoritme detectie E. coli O157 en ander STEC

Bij een bloederig staal worden enerzijds de shige-toxines ogpespoord door middel van Quik Chek Shiga toxindetectie (Alere). Ook wordt fenotypisch E. coli O157 opgespoord door het staal te enten op een CHROMagar
O157 (BD). E. coi O157 produceert mauve kolonies op deze voedingsbodem en wordt bevestigd door middel
van de E. coli O157 latex test (Oxoid). Tevens wordt op het isolaat nog een Quik Chek Shiga toxin-detectie
(Alere) uitgevoerd.
Bijlage 10: RIZIV-nomenclatuur

Nomenclatuurnummer en beschrijving
549813 549824 Opzoeken van parasieten, na verrijking, in faeces
549872 549883 Opzoeken van Cryptosporidium, na verrijking, in faeces
549894 549905 Opzoeken van Microsporidia
549835 549846 Kweek die tenminste het opzoeken van Salmonella, Shigella, Yersinia
en Campylobacter omvat, met identificatie van de kiemen in faeces
549850 549861 Kweek van Clostridium difficile en opsporen van toxines A of B van
Clostridium difficile in faeces
552311 552322 Opzoeken van rotavirus bij een kind, jonger dan twee jaar
552333 552344 Opzoeken van adenovirus bij een kind, jonger dan twee jaar
552016 552020 Opzoeken van infectieuze agentia met een immunologische techniek
(max 3)

Bwaarde

€

400
400
1000

12
12
30

600

18

800

24

200
200

6
6

250

7,5

diagnose
regel
A

78

B

37

A: De verstrekkingen 550970 - 550981 en 549894 - 549905 mogen enkel worden aangerekend bij transplantpatiënten, infectie met het HIV
of bij behandeling met immunosuppressive.
B: De verstrekking 549850 - 549861 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV bij personen boven 2 jaar, tenzij na transplantatie.
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