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Voorwoord
Ter afsluiting van mijn studie aan de Avans Hogeschool Breda, Academie voor Technologie,
Gezondheid en Milieu (ATGM) heb ik onderzoek gedaan in de periode van september 2012 tot
en met mei 2013. Het onderzoek werd uitgevoerd in het SJG Weert, afdeling Medische
Microbiologie en Ziekenhuishygiëne (MM&ZH), maar ook het Laurentius ziekenhuis Roermond
(LZR), afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie(MM&IP) heeft aan het onderzoek
meegewerkt.
Het afstudeeronderzoek betreft het opstellen van een essay met als doel een snellere diagnostiek
te krijgen voor het isoleren van Meticilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Dit wordt
mogelijk gemaakt door een inventarisatie en validatie onderzoek op de Contrast MRSA Broth
(CMB) en de ElutionSwab (ESwab).
Het eindresultaat van het afstudeeronderzoek zal uiteindelijk in zowel het SJG Weert als in het
LZR geïmplementeerd worden.
Mijn dank gaat uit naar Mw. Drs. B.J. van Dijke, arts-microbioloog in het SJG Weert en het LZR. Zij
heeft mij zowel in de theoretische als in de praktische zaken gesteund en gestuurd. Ook wil ik
mevr. O.A.J. J Brouns-Jansen, analist met specialisatie in het SJG Weert, bedanken voor de
praktijkgerichte ondersteuning. Mevr. W.J.E.M Janssen-Nijssen en mevr. S.A.C. BrinkmansVossen wil ik ook bedanken voor de ondersteuning in mijn verslaglegging.
Verder wil ik graag de afdelingsmanager, Dhr. M.J.G. Thijssen bedanken voor de mogelijkheid
binnen zijn afdeling te kunnen afstuderen en alle medecollega’s in het SJG Weert en het LZR
bedanken voor de steun en medewerking tijdens mijn afstuderen.
Tuyet-Nhi T. Vu
27.05.2013
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Samenvatting
In het medische microbiologisch laboratorium kunnen verschillende onderzoeken verricht
worden. Vaak is hiervoor meer dan één wattenstok van het patiëntenmateriaal nodig. Dit loopt
echter vaak in de praktijk mis, waardoor het laboratorium niet kan voldoen aan de vraagstelling.
Het loopt vooral mis wanneer er naast banale kweken ook een onderzoek naar bijzondere
resistente micro-organismen (BRMO’s) gedaan moet worden. In dit geval is er sprake van een
uitgebreid bacteriologisch onderzoek.
Daarom dient de vraag onderzocht te worden of de Liquid Amies ElutionSwab (ESwab, Copan
Innovation, Italy) hiervoor een oplossing biedt. Ook is de vraag of de microbiologische
detectiegrens met de ESwab vergelijkbaar of beter is dan het huidige afnamesysteem, de
CultureSwab EZ (CSwab, BD Diagnostics, The Netherlands). Een snelle MRSA diagnostiek is
gewenst om patiënten onnodig (te lang) in quarantaine te verplegen. Biedt de Contrast MRSA
Broth (CMB, OXOID, United Kingdom) hierbij mogelijk een oplossing? Ook dient de vraag, of het
gebruik van de ESwab mogelijk de aankweekbouillon overbodig maakt.
Deze vraagstellingen werden onderzocht met behulp van verdunningsreeksen van MRSA
positieve en negatieve stammen. Deze verdunningsreeksen werden ongespiked en gespiked, in
fecale flora, meegenomen in het onderzoek. Aan de hand van deze verdunningsreeksen werden
de detectiegrenzen van de ESwab vergeleken met de huidige CSwab in de volgende detectie
media; de huidige aankweekbouillon de phenol red mannitol broth (PRMB, Biomérieux
Diagnostics, France), de onderzochte aankweekbouillon CMB en op de voedingsbodems, de
bloedplaat (BLD, OXOID, United Kingdom) en MRSA select agar (MRSS, Bio-Rad, France).
Tevens werd er onderzocht of de opslagtijd, op kamertemperatuur, van de wattenstokken
invloed heeft op de detectie van MRSA.
Na het onderzoek bleek geen verschil te zijn in opbrengst van de ESwab en CSwab in de
aankweekbouillons en op de selectieve voedingsbodem. De microbiologische detectiegrens van
beide swabs in beide aankweekbouillons werd gedetecteerd bij 50 KVE/ml. De detectiegrens op
de MRSS was voor beide swabs bij 1500 KVE/ml. De natuurlijke bacteriën hadden geen invloed
in de CMB en op de MRSS, maar wel in de PRMB en op de BLD.
Aan de hand van de resultaten wordt er geconcludeerd dat de ESwab vergelijkbaar is met de
CSwab. Ook kan er vastgesteld worden dat de CMB direct bruikbaar is in de praktijk, omdat deze
betrouwbaar na 24u MRSA kan uitsluiten. Uit het in vivo onderzoek bleek dat een
aankweekbouillon niet nodig is bij het gebruik van de ESwab. Echter, het afschaffen van de
aankweekbouillon wordt niet aangeraden, omdat de kans om MRSA te detecteren bij een lage
kolonisatie wordt verhoogd. Dit blijkt uit het in vitro onderzoek waarbij een lage
kolonisatiegraad (d.w.z. 5 KVE/ml) niet alle MRSA gedetecteerd wordt op de MRSS. Met de
ophoping werd deze lage kolonisatiegraad wel gedetecteerd. Verder blijkt uit het onderzoek dat
de BLD alleen nut heeft voor het controleren van de kweekafname en niet om MRSA te
detecteren en isoleren. Dit wordt tevens door het NVMM aangeraden.
Uit het onderzoek worden een aantal aanbevelingen gegeven. De CMB en de ESwab werken
beide optimaal voor een snellere MRSA diagnostiek en kan direct gebruikt worden in de
diagnostiek. Aan de hand van de onderzoeksresultaten is er geconstateerd dat de BLD geen
toegevoegde waarde heeft met betrekking tot het detecteren en isoleren van MRSA, maar wel
nodig is voor het controleren van de afname. Verder bleek uit het onderzoek dat de
aankweekbouillon mogelijk overbodig wordt bij het gebruik van de ESwab. Om zeker te zijn dat
de aankweekbouillon afgeschaft kan worden dient er een vervolg in vivo onderzoek worden
uitgevoerd met meerdere patiëntenmaterialen.
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Abstract
Different analysis of a bodily fluid can be carried out in a medical laboratory. These
investigations require often more than one cotton swab. However, practically seen the swabbing
often go wrong, so the survey isn’t correctly performed. Mostly it goes wrong when a banal
culture is needed, in combination in a study of high resistant micro organism (HRMO’s); a
comprehensive bacteriological investigation.
One can asked oneself if the use Liquid Amies ElutionSwab can solve this problem. Furthermore
it is questionable, what the microbiological detection limit on ESwab is; is it comparable or
better than the current reduction system, the EZ CultureSwab (CSwab, BD Diagnostics, The
Netherlands). The outcomes of this research could also play a key role in rapid MRSA diagnostics
which could prevent unnecessary long stays of patients in strict isolation. Therefore it is
investigated if the use of Contrast MRSA Broth (CMB, OXOID, United Kingdom) will establish
such rapid diagnosis. Furthermore, would the cultivate broth still be needed when using the
ESwab?
To investigated these research questions, serial dilutions of positive and negative strains of
MRSA were used. These were dilution series spiked with fecal flora and also non-spiked dilution
series. Based on these dilution series, the detection limits of the ESwab were compared with the
current CSwab in different detection media; 1) the cultivate broth the phenol red mannitol broth
(PRMB, Biomérieux Diagnostics, France) that is currently used, 2) the new cultivate broth CMB
3) and on the culture media, blood agar (BLD, OXOID, United Kingdom) and 4) a select MRSA
agar (MRSS, Bio-Rad, France). Furthermore, the influence of the storage time at room
temperature of the cotton swabs was examined.
Investigations shows no disparity of the ESwab compared to the CSwab in either the cultivate
broth or on the selective medium. The microbiological detection limit of both swabs in both
cultivate broth was detected at 50 CFU/ml. The detection limit of the MRSS was for both swabs
at 1500 CFU/ml. Natural bacteria (fecal flora) had no further effect in the CMB and on the MRSS.
However, in the PRMB en the BLD natural bacteria do have an effect the color change in the
PRMB and complicates the detection and isolation on the BLD.
In conclusion, the ESwab is similar to the CSwab. Also be concluded is that the CMB is directly
usable, since it can reliably exclude MRSA after 24 hours. It appeared, from the in vivo studies,
that the cultivate broth is not necessary for the detection of MRSA, when using the ESwab.
Although, this is not recommended, because there is a chance to miss a low colonization MRSA.
Also the Nederlandse vereniging van medische microbiologie (NVMM) indicates that a cultivate
broth should be used in a MRSA research. It is recommendable to maintain the use of the BLD, to
verify the reduction of the patient material; as it is also recommend by NVMM.
A number of recommendations can be given as a result of this study. One of these main
recommendations is using CMB and ESwab directly in the diagnosis for a quicker MRSA
diagnostic. The results show that the BLD is required as a control mechanism, but not required
in detecting or in the isolation of MRSA. Last, in vivo investigation showed that a cultivate broth
is possibly unnecessary when using the ESwab. For significant outcomes follow-up in vivo study
is needed with multiple materials.
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Lijst met afkortingen en symbolen
ATGM
attBSCC
BLD
BRMO
CA-MRSA
CMB
CSwab
DNA
ESwab
Etest
FZ
HA-MRSA
Kbp
kDa
KVE/ml
LZR
m.o.
MIC

PRMB
PVL
RIVM
S.aureus
SCCmec
Staphylococcus spp.
u
WIP

Academie voor Technologie, Gezondheid en Milieu
bacterial chromosomal attachment site
Bloedplaat/agar
Bijzonder resistente micro-organismen
Community-associated MRSA
Contrast MRSA Broth
CultureSwab EZ
Desoxyribonucleïnezuur
Liquid Amies ElutionSwab
Epsilometer
Fysiologisch zout
Heathcare-associated MRSA
Kilobasenparen
Kilo Dalton
Kolonie vormende eenheden per milliliter
Laurentius ziekenhuis Roermond
micro-orgasnimen
ENG: minimal inhibition concentration
NL: minimale remmende/inhibitie concentratie (MRC)
Medische microbiologie en ziekenhuishygiëne
Medische microbiologie en infectiepreventie
Methicilline resistente S.aureus
Methicilline resistente S.epidermidis
MRSA select agar
Methicilline sensitieve S.aureus
Natriumchloride, zout
N-acetylglucosamine
N-acetylmuraminezuren
Nederlandse vereniging voor medische microbiologie
Oxacilline
Penicillinebindend proteïnen
ENG: polymerase chain reaction
NL: polymerase kettingreactie
phenol red mannitol broth
Panton-Valentine Leukocidine
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
Staphylococcus aureus
Staphylococcus cassette chromosoom mec
Staphylococcus species pluralis
uur (s)
Werkgroep infectiepreventie

Symbolen
β
μ

Bèta
microliter

MM&ZH
MM&IP
MRSA
MRSE
MRSS
MSSA
NaCl
NAG
NAM
NVMM
OXA
PBPs
PCR
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1 Inleiding
Penicilline is het eerste antibioticum dat in 1928 ontdekt werd. Echter, resistentie ontwikkelde
zich al in 1947 tegen penicilline door het micro-organisme (m.o.), Staphylococcus aureus
(S.aureus). Door de resistentie werd meticilline ontwikkeld als antibioticum tegen S.aureus. In
1961 werd opnieuw S.aureus ontdekt welke ook resistent is voor meticilline, de meticilline
resistente S.aureus (MRSA). 1,
In het ziekenhuis zijn er diverse nosocomiale infecties (ziekenhuisinfecties), waaronder MRSA.
Klinische patiënten welke MRSA positief zijn bevonden, worden direct in quarantaine gelegd, om
verspreiding van MRSA op medepatiënten te voorkomen. Bestrijding van MRSA in het
ziekenhuis is nodig. Dit om te voorkomen dat profylaxe en behandeling van S.aureus infecties
niet meer mogelijk is. Daarbij is er gevaar van verdergaande resistentie ontwikkeling. Deze
handelingen zijn onderdeel van het search & destroy beleid. Dankzij dit beleid heeft Nederland
nog steeds een lage MRSA prevalentie.1
Het isoleren en identificeren van MRSA kan in de praktijk soms lastig zijn, waardoor het MRSA
onderzoek drie tot vijf dagen kan duren. Dit houdt in dat een patiënt verdacht voor MRSA
mogelijk drie tot vijf dagen onnodig in quarantaine ligt. In quarantaine liggen is zowel voor de
patiënt als voor het ziekenhuis belastend, daarom is een snellere MRSA detectie gewenst.
Zoals aangegeven staat in het projectplan wordt in dit onderzoek de Contrast MRSA Broth (CMB,
OXOID, United Kingdom) en de Liquid Amies ElutionSwab (ESwab, Copan Innovation, Italy)
vergeleken met de huidige producten zoals de phenol red mannitol Broth (PRMB, Biomérieux
Diagnostics, France) en de CultureSwab EZ (CSwab, BD Diagnostics, The Netherlands). Het doel
van dit onderzoek is bepalen of er een nieuwe essay opgesteld kan worden, met de CMB en
ESwab, voor de MRSA diagnostiek, met als doel een snelle diagnostiek en (meer)
kostenbesparing.
Het onderzoeksverslag is onderverdeeld in vijf delen. In hoofdstuk twee wordt de theoretische
achtergrond beschreven over het afnamesysteem van patiëntenmaterialen, MRSA en resistentie
ontwikkeling van MRSA en de principes van de onderzoeksmethodes en onderzoeksmedia. In
hoofdstuk drie wordt de probleem-, vraag- en doelstelling toegelicht van de onderzoeken. In
hoofdstuk vier worden de uitvoeringen en gebruikte materialen beschreven. In het vijfde
hoofdstuk worden de resultaten besproken en tenslotte wordt in hoofdstuk zes de discussie en
eindconclusie en in hoofdstuk zeven de aanbevelingen beschreven.
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2 Theoretische Achtergrond
2.1 Patiëntenmateriaal op een wattenstok
Momenteel worden patiëntenmaterialen, in het SJG Weert, afgenomen op een droge wattenstok,
de CSwab. De wattenstokken kunnen gebruikt worden voor verschillende onderzoeken zoals,
bacteriologische en virologische onderzoeken. Voor bepaalde onderzoeken kunnen er meerdere
technieken gebruikt worden, bijvoorbeeld zowel een kweek als de polymerase chain reaction
(PCR). Door deze twee technieken te gebruiken wordt het onderzoek uitgebreider en
specifieker.
Vaak willen specialisten en huisartsen, de aanvragers van een onderzoek, veel onderzoeken uit
weinig materiaal. Dit kan echter niet altijd. Onderzoeken zoals bijvoorbeeld SOA en MRSA
kunnen onderzocht worden met een bacteriologische kweek of PCR. Hierbij is minimaal
patiëntenmateriaal nodig van twee wattenstokken. Vaak wordt er maar één wattenstok
afgenomen. Dit houdt in dat er teruggekoppeld moet worden met de aanvragers om na te gaan
bij welk onderzoek de prioriteiten liggen.
De Copan Liquid Amies ESwab kan de problemen voor de laboratoria en specialisten verhelpen.
De ESwab is een nylon wattenstok en bevat 1,0ml vloeibaar Amies transportmedium. Na afname
van het patiëntenmateriaal wordt de wattenstok uitgeklopt in het transportmedium, waarna het
te onderzoeken product zich in het medium bevindt. Dit houdt in dat er 1,0ml
patiëntenmateriaal is voor diverse onderzoekstechnieken.
In deze paragraaf worden de richtlijnen van afname van patiëntenmateriaal, m.b.t.
Staphylococcen, kort beschreven. Ook worden de twee afnamesystemen kort omschreven.
2.1.1 Afname van kweken m.b.t. Staphylococcen spp. volgens de NVMM richtlijnen
Het aantonen van MRSA kan worden onderscheiden in een toevalsbevinding of gericht
onderzoek. In het geval van een toevalsbevinding is er per toeval in klinisch materiaal tijdens
een bacteriologisch onderzoek MRSA gevonden. Bij een gericht onderzoek wordt er onderzocht
of een individu drager is van MRSA. 1
Omtrent onderzoek op dragerschap van MRSA zijn er studies uitgevoerd op meticilline gevoelige
S.aureus stammen.2,3,4
Bij een neuskweek werd ongeveer bij 85% van alle dragers S.aureus geïsoleerd. Ongeveer 15%
van de individuen draagt S.aureus elders, met name op de huid en in de keel. Door een
keelkweek toe te voegen werd de isolatie met 12,5% verhoogd, bij de overige 2,5% is de bacterie
alleen aanwezig op het perineum. Door de keel- en perineumkweek toe te voegen wordt de
gevoeligheid van het onderzoek verhoogd.1
Staphylococcus spp. kan goed overleven in verschillende bewaarcondities en stelt weinig eisen
aan transport en opslagcondities. Staphylococcen zijn goed bestand tegen uitdroging en zouden
op een droge wattenstok, zoals de CSwab, uitstekend overleven.1 Echter, recent is er een nieuw
afname systeem ontwikkeld dat gebruik maakt van de nylon-flocked wattenstok in combinatie
met een vloeibaar Amies transportmedium, de ESwab.5 De neus-,keel- en perineumkweken
moeten afgenomen worden op een steriele wattenstok. De kweken kunnen na afname
opgeslagen worden in de koelkast of bij kamertemperatuur en, indien mogelijk, binnen 24 uur
(24u) verwerkt worden.
Om hygiënische aspecten kunnen de kweekmaterialen van MRSA dragers aan de buitenkant
besmet worden bij afname. Om verdere besmetting tijdens transport te voorkomen kunnen deze

10

Tuyet-Nhi T. Vu
SJG Weert
Medische Microbiologie en ziekenhuishygiëne

Afstudeerscriptie 2012-2013
Avans Hogeschool Breda
Academie voor Technologie, Gezondheid en Milieu

kweekmaterialen, gedesinfecteerd worden in de sluis of in een afgesloten plastic zak
transporteren en bij aankomst van het laboratorium gedesinfecteerd worden.1
2.1.1.1

CSwab

Met de traditionele wattenstok de CSwab, welke gebruikt wordt in het SJG Weert, wordt het
patiëntenmateriaal getransporteerd in een mediavrije huls. De wattenstok bestaat uit
polyurethaanschuim. Door een mediavrije huls wordt er voorkomen dat het specimen verdund
kan worden. Volgens gepubliceerde studies kunnen klinische relevante aerobe bacteriën tot 48u
na monsterafname op de CSwab, nog geïsoleerd worden. I,II
Het afgenomen patiëntenmateriaal op de wattenstok kan gebruikt worden voor één van de
diverse doeleinden, zoals bacteriologisch of moleculair onderzoek. Indien nodig kan de CSwab in
een aankweekbouillon opgekweekt worden.
Door het polyurethaanschuim wordt het patiëntenmateriaal opgenomen in het schuim (de
interne kern van de swab, afbeelding 1). Hierdoor is het mogelijk dat niet al het afgenomen
patiëntenmateriaal op de voedingsbodems en in eventuele aankweekbouillons terecht komt. Bij
een lage kolonisatie van de pathogene m.o. kan dit ongunstig zijn voor de
laboratoriumdiagnostiek.

