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CLINICAL BOTTOM LINE
Mucoviscidose is de meest voorkomende erfelijke ziekte in bevolkingsgroepen van Europese origine.
Longinfecties hebben de grootste invloed op de gezondheidstoestand van mucoviscidose patiënten en zijn nog
steeds de belangrijkste doodsoorzaak. De laatste jaren zijn Burkholderia cepacia complex (Bcc) organismen
belangrijke pathogenen geworden van het ademhalingsstelsel van mucoviscidose patiënten. Infectie met Bcc
wordt algemeen gekenmerkt door een slechte prognose en kan in sommige gevallen leiden tot een fulminante
pneumonie met bacteriëmie met fatale afloop (“cepacia syndroom”). Nosocomiale infecties en overdracht van
patiënt tot patiënt worden beschouwd als de grootste bron van infecties. Maatregelen om infecties onder
controle te houden hebben geleid tot een opmerkelijke daling van het aantal Bcc infecties maar hebben
verregaande (psycho)sociale gevolgen voor de geïnfecteerde patiënten. Snelle en accurate diagnostiek is cruciaal
maar wordt niet enkel gehinderd door de enorme diversiteit en de fenotypische en genotypische similariteit van
Bcc ten opzichte van andere Gram-negatieve organismen maar ook door een gebrek aan detectie. Eén van de
belangrijkste problemen is overgroei van traag groeiende Bcc genomovars door snel groeiende bacteriën.
Verschillende bronnen raden daarom het gebruik van een selectieve bodem voor Bcc aan. Gedurende een
periode van 4 maanden werd een commercieel beschikbare selectieve bodem, Mast B. cepacia agar, bij de routine
verwerking van de respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten in UZ Leuven geëvalueerd. Omwille van de
lage prevalentie (± 5/250) binnen UZ Leuven werden slechts een beperkt aantal Bcc kiemen geïsoleerd
gedurende deze evaluatieperiode. Een voorzichtige analyse suggereert een goede detectie van Bcc met behulp
van Mast B. cepacia agar. De duidelijk waargenomen inhibitie van snelgroeiende Pseudomonas aeruginosa (al dan
niet omkapseld) en Klebsiella spp. bevestigt het (semi-)selectieve karakter van deze bodem en zou kunnen
bijdragen tot een accurate identificatie. Verdere evaluatie van de selectieve bodem is echter ongetwijfeld
noodzakelijk.
CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO
Mucoviscidose is met een incidentie van 1 op 2500 geboortes, de meest voorkomende, levensbedreigende en
recessief erfelijke ziekte bij de blanke populatie 1. Mutaties ter hoogte van het cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator (CFTR) gen vormen de basis van deze aandoening. Het CFTR eiwit vervult een essentiële rol
bij de regulatie van zout- en watertransport en de hydratatie en samenstelling van slijmlagen. Slechte
functioneren van CFTR eiwit resulteert in dikke, kleverige en taaie secreties1. Hoewel het CFTR eiwit in tal van
organen tot expressie komt, wordt het klinisch beeld vooral gedomineerd door respiratoire, gastro-intestinale
en reproductieve problemen. Chronisch longlijden is de primaire oorzaak van morbiditeit bij
mucoviscidosepatiënten en is in meer dan 90% van de gevallen de oorzaak van een vroegtijdige dood. De hoge
viscositeit van het respiratoire slijm verhindert een goede klaring door trilharen en het achterblijvende slijm
vormt een ideale omgeving voor infecties met opportunistische pathogene bacteriën2,3. Perioden van ziekte
worden afgewisseld met periodes van relatieve gezondheid. Tijdens elke ziekteperiode takelen de longen meer af
met respiratoir falen tot gevolg. Het spectrum van microbiële pathogenen verschilt van andere patiënten met
chronisch longlijden. Het beginstadium wordt gekenmerkt door longinfecties met Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa en Haemophilus influenzae4. Oudere mucoviscidosepatiënten kunnen daarenboven
ondermeer gekoloniseerd worden met Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans en organismen
van het Burkholderia cepacia complex waardoor de longfunctie verder kan aftakelen (Figuur 1)5,6,7.
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Figuur 1: Leeftijdsgebonden distributie van verschillende bacteriële pathogenen bij mucoviscidose
patiënten volgens data van United States CFF Patient registry van 2001.
(Grafiek herwerkt volgens Saiman et al.)7.

Burkholderia cepacia werd het eerst beschreven door Walter Burkholder als een fytopathogeen organisme8. Het
zijn aërobe, Gram-negatieve bacillen die wijdverspreid kunnen voorkomen in de bodem, in water, maar ook als
contaminant in de farmaceutische industrie en het hospitaalmilieu9,10. Taxonomische studies toonden aan dat de
isolaten geïdentificeerd als Burkholderia cepacia behoren tot meerdere, nauw verbonden species of genomovars.
Daarom spreekt men nu van het Burkholderia cepacia complex (Bcc) dat minstens 9 verschillende genomovars
omvat: B. cepacia, B. multivorans, B. cenocepacia, B. stabilis, B. vietnamiensis, B. dolosa, B. ambifaria, B. anthina en B.
pyrrocinia (Tabel 1)11,12. De taxonomische studies van Bcc evolueren razendsnel en recent werden minstens 8
additionele species voorgesteld als behorende tot dit complex 13,14.
Tabel 1: Overzicht van het Burkholderia cepacia complex.
Naam
B. cepacia
B. multivorans
B. cenocepacia
B. stabilis
B. vietnamiensis
B. dolosa
B. ambifaria
B. anthina
B. pyrrocinia

Alternatieve benaming
B. cepacia genomovar I
B. cepacia genomovar II
B. cepacia genomovar III
B. cepacia genomovar IV
B. cepacia genomovar V
B. cepacia genomovar VI
B. cepacia genomovar VII
B. cepacia genomovar VIII
B. cepacia genomovar IX

