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1 Doel en toepassingsgebied 

Telling van ESBL Escherichia coli in kippenkarkassen door middel van telling van kolonies in vast 
medium na incubatie in aerobiose bij 44°C Deze methode werd gebaseerd op ISO 16649-2 (SOP11/VM/F), 
gevolgd door isolatie van de cephalosporine-resistente kolonies. Deze methode kan dus in parallel verlopen 
met de telling E. coli in kippenkarkassen. Deze SOP werd opgemaakt op vraag van het FAVV. 

 

2 Definities en afkortingen 

 
 ESBL: Extended Spectrum Bèta Lactamase 

Β-lactamasen zijn enzymen die β-lactam antibiotica inactiveren door de klieving van de ringstructuur 
in het antibioticum. De β-lactamasen bevatten verschillende groepen enzymen die elk hun eigen 
range van moleculen kunnen inactiveren. De ESBL’s geven resistentie tegen de meeste β-lactam 
antibiotica, maar zijn niet actief tegen cephamycines en carbapenems. De meeste ESBL’s worden 
geïnhibeerd door clavulaanzuur.  
AmpC β-lactamases geven resistentie tegen alle β-lactam antibiotica behalve carbapenems. Ze 
worden niet geïnhibeerd door clavulaanzuur maar wel door boorzuur.  
Carbapenemasen geven resistentie tegen quasi alle beschikbare β-lactam antibiotica.  
De grote diversiteit aan β-lactamasen, elk met specifieke activiteit, en gecombineerde aanwezigheid 
bemoeilijken de interpretatie van de resultaten. 

 

3 Principe van de methode 

De methode is gebaseerd op ISO16649-2 (detectielimiet 10 cfu/g) en gegevens van CLSI, 2009 
(Performance Standards for antimicrobial susceptibility testing. 19th Informational supplement M100-S19. 
Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA). E. coli stammen die resistentie vertonen tegenover 
een 3de generatie cephalosporine kunnen verder bevestigd worden via de dubbele disk methode.  

4 Veiligheid 

Zie SOP I/07/004/N : Bioveiligheidshandboek.  
 

5 Staalname 

De stalen worden genomen door officiële instanties of de stammen worden doorgestuurd als pure 
culturen op nutrient agar. 
 

6 Ontvangst, verdelen, bewaren en vernietigen van stalen 

SOP I/03/12/N : Beheer van stalen 
 
 

7 Experimenteel gedeelte 

7.1 Verbruiksgoederen 

 
- TBX (BioRad ref 3555309) 
- Cefotaxime CTX Ref: C7039, Sigma  
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- Diluent: BPW  
 
 

7.2 Apparatuur en laboratoriumuitrusting 

- Incubator bij 44°C +/- 1°C  
 

7.3 Omgevingsomstandigheden 

Zie SOP I/07/004/N : Bioveiligheidshandboek 
 

7.4 Bereiding van oplossingen 

Los 10 mg cefotaxime op in 10 ml HPLC water voor het bekomen van een stockoplossing CTX van 10 
mg/10ml. Filtersteriliseer (0.45µm) 

7.5 Bereiding van voedingsbodems 

- TBX wordt klaar-voor-gebruik aangekocht. 
- TBX+ CTX (1mg/l) : breng 100 µl van de stockoplossing CTX (10mg/10ml) in 100 ml TBX die 

werd afgekoeld tot 47°C+/-2°C. Giet petriplaten met ongeveer 15 ml milieu TBX+ CTX. 
 

7.6 Werkwijze 

7.6.1 Bereiding van stalen 

Breng op steriele wijze 10 g +/- 0,5 g staal in een stomacherzak. Breng de inhoud van een flacon 
verdunningsoplossing (BPW, 90ml +/- 5%) over in de stomacherzak. 
Stomacher 1 à 2 minuten. 
Dit is de moederoplossing. 
 

7.6.2 Telling van cefalosporine resistente E. coli ESBL kolonies. 

1 ml van iedere verdunning gemaakt vanaf de moederoplossing wordt uitgeplaat op TBX + 1 mg/l 
Cefotaxime (CTX).  
 