Afbeelding 1: Schematische weergeven van een flocked Swab, ESwab. 6

2.1.1.2

ESwab

De Copan Liquid Amies ESwab Collection en Transport System is een nieuwe technologie voor
het afnemen van patiëntenmaterialen. ESwab is een nylon gevlokte swab en is beter van
kwaliteit door de nieuwe opbouw van de swab. In tegenstelling tot de traditionele swabs bevat
deze swab geen interne kern die het patiëntenmateriaal mogelijk vasthoudt (afbeelding 2). Het
afgenomen materiaal bevindt zich volledig aan de oppervlakte van de nylon gevlokte swab.6

Afbeelding 2: Schematische weergeven van een flocked Swab, ESwab. 6

De ESwab is opgebouwd uit nylon vezels en werkt als een zachte borstel. De nylon vezels maken
een verbeterde afname van cellulair materiaal mogelijk. Daarnaast wordt door capillariteit
tussen de vezels een verhoogde opname (absorptie) van vloeistof gerealiseerd. De aanwezigheid
van het materiaal aan de oppervlakte zorgt tevens voor een eenvoudigere en snellere elutie van
het materiaal uit de swabs. Naast het gevlokte swab systeem maakt de ESwab ook gebruik van
een vloeibaar transportmedium. De ESwab is de enige op vloeistof gebaseerde swab die voor
meerdere doeleinden m.o. kan verzamelen en transporteren. Aërobe en anaërobe bacteriën
kunnen tot 48u na monsterafname geïsoleerd worden. Vanuit het transport medium kunnen er
verschillende onderzoeken worden verricht. Hierbij kan een kleine hoeveelheid (öse entoog
±10μl, per voedingsbodem) op diverse voedingsbodems worden beënt, zonder dat de ''pakkans''
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(ofwel de detectiegrens) wordt verminderd. Daarnaast kunnen ook moleculaire en virologische
onderzoeken verricht worden vanuit het transport medium.5,6,7

2.2 Van Staphylococcus aureus naar Meticilline Resistente Staphylococcus aureus
2.2.1 Staphylococcus aureus
S.aureus zijn Grampositieve coccen welke in groepjes liggen, ook wel trosvormig genoemd.
S.aureus is te onderscheiden van andere Staphylococcen aan de hand van biochemische reacties.
Zo bevat S.aureus het enzym katalase dat waterstofperoxide omzet in water en zuurstof, het
enzym coagulase, dat de omzetting van fibriogeen naar fibrine katalyseert en het enzym
desoxyribonuclease (DNase=hydrolase), dat door de toevoeging van zoutzuur het aanwezige
desoxyribonucleïnezuur (DNA) afbreekt. Naast alle aanwezige enzymen kan S.aureus ook
mannitol vergisten waarbij er zuren ontstaan. Door de aanwezige zuur-base indicator,
fenolrood, zal de zuurgraad zichtbaar dalen, de kleur indicator slaat van rood om naar geel.8
S.aureus kan behoren tot de commensale flora van de mens. De bacterie vindt men frequent op
de huid en slijmvliezen, zoals de neusholte of het perineum. Indien men S.aureus bij zich draagt,
spreekt men over S.aureus dragerschap.8
Drager zijn van S.aureus is vaak symptoomloos. Dragerschap kan wel ernstig zijn wanneer men
een verzwakt immuunsysteem heeft. De bacterie kan dan diverse infecties, zoals huid- en
wondinfecties en eventueel infecties in de inwendige organen (invasieve infectie), veroorzaken.8
S.aureus is vaak de verwekker van operatiewondinfecties. De patiënt kan zichzelf besmetten
wanneer hij/zij een drager is. Hij/zij kan ook besmet raken door dragers onder het
ziekenhuispersoneel. In het algemeen is S.aureus een veel voorkomende verwekker van een
ziekenhuisinfectie.8
Indien antibioticumbehandeling bij S.aureus infecties noodzakelijk is, wordt, als de stam
hiervoor gevoelig is, penicilline G gebruikt. Is dit niet het geval, dan kan men bijvoorbeeld
cloxacilline of één van de cefalosporinen gebruiken.8 Doordat het gebruik van antibiotica in de
jaren toeneemt kunnen m.o. een resistentie ontwikkelen tegen antibiotica. Resistentie tegen
antibiotica zorgt voor problemen wanneer antibioticumbehandeling noodzakelijk is. M.o. die
resistentie ontwikkelen tegen antimicrobiële middelen worden bijzonder resistente microorganismen (BRMO) genoemd. Er zijn meerdere antibiotica soorten met ieder een specifieke
werking tegen het m.o. waardoor er ook verschillende soorten BRMO's kunnen ontstaan,
waaronder MRSA.
2.2.2
2.2.2.1

Resistentie
Mechanisme bèta-lactam antibiotica

In 1928 werd door Alexander Flemming (afbeelding 3) het eerste antibioticum penicilline
ontdekt, het oudste bètalactam (β-lactam) antibioticum. Er werd toen waargenomen dat
Penicillium notatum Staphylococcen deed lyseren. 9
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Afbeelding 3: Alexander Flemming in september 1928 voor zijn ontdekking van penicillinen.III

β-lactam antibiotica zijn antibiotica met een β-lactam ring, zoals penicillinen en cefalosporinen
(afbeelding 4). De β-lactam antibiotica verstoren de celwandsynthese, door een binding aan te
gaan met enzymen die betrokken zijn bij het proces. Deze enzymen worden de
penicillinebindende proteïnen (PBPs) genoemd. Vrijwel direct na de opkomst van penicilline
werd er resistentie ontdekt bij Staphylococcen species pluralis (Staphylococcus spp.). 9
In 1956 werd aangetoond dat de schimmel Cephalosporium acremonium drie antibiotica
produceerde: de cefalosporinen N, B en C. Cefalosporine C bleek een geschikte grondstof te zijn
voor de synthese van een reeks nieuwe derivaten: de cefalosporinen. ß-lactam antibiotica
hebben vooral bij delende bacteriën een bactericide werking. Zij gaan een binding aan met PBPs
waardoor abnormale celgroei en lysis het gevolg zijn.10
Resistentie tegen deze groep antibiotica komt redelijk vaak voor en berust op de vorming van ßlactamase. Dit enzym verbreekt de ß-lactamring, waarna de werking van het antibioticum
verloren gaat.10 β-lactamase-expressie is het meest voorkomende mechanisme van bacteriële
resistentie tegen β-lactam antibiotica, penicillines en cefalosporines. Resistentie tegen β-lactam
antibiotica kan ook ontwikkeld worden door de aanwezigheid van de gemodificeerde PBP's die
niet geremd worden door de toegepaste antibiotica.9,10,IV De resistentie voor β-lactam antibiotica
vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en tevens een uitdaging om geneesmiddelen te
ontwikkelingen van nieuwe en effectievere β-lactam antibiotica. IV

Afbeelding 4: Chemische structuur van penicilline (links) en cefalosporines (rechts) met de bètalactamring in het midden. R staat
voor restgroep (variabel), welke het antibioticum specifiek maakt. V, VI

β-lactamase wordt door een groot aantal Staphylococcen gevormd in aanwezigheid van β-lactam
antibiotica.8,9 Wanneer een patiënt een menginfectie heeft met een β-lactamase producerende en
een niet- β-lactamase producerend m.o., zal de behandeling, met een β-lactam antibioticum, voor
beide m.o. niet werken. Dit, omdat het β-lactamase van de ene soort penicilline afbreekt en dus
beide bacteriesoorten overleven.8
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β-lactam antibiotica vertonen hun bactericide werking door remming van enzymen die
betrokken zijn bij de celwandsynthese. De integriteit van de bacteriële celwand is essentieel
voor de celvorm in een hypertonische en ongunstige omgeving.11 Osmotische stabiliteit wordt
gewaarborgd door een stijve celwand bestaande uit afwisselend N-acetylmuraminezuren (NAM)
en N-acetylglucosamine (NAG) eenheden. Deze glycoside-eenheden zijn verbonden door
transglycosidasen. Een pentapeptide is verbonden aan elke NAM eenheid en de cross-linking van
twee d-alanine-D-alanine NAM pentapeptides wordt gekatalyseerd door PBPs, die fungeren als
transpeptidasen12,13 Deze cross-linking van aangrenzende glycaan strengen zorgen voor de
sterkte van de celwand.
De β-lactam ring lijkt op de d-alanine-D-alanine van de NAM pentapeptide. Hierdoor gebruikt
het PBP per ongeluk de β-lactam als "bouwsteen" tijdens de celwandsynthese.14 Dit resulteert in
acylering van de PBPs en zorgt ervoor dat het enzym verder geen transpeptidase reacties kan
katalyseren.15 Hierdoor vertraagt tot stilstand de celwandsynthese, omdat er constitutieve auto
lysis is. De afbraak van het peptidoglycaan leidt tot celwand compromis en verhoogde
permeabiliteit. Dus de β-lactam-gemedieerde remming van de transpeptidase reactie
veroorzaakt cel lysis.16
2.2.2.2

Mechanisme PBPs, MecA gen en SCCmec

Een bacterie maakt voor de bouw van zijn celwand gebruik van onder andere een
transpeptidase, PBP. β-lactam antibiotica, zoals meticilline, zorgen ervoor dat PBPs worden
geblokkeerd en zo de celwandsynthese verhinderen. Resistentie tegen oxacilline (OXA) en/of
meticilline ontstaat op het moment dat een bacterie een gemodificeerd PBP bij zich draagt, de
modificatie wordt uitgevoerd door het mecA gen dat codeert voor het PBP2a, een 78 kilo Dalton
(kDA) eiwit. Het PBP2a heeft door de modificatie een verminderde affiniteit voor β-lactam
antibiotica en is een onderdeel van een 21-60 kilo basenparen (kbp) Staphylococcen cassette
chromosoom mec (SCCmec).17 Naast de resistentie tegen OXA en/of meticilline verleent het
PBP2a resistentie tegen alle, momenteel beschikbare, β-lactam antibiotica, inclusief
cefalosporines en carbapenems.18 Daarnaast is er een wisselende gevoeligheid voor
aminoglycosiden en vele andere antibiotica groepen.19
Het induceren van PBP2a is ontstaan door het blootstellen van de Staphylococcen met een βlactam antibioticum. Hierdoor kunnen cellen, die dergelijke resistentie hebben verworven,
overleven. Het mechanisme dat betrokken is bij deze inductie van de PBP2a, lijkt
gemeenschappelijk te zijn met de inductie van penicillinase.20,21 Dit is bevestigd door het
onderzoek van K. Ubukata et al. 1989 waarbij het onderzoek concludeerde dat sommige genen
van het penicillinase plasmide hoofdzakelijk betrokken zijn bij het mechanisme van inductie van
het mecA gen.22
Het mecA gen is gelegen binnen een mec operon.23 Het mec operon wordt gedragen door het
SCCmec. De herkomst van SCCmec is nog onbekend, maar er zijn verschillende suggesties,
namelijk dat het werd overgenomen door S. aureus uit S.sciuri en dat de mecA-positieve
coagulase-negatieve staphylococ , met name de S.epidermidis, een potentieel reservoir kan zijn
voor het SCCmec element. 24,25 Anderzijds dat de belangrijkste bron van het SCCmec MRSA zelf
kan zijn.26 Ook is er gesuggereerd dat er mogelijke verwerving is van de regio mecA door
S.eurettii, een commensale bacterie die voorkomt bij dieren.
De expressie van het mecA gen is induceerbaar en kan worden gecontroleerd door één van beide
verwante regulators, de MecI, een DNA-bindend repressor-eiwit, de MecR1, de sensor/signaal
transductor, of door de respectievelijk vergelijkbare structurele en functionele β-lactamase
regulators BlaI en BlaR1. Vanwege de structurele en functionele gelijkenis, kunnen zowel de
MecI en de BlaI binden als homodimeren aan de promotor/operator regio van zowel het mecA
als de BlaZ.27,28
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De repressie, die veroorzaakt wordt door de MecI en/of de BlaI, van de transcriptie is nog
sterker wanneer beide repressors aanwezig zijn.29 In aanwezigheid van β-lactam antibiotica
bevorderen de MecR1 en/of de BlaR1 sensor transductor de splitsing van de betreffende
repressoren. Hierdoor wordt transcriptie van het mecA gen mogelijk gemaakt. In afwezigheid
van beide regulerende loci, is het mecA gen constitutief uitgedrukt.30
Er is aangetoond dat de hoeveelheid geproduceerde PBP2a geen directe correlatie heeft met de
resistentie, maar met de mutaties in het mecA gen, MecI gen. Mutatie in de MecI ribosomale
binding site of verwijdering van mecI, kan leiden tot een verhoogde resistentie.29,31,32
Bij het ontbreken van blaR1 resulteert dit in een constitutieve repressie en daalt de resistentie.33
SCCmec is een genetisch element dat eventuele genetische structuren bevat zoals TN554,
pUB110 en pT181 die voor resistentie coderen voor niet- β-lactam antibiotica.34,,35 Het
genetische element Tn4001, van het SCCmec typeIV, codeert voor de resistentie van β-lactam
antibiotica.36 Bij overname van het SCCmec verandert een meticilline-gevoelige S.aureus (MSSA)
in een MRSA.37 SCCmec elementen zijn detecteerbaar in bijna alle MRSA stammen.36 Het element
integreert via een unieke bindingsplaats in het Staphylococcen chromosoom, namelijk via de
‘bacterial chromosomal attachment site’ (attBSCC). Integratie en excisie van het SCCmec, ter
plaatse van het attBSCC, wordt gekatalyseerd door een enzym, DNA recombinase. Dit enzym is
afkomstig van het gencomplex (ccr) dat zich tevens in het cassettechromosoom SCCmec
bevindt.38 Op basis van verschillen in het mecA-gencomplex en het ccr-gencomplex zijn
tenminste vijf SCCmec-typen te onderscheiden: type I-V (afbeelding 5).39 Alle SCCmec elementen
delen vier gemeenschappelijke kenmerken, één; de elementen dragen het mec gen complex,
twee; de elementen dragen het ccr gen complex, drie; de elementen worden geflankeerd door
karakteristieke nucleotide sequenties, zowel omgekeerde repeats en directe repeats, aan beide
uiteinden, en vier; de SCCmec elementen zijn geïntegreerd aan het 3'-uiteinde van orfX. 37

Afbeelding 5: Schematische weergave van de vijf genetische typen (I-V) van het SCCmec die leiden tot MRSA; achtereenvolgens staan
van boven naar beneden SCCmec-I, -IA, -IV, -V, -II, -III en -IIIA; att( -L/R) markeert het begin en het eind van de cassette; op de
horizontale as staat de lengte in kbp. SCCmec-IV en -V zijn het kleinst, circa 25 kbp lang, en hebben naast het mecA-gen (rose
weergegeven) geen genen die coderen voor resistentie tegen niet-β-lactamantibiotica. De SCCmec typen I-III komen voor bij
ziekenhuisinfecties met MRSA (‘healthcare-associated’ MRSA; HA-MRSA) en de SCCmec typen IV en V bij buiten het ziekenhuis
opgelopen MRSA (‘community-associated’ MRSA; CA-MRSA). 39

2.2.2.3

Virulentie mechanisme: Panton-Valentine Leukocidin

Een van de vele toxinen die Staphylococcen kunnen produceren is het synergohymenotrope
panton-valentine leukocidine (PVL).39 De PVL genen zijn aangetoond in voornamelijk buiten het
ziekenhuis opgelopen MRSA stammen ('community-associated' MRSA: CA-MRSA). PVL is een
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S.aureus-specifiek exotoxine en is vaak geassocieerd met ernstige huidinfecties en
necrotiserende pneumonie.40,41
Hoewel PVL-producerende S. aureus-stammen pas de laatste jaren veel aandacht hebben
gekregen, is de leukocideactiviteit van S. aureus bekend sinds 1894. Panton en Valentine
schrijven deze activiteit in 1932 toe aan een leukocidine in het supernatant van een
Staphylococcencultuur.39
Het toxine wordt ‘synergohymenotroop’ genoemd, omdat het uit twee eiwitten bestaat die
samen een lytisch complex vormen in het celmembraan.42,43 Het complex is toxisch voor
leukocyten, deze speelt de belangrijkste rol in de afweer tegen S. aureus. Minder dan 5% van de
S. aureus-isolaten produceert PVL. CA-MRSA wordt doorgaans gekenmerkt door SCCmec-IV en
de aanwezigheid van PVL.39

2.3 Laboratorium diagnostiek Meticilline Resistente Staphylococcus aureus
2.3.1 Onderzoeksprotocol SJG Weert, volgens de WIP en NVMM Richtlijnen
De definitie van MRSA berust op de aanwezigheid van het MecA gen. Door de afwisselende
expressie van het MecA gen, is de detectie in het laboratorium op MRSA lastig. De richtlijnen
voor een MRSA onderzoek zijn een onderdeel van het search & destroy beleid. Het doel van deze
richtlijn is zo veel mogelijk voorkomen van MRSA transmissie. Dit beleid is succesvol gebleken
en kosteneffectief.44,45,46,47,48
Om de transmissie te beperken zijn er richtlijnen opgesteld door de Nederlandse vereniging
voor medische microbiologie (NVMM) en de stichting werkgroep infectie preventie (WIP). De
richtlijnen zijn van toepassing op patiënten en medewerkers.
Medewerkers die gekoloniseerd zijn met MRSA mogen geen patiëntgebonden werkzaamheden
doen. De motivatie hiervoor is dat zij patiënten en collegae kunnen besmetten.19 Patiënten die
geen infectie hebben maar wel gekoloniseerd zijn met MRSA lopen een verhoogd risico op het
ontwikkelen van een infectie met MRSA. Een onderzoek van Davis et al. 2004 toont aan dat
patiënten die bij opname gekoloniseerd waren met MRSA, in 19% van de gevallen een infectie
met MRSA tijdens de opnameperiode ontwikkelden. Bij patiënten met een gevoelige S. aureus
was dit 1,5% en bij patiënten zonder S. aureus, 2,0%. 49,50 Patiënten die een infectie hebben met
MRSA moeten worden behandeld uit therapeutisch oogpunt. Hierbij kunnen antibiotica
noodzakelijk zijn, maar dat is zeker niet altijd het geval. De inzet van antibiotica bij de
behandeling van infecties met MRSA vereist specifieke deskundigheid en moet in overleg met
een arts-microbioloog, internist-infectioloog of kinderarts-infectioloog plaatsvinden.50
Onzorgvuldig gekozen behandelingen kunnen leiden tot therapie-falen en verdergaande
resistentie ontwikkeling. Er bestaat een Britse richtlijn voor de behandeling van MRSA
infecties.51
Het verhoogde risico op infectie wordt ook gevonden bij gezonde individuen. Bijvoorbeeld in
een studie bij rekruten in het leger werd bij MRSA-dragers een infectiepercentage van 38%
gevonden terwijl dat bij dragers van gevoelige S. aureus slechts 3% was.52 De toegenomen
morbiditeit bij gezonde individuen heeft mede te maken met de snelle toename van MRSA in de
open bevolking waarbij specifieke virulentie-factoren, zoals PVL, in verhoogde mate aanwezig
zijn.53
Indien een positief MRSA dragerschap is gevonden, worden er controle kweken afgenomen na
eradicatie. Deze worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de NVMM.18 De eerste kweken ter
beoordeling van de effectiviteit van de behandeling worden tenminste 48u na het beëindigen
van de behandeling afgenomen. De frequentie van verdere kweekafname is onder andere
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afhankelijk van de gevolgen voor het betrokken individu. In de richtlijnen van de WIP zijn deze
gevolgen vastgelegd.19
Er zijn verschillende laboratorium methodes die aanbevolen worden voor het detecteren van
MRSA.18 Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van MRSA screening agar, non-selectieve
(zout-)bouillon en een snelle methode bij spoedgevallen.
In de onderstaande twee afbeeldingen (afbeeldingen 6 en 7) worden de richtlijnen voor MRSA
diagnostiek, welke opgesteld is door de NVMM18, schematisch weergeven. Dit is een leidraad
voor laboratoria die MRSA diagnostiek verrichten. De gebruikte onderzoeksmaterialen worden
in de onderstaande subparagrafen toegelicht.