Ongeveer 3% van de mucoviscidose populatie is gekoloniseerd met Bcc organismen (met een toename tot 7% bij
volwassenen)7,15,16. In België evolueerde de prevalentie van 2,6% (12 op 465 mucoviscidose patiënten) in 1993199417 naar 1,9% (12 op 650 mucoviscidose patiënten) in 199918. Ondanks de lage kolonisatiegraad worden deze
opportunistische pathogenen, oa wegens de intrinsieke resistentie voor tal van antiseptica en antibiotica (oa
polymyxine en aminoglycoside antibiotica)19,20, geassocieerd met een slechte prognose, verlengde hospitalisaties
en een verminderde levensduur12,21,22. Daarenboven kan een Bcc infectie leiden tot de ontwikkeling van het
“cepacia syndroom” gekenmerkt door ernstig progressief respiratoir falen en bacteriëmie23. Elk van de 9
genomovars van het Bcc kunnen mucoviscidose patiënten koloniseren maar B. multivorans en B. cenocepacia zijn
het meest voorkomend3,21,24,. Tenslotte geldt kolonisatie met Bcc organismen (vooral B. cenocepacia) in sommige
centra als absolute contra-indicatie voor longtransplantatie3,25,26,27.
Verschillende epidemiologische studies bevestigen de mogelijkheid van patiënt-patiënt verspreiding en het
uitbreken van nosocomiale infecties. Dit resulteerde in het uitvaardigen van stringente richtlijnen om de
verspreiding van Bcc in de mucoviscidose populatie te verminderen (Tabel 2)7,28. Ook in het UZ Leuven gelden
hiervoor strikte maatregelen (Attachment 1)
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende genomovars van Bcc. Verschillende van deze
maatregelen hebben echter een nefaste invloed op het (psycho)sociale leven van deze patiënten.
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Tabel 2: Overzicht van aanbevolen maatregelen met het oog op een verminderde verspreiding van Bcc in de
mucoviscidose populatie (overgenomen en bewerkt volgens Saiman et al.28).
Soort interventie
Opleiding
Interventie in zorgsetting

Ontsmetting van omgeving
Laboratoriumpraktijken
Interventie buiten zorgsetting

Specifieke interventie
Benadruk handhygiëne voor mucoviscidose patiënten en het zorgpersoneel.
Leid patiënten, families en het zorgpersoneel op over risicofactoren voor transmissie
van Bcc.
Gebruik éénpersoonskamers met afzonderlijke douches, voor gehospitaliseerde
patiënten met Bcc.
Elk sociaal contact vermijden tussen mucoviscidose patiënten die besmet zijn met Bcc
en andere mucoviscidose patiënten die zich in het ziekenhuis bevinden.
Gehospitaliseerde patiënten met het Bcc zouden contact moeten vermijden.
Mucoviscidose patiënten zouden geen kamer mogen delen met andere patiënten.
Gehospitaliseerde patiënten en poliklinische patiënten zouden maskers moeten
dragen.
Gehospitaliseerde patiënten zouden handschoenen moeten dragen.
Isoleer poliklinieken; d.w.z., patiënten met Bcc gaan naar verschillende ziekenhuizen of
gaan op verschillende dagen.
Vermijd dat patiënten met Bcc mucoviscidose conferenties bijwonen.
Ontsmet de omgeving waaronder ademhalingsapparatuur.
Controleer de ontsmetting van de omgeving (bijv., buisjes, douches, oefenmateriaal en
fysiotherapeutische toestellen).
Verbeter microbiologische opsporing, waaronder het gebruik van selectieve media en
verlengde incubatie.
Verminder het sociaal contact tussen patiënten die besmet zijn met Bcc en andere
mucoviscidose patiënten in settings buiten de zorg.
Voorzie afzonderlijke zomerkampen voor mucoviscidose patiënten met Bcc.

Bovenstaande richtlijnen omtrent segregatie en isolatie van mucoviscidose patiënten berusten op een accurate
identificatie van deze organismen. Enerzijds kan een vals-negatief resultaat het risico op besmetting van andere
patiënten verhogen maar anderzijds kan een vals-positief resultaat onnodige angst en isolatie van de patiënt met
zich meebrengen. Een correcte diagnose van Bcc organismen in respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten
is dus cruciaal en heeft niet alleen prognostische en therapeutische maar ook psychosociale implicaties28.
Echter, accurate identificatie van de Bcc genomovars blijft problematisch en foutieve identificaties met
fenotypisch verwante species en genera zoals Burkholderia gladioli, Ralstonia pickettii, Achromobacter spp.,
Pseudomonas spp., Stenotrophomonas maltophilia, Flavobacterium spp. en Chrysobacterium spp. komt veelvuldig voor
in routine laboratoria. Omgekeerd worden Bcc genomovars soms foutief geïdentificeerd als één van
bovenstaande organismen6,29,30,31. De identificatieproblematiek wordt nog bemoeilijkt door de complexe
diversiteit en de snel wijzigende taxonomie van de Bcc genomovars en aanverwante species en genera24.
Microbiologisch onderzoek van respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten is daarenboven niet eenvoudig
gezien de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende species, onder mucoïde of niet-mucoïde vormen
(Pseudomonas aeruginosa) waarbij overgroei door sneller groeiende species de identificatie van Bcc genomovars
kan bemoeilijken32,33. Met het oog op een optimale identificatie van Bcc in sputumculturen van mucoviscidose
patiënten werden richtlijnen voor microbiologisch onderzoek uitgevaardigd zowel door zowel de Cystic Fibrosis
Foundation34 als door de International Burkholderia cepacia Working Group. Deze richtlijnen schrijven ondermeer
voor om gebruik te maken van selectieve cultuurmedia voor de identificatie van de verschillende mogelijke
pathogenen in de respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten: Mannitol Salt Agar (MSA) als selectief medium
voor S. aureus, Haemophilus of chocolade agar voor isolatie van H. infuenzae en MacConkey agar voor isolatie van
P. aeruginosa. Naast het gebruik ervan wordt ook aanbevolen om deze selectieve bodems gedurende langere tijd
te incuberen (minstens 48u bij 37°C). Meer recent werden op basis van voldoende evidentie uit de literatuur ook
selectieve cultuurmedia voor Bcc opgenomen in de richtlijnen7,12,28.
Huidige praktijk in het UZ Leuven
Het aanvraagformulier van het laboratorium voorziet in een aparte aanvraag voor de respiratoire stalen (wisser
of sputum) van mucoviscidose patiënten. Dit garandeert een specifieke afhandeling van dit type stalen.
Bovenstaande richtlijnen omvatten niet enkel cultuur van deze stalen bij mucoviscidose patiënten met
exacerbaties maar schrijven ook driemaandelijkse culturen voor bij stabiele mucoviscidose patiënten 7. In geval
van een sputumstaal zal een Gram-kleuring de kweek voorafgaan hetgeen niet van toepassing is in geval van een
wisser, waar direct wordt overgegaan tot cultuur. De Gram-kleuring is enkel indicatief en zal nooit aanleiding
geven tot verwerping van een eventueel onbruikbaar staal. Elk respiratoir staal van een mucoviscidose patiënt
wordt bijgevolg geënt op 4 verschillende cultuurmedia:
-