- Incubatie 
Incubeer de petriplaten ondersteboven: 24 h +/- 2 h bij 44 °C +/- 1 °C 
 

- Alfezing 
In geval van aanwezigheid van typische kolonies voor E. coli (blauwgroen) wordt het staal als positief 
beschouwd voor de aanwezigheid van ESBL E. coli. Voor een bevestigingsstap door middel van 
fenotypische karakterisatie van het type β-lactamase (BLSE-AmpC), kunnen 2 kolonies van deze platen 
gebruikt worden. 
 

7.6.3 Bevestiging van E. coli ESBL resistent aan cefalosporinen 
Twee typische E. coli kolonies (blauw-groen) worden gebruikt voor een fenotypische validatie van het 
type β-lactamase (BLSE-AmpC) volgens de dubbele diskmethode zoals beschreven door CLSI (niet 
geofficialiseerde SOP). 
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7.6.4 Kalibratie 

Niet van toepassing 
 

7.6.5 Meetprogramma 

Bij iedere analyse wordt een blanco en positieve controles ingesloten (zie 8.) 
 

7.7 Decontaminatie en reiniging van de laboratoriumuitrusting 

Zie SOP 11/06/F ‘Entretien, nettoyage et désinfection du matériel’ 
 

8 Resultaatvalidatie (i.f.v. het meetprogramma) 

Blanco: er mag geen enkele kolonie geteld worden 
Positieve controle resistente cefalosporine: E. coli NCTC 13351 (bevat bla TEM-3, Sirot et al. J 
Antimicrob Chemother 1987, 20, p323), aanwezigheid van typische kolonies op TBX+ CTX medium 
 

9 Berekeningen  

De intermediaire resultaten van de verschillende verdunningen worden op het werkblad genoteerd. 
Voor het berekenen van het aantal E. coli ESBL: 
Algemene situatie : 
 
Gebruik de formule 
 

S ( c ) /1,1d=N 
 
 
 
N = aantal kolonies per ml of g. 
S(c) = som van het aantal getelde kolonies op alle weerhouden platen. 
1,1 = 1 weerhouden plaat voor 2 opeenvolgende verdunningen. 
1.0 = 1 plaat weerhouden voor 1 verdunning 
d = verdunningsniveau van de 1e weerhouden verdunning. 
Uitdrukking van de resultaten onder de vorm: a,b . 10x  
 
Schatting van kleine aantallen 
Als de weerhouden plaat minder dan 15 karakteristieke kolonies bevat, druk het resultaat als volgt uit :  
 

Ngeschat = A/ d 
 
waar A = aantal getelde kolonies en d : verdunning van de moederoplossing. 
 

10 Methodevalidatie 

De gebruikte methode is een gevalideerde methode. 
De validatietesten werden uitgevoerd binnen het labo Voedselpathogenen van het WIV. Zie 
validatiedossier 
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11 Beproevingsverslagen 

De rapporten met resultaten worden opgemaakt gebruikmakende van Starlims. Zie SOP niv 1 ‘Gebruik 
STARLIMS’. 
 
 

12 Kwaliteitscontrole 

• Eerstelijns controle:  
 

De eerstelijnscontrole voor ESBL detectie van E. coli stammen: zie paragraaf 8. 
 
 
• Derdelijns controle 

 
De frequentie van de controles wordt bepaald door de organisatoren van de ringtesten, 
namelijk de EURL-Antibiotic Resistance. Normaal wordt jaarlijks een EQAS ringtest 
uitgeschreven voor MIC bepaling van E. coli stammen waarbij ook ESBL detectie wordt 
geïmplementeerd. Het uitblijven van een derdelijns controle zal worden gecompenseerd met 
tweedelijns testen. 

 
 

13 Normen en Referenties 

ISO 20776-1:2007. Sensibilité in vitro des agents infectieux et évaluation des performances des 
dispositifs pour antibiogrammes. 
 
ISO 16649-2 : Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration 
of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli -- Part 2: Colony-count technique at 44 degrees C using 
5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide 
 
SOP I/03/12/ : Beheer van stalen 
SOP I/07/004/F : Règles générales et recommandations pour les examens microbiologiques 
SOP 11/06/F : Entretien, nettoyage et désinfection du matériel 
 
 
 
 
 