Afbeelding 6: Flowschema met daarin de laboratorium methodes voor het detecteren van MRSA. Hierin is te zien dat MRSA op drie
manieren gedetecteerd wordt, namelijk door MRSA te kweken op de bloedplaat (BLD) en in een bouillon. Wanneer het om een
spoedonderzoek gaat kan er een ''sneltest'' worden uitgevoerd. Voor verdere omschrijving van deze test zie afbeelding 7. 18
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Afbeelding 7: Vervolg flowschema voor het detecteren van MRSA, waarbij de sneltest uitgevoerd kan worden met behulp van een
directe moleculaire onderzoek, PCR, of door direct gebruik te maken van een selectieve MRSA screening agar. 18

2.3.2 MRSA screening agar
Voor het detecteren en isoleren van MRSA kan een MRSA screening agar gebruikt worden. Door
gebruik te maken van een chromogeen medium kan er snel MRSA geïdentificeerd worden. De
huidige chromogene media zijn selectieve voedingsbodems. Deze onderdrukken de groei van
andere pathogene bacteriën en door toevoeging van de juiste concentratie antibiotica in de agar
wordt de groei van MRSA bevorderd.
Over het algemeen zijn MRSA stammen al na 24u incubatie duidelijk zichtbaar en herkenbaar.
Echter, de sensitiviteit per medium is wisselend. Door de incubatie te verlengen tot 48u wordt
de sensitiviteit van de media verhoogd, maar over het algemeen vermindert de specificiteit.53
In het SJG Weert wordt de MRSA select agar (MRSS, Bio-Rad, France) gebruikt. De MRSS is een
selectief en differentieel chromogeen medium voor de kwalitatieve detectie van nasale MRSA
kolonisatie. De selectiviteit van dit medium is gebaseerd op de aanwezigheid van een
antibioticum en een geoptimaliseerde zoutconcentratie die de groei remt van gisten en de
meeste Gram-negatieve en positieve bacteriën, met uitzondering van MRSA. De identificatie is
gebaseerd op de splitsing van een chromogeen substraat door een specifieke enzymatische
activiteit van MRSA. Welk substraat en enzymactiviteit hierbij een rol speelt wordt niet
vrijgegeven door de firma. Dit leidt tot een sterk roze kleur van MRSA kolonies. De
voedingsbodems worden afgelezen na 18-28u incubatie.55
Nadat de MRSS 18-28u geïncubeerd is, kan de MRSS geïnterpreteerd worden. MRSA groeit als
kleine roze kolonies. Coagulase negatieve meticilline resistente Staphylococcen die niet
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metaboliseren met het chromogene substraat groeien kleurloos of als witte kolonies (eventueel
licht roze) en de meticilline-gevoelige Staphylococcen (MSS) worden geremd.55
2.3.3 Aankweekbouillon
Voor het aankweken van MRSA moet de bouillon de juiste zoutconcentratie bevatten van 6,5%,
volgens de NVMM richtlijnen 201218.
Momenteel wordt in het SJG Weert de PRMB gebruikt voor het aankweken van de bouillon. Deze
bouillon voldoet aan de eisen volgens de richtlijnen van het NVMM en WIP. De bouillon bevat
onder andere 6,5% zout, mannitol en fenolrood. Fenolrood dient hierin als pH indicator die
kleur omslaat wanneer mannitol gefermenteerd wordt door de aanwezige m.o. in de bouillon.
Wanneer een m.o. mannitol fermenteert daalt de zuurgraad en slaat de kleur om van rood naar
geel. Indien er geen mannitol fermenterende m.o. aanwezig zijn, blijft de bouillon rood. Er zijn
nog andere supplementen in de bouillon toegevoegd waardoor de groei van Gramnegatieve
bacteriën worden geremd (gegevens van de PRMB zijn, vanuit de firma, niet vrijgegeven). Het
doel van de bouillon is dat de kleuromslag in de PRMB, na 20-24u incubatie bij 35-37°C, aangeeft
over mogelijke aanwezigheid van MRSA in de kweken. Echter, uit onderzoek en in de praktijk
bleek dit niet het geval te zijn.
Recentelijk is er een nieuwe commerciële aankweekbouillon op de markt gebracht. Een
aankweekbouillon die ook aangeeft MRSA te kunnen uitsluiten na 24u incubatie, de CMB. De
firma geeft aan dat de CMB een snelle en een eenvoudige screening test is en als alternatief voor
directe plating gebruikt kan worden. De bouillon bevat een antibiotica mix (‘cocktail’) om de
groei van MRSA-stammen te selecteren. Andere antibiotica worden gebruikt als remmende
middelen voor MRSA-negatieve stammen en Gramnegatieve m.o.. Verder bevat de bouillon ook
fenolrood als kleurindicator en twee suikers (mannitol en trehalose) die gefermenteerd worden
door MRSA. De fermentatie van de suikers veroorzaakt een afname van de pH van de bouillon.
De pH afname zorgt voor een kleuromslag van rood naar oranje/geel. De kleuromslag geeft een
waarschijnlijk indicatie voor een positief MRSA resultaat. De bouillon bevat een lage
concentratie nalidixinezuur, die de activiteiten van zowel Gram-positieve als -negatieve
bacteriën remt. De concentratie is zodanig geoptimaliseerd voor een maximale activiteit tegen
MRSA-negatieve stammen, zonder dat de groei van MRSA belemmerd wordt. Dit geldt ook voor
de ciprofloxicin-gevoelige stammen. Het doel van de bouillon is dat er na 24u incubatie, bij 37°C,
definitief MRSA negatief kan worden doorgegeven. Incubatie langer dan 24u is hier niet nodig.
Een kleurverandering van rood naar oranje/geel geeft een vermoedelijk positief resultaat voor
MRSA. Deze vermoedelijke positieve resultaten kunnen na 18u en/of 24u incubatie zichtbaar
zijn en moeten met een kweek bevestigd worden. Indien na 24u incubatie de bouillon rood blijft
is het onderzoek op MRSA definitief negatief.VII
2.3.4 Identificatie MRSA
Er is sprake van een MRSA wanneer de stam een S.aureus blijkt te zijn en het MecA gen bevat.
In het huidige protocol (zie bijlage I en II), van het SJG Weert, kan een onderzoek op MRSA
aangevraagd worden om drie redenen:
1. Screening van een patiënt of medewerk(st)er, naar aanleiding van medische en/of
aanvullende gegevens;
2. Screening na positieve bevinding (bekende MRSA drager);
3. Screening na eradicatie.
In het eerste geval wordt er gescreend op MRSA bij een niet bekende MRSA drager. Hierbij
worden de kweekafname van de neus- en keeluitstrijk (en perineumuitstrijk) in één onderzoek
behandeld. Alle andere onderzoeksmaterialen die aangevraagd worden op MRSA, worden apart
in behandeling genomen. In het tweede geval wordt er gescreend bij een bekende MRSA drager.
Hierbij wil men onderzoeken of deze persoon nog drager is van MRSA. Belangrijk aan dit
onderzoek is dat alle onderzoeksmaterialen die binnenkomen apart behandeld worden. Zo blijft
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het overzichtelijk of deze persoon nog drager is van MRSA, en zo ja, waar bevindt de MRSA zich
nog. In het laatste geval wordt er gescreend of een behandeling van de MRSA drager succesvol is
verlopen. De MRSA kweken moeten hiervoor minimaal bij drie onderzoekskweken, met een
interval van 48u tussen ieder afname, MRSA negatief zijn.
2.3.4.1

MRSA confirmatie

In het SJG Weert wordt een bacteriologisch onderzoek op MRSA verricht. Indien in een kweek
S.aureus wordt gekweekt die verdacht is voor MRSA, naar aanleiding van het resistentie patroon,
worden er standaard aanvullende onderzoeken gedaan. Dit wordt uitgevoerd om te bevestigen
dat de betreffende stam een MRSA stam is.
De aanvullende onderzoeken zijn de karakteristieke eigenschappen van MRSA. Het belangrijkste
kenmerk en onderzoek van MRSA is het aantonen van het MecA gen bij een stam die als S.aureus
geïdentificeerd is. Karakteristieke eigenschappen voor S.aureus zijn onder andere een
grampreparaat (Grampositieve coccen in groepjes), katalase test (S.aureus bevat het katalase
enzym) en de pastorex (Bio-Rad, France) gebruikt. De pastorex toont de fibrinogeen
affiniteitfactor, proteïne A en kapsel polysacchariden van S. aureus aan. De pastorex kan in
enkele gevallen een vals positieve agglutinatie geven, bijvoorbeeld bij een S.schleiferi. De vals
positieve agglutinatie kan gecontroleerd worden met een vrije coagulase test, S.aureus bevat het
enzym coagulase. Verder wordt de stam opnieuw geïdentificeerd en wordt het
resistentiepatroon herhaald. Daarnaast wordt de OXA handmatig getest met de Epsilometer test
(Etest). Nadat alle aanvullende testen zijn uitgevoerd, en het MecA gen is aangetoond, wordt
deze stam opgestuurd naar een referentie laboratorium, het Rijksinstituut van Volksgezondheid
en Milieu (RIVM). Bij het RIVM wordt de MRSA stam vervolgens verder getypeerd (dit wordt
alleen verzonden bij nieuwe positieve MRSA bevindingen). Bij het typeren van de MRSA stam
wordt het fenotype en genotype van de MRSA aangetoond.
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3 Probleemstelling/Vraagstelling/Doelstelling
Inleiding
In de laatste tien jaar is MRSA in Europa sterk toegenomen. Ondanks de hoge prevalentie in de
omringende landen heeft Nederland nog een bijzondere lage prevalentie van MRSA. Dit is te
danken aan het search & destroy beleid, of wel het isoleren van MRSA bij patiënten en, indien
mogelijk, patiënten te eradiceren.
Iedereen kan een drager zijn, of worden, van MRSA. Zo hebben de MRSA-dragers in het
algemeen geen infectie met MRSA, maar lopen echter een verhoogd risico op een MRSA infectie.
Binnen zorginstellingen is het van belang dat de instelling op tijd weet dat een patiënt een
MRSA-drager is. Dit is om verspreiding van MRSA te voorkomen. Volgens de WIP richtlijnen
moeten alle risicogroepen, zoals veehouders, patiënten die opgenomen zijn geweest in een
buitenlandse zorginstelling, of patiënten die mogelijk onbeschermd contact hebben gehad met
een persoon uit een risicogroep, bij opname in een zorginstelling direct in quarantaine worden
gelegd.
Een patiënt in quarantaine leggen houdt in dat de patiënt in strikte isolatie verpleegd wordt.
Strikte isolatie is een onderdeel van het search & destroy beleid, dat in Nederland wordt
gehanteerd. Bij opname van de patiënt worden er MRSA kweken afgenomen. Er zijn twee
soorten kweken, namelijk de inventarisatiekweken bij verdenking op, of ter uitsluiting van
besmetting met MRSA en controlekweken na behandeling van besmetting met MRSA.
Er worden kweken afgenomen van:
o Neus;
o Keel;
o Feces (rectumwat) of perineum;
o Sputum, indien dit wordt opgegeven;
o Urine (bij de aanwezigheid van een blaaskatheter);
o Huidlaesies en wonden (ook insteekopeningen).
De uitstrijken worden gebruikt voor het screenen op MRSA, met behulp van een kweek en in een
aantal ziekenhuizen met een moleculaire methode. Ook het NVMM geeft aan dat deze twee
methodes gebruikelijk zijn voor het screenen op MRSA. In het SJG Weert wordt bij spoedgevallen
zowel een MRSA kweek als, een moleculair detectie onderzoek, de PCR techniek, uitgevoerd en is
er een uitslag bekend binnen 24u. Indien uit het PCR onderzoek blijkt dat er MRSA aanwezig is,
zal de uitslag van de MRSA kweek de definitieve uitslag zijn. Met de kweek wordt MRSA
geïdentificeerd en wordt er een gevoeligheidspatroon bepaald, dit kan mogelijk tot vijf dagen
duren. Indien uit het PCR onderzoek blijkt dat er geen MRSA aanwezig is, is dit de
doorslaggevende uitslag en wordt de MRSA kweek afgebroken.
Momenteel wordt er in het SJG Weert gebruik gemaakt van de CSwab om patiëntenmateriaal af
te nemen. Recentelijk is er een nieuw afname systeem geïntroduceerd, de ESwab . De ESwab
bestaat uit een nylon-flocked swab in combinatie met een transportmedium. Door de sterke
capillariteit zou er een betere bemonstering zijn, zowel voor de afname als het inzetten van
diverse onderzoeken. Dankzij het aanwezige transportmedium kunnen er meerdere
onderzoeken verricht worden van één (patiënten)materiaal afname.
Vraagstelling
Om patiënten niet lang en onnodig in quarantaine te laten liggen is een snellere MRSA
diagnostiek gewenst. Kan dit mogelijk worden gemaakt door een ander ophopingsmedium, de
CMB te gebruiken? Wat is de microbiologische detectiegrens van het huidige ophopingsmedium
PRMB, de CMB en de MRSS? Kunnen commensale bacteriën als storingsfactor fungeren in de
PRMB, CMB en op de MRSS? Is de detectiegrens hoger bij het gebruik van de ESwab ten opzichte
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van de huidige CSwab? Is er een ophopingsmedium nodig indien de detectiegrens verhoogd
wordt bij de ESwab?
Doelstelling
In de afstudeeropdracht zijn vijf deelonderzoeken uitgevoerd om een snellere methodiek op te
kunnen stellen voor het screenen van MRSA. In de volgende vijf paragrafen worden de
doelstellingen van deze deelonderzoeken toegelicht.

3.1 Microbiologische detectiegrens bepalen
De sensitiviteit van de MRSS, PRMB en CMB kan worden bepaald door de microbiologische
detectiegrens te bepalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verdunningsreeks met een
MRSA stam. Door een bekende concentratie op/in de voedingsmedia aan te brengen, kan er
onderzocht worden bij welke concentratie MRSA gedetecteerd kan worden in de media (zowel
op plaat als in de bouillon).

3.2 Beïnvloed de fecale flora de detectiegrens
Om na te gaan of fecale flora invloed heeft op de selectieve werking van de aankweekmedia en
de selectieve chromogene MRSS, worden de onderzoeksstammen in feces gespiked. Daarnaast
kan de detectiegrens van de aankweekmedia en MRSS bepaald worden met behulp van een
bekende MRSA concentratie, zowel gespiked als ongespiked in fecesmonsters.

3.3 De huidige CSwab vergelijken met de ESwab
In dit onderzoek wordt onderzocht of er een verschil is in de detectiegrens bij het gebruik van de
CSwab EZ en de ESwab. Hierbij worden beide swabs op dezelfde manier behandeld. De
vergelijking wordt gemaakt aan de hand van onderzoeksstammen ongespiked en gespiked in
fecesmonsters.

3.4 In vivo onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het uitvoeren van het in vitro onderzoek in de praktijk. Waarna het
in vitro onderzoek bevestigd wordt. Vervolgens zal het onderzoeksprotocol gevalideerd worden
voor het SJG Weert en LZR.

3.5 Meerwaarde onderzoek op bloedplaat, MRSAselect agar en
aankweekbouillon
Tijdens elk onderzoek wordt er gekeken of de detectie van MRSA met MRSS vergroot wordt door
een aankweekbouillon te gebruiken. Dit is onderzocht voor zowel de PRMB als de CMB.
Verder wordt bij ieder onderzoek beoordeeld of de bloedplaat functioneel is voor een MRSA
screening. Er wordt tevens onderzocht of de 48u incubatie bij de MRSS voordeel oplevert ten
opzichte van de 24u incubatie.
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4 Materiaal en Methode
In dit hoofdstuk worden, per onderdeel, de gebruikte materialen en methoden beschreven.
Voor elk in vitro onderzoek werden dezelfde onderzoeksstammen gebruikt en werd dezelfde
methode gehanteerd voor het uitvoeren van de verdunningsreeksen. Verder werd er bij ieder in
vitro onderzoek gebruik gemaakt van een fysiologisch zout (FZ) controle. De gebruikte
onderzoeksstammen, het bereiden van de verdunningsreeks hiermee en het bereiden van de
gespikede verdunningsreeks, worden éénmaal toegelicht in paragraaf 4.2,’Materiaal en Methode:
Invloed van fecale flora op de detectiegrens’ op pagina 24-25. Indien er wijzigingen of
toevoegingen zijn, wordt dit bij het bijbehorende deelonderzoek beschreven.
In bijlage III en IV worden de methoden en beoordelingen van het in vitro onderzoek
schematisch weergeven. Voor het in vivo onderzoek is de schematische weergaven in bijlage V.