Bloed agar,
Mannitol Salt Agar (selectieve bodem voor Staphylococcus spp.)
Haemophilus agar (selectieve bodem voor Haemophilus spp.).
MacConkey agar (selectieve bodem voor Gram-negatieve bacteriën)
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Deze bodems worden een eerste maal na 24u incubatie geëvalueerd en een tweede maal na 48u incubatie. De
MacConkey agar biedt niet enkel een selectief milieu voor Gram-negatieve bacteriën maar laat ook toe om een
onderscheid te maken tussen lactose-positieve en lactose-negatieve kiemen. Aangezien alle Bcc genomovars en
alle verwante genera en species (Pseudomonas spp., Ralstonia spp., Achromobacter spp., Pandoraea spp.,..) tot deze
laatste categorie behoren wordt in dit werk enkel de uitwerking van de Gram-negatieve, lactose-negatieve (nietvergistende) kiemen verder besproken.
Vertrekkende van een reincultuur (na eventuele uitzuiveringsstappen) wordt een identificatie ingezet aan de hand
van een korte (biochemische) reeks (Kligler, citraat en MIU (Mobiliteit, Indol en Urease)) in combinatie met
VITEK® 2 (VITEK® card ID GN, bioMérieux, Marcy-l’Etoile, Frankrijk). Differentiatie op basis van de korte
biochemische reeks is beperkt en de sterke verwantschap met Pseudomonas spp. (PSSP) zal voor Bcc of
aanverwante species en genera “Pseudomonas spp.” als resultaat geven (Attachment 2). Afhankelijk van de
identificatie volgens VITEK® 2 geeft dit volgende scenario’s:
-

VITEK® 2 = Bcc:
o definitieve identificatie “Burkholderia cepacia”
 patiënt staat NIET gekend als drager van Bcc:
 genotypering (Bcc referentielaboratorium Prof. P. Vandamme)

-

VITEK® 2 = Bcc verwant species of genus of geen identificatie
o voorlopige identificatie “Pseudomonas species”
 gaschromatografie = Bcc
 definitieve identificatie “Burkholderia cepacia”
o patiënt staat NIET gekend als drager van Bcc
 genotypering door Bcc referentielaboratorium
 gaschromatografie = Bcc verwante species of genera
 definitieve identificatie Bcc verwante species of genera

Figuur 2: Overzicht van de verschillende stappen leidend tot definitieve identificatie van de lactose-negatieve
kiemen, aanwezig in respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten. Afhankelijk van de groei op de
MacConkey bodem kan een korte reeks en VITEK® 2 identificatie ingezet worden na 24 of 48u. Eén dag later
is het resultaat van deze identificaties gekend en kan, afhankelijk van het VITEK® 2 resultaat, hetzij een
definitieve identificatie als Bcc hetzij een voorlopige identificatie als Pseudomonas spp. (PSSP) verkregen
worden. In dit laatste geval, Bcc verwant of geen ID, is verdere analyse met behulp van gaschromatografie
(GC) noodzakelijk. Dit kan, evenals verdere genotypering tot op species niveau, meerdere weken in beslag
nemen.
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De tijd tot definitieve identificatie is afhankelijk van verschillende factoren: snelheid van groei op de MacConkey
bodem, eventuele uitzuiveringsstappen, eventuele analyse via gaschromatografie,... Een indicatie van de turnaround time (TAT) is weergegeven in figuur 2 en bedraagt in de meeste gevallen 48 tot 72u. Naast de
verschillende identificatiestappen wordt ook steeds een manueel antibiogram ingezet vanaf de bekomen
reincultuur. Rapportering van het antibiogram is niet afhankelijk van de definitieve identificatie zodat de clinici
steeds een therapeutische richtlijn hebben binnen 48u tot 72u.
Het doel van deze Critically Appraised Topic (CAT) is om na te gaan of het gebruik van een selectieve bodem voor
Bcc genomovars een meerwaarde kan bieden bij het opsporen van deze belangrijke opportunistische pathogeen.
Kan het diagnostisch proces hierdoor verbeterd en/of versneld worden en wat is de mogelijke organisatorische
en/of financiële impact hiervan voor het laboratorium.

QUESTION(S)
1) Welke evidentie biedt de literatuur voor het gebruik van een selectieve bodem voor Burkholderia cepacia complex bij
de verwerking van respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten?
2) Welke resultaten komen voort uit een praktische evaluatie van een selectieve bodem voor Burkholderia cepacia
complex te UZ Leuven?
3) Welke zijn de praktische en financiële implicaties bij eventueel routinematig gebruik van een selectieve bodem voor
Burkholderia cepacia complex?
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APPRAISAL
1.

Welke evidentie biedt de literatuur voor het gebruik van een selectieve bodem voor
Burkholderia cepacia complex bij de verwerking van respiratoire stalen van
mucoviscidosepatiënten?

Bij de uitwerking van respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten met behulp van conventionele cultuurmedia
(MacConkey agar, bloed agar) bestaat het risico dat traag groeiende bacteriën zoals Burkholderia cepacia
genomovars, overgroeid en dus niet gedetecteerd worden, door snel groeiende Klebsiella spp. en/of Pseudomonas
aeruginosa32,33. Medio jaren tachtig startte om die reden de zoektocht naar een selectieve bodem voor Bcc.
1.1

