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1 Doel en toepassingsgebied 

Detectie van Escherichia coli in kalfs, runds en varkensvlees door middel van een aanrijking in BPW 
met selectieve agentia waarna een uitplating volgt op een selectief medium waarbij men de isolatie bekomt 
van de cephalosporine-resistente kolonies. 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 een aanrijking in BPW gesupplementeerd met CTX (cefotaxime 1 mg/l) waarna 
een uitplating volgt op TBX met 1 mg/l cefotaxime. 
De detectie limit LOD werd bepaald op  1 cfu/25 g (rundsgehakt). 
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  
 

6 Ontvangst, verdelen, bewaren en vernietigen van stalen 

SOP I/03/12/N : Beheer van stalen 
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7 Experimenteel gedeelte 

7.1 Verbruiksgoederen 

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

 
- Rapid ID32E (bioMérieux (réf 32700) 
- ID32E (BioMérieux (réf 32400) 
 
- Gélose nutritive Sanofi Pasteur (réf 64485) ou équivalent 
- Préparation à la cuisine DOC 10/N/5 
 
 

7.2 Apparatuur en laboratoriumuitrusting 

- Incubator bij 44°C +/- 1°C  
- Incubator bij 37°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 (min porie 0.45µm) 

7.5 Bereiding van voedingsbodems 

- Buffered peptone water : bereiding  cfr instructies van de leverancier 
- 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. 
- Nutrient agar   

 

7.6 Werkwijze 

7.6.1 Bereiding van stalen 

Breng op steriele wijze 25 g +/- 0,5 g staal in een stomacherzak. Breng de inhoud van een flacon 
verdunningsoplossing (BPW, 225 ml +/- 5%) over in de stomacherzak. 
. 
Voeg 250 µl van de stockoplossing CTX toe  
Stomacher 1 à 2 minuten. 
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7.6.2 Werkwijze 

 

A. Aanrijking  
- De stomacher zakken worden gedurende 24 h +/- 2 h geïncubeerd bij 37°C +/- 1°C. 

B. Isolatie van cefalosporine resistente E. coli kolonies  
 
Na de aanrijking wordt er een ose (10 µl) op TBX milieu gebracht gesupplementeerd met 1 mg/l 
CTX. 
De platen worden gedurende 24 h +/- 2 h geïncubeerd bij44°C+/- 1°C   cfr ISO 16649-2  
 
Na incubatie wordt er gekeken of er typische E. coli ’s aanwezig zijn (blauw-groene)  
Bij aanwezigheid van blauwgroene kolonies wordt ESBL als aanwezig beschouwd 
 

C. Bevestiging van E. coli 
 

Voor de bevestiging van E. coli worden er twee kolonies afgepikt en op nutrient agar uitgezuiverd 
Incuatie bij 37°C +/- 1°C  gedurende 24 h +/- 2 h  
 
Vanaf de eerste kolonie wordt een API 32 E of rapid 32E of een gelijkaardige biochemische galerij 
ingezet. 
 
Na bevestiging van E. coli wordt de stam verder bevestigd voor ESBL en het type β- lactamase door 
gebruik te maken van de dubbel disk methode. 
Wanneer de eerste geteste kolonie negatief gaf voor E. coli wordt de tweede geïsoleerde kolonie 
gebruikt voor verdere bevestiging 

D. Uitdrukking van het resultaat 
Aanwezigheid van E. coli ESBL in 25 g onderzocht levensmiddel 
Of afwezigheid van E. coli ESBL in 25 g onderzocht levensmiddel 
  

7.6.3 Kalibratie 

Niet van toepassing 

7.6.4 Meetprogramma 

 
Er wordt bij iedere analyse een blanco en positieve controle (Positieve controle resistente 
cefalosporine: E. coli NCTC 13351) ingesloten.  

 

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 
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Positieve controle resistente cefalosporine: E. coli NCTC 13351, aanwezigheid van typische kolonies op 
TBX+ CTX medium 

9 Berekeningen 

Niet van toepassing 
 
 

10 Methodevalidatie 

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

 
 

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/N : 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 