4.1 Microbiologische detectiegrens
4.1.1 Onderzoeksstammen
Er werd gebruik gemaakt van een MRSA stam met een minimale inhibitie concentratie (MIC)
voor OXA van 4 mg/L.
4.1.2 Verdunningsreeks
Een bacteriesuspensie werd gemaakt van 0,50 McFarland (=1,5∙108 Kolonievormende eenheden
per milliliter (KVE/ml), volgens C.Vandenbroucke-Grauls, et. Al 2002) in 1,0ml FZ. Vanuit deze
bacteriesuspensie werd een 1:10 verdunningsreeks gemaakt tot de eindconcentratie van 1,5∙101
KVE/ml. Tijdens het bereiden van de verdunningsreeks werd er na het verdunnen goed
gevortext.
Van elke verdunning werd, met behulp van een steriele drigalski spatel, een spreidplaat ingezet
door 10µl op een bloedplaat (BLD) en MRSS te brengen. Verder werd , van elke verdunning,
100µl in de aankweekbouillon gepipetteerd, zowel van de PRMB als de CMB.
4.1.3 Incubatie en beoordeling aankweekbouillons en voedingsbodems
De spreidplaten werden geïncubeerd bij 35°C en na 24u beoordeeld. De aankweekbouillons,
PRMB en CMB, werden bij 37°C geïncubeerd en beoordeeld na 18u en 24u incubatie op
kleuromslag, hierbij gold dat iedere kleuromslag (van rood naar geel) een positieve kleuromslag
was. Na de beoordeling van 24u werden van de aankweekbouillons overentingen gemaakt op
een BLD en MRSS. Deze overentingen werden geïncubeerd bij 35°C en na 24u beoordeeld op
aanwezigheid van MRSA.
De MRSS reinentingen werden ook na 48u gekeken. De MRSS werd beoordeeld op aanwezigheid
van roze, MRSA verdachte, kolonies.

4.2 Invloed van fecale flora op de detectiegrens
4.2.1 Onderzoeksstammen
Er werden drie soorten bacteriën gebruikt, MRSA-stammen, een meticilline-sensitieve S.aureus
(MSSA) en een meticilline-resistente S.epidermidis (MRSE). Er werden drie verschillende MRSA
stammen gebruikt, één met een lage MIC voor OXA van 2 mg/L, één met MIC waarde in het
grensgebied van 4 mg/L en één met een hoge MIC waarde van 48 mg/L. Alle MIC waardes van de
drie MRSA stammen werden vóór het onderzoek bevestigd met een OXA Etest op een MullerHinton Agar met 1,0% NaCl (Natriumchloride, Zout), 24u bij 35°C.
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In totaal werden er vijf bacteriestammen voor het onderzoek gebruikt. Deze werden ingevroren
in de -80°C in een microbank. Vóór het gebruik van de stammen werden de stammen, die uit de
vriezer kwamen, eerst tweemaal reingeënt op een verrijkte voedingsbodem, de BLD.
4.2.2 Verdunningsreeks
Per onderzoeksstam werd een bacteriesuspensie gemaakt van 0,50 McFarland in 1,0ml FZ.
Hiervan werd een 1:10 verdunningsreeks gemaakt tot de eindconcentratie van 1,5∙101 KVE/ml.
Tijdens het bereiden van de verdunningsreeks werd er na iedere verdunning goed gevortext. De
verdunningen 1,5∙106 t/m 1,5∙104 KVE/ml werden gebruikt voor het spiken in fecesmateriaal,
zie subparagraaf 4.2.4 verdunningsreeks in fecesmateriaal.
De verdunningen 1,5∙105 t/m 1,5∙103 KVE/ml werden verder gebruikt voor het onderzoek. FZ
werd als negatieve controle meegenomen. Per verdunning werd een spreidplaat ingezet en
100µl in de aankweekbouillons, de PRMB en CMB, gepipetteerd. Op de voedingsbodems, BLD en
MRSS, werd 10µl van de verdunning rein geënt (zie afbeelding 8).

Afbeelding 8: Schematische weergaven hoe een reinstrijk gemaakt moet worden. Allereerst moet de voedingsbodem beënt worden
met het onderzoeksmateriaal, met de wattenstok van de CSwab of met 10µl transportmedium van de ESwab. Dit wordt het
aanstrijkgebied genoemd. Dit wordt verder uitgestreken (rein geënt) m.b.v. een steriele öse. De voedingsbodems worden vervolgens,
volgens protocol, geïncubeerd.

4.2.3 Incubatie en beoordeling aankweekbouillons en voedingsbodems
De spreidplaten werden geïncubeerd bij 35°C en na 24u beoordeeld op 1:10 van de
verdunningen 1,5∙103 tot 1,5∙105 KVE/ml. De aankweekbouillons, PRMB en CMB, werden bij
37°C geïncubeerd en beoordeeld na 18u en 24u incubatie, zoals beschreven in paragraaf 4.1.3.
De reinentingen, BLD en MRSS, werden ook bij 35°C geïncubeerd en beoordeeld na 24u én na
48u. De BLD werd beoordeeld op het aantal KVE, volgens tabel 1, en op aanwezigheid van de
onderzoeksstam. De MRSS werd beoordeeld op MRSA verdachte kolonies en de groeidichtheid
(aantal KVE).
Tabel1: Beoordeling van voedingsbodems.

Beoordeling
<+
+
++
+++

Toelichting
Sporadische groei van bacteriën, alleen
groei in het 1/4 kwadrant
Enkele groei van bacteriën, groei in het
1/4 en 2/4 kwadrant
Meerdere groei van bacteriën, groei in
het 1/4, 2/4 en in het 3/4 kwadrant
Veel groei van bacteriën, groei in alle
vier de kwadranten
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4.2.4 Verdunningsreeks in fecesmateriaal
Vóór het spiken van de bacteriestammen, met een bekende concentratie (1,5∙106, 1,5∙105 en
1,5∙104 KVE/ml), werd er vers fecesmateriaal gebruikt (feces maximaal één week oud). Hiervan
werd een erwtgrootte feces gesuspendeerd in 5ml FZ. Hiervan werd 0,9ml fecessuspensie
gepipetteerd in een reageerbuis, voor elke verdunning. Vanuit de fecesverdunning werd 100µl in
de aankweekbouillon, zowel de PRMB als de CMB, gepipetteerd en 10µl op de voedingsbodems,
BLD en MRSS.

4.3 CSwab vs. ESwab
Ook voor dit onderzoek werden de verdunningen 1,5∙105 t/m 1,5∙103 KVE/ml gebruikt en de
verdunningen 1,5∙106 t/m 1,5∙104 KVE/ml om de fecesmonsters te spiken.
Per stam en per verdunning werden er vier CSwabs gebruikt en 1 ESwab. De swabs werden
gedurende twee seconden in de verdunning gedompeld. De ESwab en twee van de vier CSwabs
werden, na een opslagtijd van 0-4u bij kamertemperatuur, gebruikt voor het inzetten van de
kweek. Na een opslagtijd van 24u bij kamertemperatuur werd opnieuw de ESwab en de overige
twee CSwabs EZ gebruikt, voor het inzetten van de kweek.
4.3.1 In vitro kweek inzetten
Na een bepaalde opslagtijd, 0-4u of 24u, werden de swabs ingezet op MRSA. Hiervoor werd de
ESwab eerst 15 seconden goed gevortext voordat deze gebruikt werd voor het onderzoek.
Vanuit het ESwab transportmedium werd 10µl gepipetteerd op de BLD en MRSS, vervolgens
werd er 100µl in de aankweekbouillons, PRMB en CMB, gepipetteerd. Voor de CSwab werd één
wattenstok gebruikt voor het aanstrijken van de BLD en MRSS in het aanstrijkgebied en werd
deze vervolgens uitgeklopt in de aankweekbouillon, de PRMB. Het aanstrijkgebied werd met
behulp van een steriele öse rein geënt. De tweede CSwab werd alleen gebruikt voor het beënten
van de CMB.
De aankweekbouillons en voedingsbodems werden geïncubeerd en beoordeeld volgens
subparagraaf 4.1.3 en 4.2.3. Nadat de aankweekbouillons 24u waren geïncubeerd, werden deze,
met behulp van een steriele öse, overgeënt op BLD en MRSS. Ook deze voedingsbodems werden
bij 35°C geïncubeerd en beoordeeld na 24u en 48u.

4.4 In vivo onderzoek
Tijdens het in vivo onderzoek is rekening gehouden met de preventiemaatregelen volgens de
WIP richtlijnen.
4.4.1 Onderzoeksmateriaal
Voor dit onderzoek werden 35 patiënten en medewerkers onderzocht. Van de 35 vrijwilligers
waren er 12 bekend met MRSA dragerschap. De overige 23 zijn meegenomen als MRSA
negatieve controlegroep.
Voor het in vivo onderzoek werden de uitstrijken op twee afnamedata afgenomen. Bij de eerste
afnamedatum werd met de CSwab in het linkerneusgat een uitstrijk afgenomen en met de ESwab
in het rechterneusgat. Na minimaal 48u na de eerste afname werd er opnieuw een uitstrijk
genomen met alleen de CSwab, dit maal in het rechterneusgat.
In alle gevallen werden de uitstrijken binnen 24u na afname in bewerking genomen. Hieronder
wordt de methode per swab beschreven. Deze wordt slechts beschreven voor één afnameplaats,
de neusuitstrijk. Indien meerdere uitstrijken waren afgenomen, werden dezelfde eisen gesteld.
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CSwab
De CultureSwab werd allereerst afgeënt op de MRSS en BLD en vervolgens uitgeklopt in de CMB
(in geval van de tweede afname, in de PRMB). De aanstrijkgebieden op de MRSS en BLD werden
met een steriele öse verder uitgestreken.
ESwab
Voor het inzetten van een kweek vanuit de ESwab, werd de ESwab eerst goed gevortext
gedurende 15 seconden, zodat al het materiaal en de m.o. in het transportmedium terecht
kwamen. Vanuit het transportmedium werd er 10µl op de MRSS en BLD gepipetteerd voor een
reinenting. Vervolgens werd 100µl in elke aankweekbouillon, zowel de CMB als de PRMB
gepipetteerd. Na het beënten van de aankweekbouillons werden deze goed gemengd.
Incubatie, beoordeling en uitwerking
De voedingsbodems werden bij 35°C geïncubeerd en beoordeeld na 24u en 48u op
aanwezigheid van S.aureus verdachte kolonies (wit/geel haemolytische kolonies op de BLD en
roze gekleurde kolonies op de MRSS). De CMB werd bij 37°C geïncubeerd en na 18u en 24u
beoordeeld op kleuromslag van rood naar geel.
Na 24u incubatie van de CMB werd deze overgeënt op een MRSS en BLD, geïncubeerd bij 35°C,
en beoordeeld na 24u en 48u. Indien er verdachte kolonies op de voedingsbodems groeiden, van
zowel de directe kweek als vanuit de overentingen, dan werden deze verdachte kolonies
gedetermineerd met een gramkleuring, katalase en pastorex. Indien de bacterie geïdentificeerd
werd als S.aureus werd er een mastalex uitgevoerd voor het detecteren van het MecA gen. Bij een
positieve MecAgen test werd er een OXA Etest ingezet. Indien de verdachte kolonies niet
uitwezen op een verdenking op MRSA, dan werd de kweek als geen pathogene bacteriën (gpb)
beschouwd.

4.5 Meerwaarde onderzoek
Zoals reeds is aangegeven in hoofdstuk 3, paragraaf 3.5, was er geen apart onderzoek verricht
voor dit onderdeel. In dit onderzoek werden alle gegevens verzameld van zowel het in vitro als
het in vivo onderzoek voor het concluderen van de onderzoeksvraag.

26

Tuyet-Nhi T. Vu
SJG Weert
Medische Microbiologie en ziekenhuishygiëne

Afstudeerscriptie 2012-2013
Avans Hogeschool Breda
Academie voor Technologie, Gezondheid en Milieu

5 Resultaten
De concentraties die benoemd worden in de resultaten, zijn de daadwerkelijke concentraties die
aanwezig zijn in het detectiemedium.
In het onderzoek werden de volgende concentraties gebruikt, 1,5∙103, 1,5∙104, 1,5∙105 en 1,5∙106
KVE/ml. De eindconcentraties zijn per afnamesysteem en per detectiemedium verschillend.
De daadwerkelijke eindconcentraties van de CSwab en de ESwab zijn in de onderstaande twee
tabellen (tabel 2 en 3) berekend.
Tabel 2: Daadwerkelijke eindconcentratie voor de CSwab.

Verdunning
(KVE/ml)

Ongespiked
in 3 ml bouillon
(KVE/ML)

Gespiked
in 3 ml bouillon
(KVE/ML)

Ongespiked
op BLD/MRSS
(KVE/ML)

Gespiked
op BLD/MRSS
(KVE/ML)

1,5∙103
1,5∙104
1,5∙105
1,5∙106

50
500
5,0∙103
n.v.t.

n.v.t.
50
500
5,0∙103

150
1,5∙103
1,5∙104
n.v.t.

n.v.t.
150
1,5∙103
1,5∙104

Tabel 3: Daadwerkelijke eindconcentratie voor de ESwab.

Verdunning
(KVE/ml)

Ongespiked
in 3 ml bouillon
(KVE/ML)

Gespiked
in 3 ml bouillon
(KVE/ML)

Ongespiked
op BLD/MRSS
(KVE/ML)

Gespiked
op BLD/MRSS
(KVE/ML)

1,5∙103
1,5∙104
1,5∙105
1,5∙106

5
50
500
n.v.t.

n.v.t.
5
50
500

15
150
1,5∙103
n.v.t.

n.v.t.
15
150
1,5∙103

5.1 Microbiologische detectiegrens
Het bepalen van de microbiologische detectiegrens was het eerste en belangrijkste onderzoek
voor het detecteren van MRSA. Voor dit onderzoek werd alleen een ongespikede MRSA
verdunningsreeks gebruikt.
In dit onderzoek bleek dat er een verschil was in de detectiegrens in een aankweekbouillon.
MRSA werd, zowel bij de CSwab als bij de ESwab, bij de gebruikte verdunning van 1,5∙103
KVE/ml gedetecteerd in beide aankweekbouillons. Dit houdt in dat er met de CSwab 50 KVE/ml
werden gedetecteerd en voor de ESwab gold 5 KVE/ml.
Echter bij het gebruik van een voedingsbodem werd geen discrepantie gevonden. Zowel met de
CSwab als bij de ESwab werd MRSA gedetecteerd bij 1,5∙103 KVE/ml op de MRSS.
Met behulp van de microbiologische detectiegrens werden de opeenvolgende deelonderzoeken
verricht met de onderzoeksverdunningen 1,5∙106 tot en met 1,5∙104 KVE/ml. Voor het spiken in
fecesmateriaal werden de verdunningen 1,5∙105 tot en met 1,5∙103 KVE/ml gebruikt.

5.2 Invloed van de fecale flora op de detectiegrens
In deze paragraaf worden de resultaten van de onderzoeksverdunningen in de
aankweekbouillons en op de voedingsbodems afzonderlijk van elkaar beoordeeld.
5.2.1 Invloed van fecale flora op de detectiegrens, in de aankweekbouillons.
De resultaten worden beschreven aan de hand van de figuren en kolomdiagrammen.
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Met de verkregen resultaten werden twee vergelijkingen gemaakt, namelijk op basis van de
detectiegrens van de opslagtijden van de swabs, 0-4u en 24u (T0-4u en T24u) bij
kamertemperatuur. Daarnaast werd er ook onderzocht of de fecale flora invloed heeft op de
selectieve vloeibare en op de vaste media.
Onderstaande afbeelding 9 geeft weer dat in de meeste gevallen méér MRSA gedetecteerd werd
bij swabs die 24u zijn opslagen. Dit verschil is niet te zien in de gebruikte onderzoeksverdunning
1,5∙105 KVE/ml, maar wel in de overige twee onderzoeksverdunningen. Een voorbeeld waarbij
er mogelijke MRSA wordt gemist is in afbeelding 9.A te zien. Ongespikede MRSA, waarvan de
wattenstokken 0-4u zijn opgeslagen, bij de onderzoeksverdunning 1,5∙104 KVE/ml wordt één
van de 14 ingezette swabs mist. De gemiste swab was in dit geval de ESwab. De daadwerkelijke
concentratie van de ESwab die zich daadwerkelijk in de CMB bevond was 50 KVE/ml. Bij de 24u
opslagtijd werden op alle 14 wattenstokken MRSA gedetecteerd in de CMB.
Ook bleek uit het onderzoek dat fecale flora geen invloed heeft op de detectie van MRSA in de
CMB. Invloed die mogelijk veroorzaakt kon worden door fecale flora was dat de groei van MRSA
onderdrukt werd. Verder zijn er geen grote verschillen gevonden met vals positieve MRSA in de
CMB die beënt werd met negatieve MRSA stammen, afbeelding 9.B en 9.D. In deze afbeeldingen
worden de hoeveelheid ongekleurde CMB, of wel de MRSA negatieve kweken, weergegeven.

Afbeelding 9: Detectiegrens van de CMB met positieve en negatieve MRSA stammen, gespiked en ongespiked. De concentraties die in
de afbeelding wordt weergeven zijn de concentraties van de gebruikte onderzoeksverdunning. De daadwerkelijk concentratie per
afnamesysteem was verschillend (zie tabel 2 en 3). Echter in afbeelding 9 zijn de resultaten van het afnamesysteem, van zowel de
CSwab als de ESwab, bijeen beoordeeld (resultaten van de afnamesystemen afzonderlijke zie paragraaf 5.3).
De CMB zijn beënt met swabs, die opgeslagen zijn gedurende 0-4u en 24u (T0-4u en T24u). In afbeelding A en C worden de CMB
resultaten weergegeven van positieve MRSA stammen, waarbij A ongespikede monsters zijn en C gespikede. In de afbeeldingen B en
D zijn negatieve MRSA stammen gebruikt voor het bepalen van de ''echt'' negatieve CMB resultaten.
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Het onderzoek werd ook verricht met de huidige aankweekbouillon, de PRMB. Hierbij werden
dezelfde resultaten gevonden (data niet gerapporteerd) met betrekking tot de detectiegrens. De
fecale flora beïnvloed de kleuromslag bij de PRMB (afbeelding 10). Wanneer de PRMB beënt
werd met een ongespikede MRSA negatieve verdunning, was er geen kleuromslag aanwezig
(afbeelding 10). In een omgekeerde situatie, een ongespiked MRSA positieve verdunning, was er
wel een kleuromslag in de PRMB zichtbaar.