Selectieve media voor Burkholderia cepacia complex

Omwille van de intrinsieke resistentie van Bcc bacteriën tegen verschillende antimicrobiële middelen zoals
aminoglycosiden (gentamicine), beta-lactam antibiotica (ticarcilline) en polymyxines (polymyxine B sulfaat) kunnen
deze middelen als additief in vele selectieve media aangewend worden om de groei van andere Gram-negatieve
organismen (Pseudomonas spp, Klebsiella spp) te inhiberen19,20,32.
Gilligan et al. beschreef in 1985 de ontwikkeling van “Pseudomonas cepacia agar (PC agar)” voor het opsporen van
Burkholderia cepacia, toen Pseudomonas cepacia genoemd, in klinische stalen. Naast nutriënten om de groei te
bevorderen bevat deze bodem kristalviolet, galzouten en 2 anti-microbiële middelen, polymyxine B sulfaat
(300.000 U/L) en ticarcilline (100 mg/L), om de selectiviteit te verhogen33.
Korte tijd later ontwikkelde Welch et al. de Oxidation Fermentation Polymyxine Bacitracine Lactose agar (OFPBL) als
alternatief voor de isolatie van Bcc. Een conventionele oxidatie-fermentatie agar wordt aangevuld met lactose als
nutriënt en polymyxine B sulfaat (300.000 U/L) en bacitracine (200 U/L) als selectieve agentia35.
Tenslotte beschreef Henry et al de ontwikkeling van Burkholderia cepacia selectieve agar (BCSA) waarbij gebruikt
wordt gemaakt van kristalviolet in combinatie met 3 antimicrobiële middelen, polymyxine B (600.000 U/L),
gentamicine (10 mg/L) en vancomycine (2.5 mg/L)36,37.
Op basis van elk van deze formulaties zijn selectieve cultuurmedia voor Burholderia cepacia complex commercieel
beschikbaar. Voorbeelden zijn: Mast B. cepacia medium (Mast Group Ltd., Merseyside, VK), Oxoid B. cepacia
medium (Oxoid Ltd, Basingstoke, VK), LAB M B. cepacia medium (LAB M Ltd, Bury, VK), BBL PC agar en BBL
OFPBL agar (Becton Dickinson & Company, Maryland, VS), en Burkholderia cepacia selective agar (BCSA,
bioMérieux, Marcy-l’Etoile, Frankrijk). In de Verenigde Staten wordt vooral BCSA gebruikt als selectieve bodem,
Europese laboratoria gebruiken daarentegen vooral Mast B. cepacia agar. De samenstellingen van de verschillende
bodems zijn weergegeven in tabel 3.
Tabel 3: Samenstelling van de verschillende, commercieel beschikbare selectieve bodems voor Bcc.

PC agar
(BD)

OFPBL
(BD)

BCSA
(BioMérieux)

nutriënten

enzym. ferment
(NH4)2SO4
MgSO4
Fe(NH4SO4)2
agar

pancreas ferment
agar

buffer

K2HPO4
KH2PO4

NaCl
K2HPO4

indicator

natriumpyruvaat
fenolrood

lactose
broomthymol-blauw

lactose
fenolrood

selectieve
agentia

galzouten
kristalviolet
ticarcilline
(100 mg/L)
polymyxine B
( 3.106 U/L)

bacitracine
(200 mg/L)
polymyxine B
(3.106 U/L)

kristalviolet
gentamicine
(10 mg/L)
vancomycine
(2,5 mg/L)
polymyxine B
(6.106 U/L)

caseïne peptone
gist extract
NaCl
saccharose
agar

BC agar
(Lab M)
caseïne
gelatine peptone
K2SO4
MgCl2
agar

ticarcilline
(100 mg/L)
polymyxine B
(3.106 U/L)

BC agar
(Oxoid)

BC agar
(Mast)

peptone
gist extract
(NH4)2SO4
MgSO4
Fe(NH4SO4)2
agar

peptone mengsel
(NH4)2SO4
MgSO4
Fe(NH4SO4)2
agar

K2HPO4
KH2PO4

K2HPO4
KH2PO4

natriumpyruvaat
fenolrood

natriumpyruvaat
fenolrood

galzouten
kristalviolet
gentamicine
(5 mg/L)
ticarcilline
(100 mg/L)
polymyxine B
(1,5.106 U/L)

galzouten
kristalviolet
ticarcilline
(100 mg/L)
polymyxine B
(3.106 U/L)

Voor het gebruik van bovenstaande selectieve bodems gelden dezelfde aanbevelingen met betrekking tot de
verlengde incubatietijd: minimum 48u (tot 96u) bij 35-37°C, eventueel gevolgd door een additionele incubatie van
1 tot 5 dagen bij kamertemperatuur (volgens bijsluiter, Mast BC agar: Attachment 3).
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Evidentie uit de literatuur

De belangrijkste bevindingen van de initiële studies van Giligan et al., Welch et al. en Henry et al. met betrekking
tot de ontwikkeling van hun respectievelijke selectieve media voor Bcc zijn terug te vinden in tabel 433,35,36.
Uit deze resultaten blijkt dat het gebruik van elk van deze selectieve bodems kan bijdragen tot een betere
detectie van Bcc uit respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten. Nadeel van de studies van Gilligan et al. en
Welch et al. is het gebrek aan genotypering van de Bcc isolaten aangezien deze technieken nog niet volledig op
punt stonden. Henry et al. bevestigde de identiteit van de B. cepacia genomovars wel via moleculaire technieken
maar in deze studie werden geen klinische stalen gebruikt zodat conclusies naar de routine praktijk moeilijker
zijn.
Tabel 4: Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingsstudies van verschillende selectieve media en respectievelijke
vergelijking van de groei van Bcc en niet-Bcc isolaten met referentiemedia.
testmedium

Gilligan et al.
(1985)33
Welch et al.
(1987)35

referentie

# stalen

# Bcc stalen

incubatie
(dagen)

# isolaten groei Bcc
(%)
testmedium

referentie

testmedium

referentie

PC agar

MacConkey

169

35

3

35
(100%)

21
(60%)

6

221

OFPBL agar

MacConkey

725

58

5

58
(100%)

19
(33%)

180

geen data

geen data

geen data

MacConkey
Henry et al.
(1997)36

BCSA

OFPBL agar

99
(48%)
NVT

205

2

204
(99,5%)

PC agar

Henry et al.
(1999)

37

# isolaten groei niet-Bcc

190
(93%)

OFPBL
BCSA

205
(100%)

296
PC agar

81

3

81
(100%)

78
(96%)
68
(84%)