Afbeelding 10: Resultaten MRSE in CMB en PRMB buizen na 24u incubatie bij 37°C. De buizen zijn beënt met de CSwab en de ESwab
die 24u opgeslagen waren bij kamertemperatuur. Afb. 10.A zijn de ongespikede stammen. V.l.n.r. zijn de onderzoeksverdunningen
1,5∙105,104,103 beënt met de CSwab in CMB. De vierde CMB is de Blanco en daarna zijn de volgende onderzoeksverdunningen
1,5∙105,104,103 beënt met de ESwab in CMB. Dezelfde volgorde is ook gebruikt voor de PRMB buizen. In afbeelding 10 wordt de
daadwerkelijke concentratie die zich in de bouillon bevindt weergegeven (5,0∙10… KVE/ml). Afb. 10.B zijn de gespikede stammen.
Deze buizen staan ook in dezelfde volgorde als in afb. 10.A V.l.n.r. zijn de onderzoeksverdunningen 1,5∙106,105,104 gebruikt.

5.2.2 Invloed van fecale flora op de detectiegrens, op de voedingsbodems
Het onderzoek dat werd verricht met de CMB en PRMB, werd tevens uitgevoerd op de BLD en
MRSS. Hieruit bleek dat de fecale flora op de BLD de groei van MRSA onderdrukte. Echter, de
fecale flora was niet storend op de MRSS. De MRSA stammen groeide duidelijk herkenbaar op de
MRSS (afbeelding 11) en onderdrukte de groei van de fecale flora. De resultaten van de swabs
die 0-4u waren opgeslagen bij kamertemperatuur hadden dezelfde resultaten als de swabs die
24u opgeslagen waren (zie ook afbeeling13).
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Afbeelding 11: Resultaten van een gespikede MRSA stam op de MRSS en BLD na 24u incubatie bij 35°C. In afb. 11.A worden de
resultaten van de ESwab weergegeven en in 11.B de resultaten van de CSwab. De weergegeven concentraties, zijn de daadwerkelijke
concentratie (in KVE/ml) van MRSA op de voedingsbodem.

5.3 CSwab vs. ESwab
Ook in deze paragraaf worden de resultaten van de onderzoeksverdunningen in de
aankweekbouillons en op de voedingsbodems afzonderlijk van elkaar beoordeeld.
5.3.1 CSwab vs. ESwab in de aankweekbouillons met (on)gespikede monsters
Uit het onderzoek was gebleken dat er discrepantie is tussen de CSwab en de ESwab in de CMB
wanneer dezelfde onderzoeksverdunning werd gebruikt. De detectiegrens van de CMB werd
bepaald door overentingen te maken, op BLD en MRSS, van de buizen die 24u geïncubeerd
waren bij 37°C.
In afbeelding 12 worden de resultaten van de CSwab en ESwab in de CMB afzonderlijk
weergegeven. In afbeelding 12.A is te zien dat bij het ongespikede monster na een opslagtijd van
0-4u één monster werd gemist, bij het gebruik van de ESwab, bij de onderzoeksverdunning van
1,5∙104 KVE/ml. Voor dezelfde onderzoeksverdunning werden bij het gebruik van de CSwab alle
monsters gedetecteerd. De daadwerkelijk concentratie van deze onderzoeksverdunning voor de
ESwab gold 50 KVE/ml terwijl de CSwab een daadwerkelijk concentratie had van 500 KVE/ml.
Afbeelding 12.C geeft weer dat met de ESwab één monster werd gemist bij de
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onderzoeksverdunning 1,5∙105 KVE/ml. Ook hierbij gold dat alle onderzochte monsters bij de
CSwab gedetecteerd werden. De daadwerkelijk concentratie dat werd gemist met de ESwab
bedroeg 50 KVE/ml. Voor de CSwab gold voor dezelfde onderzoeksverdunning een
daadwerkelijk concentratie van 500 KVE/ml (zie tabel 2 en 3, pagina 28).

Afbeelding 12: Detectiegrens van de CMB met positieve MRSA stammen, hierin: CS= CSwab en ES=ESwab. De afbeelding geeft de
concentratie weer van de onderzoeksverdunning. De daadwerkelijk concentraties per afnamesysteem waren verschillend en zijn
omgerekend, zie tabel 2 en 3. In afbeelding A en C worden de CMB resultaten weergegeven van positieve MRSA stammen die na 0-4u
opslagtijd zijn beënt. In afbeeldingen A en B zijn de ongespikede monsters weergegeven en bij C en D de gespikede monsters.
Afbeeldingen B en D zijn positieve MRSA stammen die na 24u opslagtijd zijn beënt.

Verder is te zien, in afbeelding 12, dat bij de onderzoeksverdunning van 1,5∙103 KVE/ml
(ongespiked) en 1,5∙104 KVE/ml (gespiked) een groot aantal monsters met de ESwab gemist
werden. Er werden namelijk bij de ongespikede monsters 5 van de 7 (71,4%) en bij de gespikede
monsters 3 van de 6 (50%) gemist, dit terwijl de CSwab alle onderzochte monsters had
gedetecteerd. Deze discrepantie was echter te verwaarlozen, omdat de daadwerkelijke
concentratie met de ESwab in de CMB 5 KVE/ml bedroeg. De daadwerkelijk concentratie bij de
CSwab was bij deze twee onderzoeksverdunningen 50 KVE/ml.
De negatieve CMB resultaten van de ESwab, die beënt waren met positieve MRSA stammen,
toonde geen groei na overenting op de BLD en MRSS.
De resultaten voor de PRMB toonde geen discrepantie met de CMB, dit geldt zowel voor de
resultaten van de CSwab als de ESwab in de PRMB (data niet gerapporteerd).
5.3.2 CSwab vs. ESwab op de voedingsbodems met (on)gespikede monsters
De discrepantie van de micrbiologische detectiegrens bij gebruik van de CSwab en de ESwab,
die gevonden werd bij de aankweekbouillons, was ook zichtbaar op de MRSS. Dit gold niet voor
de BLD. Op de BLD werden dezelfde groeidichtheden bevonden, van de fecale flora, bij zowel de
CSwab als de ESwab (afbeelding 13).
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Afbeelding 13: Detectiegrens op de BLD en MRSS, met de onderzoeksverdunning 1,5·105 KVE/ml MRSA (met 4mg/L concentratie
voor OXA) gespiked in fecesmateriaal. In afbeelding A en B worden de ESwab resultaten weergegeven en in C en D de CSwab.
Afbeeldingen A en C zijn beënt na 0-4u opslagtijd en in B en D zijn de resultaten na 24u opslagtijd. De daadwerkelijke concentratie
bedroeg voor de ESwab 150 KVE/ml en voor de CSwab 1500 KVE/ml

In afbeelding 13 is geen discrepantie te zien tussen de CSwab en de ESwab op de BLD. De
groeidichtheid van de fecale flora op de BLD die beënt werden met de CSwab was gelijk aan de
BLD die beënt werden met de ESwab. Ook in de opslagtijden zijn geen discrepanties te zien
tussen de twee swabs.
Verder is in de afbeelding ook te zien dat er wel een discrepantie is op de MRSS. De MRSA kweek
in afbeelding 13.A, waarbij de kweek beënt was met de ESwab na 0-4u opslagtijd, zou negatief
zijn geweest. Dit, terwijl de kweek met de CSwab, zie afbeelding 13.B, MRSA positief was. Echter,
de daadwerkelijk concentratie, die met de ESwab werd beënt, bedroeg op de MRSS 150 KVE/ml.
Voor de CSwab, afbeelding 13.C, was de daadwerkelijk concentratie 1500 KVE/ml, een verschil
met factor 10. MRSA werd wel met de ESwab gedetecteerd wanneer de ESwabs 24u waren
opgeslagen.
De kweken werden niet alleen beoordeeld naar de invloed van fecale flora op de
voedingsbodems, maar ook naar de detectie van de MRSS ten opzichte van de
aankweekbouillons. In afbeelding 14 worden de resultaten weergegeven van de MRSS die beënt
waren met de wattenstokken die 0-4u (15.A) en 24u (15.B) werden opgeslagen.

Afbeelding 14: Resultaten van de CSwab en ESwab op de MRSS. De swabs werden beënt met gespikede positieve MRSA stammen.
Afbeelding A geeft de resultaten weer van de swabs die na 0-4u werden beënt en in afbeelding B de resultaten na 24u opslagtijd van
de swabs.

De afbeelding geeft weer dat er wel MRSA stammen werden gedetecteerd bij de laagste MRSA
verdunning. Dit hield in dat de gedetecteerde MRSA een daadwerkelijke concentratie had van 5
KVE/ml.
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5.4 In vivo onderzoek
Tijdens het in vivo onderzoek werden alle onderzoeken die in vitro waren verricht uitgevoerd in
de praktijk. Voor dit onderzoek zijn in totaal 35 patiënten onderzocht. Van de 35 waren 12
bekende positieve MRSA dragers.
Het onderzoek resulteerde in 12 positieve MRSA bij de opslagtijd van 0-4u van de
wattenstokken en 13 positieve MRSA bij een opslagtijd van 24u. De onverwachte positieve
MRSA na 24u opslagtijd van de ESwab was mogelijk gecontamineerd en werd verder niet in dit
onderzoek als positief beschouwd.
Van de 12 bekende positieve MRSA dragers werden 10 MRSA dragers gebruikt voor het
onderzoek. Van de overige 2 waren onvoldoende en onjuiste patiëntenmaterialen geleverd voor
dit onderzoek.
5.4.1 CSwab vs. ESwab in de aankweekbouillons
Van de 10 bekende positieve MRSA dragers werden er 15 CMB en 15 PRMB aankweekbouillons
ingezet. Van de 10 werden bij 6 dragers de neus- en keeluitstrijken apart ingezet. In 4 gevallen
was noodzaak de kweken, neus- en keeluitstrijk, in één aankweekbouillon uit te voeren (in
plaats van de gebruikelijke methode, de kweken apart inzetten, omdat er een te kort aan
aankweekbouillons was). Bij twee van de onderzochte dragers waren geen CSwabs uitgevoerd
na opslagtijd van 24u. Bij 4 onderzochte dragers werden zowel de CSwab als de ESwab niet
ingezet na 24u opslagtijd door te kort aan voedingsmedia en aankweekbouillons.
Er werd onderzocht of er een detectie verschil was bij twee verschillende opslagtijden. Hiervoor
werden de wattenstokken 0-4u en 24u opgeslagen bij kamertemperatuur. Daarnaast werd er
onderzocht of er discrepanties waren tussen het gebruik van de CSwab en de ESwab bij het
detecteren van MRSA. De resultaten van de aankweekbouillons zijn bevestigd met overentingen
van de buizen, die 24u waren geïncubeerd, op BLD en MRSS.
Tabel 4: Resultaten van de aankweekbouillons na het enten van de CSwab en de ESwab die 0-4u en 24u waren opgeslagen bij
kamertemperatuur (T=tijd opslagtijd). In de tabel worden de aantal gedetecteerde en geïsoleerde MRSA uit de aankweekbouillons
weergegeven. Het totaal aantal geeft de hoeveelheid swabs aan dat ingezet werd.

Aankweekbouillons
Opslagtijd swabs
T0-4u
T24u

PRMB

CMB

CSwab

ESwab

CSwab

ESwab

14
14

13
13

14
14

14*
15

Totaal aantal
swabs
15
15

*geen groei van m.o. na overentingen, mogelijk kweek onjuist afgenomen.

In tabel 4 is te zien dat na 24u opslagtijd de combinatie CMB met de ESwab, alle positieve
daadwerkelijk zijn gedetecteerd. Echter bij opslagtijd 0-4u werd bij dezelfde combinatie 1
''gemist'', maar uit overentingen bleek dat er geen m.o. aanwezig waren in zowel de PRMB als de
CMB. Dit houdt in dat de afname mogelijk niet op de juist manier was afgenomen en daarom is
de ''gemiste'' te verwaarlozen. Bij de overige gevallen waren de kweken daadwerkelijk MRSA
negatief (geen groei van verdachte MRSA kolonies).
Wanneer er gekeken werd of er discrepanties waren tussen de PRMB en CMB, waren deze niet
bevonden. De ''gemiste'' stammen in de PRMB en CSwab in de CMB waren te verwaarlozen,
omdat ook hierbij na overenting bleek, dat er geen MRSA verdachte kolonies aanwezig waren.
Met de MRSA negatieve controle groep werd onderzocht hoeveel vals positieve kleuromslagen
de CMB zou vertonen. Hier hebben 21 mensen aan meegewerkt, waarvan er 38 kweken zijn
ingezet. De kweken zijn beoordeeld na 24u incubatie bij 37°C op kleuromslag. Indien er een
kleuromslag aanwezig was, werd deze overgeënt op BLD en MRSS voor identificatie.
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Tabel 5: Resultaten positieve kleuromslag van de CMB na het enten van MRSA negatieve stammen. De CMB zijn beënt met de CSwab
en de ESwab die 0-4u en 24u waren opgeslagen bij kamertemperatuur (T=tijd opslagtijd). Het totaal aantal swabs geeft aan hoeveel
swabs er werden ingezet voor dit onderzoek.

Aankweekbouillons

CSwab CMB

ESwab CMB

Totaal aantal swabs

10
8

1
7

39
39

Opslagtijd swabs
T0-4u
T24u

De vergelijkingen die gemaakt moeten worden tussen de CSwab en de ESwab na 24u opslagtijd
is niet uitvoerbaar. Dit, omdat de afnamen van de CSwab op twee momenten heeft plaats
gevonden, één voor de 0-4u en één voor de 24u opslagtijd (zie flowschema, bijlage IV). Voor de
ESwab gold dat zowel bij 0-4u als bij 24u opslagtijd, hetzelfde materiaal werd gebruikt.
Met de resultaten die weergeven worden in tabel 5 kan er wel aangegeven worden dat er meer
vals positieve uitslagen zijn met de CSwab ten opzichte van de ESwab. Daarentegen levert de
ESwab, ten opzichte van de 0-4u opslagtijd, meer vals positieve uitslagen wanneer de swabs 24u
worden opgeslagen.
5.4.2 CSwab vs. ESwab op de voedingsbodems
In dit onderzoek werd geen onderscheid gemaakt tussen de opslagtijden van de swabs. Verder
werd alleen gekeken naar aan- en afwezigheid van MRSA op de MRSS na zowel 24u als 48u
incubatie van de 10 bekende MRSA dragers. In totaal werden er 40 MRSS ingezet, hiervan zijn er
30 daadwerkelijk positief geworden op de MRSS.
Tabel 6: Resultaten aantal positieve MRSA die gedetecteerd en geïsoleerd werden op de MRSS. Deze werden beënt met zowel de
CSwab als met de ESwab. Het totaal aantal MRSS ingezet, geeft het totaal aantal kweken aan.

Soort wattendrager

CSwab

ESwab

Totaal aantal
MRSS ingezet

28
30

27
30

40
40

Opslagtijd MRSS
24u
48u

In tabel 6 is te zien dat er een kleine verschil in detectie is bij het detecteren van MRSA op de
MRSS. Wanneer men alleen de detectie zal aflezen na 24u incubatie dan zullen, in het geval van
de CSwab, 2 positieve MRSA kweken worden gemist, voor de ESwab waren dit er 3. Tevens is in
de tabel te zien dat er een klein verschil is in het isoleren van MRSA bij het gebruik van de CSwab
en ESwab.

5.5 Meerwaarde onderzoek
De meerwaarde van de BLD, de 48u incubatietijd van de MRSS en de aankweekbouillon is
onderzocht voor het MRSA onderzoek. Dit is onderzocht voor zowel het in vitro als in het in vivo
onderzoek.
Tijdens het in vitro onderzoek werden in totaal 66 kweken ingezet van gespikede stammen in
feces materiaal. Van de 66 kweken waren er 36 positieve MRSA stammen en 30 negatieve MRSA
stammen. Aan het in vivo onderzoek hebben in totaal 35 patiënten en medewerkers
meegewerkt. Hiervan zijn in totaal 66 kweken ingezet waarvan 17 bekend positieve MRSA.
5.5.1 In vitro: Meerwaarde onderzoek
Resultaten meerwaarde van het in vitro onderzoek is te zien in tabel 7. In de tabel worden de
verkregen resultaten van de swabs na opslagtijd 0-4u en na 24u weergegeven. In alle gevallen
waren de verdachte kolonies op de BLD lastig te isoleren (Afbeelding 14) of niet zichtbaar door
de aanwezige fecale flora. Alle kweken zijn bevestigd met de overentingen van de
aankweekbouillons.
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Tabel 7: Resultaten van het aantal gedetecteerde MRSA stammen die beënt zijn met de CSwab en de ESwab. De voedingsbodems zijn
na 24u incubatie en na 48u incubatie beoordeeld. Dit van zowel de BLD als de MRSS.
Aantal geïsoleerd op
Totaal
BLD
BLD
MRSS
MRSS
Voedingsbodem (incubatietijd (uur))
aantal
24u
48u
24u
48u
swabs
onderzocht
Daadwerkelijke concentratie (KVE/ml)

150
1500 (1,5∙103)
15000 (1,5∙104)
15
150
1500 (1,5∙103)

CSwab
12
12
12
ESwab
12
12
12

0
2
5

0
3
5

8
12
12

8
12
12

0
2
5

0
2
7

2
8
8

2
8
9

In tabel 7 is te zien dat de BLD niet evenveel en niet méér MRSA gedetecteerd had ten opzichte
van de MRSS. Verder is er te zien, bij de CSwab, dat er geen discrepantie was tussen het aflezen
van MRSA kweken op de MRSS na 24u of 48u incubatie. Echter, de ESwab vertoonde wel
discrepantie. Indien er alleen na 24u incubatie was afgelezen, waren 3 kweken, met MRSA
concentratie 1500 KVE/ml, mogelijk vals negatief zijn benoemd.