263
40
116

Tabel 4 toont eveneens de resultaten van een vergelijkende (multicentrische) studie van Henry et al. van 1999
waarin de nieuwe BCSA bodem vergeleken werden met zowel PC agar als OFPBL agar 37. In deze studie werden
klinische stalen van mucoviscidose patiënten gebruikt. De sensitiviteit van BCSA en OFPBL agar waren
vergelijkbaar en beter dan PC agar. De resultaten uit deze studie duiden evenwel op een hogere selectiviteit van
BCSA ten opzichte van beide comparatoren met minder groei van niet-Bcc isolaten.
Verdere analyse van de 81 Bcc-isolaten toont
enerzijds een meer uitgesproken groei (na 72u goede
groei op 67%, 62% en 48% van de respectievelijke
BCSA, OFPBL bodem en PC agar) en anderzijds ook
een snellere groei (detectie na 24u mogelijk op 43%,
26% en 33% van de respectievelijke BCSA, OFPBL
agar en PC agar) van Bcc op BCSA (Figuur 3). Dit zou
kunnen verklaard worden door de betere aanrijking
van BCSA aan de hand van gist extract, niet aanwezig
in PC en OFPBL agar, en de hogere hoeveelheid
pancreas ferment ten opzichte van OFPBL (PC agar
bevat geen pancreas ferment).
Nadat werd aangetoond dat Mast B cepacia medium
een betere selectiviteit bood ten opzichte van OFPBL
en gebruiksvriendelijker was dan PC agar38, beschreef
Wright et al. een eerste vergelijking met BCSA 39.
Deze studie toonde aan dat alle Bcc isolaten door
beide media werden gedetecteerd maar de
detectiesnelheid was beter met behulp van BCSA. De
opbrengst na 2 dagen incubatie bij 37°C bedroeg
100% voor BCSA en 94% voor Mast B. cepacia
Figuur 3: Groeikwaliteit van 81 culturen van Bcc,
uitgedrukt als percentage puntvormige (pinpoint) of medium waarbij de overige 3 isolaten slechts na 5
goede (good) groei gedurende een incubatieperiode van 3 dagen detecteerbaar werden. Mast B. cepacia medium
werd in deze studie ook minder selectief gevonden
dagen bij 35°C.
dan
BCSA:
28
niet-Bcc
isolaten
werden
teruggevonden op de Mast B. cepacia bodem in vergelijking met slechts 13 op de BCSA bodem.
Contact: Dienstsecretariaat tel: 016 34 70 19
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Tabel 5: Overzicht van vergelijkende studies van commerciële bodems
testmedium

Revets et al.
(1996)38

Wright et al.
(2001)39

Vermis et al.
(2003)40

# Bcc stalen

incubatie
(dagen)

Mast BC agar
54

?

53

7

OFPBL agar
Mast BC agar

# isolaten groei Bcc
(%)
54
(100%)
50
(92,6%)
53
(100%)

BCSA

53
(100%)

Mast BC agar

69
(100%)

Oxoid BC agar

64
(92,8%)

69

2

LAB M BC agar

55
(80%)

BCSA

68
(98,5%)

Meer recent vergeleek Vermis et al. eveneens de selectiviteit van BCSA en Mast B. cepacia agar maar voegde ook
andere commerciële bodems toe aan het panel: LAB M B. cepacia medium en Oxoid B. cepacia medium. Hierbij
werd geen gebruik gemaakt van klinische routine stalen, wel van isolaten afkomstig van mucoviscidose patiënten
en behorende tot de 9 genomovars van het Bcc. De auteurs besluiten dat zowel BCSA als Mast B. cepacia agar
het meest geschikt zijn voor de isolatie van alle Bcc genomovars (opbrengst van respectievelijk 100% en 98,5%).
Hoewel Mast B. cepacia agar en Oxoid B. cepacia medium een gelijkaardige samenstelling hebben, was de
opbrengst van Bcc op deze laatste lager (opbrengst 92,8%). Het LAB M B. cepacia medium heeft dezelfde
antimicrobiële samenstelling als Mast B. cepacia agar maar de nutriënten en co-factoren zijn verschillend hetgeen
de inferioriteit (opbrengst 80%) ten opzichte van deze laatste zou kunnen verklaren40. De belangrijkste
bevindingen van bovenstaande studies worden samengevat in tabel 5.
Op basis van deze studies concluderen verschillende bronnen dat het gebruik van één van de bovenvermelde
selectieve media voor isolatie van Bcc uit respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten als standaard zou
moeten gelden in elk mucocentrum12,15,20,41. Sommige auteurs hebben een voorkeur voor BCSA omwille van de
eventuele hogere selectiviteit (betere inhibitie van andere bacteriën) waarbij ook Gram-positieve kiemen
(Staphylococcus en Enterococcus spp) sterker geremd zouden worden omwille van de toevoeging van vancomycine,
maar verwijzen hiervoor naar dezelfde literatuur32. Daarnaast wijzen alle bronnen op de nood voor een
verlengde incubatieduur van deze bodems van minimum 48u bij 37°C (tot zelfs 72u bij 37°C of een additionele 5
dagen bij kamertemperatuur).
Sinds de oprichting in 1955 heeft de Amerikaanse Cystic Fibrosis Foundation (CFF) samen met andere nationale
mucoviscidose organisaties een belangrijke rol gespeeld in het onderzoek naar de oorzaken, diagnostische
technieken en mogelijke behandelingen voor deze ziekte34. In 1996 werd onder de auspiciën van de Amerikaanse
CFF een internationale werkgroep van experts, International Burkholderia cepacia Working Group (IBCWG),
opgericht rond de problematiek van Bcc met het oog op een goede diagnostiek en identificatie van deze kiemen.
In 2001 werd door de Amerikaanse CFF een multidisciplinaire commissie opgericht om de eerder opgestelde
richtlijnen van 1993 (Canadese CFF) en 1994 (Amerikaanse CFF) met betrekking tot infectiecontrole en de
daarbij horende microbiologische uitwerking van respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten bij te werken.
De herziene richtlijnen werden gerangschikt naar wetenschappelijke evidentie:
-

categorie IA:

sterke aanbeveling op basis van goed opgezette experimentele, klinische en
epidemiologische studies
categorie IB:
sterke aanbeveling op basis van bepaalde experimentele, klinische en epidemiologische
studies
categorie IC:
wettelijk vereiste maatregelen
categorie II:
suggestieve aanbeveling op basis van suggestieve klinische of epidemiologische studies
of op basis van theoretische rationale
niet aanbevolen: onvoldoende evidentie of geen consensus

Categorie IA en IB worden sterk aanbevolen voor implementatie door alle mucoviscidose centra en worden
aanzien als “best practice”. Eén van deze categorie IA richtlijnen behelst het gebruik van een selectieve bodem
voor de detectie van Bcc. De richtlijn verwijst naar een hogere specificiteit voor BCSA maar aanvaardt ook het
gebruik van OFPBL of PC agar gebaseerde media7. Deze herziene richtlijnen werden gepubliceerd in 200428.

Contact: Dienstsecretariaat tel: 016 34 70 19
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Verschillende epidemiologische studies omtrent de opvolging van de verschillende richtlijnen tonen niet alleen de
evolutie in het gebruik van selectieve bodems voor Bcc maar wijzen ook op het nut ervan. Tablan et al. toonde in
1987 aan dat slechts 12 % van de Amerikaanse mucoviscidose centra gebruik maakten van een selectieve bodem
voor Bcc (OFPBL agar of PC agar). Dit stemde overeen met een gelijkaardige enquête van de Centers for Disease
Control and Prevention in 1988. Tablan et al. meldde ook dat de aanwezigheid van Bcc in de gesimuleerde sputum
stalen door 95% van deze centra correct gedetecteerd werd tegenover slechts 22% van de centra die geen
selectieve media voor Bcc gebruikten42. Na het verschijnen van de richtlijnen van 1994 rapporteerde Shreve et al.
in 1999 (data van 1995) een toename van het gebruik van selectieve media in de Amerikaanse mucoviscidose
centra tot 73% (OFPBL agar of PC agar). Minder dan helft volgde evenwel de aanbevolen verlengde
incubatieduur43. Om de opvolging van de nieuwe categorie IA en IB richtlijnen van 2003, in Amerikaanse
mucoviscidose centra te onderzoeken, stuurde Zhou et al. in de periode van 2003 tot 2005) vragenlijsten naar
190 centra in de Verenigde Staten. Analyse van de verschillende protocollen wees uit dat 99% van de
ondervraagde centra gebruik maakt van een selectieve bodem voor Bcc (PC agar, BCSA of OFPBL agar) 44. Een
Duitse enquête in het kader van een externe kwaliteitscontrole omtrent de microbiologische diagnostiek van
respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten toonde aan dat 12 van de 17 deelnemende laboratoria gebruik
maakten van een selectief medium voor Bcc45.
De laboratoria van enkele andere grote Belgische centra werden telefonisch gecontacteerd in het kader van deze
CAT: AZ Sint-Jan Brugge, UZ Brussel, Cliniques Universitaires Saint-Luc en Hôpital Erasme. In het AZ Sint-Jan
Brugge heeft men in het verleden een selectieve bodem getest maar wegens het gebrek aan selectiviteit en het
lage aantal stalen werd het gebruik ervan niet ingevoerd. Men gebruikt hier eveneens de conventionele
MacConkey agar die na 48u incubatie bij 37°C nog 3 dagen bij kamertemperatuur wordt bijgehouden. De andere
laboratoria gebruiken wel een selectieve bodem voor Bcc:
-

UZ Brussel:
Cliniques Universitaires Saint-Luc:
Hôpital Erasme:

Contact: Dienstsecretariaat tel: 016 34 70 19

Mast B. cepacia agar (48u bij 37°C)
OFPBL agar (48u bij 35°C + 7 dagen bij kamertemperatuur)
BCSA (48u bij 35°C + 3 dagen bij 29°C)
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Welke resultaten komen voort uit een praktische evaluatie van een selectieve bodem voor
Burkholderia cepacia complex te UZ Leuven?

2.1

Mast B. cepacia agar

In het kader van deze CAT werd Mast B. cepacia agar geëvalueerd bij de routinematige verwerking van de
respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten. Mast B. cepacia agar werd bereid in de preparatiekeuken van de
dienst laboratoriumgeneeskunde volgens de richtlijnen van de firma. De bodem wordt bereid vertrekkende van
een basis medium, Mast Burkholderia cepacia medium™ (Attachment 3). De selectiviteit wordt verkregen door
de vereiste concentraties aan ticarcilline en polymyxine B toe te voegen beschikbaar onder de vorm van Mast
Burkholderia cepacia Selectavial™ (Attachment 3). Bij groei treedt een kleurverandering op van donker geel naar
roze tot paars. De bodem moet afgelezen worden na 24u en 48u incubatie bij 37°C. Nadien dienen de bodems
nog 5 dagen bij kamertemperatuur bewaard te worden.
2.2

Implementatie in de routine

Naast de gebruikelijke bodems (bloed agar, Mannitol Salt Agar, Haemophilus agar en MacConkey agar) werd de
Mast B. cepacia agar geënt en net als de conventionele bodems na 24u en 48u incubatie bij 37°C dagelijks
afgelezen. De Mast B. cepacia agar werd, zoals voorgeschreven, nadien nog 5 dagen op kamertemperatuur
bijgehouden en afgelezen. Aangezien Bcc organismen gramnegatieve, lactose-negatieve (niet-vergistende) bacillen
zijn, is vooral de vergelijking met de conventionele MacConkey agar van belang.
In de periode van november 2008 tot en met februari 2009 werden in totaal 302 stalen op deze manier
uitgewerkt. Dit resulteerde in groei van lactose negatieve, gramnegatieve bacillen op ongeveer de helft van de
MacConkey bodems (n= 159). Door de aanwezigheid van mengflora op sommige bodems liep het aantal “lactosenegatieve” isolaten verder op tot 173. Daarentegen vertoonden 22 Mast B. cepacia agars groei en in dit geval
werd een zo accuraat mogelijke identificatie van deze kiemen beoogt aan de hand van volgende analyses:
-

-

korte reeks (Kligler, citraat en MIU);
lange reeks met bijkomende biochemische testen15:
o lysine en ornithine decarboxylase activiteit,
o oxidatie van glucose, maltose, lactose, xylose, sucrose en adonitol,
o oxidase activiteit,
o pigment productie,
o groei op MacConkey agar,
o groei bij 42°C,
o o-nitrophenyl-β-D-galactopyranosidase (ONPG) productie
o nitraat tot nitriet reductase activiteit,
o aesculine hydrolyse,
o gelatine vervloeiing;
VITEK® 2 (suspensie 0,5 McFahrland en VITEK card ID GN);
Gaschromatografie (Agilent 6890N GC™, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, VS);
MALDI-TOF MS analyse (AXIMA™, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan)