Afbeelding 15: Resultaten MRSA stam, beënt met swabs die 0-4u waren opgeslagen bij kamertemperatuur, op BLD en MRSS na 24u
incubatie bij 35°C. In de afbeeldingen A en B zijn de resultaten van de ESwab en in C en D de CSwab. De verdunningen 105 zijn
weergeven in A en C en verdunning 106 in B en D.

De meerwaarde van de aankweekbouillon is onderzocht op basis van de daadwerkelijke
geïsoleerde MRSA, zowel op de MRSS als in de aankweekbouillon. Hiervoor werden de
resultaten van de gespikede stammen van het in vitro onderzoek gebruikt. Voor dit onderzoek is
alleen gekeken naar de aan- en afwezigheid (kwalitatief) van MRSA na incubatie en niet naar de
groeidichtheid (kwantitatief).
De aanwezigheid van MRSA in de buizen werd bevestigd met overentingen op de BLD en MRSS.
Alle voedingsbodems, zowel reinentingen (directe platen van de kweek) als overentingen
(indirecte platen van de kweek, afkomstig van de buizen), zijn 24u en 48u geïncubeerd. De
resultaten die worden weergegeven in de onderstaande tabel, tabel 8, zijn de resultaten na 48u
beoordeling. De gedetecteerde MRSA in de PRMB was gelijk aan het aantal gedetecteerde in de
CMB.
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Tabel 8: Resultaten van de aantal gedetecteerde en geïsoleerde MRSA van gespikede MRSA positieve stammen.

Geïsoleerd in/op

PRMB en CMB

MRSS 48u

Onderzoeksverdunning (KVE/ml)

CSwab

ESwab

CSwab

ESwab

1,5∙104
1,5∙105
1,5∙106

10*
12
12

7*
10*
12

8
12
12

2
8
9

*de gemiste MRSA stammen, waren na de overentingen daadwerkelijk niet gegroeid.

Voor elk verdunning werden 12 MRSA positieve stammen onderzocht. De aankweekbouillons
PRMB en CMB vertoonde gelijkwaardige resultaten. Echter, de aankweekbouillons ten opzichte
van de MRSS vertoonde wel verschillen in detectie.
Met name bij het gebruik van de ESwab was het verschil groot. Van de 12 monsters bij de
onderzoeksverdunning 1,5∙104 KVE/ml waren er 7 gedetecteerd in de aankweekbouillons en op
de MRSS werden maar 2 van de 12 MRSA stammen geïsoleerd. De daadwerkelijke concentratie
van de ESwab in de CMB zou 5 KVE/ml zijn en op de MRSS 15 KVE/ml. Voor de verdunning
1,5∙105 KVE/ml gold 10 van de 12 monsters in de CMB en op de MRSS 7 van de 12. Hierin
bevond zich een daadwerkelijke concentratie van 50 KVE/ml en 150 KVE/ml. Bij de hoogste
onderzoeksverdunning (de daadwerkelijk concentratie hiervan was 1,5∙103 KVE/ml) werden
geen positieve MRSA stammen gemist. De daadwerkelijk concentratie in de CMB bedroeg 500
KVE/ml en op de MRSS 1500 KVE/ml.
De ''gemiste'' MRSA stammen in de aankweekbouillons, met de onderzoeksverdunning, 1,5∙104
KVE/ml voor de beide swabs en 1,5∙105 KVE/ml alleen voor de ESwab, bleken na de
overentingen daadwerkelijk niet gegroeid te zijn.
5.5.2 In vivo: Meerwaarde onderzoek
Voor het meerwaarde onderzoek tijdens het in vivo onderzoek werden alleen de kweken
gebruikt van de bekend positieve MRSA dragers waarvan de swabs 0-4u zijn opgeslagen. De
onderzoeken voor de meerwaarde van de BLD, 48u incubatie van de MRSS en een
aankweekbouillon zijn verzameld in de onderstaande tabel.
Tabel 9: Resultaten van het MRSA onderzoek van bekend positieve MRSA dragers in de aankweekbouillons en op de MRSS. Deze
wattenstokken zijn beënt na een opslagtijd van 0-4u.

Geïsoleerd op/in

PRMB 24u

CMB 24u

MRSS 24u

MRSS 48u

Totaal aantal
verwachte
positieve

14
14

14
14

7
12

9
14

14
14

Soort wattenstok
CSwab
ESwab

Beide aankweekbouillons resulteerde erin dat de buizen van alle verwachte positieven ook
daadwerkelijk positief waren, zie tabel 9. De kweken met de CMB zijn positief bevonden aan de
hand van de positieve kleuromslag en positieve overentingen op de BLD en MRSS. Voor de
PRMB werden de buizen bevestigd met alleen de overentingen. Verder is in de tabel te zien
wanneer de detectie van MRSA op de MRSS alleen na 24u wordt beoordeeld dat er twee kweken
vals negatief werden benoemd, dit gold voor zowel de CSwab als de ESwab. Met de gegevens in
het tabel is het al zichtbaar dat het isoleren van MRSA met behulp van een aankweekbouillon
wordt verhoogd.
De meerwaarde van de BLD tijdens het in vivo onderzoek is hetzelfde gebleken als in het in vitro
onderzoek (data niet gerapporteerd). Echter, in enkele gevallen werden bij MRSA positieve
dragers geen groei van MRSA getoond op de MRSS. Wanneer er verwacht werd dat er wel MRSA
had moeten groeien, was de BLD een goede manier om te controleren of er daadwerkelijk
patiëntenmateriaal was afgenomen. Dit werd namelijk gecontroleerd op de aanwezigheid van
commensale bacteriën die aanwezig zijn in de neus en keel.
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6 Discussie
In het laboratorium van de medische microbiologie in het SJG Weert, wil men de ESwab in
gebruik nemen. Uit onderzoek5, 56 is gebleken dat de ESwab mogelijk een hogere opbrengst heeft
van m.o. en daarnaast de mogelijkheid biedt tot het detecteren van pathogene m.o. met
meerdere technieken, zoals een kweek en PCR. De ESwab werd tijdens dit afstudeeronderzoek
onderzocht voor de MRSA diagnostiek.
Naast de ESwab werd ook de CMB onderzocht voor de MRSA diagnostiek. Volgens de firma,
OXOID, zou de CMB een goede aankweekbouillon zijn voor MRSA. Zij geven aan dat de CMB een
definitieve MRSA negatieve uitslag kan geven na 24u incubatie bij 37°C. Echter, bij de huidige
aankweekbouillon, de PRMB van Biomérieux Diagnostics, werd dit ook vermeld. Voor de PRMB
bleek in de praktijk dat dit helaas niet het geval was.
Voor het implementeren van de ESwab en de CMB werden er in vitro en in vivo onderzoeken
verricht. De discussies wordt verdeeld in de onderstaande paragrafen, deze zijn opgesteld op
dezelfde wijze als dat de materiaal en methode en de resultaten zijn weergegeven.

6.1 Microbiologische detectie grens
Allereerst werd de microbiologische detectiegrens bepaald met een S.aureus op de
voedingsbodems, BLD en MRSS. Hieruit bleek dat S.aureus detecteerbaar was met de
onderzoeksverdunning 1,5∙103 KVE/ml (1500 KVE/ml) op de voedingsbodems, of wel een
daadwerkelijke bacterie concentratie van 150 KVE/ml. Aan de hand van deze resultaten werden
de verdunningen 1,5∙103 t/m 1,5∙106 KVE/ml gebruikt voor het in vitro onderzoek. Na het
evalueren van de resultaten werden de resultaten van de ESwab verkeerd geïnterpreteerd.
Doordat de ESwab op dezelfde wijze werd beoordeeld als de CSwab leek de ESwab een mindere
werking te hebben gehad. Of wel een tegenovergesteld resultaat ten opzichte van de
gepubliceerde resultaten5, 56. Echter, bij het beschouwen van de resultaten was er opgemerkt dat
één eigenschap van de ESwab over het hoofd werd gezien. De ESwab is namelijk opgesteld met
1,0ml transportmedium. Dit houdt in dat de daadwerkelijke concentratie een factor tien
verschilt met de CSwab, zie tabel 2 en 3 op pagina 28. Na herberekening van de daadwerkelijke
concentratie zijn de concentratie vergelijkbaar met eerdere onderzoeken.5, 56

6.2 Invloed van fecale flora op de detectie grens
6.2.1 Invloed van de fecale flora op de detectiegrens, in de aankweekbouillons
In de handleiding7 van de CMB wordt er aangegeven dat deze specifieke eigenschappen
bevatten. Deze eigenschappen zijn nodig om de aankweekbouillon selectief te benoemen. Door
de samenstelling van antibiotica en andere remmende agentia worden non-MRSA en
Gramnegatieve bacteriën geremd. Ook uit het onderzoek is gebleken dat de fecale flora geen
invloed heeft op de detectiegrens in de aankweekbouillons, zowel voor de PRMB als de CMB. De
onderstaande gegevens zijn met betrekking tot de detectiegrens van zowel de CMB als de PRMB.
Het onderzoek resulteerde dat de detectie van MRSA niet beïnvloed werd door deze natuurlijke
bacteriën, zie afbeelding 9 en 12 op pagina 29 en 32. Hiermee heeft de CMB naar verwachting
gepresteerd. Volgens de firma behoort de fecale flora, of wel non-MRSA en Gramnegatieve
bacteriën, geen invloed te hebben op de detectie van MRSA in de CMB. Er zijn echter wel enkele
vals positieve kleuromslagen gevonden. Dit was onderzocht met MRSA negatieve stammen. In
afbeelding 9 is te zien dat er minimale verschillen waren tussen de ongespikede en de gespikede
MRSA negatieve stammen. Zo werden bij de onderzoeksverdunningen 1,5∙104 en 1,5∙105
KVE/ml één vals positieve meer gedetecteerd bij de gespikede in vergelijking met de
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ongespikede stammen. Echter, voor de onderzoeksverdunning 1,5∙103 KVE/ml gold het
omgekeerde. Er werd namelijk één vals positieve minder gedetecteerd bij de gespikede
stammen ten opzichte van de ongespikede. Deze twee discrepanties waren niet te verklaren.
Voor de PRMB had de fecale flora wel invloed op de kleuromslag, zoals verwacht werd. Hierdoor
kleurde gespikede MRSA negatieve stammen in de PRMB toch om van rood naar geel. Wanneer
de PRMB beënt werd met ongespikede MRSA negatieve stammen was er geen sprake van vals
positieve kleuromslag, wat zichtbaar is in afbeelding 10 op pagina 30.
6.2.2 Invloed van de fecale flora op de detectiegrens, op de voedingsbodems
De fecale flora heeft, zoals de CMB, ook geen invloed op de MRSS. Dit is geconstateerd met beide
wattenstokken. Deze natuurlijke bacteriën hadden echter wel invloed op de BLD, zoals
verwacht. Uit het onderzoek bleek dit in geval voor zowel de CSwab als de ESwab. Door de groei
van de fecale flora werd de groei van MRSA onderdrukt, waarna deze niet gedetecteerd of
moeilijk te isoleren was. Dit gold niet alleen voor de MRSA positieve stammen, maar ook voor de
MRSA negatieve stammen. De groei die onderdrukt werd, was verwacht omdat de BLD een
verrijkte voedingsbodem is. De concentratie van de onderzoekstammen (MRSA, MSSA en MRSE)
waren in vergelijking met de natuurlijke bacteriën erg laag, waardoor deze bacteriën beter
konden groeien.

6.3 CSwab vs. ESwab
6.3.1 CSwab vs. ESwab in de aankweekbouillons met (on)gespikede monsters
Zoals eerder werd beschreven werden er discrepanties gezien bij het gebruiken van de CSwab
en ESwab. In deze onderzoeksvraag werden de detectie van de twee swabs in de
aankweekbouillons afzonderlijk van elkaar beoordeeld.
Ook in dit onderzoek was gebleken dat er discrepantie is tussen de CSwab en de ESwab in de
CMB wanneer dezelfde onderzoeksverdunning werd gebruikt. De detectiegrens van de CMB
werd bepaald door overentingen te maken, op BLD en MRSS, van de buizen die 24u geïncubeerd
waren bij 37°C.
In afbeelding 12 (pagina 32) worden de resultaten van de CSwab en ESwab in de CMB
afzonderlijk weergegeven. De afbeelding geeft weer dat bij gebruik van de ESwab stammen
worden gemist. In het geval van de CSwab werden alle stammen in alle condities gedetecteerd.
In alle gevallen van de ´´gemiste´´ MRSA stammen bleek uit de overentingen dat er geen MRSA in
de CMB groeide. Dit geeft aan dat de CMB, in dit geval met de ESwab, geen vals negatieve MRSA
uitslagen vertoonde. Aan de hand van deze interpretaties zijn de ´´gemiste´´ stammen te
verwaarlozen.
De ´´gemiste´´ stammen komt mogelijk door een handelingsfout, waarbij de swabs niet op de
juiste manier zijn beënt.
6.3.2 CSwab vs. ESwab op de voedingsbodems met (on)gespikede monsters
Zoals eerder staat beschreven in paragraaf 6.2.2, waarbij er onderzocht werd of de fecale flora
invloed heeft op de detectiegrens, was er een verschil tussen de BLD en MRSS. De fecale flora
had geen invloed op de MRSS. Dit komt omdat de MRSS een selectief medium is. De
detectiegrens werd bepaald, maar er was wel discrepantie in de detectiegrenzen tussen de
CSwab en de ESwab op de MRSS. De CSwab en de ESwab werden met dezelfde methode in
onderzoek genomen. Bij het gebruik van de CSwab waren alle gespikede MRSA stammen
gedetecteerd bij de onderzoeksverdunning 1,5∙105 KVE/ml. Voor de gespikede MRSA stammen
op ESwab waren veel stammen op de MRSS gemist.
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In afbeelding 14 (paragraaf 5.3.2, pagina 32) is te zien dat de ESwab wel gedetecteerd werd bij
de laagste MRSA verdunning, of wel bij een concentratie van 5 KVE/ml. Wanneer deze resultaten
geëvalueerd werden bleek echter dat de MRSA stammen die niet met de ESwab gedetecteerd
werden ook daadwerkelijk niet in de aankweekbouillons aanwezig waren.
Daarnaast werd er gekeken naar de daadwerkelijke concentraties van de MRSA stammen bij het
gebruik van de ESwab. Voor de onderzoeksverdunning 1,5∙106 KVE/ml gold 1,5∙103 KVE/ml, bij
1,5∙105 KVE/ml was dit 150 KVE/ml en bij 1,5∙104 KVE/ml, 15 KVE/ml. Met deze cruciale
gegevens is de afwezigheid van enkele MRSA stammen voor alsnog onverklaarbaar. De detectie
grens van zowel de CSwab als de ESwab op de MRSS waren al bepaald bij 1500 KVE/ml, zie
paragraaf 5.1 op pagina 28.
De MRSS resultaten (afbeelding 14) werden vergeleken met de resultaten van de CMB
(afbeelding 12, zie ook in tabel 10). Hier bleek uit dat 3 van de 6 onderzochte MRSA positieve
stammen ''gemist'' werden ESwab (0-4u opgeslagen) in de CMB, met een daadwerkelijke
concentratie van 5 KVE/ml. Na overentingen van deze gemiste werden geen MRSA stammen
geïsoleerd. Dezelfde stammen met dezelfde onderzoeksverdunningen op de MRSS, had een
daadwerkelijk concentratie van 15 KVE/ml, hierin werden 5 van de 6 niet gedetecteerd. Voor de
twee overige onderzoeksverdunningen met de ESwab werden dezelfde interpretaties genomen.
Een mogelijke verklaring is dat een overmaat van fecale flora mogelijk een storingsfactor kan
zijn bij het detecteren van MRSA van 1500 KVE/ml in het transportmedium van de ESwab. De
overmaat is niet uit te drukken in concentratie, omdat de concentratie van de fecale flora, dat
gebruikt werd voor het spiken, onbekend was.
Naast de aan- en afwezigheid van MRSA die werden beoordeeld op de MRSS, werden de CSwab
en ESwab ook beoordeeld op de opbrengst van m.o.. Tijdens het in vitro onderzoek bleek dat de
opbrengst van m.o. met de CSwab op de voedingsbodems hoger was ten opzichte van de ESwab.
Dit komt mogelijk doordat absorptie van een vloeibaar materiaal bij een CSwab beter gaat. Bij de
ESwab wordt het materiaal ook geabsorbeerd, echter blijft het materiaal op de oppervlakte. In
het geval van een CSwab wordt het geabsorbeerd in de kern en wordt het vloeibaar materiaal op
de voedingsbodems ''uitgedrukt''.