Aangezien 1 selectieve bodem 2 kiemen bevatte, resulteerde dit uiteindelijk in 23 isolaten, waarvan 11 behorende
tot Bcc. Alle Bcc kiemen werden geïsoleerd uit sputumstalen. Het beperkte aantal Bcc genomovars geïsoleerd
aan de hand van Mast B. cepacia agar binnen deze korte evaluatieperiode kan verklaard worden door de lage
prevalentie van Bcc kolonisatie bij mucoviscidose patiënten binnen het UZ Leuven. Daarnaast wijst het beperkt
aantal positieve Mast B. cepacia agar bodems op het relatief selectieve karakter van deze bodem waarbij geen
enkele (overgroeiende) Pseudomonas spp. of Klebsiella spp. gedetecteerd kon worden. Dit is belangrijk aangezien
Pseudomonas spp. en Klebsiella spp. door de snelle groei de detectie van Bcc kunnen verhinderen. Anderzijds
werden ook 12 kiemen gevonden die niet behoren tot het Bcc waardoor de selectiviteit van het medium sterk
daalt. Naast 3 Enterococcus spp. isolaten behoren deze kiemen tot nauw verwante maar minder “stigmatiserende”
genera. De groei van de isolaten op Mast B. cepacia agar wordt in tabel 6 vergeleken met de overeenkomstige
conventionele MacConkey bodem.

Contact: Dienstsecretariaat tel: 016 34 70 19
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Tabel 6: Vergelijking van de geïsoleerde kiemen (en het respectievelijke detectietijdstip) op Mast B. cepacia agar
met de overeenkomstige MacConkey agar. (*: identificatie vanaf MacConkey (= B. multivorans) verschilt van
identificatie vanaf B. cepacia agar (= B. cepacia); ** weinig overeenkomsten tussen de verschillende
identificatietechnieken)
Organime
Bcc genomovars (isolaat #)
B. multivorans (# 1)
B. multivorans (# 2)
B. multivorans (# 3)
B. multivorans (# 4)
B. multivorans (# 5)
B. multivorans (# 6)
B. multivorans (# 7)
B. multivorans/B. cepacia (# 8)*
B. vietnamiensis/B. cepacia (#9)
B. vietnamiensis/B. cepacia (#10)
B. vietnamiensis/B. cepacia (#11)
Achromobacter spp.
Chryseobacterium spp.
Elizabethkingia spp.
Enterococcus spp.
Ralstonia spp.
Stenotrophomonas spp.
Zonder éénduidige identificatie**

# isolaten Mast B. cepacia agar
24u
48u
168u
8
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

# isolaten MacConkey agar
24u
48u
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
-

Het beperkt aantal positieve stalen laat niet toe om harde conclusies te trekken maar enkele belangrijke
opmerkingen zijn evenwel aan de orde. Zowel de groei van Bcc als niet-Bcc isolaten lijkt enerzijds sneller
detecteerbaar op de Mast B. cepacia agar (24u) in vergelijking met de MacConkey agar (48u). Dit is een indicatie
voor de goede groei van Bcc op deze bodem. In dit geval kan de identificatie vanaf Mast B. cepacia agar reeds na
24u incubatie ingezet worden (Figuur 2). Indien VITEK® 2 identificatie resulteert in B. cepacia complex kan dit
dan al na 48u gerapporteerd worden naar de kliniek. Indien echter gaschromatografische analyse noodzakelijk is,
zal de tijdswinst verwaarloosbaar zijn.
Verder toont tabel 6 enerzijds dat B. multivorans isolaat # 2 na 24u incubatie zichtbaar was op Mast B. cepacia
agar terwijl het na 48u incubatie niet gegroeid was op MacConkey agar, waardoor de aanwezigheid van Bcc niet
vermeld werd op het rapport. Nader onderzoek wees uit dat bij deze patiënt reeds eerder Bcc werd
gediagnosticeerd en derhalve is de therapeutische impact van dit vals negatieve resultaat waarschijnlijk gering.
Anderzijds vertoonde de MacConkey agar groei van isolaat # 7 (B. multivorans) en isolaat # 8 (B. multivorans/B.
cepacia) na 48u incubatie in tegenstelling tot Mast B. cepacia agar waarbij pas groei na respectievelijke dag 3 en
dag 6 werd vastgesteld.
2.2

EurocareCF collectie

Met de hulp van Prof. Dr. Kris De boeck (UZ Leuven) en Prof. Dr. Peter Vandamme (U Gent), beide actief in het
EuroCareCF (European Coordination Action for Research in Cystic Fibrosis) project werd een pakket van 25
referentiestammen verkregen. Het pakket bevat niet alleen isolaten van elk van de 9 genomovars van het Bcc
maar ook van sterk verwante organismen (Attachment 4). Van elk van deze isolaten werd een suspensie van 0,5
McFahrland (McF) bereid en zowel op de selectieve Mast B. cepacia agar als op een conventionele MacConkey
bodem geënt.
Groei op beide bodems werd na 24u en 48u beoordeeld en was grotendeels vergelijkbaar voor beide bodems.
Uitzonderingen waren 4 B. cenocepacia stammen met betere en/of snellere groei op Mast B. cepacia agar enerzijds
en enkele aanverwante genera met betere en/of snellere groei op de conventionele MacConkey agar (Tabel 7).
Daarnaast werd van beide bodems per Bcc isolaat een VITEK® 2 identificatie ingezet om na te gaan of VITEK® 2
identificatie rechtstreeks vanaf de selectieve bodem kan verkregen worden in plaats vanaf de MacConkey agar
zoals heden het geval is. Tabel 8 toont aan dat, ondanks het beperkt aantal stalen, toch een duidelijk verschil
merkbaar is: van de 13 Bcc stammen op MacConkey werden slechts 4 stammen door VITEK® 2 als behorende tot
Bcc geïdentificeerd. Dezelfde identificatie ingezet van op Mast B. cepacia agar leverde daarentegen 11 correcte
identificaties op hetgeen vergelijkbaar is met de identificatie vanaf bloed agar.
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Tabel 7: Vergelijking van de groei van Bcc en niet-Bcc referentiestammen na 24u en 48u op Macconkey agar en
Mast B. cepacia agar. Voor de meeste stammen zijn de resultaten vergelijkbaar. Vier B. cenocepacia stammen
vertonen betere en/of snellere groei op Mast B. cepacia agar (geel) en enkele Bcc-verwante spp. vertonen betere
en/of snellere groei op MacConkey agar (violet).
isolaten

Bcc

verwante spp.