6.4 In vivo onderzoek
6.4.1 CSwab vs. ESwab in de aankweekbouillons
In dit onderzoeksdeel luidt de onderzoeksvraag als volgend, ´werkt de in vitro procedure ook in
de praktijk (in vivo)?’ Dit onderzoeksdeel werd succesvol afgerond. In alle gevallen werden alle
MRSA gedetecteerd met de CSwab en de ESwab in de CMB. Er werden géén vals negatieve CMB
gerapporteerd, dit is gecontroleerd door de aankweekbouillons, van de PRMB en de CMB, over
te enten, na 24u incubatie, op de BLD en MRSS. Kweken waarvan géén MRSA werd gedetecteerd,
maar wel van werd verwacht bleek de kweek daadwerkelijk negatief te zijn. Dit werd bepaald
doordat er een BLD werd meegenomen. Hierop groeide wel de commensale bacteriën van de
neus en/of keel. Uit twee kweken, die na 0-4u en na 24u werden ingezet, werd verwacht dat
deze MRSA positief zou zijn. Deze kweken werden beënt door één ESwab. Daarentegen bleven
de PRMB en de CMB rood, of wel MRSA negatief. Na de overentingen vanuit de
aankweekbouillons bleek dat er daadwerkelijk geen MRSA in de aankweekbouillons was
bevonden.
Er werd geen discrepantie gevonden tussen de resultaten van de PRMB en CMB bij het
gebruiken van de CSwab. Bij het gebruiken van de ESwab werd wel een klein verschil
geconstateerd. De PRMB detecteerde minder ten opzichte van de CMB, zie tabel 4 op pagina 34.
Echter, na overentingen bleek dat er géén MRSA stammen geïsoleerd zijn. In één geval bleek de
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kweekafname niet juist te zijn afgenomen. Dit is geconstateerd doordat er geen commensale
flora op de BLD groeide. Aan de hand van dit concept is dit verschil te verwaarlozen.
Verder werd er onderzocht naar mogelijke vals positieve kleuromslagen van de CMB met MRSA
negatieve stammen. Uit het onderzoek bleek dat de kans op de vals positieve kleuromslagen
minder is bij het gebruiken van de ESwab. Het onderzoek resulteerde bij de ESwab dat 1 van de
39 (2,6%) na een opslagtijd van 0-4u vals positief werd. Wanneer de ESwab na 24u opslagtijd
beënt werd, was dit aantal verhoogd naar 7 (van de 39 (17,9%)). Wanneer de CSwab werd
gebruikt werden er méér vals positieve kleuromslagen geconstateerd. Na 0-4u werden 10 van de
39 (25,6%) vals positief en na 24u was dit 8 van de 39 (20,5%). Naast het feit dat de CSwab
meer vals positieve kleuromslag toonde, was het ook opvallend dat het aantal na 24u opslagtijd
verminderde. De reden voor deze twee resultaten zijn onverklaarbaar, echter wel aanvaardbaar.
Dit komt doordat de bevestiging van de kleuromslag vrij snel gedaan kan worden. Namelijk,
wanneer er een positieve kleuromslag is van de CMB kan deze direct overgeënt worden op een
BLD en MRSS. Wanneer er daadwerkelijk MRSA aanwezig zou zijn, moet deze na 24u op de
voedingsbodems, althans op de BLD, gegroeid zijn. Indien de aanwezige groei verdacht is voor
MRSA, kan deze direct geïdentificeerd worden voor MRSA door te bepalen of het mecA gen
aanwezig is.
6.4.2 CSwab vs. ESwab op de voedingsbodems
Tijdens het in vivo onderzoek werden de twee wattenstokken vergeleken op de aan/afwezigheid van MRSA op de voedingsbodems. Van de 40 kweken, van bekend positieve MRSA
dragers, werden er maar bij 30 kweken MRSA geïsoleerd. Bij de overige tien kweken was geen
MRSA geïsoleerd, of wel MRSA negatief. Dit is bevestigd doordat de kweken op de BLD groei
vertoonde van de commensale flora.
De MRSS werd twee dagen beoordeeld, namelijk na 24u en 48u incubatie bij 35°C. Ook hier is
vergeleken naar de opbrengst van de twee wattenstokken. Hieruit bleek dat er na 48u incubatie
met de CSwab twee positieve MRSA kweken meer waren ten opzichte van de beoordeling na
24u. Voor de ESwab gold dat dit drie positieve kweken méér opleverde. Mogelijke verklaring
hiervoor is dat de kolonisatiegraad van de MRSA drager erg laag was, waardoor deze moeilijker
groeide (meer tijd nodig had).
Wanneer de wattenstokken met elkaar vergeleken worden per opslagtijd, was er een minimaal
verschil in aan-/afwezigheid tussen de wattenstokken die na 0-4u opslagtijd werden beënt.
Wanneer de wattenstokken beënt werden na 24u opslagtijd was er zelfs geen discrepantie (zie
tabel 6, pagina 35). Echter, er was een hogere opbrengt van MRSA op de MRSS wanneer beide
swabs 24u werden opgeslagen bij kamertemperatuur. Dit was ook uit het onderzoek gebleken
van Smismans A et al. (2009)56 , hierin werd de opbrengst van MRSA vergeleken na opslag bij
4°C en kamertemperatuur.
De opbrengst van de twee swabs blijkt in het in vivo onderzoek, in tegenstelling tot het in vitro
onderzoek, bij de ESwab hoger te zijn. Waarna de mogelijke hypothese van het in vitro
onderzoek klopt. Hierin werden de swabs beënt met vloeibaar materiaal, bij het in vivo
onderzoek werden patiëntmaterialen afgenomen op de swabs.

6.5 Meerwaarde onderzoek
6.5.1 In vitro
Uit het onderzoek bleek dat de BLD geen extra toevoeging had voor de MRSA kweken. Dit was
voor zowel de CSwab als met de ESwab. Dit bleek uit het onderzoek waarbij er gespikede MRSA
stammen op de BLD werden geënt. Zelfs met de hoogste onderzoeksverdunning,1,5∙106 KVE/ml,
was de MRSA stam lastig te isoleren en moeilijk herkenbaar op de BLD. Mogelijke verklaring
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hiervoor was, dat de groei van MRSA onderdrukt werd door de grote hoeveelheid
Gramnegatieve bacteriën die aanwezig zijn in de fecale flora. Echter, door de BLD mee te nemen
in het onderzoek kan de procedure van het MRSA onderzoek gecontroleerd worden. De controle
betreft de methode van het beënten van de swabs en de aanwezigheid van de natuurlijke
bacteriën.
Voor de meerwaarde van de 48u incubatie van de MRSS, bleek uit het in vitro onderzoek met de
CSwab dat er géén verschil is met de beoordeling na 24u. Echter, met de ESwab was er wel een
discrepantie te zien. Wanneer de beoordeling alleen na 24u was, werd er 1 van de 12 positieve
kweken vals negatief beschouwd. Doordat er te weinig stammen onderzocht werden, kan er
geen goede verklaring hiervoor worden gegeven.
Wanneer de resultaten van de voedingsbodems werden vergeleken met de aankweekbouillons
was het opvallend dat er méér MRSA gedetecteerd werd met de aankweekbouillons (zie ook in
discussie in paragraaf 6.3 op pagina 39 en 40). Dit gold voor beide soorten aankweekbouillons.
Daarnaast werd de detectiegrens op MRSA nog eens verhoogd, doordat de aankweekbouillons al
bij een lagere concentratie MRSA kan detecteren. De lage concentratie die gedetecteerd werd
met de buizen bedroeg voor de CSwab 50 KVE/ml en voor de ESwab zelfs al bij 5 KVE/ml.
Mogelijke oorzaak hiervan kan zijn is de werking van een ´´aankweekbouillon´´, de naam zegt het
al. In een aankweekbouillon worden de MRSA stammen aangekweekt, anders gezegd; de MRSA
stammen die met een kleine hoeveelheid in werden gebracht worden opgehoopt en
vermeerderd in de bouillon. Voor de voedingsbodems geldt alleen hetgeen dat op de plaat wordt
gebracht, in dit geval 10µl patiëntenmateriaal, gekweekt wordt.
6.5.2 In vivo
In het in vivo onderzoek bleek ook dat de BLD geen toegevoegde waarde heeft voor het isoleren
of het detecteren van MRSA. Echter kon er wel goed gecontroleerd worden of de kweken op de
juiste manier werden afgenomen door de groeidichtheid van de commensale flora.
Het onderzoek waarbij er gekeken werd of de detectie op MRSA verhoogd werd, door de MRSS
te beoordelen na 24u en na 48u incubatie. Bleek, zoals het in het in vitro onderzoek, ook in dit
onderzoek uit dat er nog ''extra'' MRSA gedetecteerd werd na de 48u incubatie. Indien deze
kweken, 2 van de 9 met de CSwab en 2 van de 14 met de ESwab, alleen na 24u incubatie
beoordeeld werden, werden deze kweken als negatief beoordeeld. Echter, uit het onderzoek van
Wolk D.M. et al (2009)57 bleek dat MRSA op de MRSS al na 18u incubatie detecteerbaar is. Voor
een negatief resultaat werd de MRSS opnieuw geïncubeerd tot 24-28u55, 57. De richtlijnen volgens
het NVMM (2012)18 adviseert echter om bij chromogene voedingsbodems toch aan te houden tot
48u.
Het NVMM (2012)18 raadt aan om voor elk MRSA onderzoek (met name screeningen van
onbekende MRSA) een aankweekbouillon te gebruiken naast een selectieve voedingsbodem. Dit
bleek ook uit het in vivo onderzoek. Het onderzoek resulteerde (tabel 9 op pagina 37) dat alle 14
onderzochten MRSA gedetecteerd worden in de PRMB en CMB na 18 en/of 24u incubatie. De
gedetecteerde MRSA in de CMB toonde zowel kleuromslag in de bouillon als groei op de
overentingsplaten.
Wanneer de resultaten van de MRSS en de aankweekbouillons met elkaar worden vergeleken
kunnen 35,7% (5 van de 14) van de MRSA dragers, die beënt worden met de CSwab, vals
negatief beoordeeld worden. Dit, wanneer alleen de MRSS gebruikt wordt voor het MRSA
onderzoek. Echter, met dezelfde situatie voor de ESwab werden géén MRSA dragers vals
negatief beoordeeld. Dit wil zeggen dat tijdens het in vivo onderzoek, bij het gebruiken van de
ESwab, alle MRSA gedetecteerd en geïsoleerd werden op de voedingsbodems. Hierdoor zou de
aankweekbouillon niet nodig zijn geweest.
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7 Conclusie en aanbevelingen
7.1 Het doel van het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit vijf verschillende doelstellingen:
1. Wat is de microbiologische detectiegrens van MRSA?
2. Heeft de fecale flora een invloed op, de microbiologische detectiegrens in de
aankweekbouillons en functioneert de CMB hierbij beter dan de huidige PRMB?
3. Werkt de ESwab vergelijkbaar of zelfs beter dan de huidige CSwab?
4. Werkt de onderzochte methode ook in de praktijk?
5. Hebben de volgende componenten meerwaarde in het MRSA onderzoek?
a. BLD; wordt hierbij het isoleren en detecteren van MRSA gemakkelijker?
b. 48u incubatie MRSS; worden er veel MRSA kweken gemist indien er alleen na 24u
incubatie van MRSS wordt beoordeeld?
c. Aankweekbouillon; functioneert de ESwab mogelijk zodanig dat de
aankweekbouillon niet meer nodig is?
Aan de hand van deze doelstellingen kan het einddoel bereikt worden, namelijk kan de MRSA
diagnostiek sneller door gebruik te maken van de ESwab en de CMB?
MRSA blijkt al bij een stamconcentratie van 150 KVE/ml detecteerbaar te zijn op de
voedingsbodems BLD en MRSS.

7.2 Conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat de detectiegrens in de CMB niet verstoord wordt door de fecale
flora. Verder is er vastgesteld dat de CMB en PRMB vergelijkbaar zijn in het detecteren van
MRSA. De fecale flora beïnvloed wel de kleuromslag in de PRMB, wat ook eerder bekend was.
Daarnaast is er geconstateerd dat er geen discrepanties zijn in de detectiegrens tussen de CSwab
en de ESwab. Voor beide swabs was de detectiegrens in de aankweekbouillons 50 KVE/ml en op
de specifieke MRSA voedingsbodem 1500 KVE/ml. Met de bevindingen van dit onderzoek kan er
geconcludeerd worden dat de ESwab en de CSwab vergelijkbare resultaten vertonen. Echter, bij
de ESwab werden zelfs drie van de zes onderzochten bij een lage kolonisatiegraad (d.w.z. 5
KVE/ml) gedetecteerd en geïsoleerd uit de CMB.
In het in vitro onderzoek werden alle MRSA stammen in de CMB gedetecteerd met de CSwab en
ESwab. Echter, de detectie met de ESwab was in de CMB beter ten opzichte van de CSwab. Dit,
omdat bij het gebruik van de ESwab minder vals positieve reacties ontstonden in de CMB (zie
tabel 5, pagina 34).
Ook uit het in vivo onderzoek blijkt dat de detectie met beide swabs in de PRMB en CMB gelijk
aan elkaar zijn. Wanneer de CSwab en de ESwab met elkaar getoetst werden, bleek bij het in vivo
onderzoek dat MRSA beter gedetecteerd werd met de ESwab. Dit blijkt uit de resultaten in tabel
9 op pagina 37. Bij het gebruik van de ESwab werden bij alle 14 onderzochten MRSA
gedetecteerd, in zowel de aankweekbouillons als op de MRSS die 48u geïncubeerd waren. Voor
de CSwab werden alle onderzochten alleen in de aankweekbouillons gedetecteerd en werden er,
na 48u incubatie, 9 van de 14 MRSA geïsoleerd op de MRSS.
Uit het meerwaarde onderzoek, tijdens het in vitro en in vivo onderzoek, bleek dat de BLD geen
toegevoegde waarde had op de detectie en isolatie van MRSA doordat deze onderdrukt werd
door de groei van natuurlijke en commensale flora. De 48u incubatie van de MRSS scheen nuttig
te zijn, waarbij enkele MRSA kweken alsnog positief werden na de 48u beoordeling. Het in vitro
onderzoek resulteerde erin dat de microbiologische detectiegrens op de voedingsbodems hoger
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ligt, of wel er was méér KVE/ml nodig voor het detecteren van MRSA, wat kan leiden tot de
behoefte van een aankweekbouillon. Dit bleek ook uit het in vivo onderzoek. Hierbij werden alle
bekende MRSA positieve dragers met de aankweekbouillons gedetecteerd, zowel met de CSwab
als met de ESwab. Verder bleek uit de onderzoeken dat het opslaan, van beide swabs, op
kamertemperatuur de kolonisatie van MRSA verhoogde. Dit is voor een MRSA onderzoek
gunstig, omdat het onderzoek een screening is, ofwel een kwalitatief onderzoek.

7.3 Aanbevelingen
Naar aanleiding van de resultaten en conclusie van dit onderzoek worden de volgende
aanbevelingen gegeven:
 Omdat de CMB al na 24u incubatie een betrouwbaar MRSA negatief kan concluderen, kan
het gebruik van de aankweekbouillon direct worden toegepast in de praktijk. Deze
werking kan namelijk leiden tot vermindering van onnodige strikte isolaties van
patiënten in het ziekenhuis. Deze resultaten zijn waargenomen bij zowel de CSwab als de
ESwab.
 Het in vitro en in vivo onderzoek resulteerde erin dat de ESwab vergelijkbaar
functioneert met de huidige CSwab. De ESwab maakt het zelfs mogelijk om MRSA met
een lage kolonisatiegraad (5 KVE/ml) in combinatie met de CMB te detecteren en te
isoleren. Aan de hand van deze verkregen resultaten kan de ESwab direct gebruikt
worden in de diagnostiek.
 De onderzoeksresultaten constateren dat de BLD geen toevoeging heeft op de detectie en
isolatie van MRSA. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat de BLD ook functioneel kan
zijn ter controle op de afname. Ook volgens de richtlijnen van het NVMM (2012) wordt
aangegeven dat een BLD nodig is ter controle op groei van commensale en natuurlijke
bacteriën.
 Om de beoordeling, van MRSS, na 24u te kunnen vergelijken met de beoordeling na 48u,
zou er een aanvullend onderzoek verricht moeten worden. Dit om optimaal gebruik te
kunnen maken van de ESwab met betrekking tot het MRSA onderzoek. In het vervolg
onderzoek zouden eventueel meerdere positieve onderzoeksstammen gebruikt kunnen
worden. Dit is voornamelijk belangrijk om uit te sluiten of er een verschil is in
beoordeling na 24u en 48u (zie subparagraaf 6.5.1, pagina 42).
 De aankweekbouillon behouden voor het ophopen van MRSA, om ook de lage
gekoloniseerde (d.w.z. 5 KVE/ml) MRSA dragers op MRSA te kunnen detecteren. Uit het
onderzoek bleek dat de aankweekbouillons een belangrijke detectiemedia zijn om MRSA
te kunnen isoleren. De vraagstelling was voor namelijk voor de ESwab. Door de
eigenschappen van de ESwab was het theoretisch mogelijk dat MRSA dragers met een
lage kolonisatiegraad al geïsoleerd konden worden met de ESwab op de BLD en MRSS.
Echter, uit het in vitro onderzoek bleek dat zowel de ESwab als de CSwab niet alle MRSA
kan isoleren op de MRSS. De MRSA stammen werden met beide swabs wel gedetecteerd
in beide aankweekbouillons. Tijdens het in vivo onderzoek werden wel alle MRSA
gedetecteerd en geïsoleerd. Om zeker te zijn dat de aankweekbouillon niet nodig is bij
het gebruik van de ESwab, moet het in vivo onderzoek met meerdere
patiëntenmaterialen worden onderzocht.
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Bijlagen
Bijlage I Onderzoeksprotocol MRSA, SJG Weert, DKS OB-031
# 1. Algemeen
# 1.1 Doel*
Screenen van MRSA uit patiëntenmateriaal.
# 1.2 Principe*
Het aantonen van MRSA kan geschieden via gericht onderzoek naar dragerschap of een
toevalsbevinding binnen de routinediagnostiek. Dit onderzoeksprotocol beperkt zich tot het
gerichte screenen op MRSA. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale detectie, waarbij
organisatorische, financiële, laboratoriumtechnische en epidemiologische omstandigheden de
grens van het optimale bepalen. Er dient dus onderscheid te worden gemaakt met de term
"maximale" detectie.
Verspreiding van MRSA kan leiden tot moeilijk of niet behandelbare infecties met grote kans op
ernstige morbiditeit en mortaliteit. Het is ten zeerste van belang dat deze stammen snel herkend
worden door het medisch microbiologisch laboratorium opdat maatregelen gericht tegen
verspreiding, snel en effectief genomen kunnen worden.
# 1.3 Definities en afkortingen*
- MRSA: Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus.
Deze resistentie berust op de aanwezigheid van het mecA-gen, hetgeen codeert voor de
productie van een gemodificeerd penicillinebindend eiwit, het PBP-2a wat een
verminderde affiniteit heeft voor beta-lactamantibiotica. Het mecA-gen komt wisselend
tot expressie, hetgeen kan resulteren in zeer hoge MIC-waarden, maar ook in MICwaarden die rondom en zelfs onder het breekpunt van gevoelig/resistent liggen.
Ongeacht de hoogte van de MIC wordt de aanwezigheid van mecA-gen beschouwd als de
definitie van MRSA. Staphylococcus aureus stammen met een verhoogde MIC, berustend
op een hyperproductie van beta-lactamase, worden borderline Staphylococcus aureus
(BORSA) genoemd en derhalve onderscheiden van MRSA. BORSA is in tegenstelling tot
MRSA vrijwel nooit multipel resistent en heeft niet de neiging zich epidemisch te
verspreiden. Het Nederlandse MRSA-beleid is gericht om de incidentie van MRSA tot een
minimum te beperken (Search and Destroy-beleid) en is niet bedoeld voor BORSA. Het is
dus van belang om dit in het laboratorium te onderscheiden.
- Dragerschap:
De aanwezigheid van MRSA in één of meerdere kweken van een persoon, ongeacht de
lokalisatie of de hoeveelheid die wordt aangetroffen.
Dragerschap van patiënten en medewerkers kan wisselend van duur zijn. Het kan zelfs
jaren voortbestaan. Daarentegen kunnen ook tussenliggende perioden voorkomen
waarbij geen MRSA wordt aangetroffen. De oorzaak hiervoor in nog niet geheel
opgehelderd.
# 1.4 Doelgroep*
Dit onderzoekprotocol is bedoeld voor de analytische medewerkers van de afdeling MM&ZH. De
verantwoordelijkheid van dit protocol valt onder de leiding van de afdeling MM&ZH. Bij
inhoudelijke vragen dient men overleg te plegen met de leiding.
# 1.5 Veiligheid*
Voor deze bepaling gelden de veiligheidsprotocollen zoals vermeld in het protocol VO-018 (zie
bijlage IV, in dit projectplan).
# 1.6 Benodigde reagentia, media, hulpstoffen en app*
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# 1.7 Documentatie*
- Identificatie katalase-positieve aërobe grampositieve coccen : OB-017 (zie bijlage III, in
dit projectplan)
- Van Griethuysen A., de Neeling H., Vandenbroucke-Grauls C., Vos G., Kluytmans J.,
Richtlijn Detectie van meticillineresistente Staphylococcus aureus in Nederland, mei
2003.
- Earss protocol for testing of Staphylococcus aureus. protocol 2004
# 2. Onderzoeksschema*

# 3. Uitvoering*
3.1 TOELICHTING OP HET ONDERZOEKSCHEMA
1. Afname onderzoeksmateriaal
De wijze van het gericht screenen op MRSA is afhankelijk van de vraagstelling. Doorgaans
kunnen we te maken hebben met:
- screening op dragerschap (b.v na verblijf buitenlands ziekenhuis)
- screening op effect van eradicatie.
- screening contacten indexpatiënt.
In principe hebben we dus inventarisatiekweken of controlekweken.
Bij afname in de poliklinische setting (ambulante personen) zal de huisarts of specialist een
beroep doen op de ziekenhuishygiënist. Om praktisch redenen zal in sommige gevallen de
afname door behandelaars zelf worden uitgevoerd.
Bij afwezigheid van de ziekenhuishygiënist kan een beroep worden gedaan op de leiding van de
afdeling MM&ZH. Bij klinische patiënten wordt de afname door de verpleging of behandelend
medisch specialist uitgevoerd.
N.B. Soms wordt op indicatie van probleemstelling afgeweken van hierna volgende
afnameschema's.
2a. Screening op dragerschap:
Bij deze screening worden er twee inventarisatiesets achter elkaar afgenomen.
Set bestaat normaliter uit:
- neusuitstrijk
- keeluitstrijk
- perineumuitstrijk
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uitstrijk laesies of catheterinsteekplaatsen (indien aanwezig)
N.B. Bij een overname vanuit een buitenlandsziekenhuis wordt op indicatie van
artsmicrobioloog er op dag 3 soms nog een inventarisatieset afgenomen.
2b. Screening op effect van eradicatie
Bij controle van de eradicatie bestaat de screening uit het afnemen van één set op de dag
voorafgaand aan de eradicatiebehandeling en meerdere contrôlesets na de eradicatie.
Doorgaans betreft het hier 3 controlesets. Afname tijdstippen en inventarisatieplaats worden in
overleg met ziekenhuishygiënist, artsmicrobioloog en laboratorium vastgesteld.
Set bestaat normaliter uit:
- neusuitstrijk
- keeluitstrijk
- perineumuitstrijk
uitstrijk laesies of catheterinsteekplaatsen (indien aanwezig)
2c. Screening contacten indexpatiënt
Bij deze screening worden twee controlesets achter elkaar afgenomen.
Set bestaat normaliter uit:
- neusuitstrijk
- keeluitstrijk
Materiaal dat niet direct in bewerking wordt genomen, dient te worden opgeslagen bij 4 C of
kamertemperatuur.
3. Aanvraagprocedure
Het patiëntenmateriaal wordt met bijbehorend aanvraagformulier afgeleverd bij het
microbiologisch laboratorium. Na beoordeling op compleetheid wordt de kweek ingevoerd in
MICROS. Dit geschiedt als volgt:
- voer het patiëntennummer in.
- voer als aanvrager de daadwerkelijke aanvrager in.
- voer als categorie "poliklinisch" c.q. "klinisch" in.
- kopie naar "HYGZ" c.q. "HYGV"
- vraag als volgt aan:
patiëntenmateriaal
neusuitstrijk
keeluitstrijk
perinemeumuitstrijk
urine (bij uitzondering
afgenomen)
diversen

materiaal
neus
keel
peri
uri

herkomst
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
spom(=spontane mictie)

med.geg.
-

vraagstelling
MRSA
MRSA
MRSA
MRSA

betreffend materiaal

betreffende herkomst

-

MRSA

# 4. Interpretatie en uitslag*
1. Zie voor de beoordeling koloniemorfologie en de verdere verwerking daarvan
onderzoeksprotocol "Identificatie katalase-positieve aërobe grampositieve coccen" (OB017, bijlage III, in dit projectplan).
2. Indien er op de controleplaat <15 KVE. groeien, kan dit betekenen dat de kweek niet juist
is afgenomen. Meldt dit bij de eerste waarneming aan de ziekenhuishygiënist en/of
artsmicrobioloog. Kweek i.o.m. artsmicrobioloog al of niet afwerken. Opmerking bij
rapportage: "Kweek niet geheel betrouwbaar vanwege onjuiste afname. Zonodig
herhaling onderzoek"
# 5. Kwaliteitsborging*
# Einde document
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Bijlage II Onderzoeksprotocol Grampositieve coccen, SJG Weert, DKS OB017
# 1. Algemeen
# 1.1 Doel*
Het identificeren van katalase-positieve aërobe grampositieve coccen.
# 1.2 Principe*
De geslachten Staphylococcus en Micrococcus behoren tot de familie van Micrococcaceae. Het
geslacht Staphylococcus en Micrococcus zijn klinisch de meest geïsoleerde en belangrijkste
pathogeen binnen de familie Micrococcaceae. Staphylococcen zijn katalase-positieve
grampositieve coccen die solitair, in paren en onregelmatige clusters kunnen voorkomen. Het
verschil in koloniemorfologie binnen het geslacht Staphylococcus geeft in de regel al een eerste
onderscheid tussen de verschillende soorten. Verdere identificatiemogelijkheden liggen op het
gebied van de beschikbaarheid van het enzym coagulase, de aanwezigheid van proteïne A in de
celwand en de gevoeligheid t.o.v. novobiocine..
Momenteel zijn er 13 soorten CNS bekend die uit menselijk materiaal zijn geïsoleerd, die niet
gerapporteerd hoeven te worden..
Uitzonderingen vormen o.a. soorten die betrokken zijn bij endoprothese gerelateerde infecties
en waar het normaal steriele lichaamsvloeistoffen zoals o.a. liquor betreft.
Voor de Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)is een apart protocol beschikbaar
(OB-031).
In principe wordt er gedetermineerd op basis van microscopie, koloniemorfologie, biochemische
eigenschappen en hun gevoeligheid t.o.v. penicillines.
# 1.3 Definities en afkortingen*
- MM&ZH
- CNS
- MRSA
-v
- vlg

:Medische-Microbiologie en Ziekenhuishygiëne.
:Coagulase-Negatieve-Staphylococcen.
:Meticilline-Resistente-Staphylococcus-Aureus.
:variabel.
:volgens.

# 1.4 Doelgroep*
Dit protocol is bestemd voor de analytische medewerkers van de afdeling MM&ZH.
De verantwoordelijkheid van dit protocol valt onder de leiding van de afdeling MM&ZH.
Bij inhoudelijke vragen dient men overleg te plegen met de leiding of arts-microbioloog.
# 1.5 Veiligheid*
Voor deze bepaling gelden de veiligheidsprotocollen zoals vermeld in het protocol VO-018.
# 1.6 Benodigde reagentia, media, hulpstoffen en app*
N.v.t.
# 1.7 Documentatie*
Gevoeligheidsbepaling d.m.v. agardifussie
Katalase
Kleuring volgens Gram
Mastalex-MRSA screeningstest voor PBP’2
MRSA protocol
Pastorex Staph-plus
Vitek 2
Vrije coagulase

VB-100
VB-212
VB-055
VB-205
OB-031
VB-219
VA-013
VB-229

# 2. Onderzoeksschema*
2.1 Routinekweken
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# 3. Uitvoering*
3.1 Identificatie van het onderzoek
N.v.t.
3.2 Beoordelen materiaal
Bij de identificatie wordt uitgaan van verdachte kolonies op 5% schapenbloedagar. In geval van
MRSA-onderzoek betreft het ook verdachte kolonies op de 5% schapenbloedagar en verdachte
kolonies op de MRSA-select
Routine bevindingen van S. aureus met een MIC oxacilline > 2 mg/ml worden als intermediair of
resistent worden geïnterpreteerd. Zie hiervoor protocol MRSA: OB-031
3.3 Vaststellen onderzoek
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de routine-identificatie van de geslachten
Staphylococcus en Micrococcus en de identificatie van MRSA-stammen.
Zie stroomschema 2.1
3.4 Besluitvorming naar aanleiding van de resultaten.
3.4.1 Toelichting op het stroomschema 2.1.
beoordeel m.b.v. tabel 1 (bijlage-1) of er verdachte kolonies zijn gegroeid.
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1. Voer de kleuring volgens Gram uit.
2. Voer de katalase-test uit volgens protocol.
a. Indien de katalase negatief is, dan is er geen sprake van Staphylococcus of
Micrococcus.
b. Indien de katalase positief is, dan is er sprake van Staphylococcus of Micrococcus.
3. Voer de Pastorex Staph-plus volgens protocol uit. Bij twijfel kan eventueel de vrije
coagulase worden ingezet. Zonodig kan een Vitek ID GP worden ingezet.
a. Indien er sprake is van klinische relevantie, zet dan een identificatie en
gevoeligheidskaartje in de Vitek. Bij twijfel overleggen met de arts-microbioloog.
b. Is er geen sprake van klinische betekenis hoeft de bacteriestam niet verder
uitgewerkt te worden.
4. Indien de Pastorex of vrije coagulase positief is, dan is er sprake van Staphylococcus
aureus. Zet vervolgens een gevoeligheidskaartje in op de Vitek
a. Zet een ID en gevoeligheidskaartje voor gram positieve coccen in de Vitek.
b. Geeft de Vitek bij cefoxitin screen positief en/of is de oxacilline > 2 , is de stam
verdacht voor MRSA zie protocol OB-31
i. Indien er sprake is van klinische relevantie, geef de geïdentificeerde
naam door
ii. Indien er geen sprake is van klinische relevantie, geef dan door "geen
pathogene aërobe bacteriën".
c. Is de bacteriestam goed gevoelig voor oxacilline en is de cefoxitin screening
negatief, geef dan de uitslag "Staphylococcus aureus" door
d. Is de stam verdacht voor MRSA werk de stam uit volgens het MRSA protocol OB31
# 4. Interpretatie en uitslag*
Zie stroomschema 2.1
Zie tevens de protocollen van de betreffende bepalingen.
Positief kweekresultaat
Voer de gekweekte bacterie met bijbehorend gevoeligheidspatroon m.b.v. de TWO-functie in
MICROS in.
o Wordt de bacteriestam voor verdere typering opgestuurd vermeld dan op de voorlopige
uitslag de datum en het laboratorium waar deze stam naar toe wordt opgestuurd.
o Maak bij een opgestuurde stam een copie van het verzendformulier. Klapper
vervolgens de copie en het werkformulier in de opstuurklapper in.
Negatief kweekresultaat
Voer als micro-organisme "Geen pathogene aërobe bacteriën gekweekt" m.b.v. de code 3 in
TWO-functie in MICROS in
Voer bij groei "KN " van kweek negatief in
# 5. Kwaliteitsborging*
De diverse controles worden de uitgevoerde bij de afzonderlijke bepalingen.
-BIJLAGE-1Tabel 1. Microscopie
Geslacht
Kenmerken gramkleuring
Staphylococcen
Grampositieve ronde coccen die alleen of in paren maar meestal in tros
(druiventrosvorm) gerangschikt zijn (Op een enkele uitzondering na
hebben de meeste soorten geen kapsel).
Micrococcen
Grampositieve ronde coccen die alleen, in paren, tetra-eders of in
onregelmatige trossen of kubusvormige pakjes liggen.
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Tabel 2. Morfologie op basis van kolonies op schapenbloedagar
Staphylococcus
(Middel)grote meestal créme-gele gepigmenteerde, gladde, doorschijnende
aureus
kolonies. De meeste kolonies zijn béta-hemolytisch.
Staphylococcus
Kleine tot middelgrote kolonies. Meestal grijs-wit doorschijnend en nietepidermidis
hemolytisch. Slijmproducerende soorten zijn kleverig en hechten sterk aan
de agar.
Staphylococcus
Middelgrote kolonies, ondoorschijnend. De kolonies zijn beta-hemolytisch.
haemolyticus
Staphylococcus
Grote glanzende gladde kolonies. Ze zijn ondoorschijnend en bol.
saprophyticus
Normaliter wit pigment dat kan variëren tot geel en oranje. De kolonies
zijn niet-hemolytisch.
CNS
Idem S. epidermidis.
Micrococcen
Kleine tot middelgrote ondoorschijnende, bolle kolonies. De kolonies zijn
niet-hemolytisch en kunnen allerlei pigmenten vormen zoals wit, geel,
oranje, geelbruin en roze.
# Einde document
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Bijlage III: Overzicht flowschema van alle vijf de onderzoeksdelen
Bacterie uit de vriezer:
2x reinenten op BLD

0,5McF bacteriesuspensie in 1,0ml FZ

Verdunningsreeks maken;
100μl

Volume
1,5 ∙

1,0 ml
108

100μl

0,9 ml
107

Spreidplaat; met 10µl op BLD en/of MRSS
Na 24u incubatie bij 35°C beoordelen op aantal KVE

Aankweekbouillons; 100µl in PRMB en CMB
Incuberen bij 37°C en beoordelen na 18u en 24u
(beoordeling zie flowschema in bijlage IV)

100μl

0,9 ml
106

100μl

0,9 ml
105

100μl

0,9 ml
104

100μl

0,9 ml
103

100μl

0,9 ml
102

100μl verwijderen

0,9 ml
101

Voor het spiken, neem de verdunningen 1,5∙106
t/m 1,5∙104 KVE/ml

Swabs enten(4x CSwab en 1x ESwab): 2 sec. met de
CSwab en/of ESwab in de suspensie dompelen.
!!Eerst de reinentingen en dan de bouillons enten!!

Reinentingen met de swabs bij T0-4u en T24u;
o CSwab uitstrijken op de MRSS en dan op de BLD
o ESwab 10µl op BLD en MRSS.
CSwab en ESwab reinenten m.b.v. steriele öse.
BLD en MRSS incuberen bij 35°C beoordelen na 24u en 48u.

FZ
KVE/ml

Ongespiked, neem de verdunningen 1,5∙105 t/m
1,5∙103 KVE/ml

Reinentingen; met 10µl öse entoog op BLD en
MRSS. Incuberen bij 35°C beoordelen na 24u en
48u.

Aankweekbouillons met de swabs enten bij T0-4u en T24u;
o 1 CSwab: Wattenstok uitkloppen en in de PRMB laten zitten.
o 1 CSwab: Wattenstok uitkloppen en in de CMB laten zitten.
o ESwab: 15 seconden vortexen en 100µl in zowel de PRMB en
de CMB pipetteren
Incuberen bij 37°C en beoordelen na 18u en 24u
(beoordeling zie flowschema in bijlage IV)
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Bijlage IV: Flowschema voor het beoordelen van de PRMB en CMB
Beoordelen aankweekbouillons beënt met;
- 100µl van het ESwab medium in de bouillon
- CSwab in de bouillon

CMB
Incuberen bij 37°C

Na 18u kleuromslag;
Rood  Geel

PRMB
Incuberen bij 37°C

Na 18u geen kleuromslag; Rood
Opnieuw Incuberen bij 37°C

Na 24u kleuromslag;
Rood  Geel

MRSA Positief

Na 18u kleuromslag;
Rood  Geel

Na 24u geen
kleuromslag; Rood

Aankweekbouillon enten
op BLD en MRSS
Incuberen bij 35°C

Na 18u geen kleuromslag; Rood
Opnieuw Incuberen bij 37°C

Aankweekbouillon enten op BLD en MRSS
Incuberen bij 35°C

MRSA Negatief

Na 24u BLD en MRSS
beoordelen

S.aureus (MRSA ) verdacht;
Identificeren en
Gevoeligheidsbepaling uitvoeren.

MecA gen positief =
MRSA positief

MecA gen negatief =
MRSA negatief

S.aureus (MRSA ) niet
verdacht

MRSA negatief
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Bijlage V: Flowschema voor het in vivo onderzoek
Neus- en/of keeluitstrijk:
Dag 1:
1x CSwab Linkerneusgat
1x CSwab links van de huig
1. Swabs enten na
0-4u opslagtijd
bij kamertemperatuur

Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:

1x ESwab Rechterneusgat
1x ESwab Rechts van de huig
geen afname
geen afname
1x CSwab Rechterneusgat
1x CSwab rechts van de huig

1. Swabs enten na
24u opslagtijd
bij kamertemperatuur

2. Aanstrijkgebied enten op BLD & MRSS
o
CSwab; Swab uitstrijken
o
ESwab; 10μl Amies transportmedium

2. Aanstrijkgebied enten op BLD & MRSS
o
CSwab; Swab uitstrijken
o
ESwab; 10μl Amies transportmedium

3. Aankweekbouillons enten
o
CSwab; uitkloppen en uitgloeien in:
o
1 CSwab in de PRMB
o
1 CSwab in de CMB
o
ESwab; 100μl Amies transportmedium in:
o
PRMB
o
CMB

3. Aankweekbouillons enten
o
CSwab; uitkloppen en uitgloeien in:
o
1 CSwab in de PRMB
o
1 CSwab in de CMB
o
ESwab; 100μl Amies transportmedium in:
o
PRMB
o
CMB

2a. Incubatie BLD & MRSS bij 35°C
Beoordelen na 24u en 48u

4. Verdachte MRSA kolonies op de BLD en/of MRSS
Identificeren en gevoeligheidsbepaling uitvoeren

4b. MecA gen positief
=
MRSA positief

4a. MecA gen negatief
=
MRSA negatief

3a. Incubatie PRMB en CMB bij 37°C
Beoordelen na 18u en 24u
(beoordeling zie flowschema in bijlage
IV)

3b. Aankweekbouillons na 24u overenten op de BLD en
MRSS (indien na 18u kleuromslag, na 18u)
Incuberen bij 35°C en beoordelen na 24u en 48u