B. cepacia
B. multivorans
B. multivorans
B. multivorans
B. cenocepacia
B. cenocepacia
B. cenocepacia
B. cenocepacia
B. cenocepacia
B. stabilis
B. vietnamiensis
B. dolosa
B. pyrrocinia
B. gladioli
R. mannitolilytica
R. respiraculi
R. pickettii
R. insidiosa
P. apista
P. sputorum
P. pulmonicola
P. pnomenusa
S. maltophilia
A. xylosoxidans
I. limosus

MacConkey agar (0,5 McF)
24u
48u
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
±
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
±

Mast B. cepacia agar
24u
48u
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tabel 8: Resultaten van VITEK® 2 identificatie respectievelijk ingezet vanaf MacConkey agar, Mast B. cepacia agar
en bloed agar
VITEK® 2 identificatie
isolaat

MacConkey agar

Mast B. cepacia agar

bloed agar

Moraxella spp
Acinetobacter lwoffii
Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Aeromonas spp

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa

Moraxella spp
Acinetobacter lwoffii
Acinetobacter baumanii complex

Pseudomonas aeruginosa

Geen identificatie

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Pseudomonas aeruginosa
Achromobacter dentrificans
Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Geen identificatie

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

B vietnamiensis

Acinetobacter baumanii complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

B dolosa

Acinetobacter baumanii complex

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

Moraxella spp
Acinetobacter lwoffii

Burkholderia cepacia complex

Burkholderia cepacia complex

B cepacia
B multivorans
(stam1)
B multivorans
(stam 2)
B multivorans
(stam 3)
B cenocepacia
(stam 1)
B cenocepacia
(stam 2)
B cenocepacia
(stam 3)
B cenocepacia
(stam 4)
B cenocepacia
(stam 5)
B stabilis

B pyrrocinia
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Implementatie van deze bodem in de routine verwerking van respiratoire stalen van mucoviscidose patiënten zou
in de praktijk volgende kosten met zich meebrengen:
-

Prijs Mast B. cepacia agar bestanddelen (per bodem):
Bereiding Mast B. cepacia agar (per bodem):
Enten en aflezen van Mast B. cepacia agar (per bodem):

1,39 euro (excl. BTW)
0,38 euro
2,65 euro

Dit geeft een totale meerkost van 4,42 euro per respiratoir staal van een mucoviscidose patiënt en rekening
houdend met de driemaandelijkse staalnamen7 van ongeveer 250 mucoviscidose patiënten binnen UZ Leuven
resulteert dit in een benaderende meerprijs van 4420 euro op jaarbasis.
Voor het laboratorium zijn er geen kostenbesparingen verbonden met het gebruik van deze nieuwe bodem.
De exacte invloed van het gebruik van een selectieve bodem op de accurate identificatie van Bcc bij
mucoviscidose patiënten en het daarop gestoelde strikte isolatiebeleid is zeer moeilijk in te schatten en te
becijferen.
4.

Conclusie

Isolatie van Bcc uit een respiratoir staal van een mucoviscidose patiënt heeft niet enkel een belangrijke invloed op
de mortaliteit en morbiditeit van deze patiënt maar brengt omwille van een strikt isolatie- en preventiebeleid ook
(psycho)sociale problemen met zich mee. Verschillende bronnen onderstrepen daarom het belang van een
accurate identificatie van Bcc uit deze stalen en raden hiervoor het gebruik van een selectieve bodem voor Bcc
sterk aan. Hoewel deze bodems eerder een semi-selectief karakter hebben, kunnen ze bijdragen tot een betere
detectie van Bcc door de verminderde groei van overgroeiende kiemen die typisch aanwezig zijn in de (rijke)
mengflora van deze stalen. De kleuromslag kan hierbij een extra hulp zijn.
Een beperkte evaluatie van dergelijke selectieve bodem, Mast B. cepacia agar, in het UZ Leuven bevestigt het
semi-selectieve karakter van dit type bodems waarbij een goede groei van alle Bcc isolaten vastgesteld werd.
Daarentegen werd geen groei van de typische overgroeiende kiemen waargenomen. Een zeer voorzichtige
analyse suggereert een snellere detectie van Bcc op Mast B. cepacia agar in vergelijking met MacConkey agar maar
het beperkt aantal stalen beperkt de kracht van deze observatie. Daarnaast beperkt de verhoogde selectiviteit
ten opzichte van een conventionele bodem eventuele uitzuiveringsstappen waardoor eveneens tijdswinst kan
verwacht worden. De correcte VITEK® 2 identificaties vanaf deze bodem verhinderen geenszins de invoering
ervan in de routine en kunnen zelfs een voordeel betekenen. Verdere evaluatie is zeker wenselijk waarbij ook
een vergelijking met een andere selectieve bodem kan worden opgenomen.
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1) Het beperkte aantal stalen suggereert verdere evaluatie van de Mast B. cepacia agar, eventueel aangevuld met
een andere selectieve bodem ter vergelijking.
2) Evaluatie van Bcc identificaties ingezet vanaf MacConkey agar is aangeraden aangezien een korte vergelijking
duidelijk in het voordeel van bloed of Mast B. cepacia agar was.

Contact: Dienstsecretariaat tel: 016 34 70 19
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Attachment 1 : Uit « Mucofolder » UZ Leuven.
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Attachment 2
SOP 111 – Bijlage 10

IDENTIFICATIE VAN NON-FERMENTERS (glucose 0 op Kligler)
I. GROEI OP MacCONKEY
H2S negatief

pigment (metaalglans)

Pseudomonas aeruginosa
indol 0

Pseudomonas species

indol +

Flavobacterium spp

gaschromatografie

oxydase +
geen pigment(metaalglans)

beweeglijk

Stenothrophomonas maltophilia

onbeweeglijk

Acinetobacter spp
A. baumanii = lactose 10% +
A. lwoffii = lactose 10% 0

oxydase 0

H2S positief, oxydase +

Shewanella putrefaciens (geelbruin pigment)

II. GEEN GROEI OP MacCONKEY
onbeweeglijk, oxydase + en duplobacillen (soms gedeeltelijk grampositief)
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Moraxella spp
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1) MeSH Database (PubMed): MeSH term: “Burkholderia cepacia (complex), cystic fibrosis”
2) PubMed Clinical Queries (from 1966; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi): Systematic Reviews; Clinical
Queries using Research Methodology Filters (diagnosis + specific, diagnosis + sensitive, prognosis + specific)
3) UpToDate Online version 12.2 (2004)
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