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Pasteurellaceae op tracheaepitheel

Pasteurellaceae zijn wellicht de meest voorkomende ongewenste bacteriën
bij knaagdieren en konijnen (1). Felasa beveelt aan deze diersoorten te monitoren op alle Pasteurellaceae taxa (2). De meeste soorten uit knaagdieren
horen tot het zogenoemde Rodent Cluster uit de bacteriefamilie (3). Veel
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Pasteurellaceae hebben allerlei pathogeniteitsfactoren en kunnen daardoor
invloed hebben op het immuunsysteem en respiratoir onderzoek storen (1,
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4). Wanneer bij de controle van proefdieren bacteriekolonies groeien die
aan Pasteurellaceae doen denken kunnen na het reinkweken van de bacteriën enkele snelle testen uitgevoerd worden om te discrimineren tussen
twee mogelijkheden:
1 het is mogelijk dat het om zo’n bacterie gaat (dan volgt verder onderzoek
om het zeker te weten)
2 dit kan worden uitgesloten (dan blijft verder onderzoek achterwege).
Deze benadering spaart werk.
Een van de cruciale testen bij Pasteurellaceae is het bepalen van de zogenoemde oxidaseactiviteit (3). De test detecteert aanwezigheid van een cyotchroomoxidase-systeem. Als de
oxidasetest fout negatief is wordt mogelijk ten onrechte verder onderzoek gestopt en een
Pasteurellaceae besmetting gemist.
Enige tijd geleden zijn 40 Pasteurellaceae onderzocht met een commerciële biochemische
testkit (api 20 ne) met als conclusie dat de testkit wel redelijk bruikbaar is om vast te stellen dat de bacterie tot de familie hoort, maar dat laboratoria het niet zo eens zijn bij het be-
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EM-opname Pasteurellaceae.

noemen van de bacteriesoort (5). Van
alle 40 bacteriën zijn toen ook de resultaten van de oxidasetest nagegaan,
maar die zijn toen niet gerapporteerd.
Die volgen daarom hierna.

Materiaal en methoden
Bacteriestammen: de 40 Pasteurellaceae waren alle goed gekarakteriseerde type- en andere
referentiestammen (Tabel 1) en enkele stammen die door ons waren geïsoleerd. De collectienummers van de stammen zijn gepubliceerd (5). De stammen zijn een goede doorsnee van de ‘gewone’ Pasteurellaceae uit knaagdieren en konijnen. Groeifactor afhankelijke
soorten (Haemophilus spp) zijn niet
onderzocht.
De Haemophilus influenTabel 1. Pasteurellaceae-taxa uit knaagdieren en konijnen.
zae murium heeft geen groeifactoren
bacteriesoort
gastheer
aantal
nodig. De stammen zijn voor onderzoek aan de deelnemende laboratoria
A. muris
muis
3
aangeboden
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2
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2
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2
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muis
2
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”
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2
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2
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”
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1
bij microbiologische kwaliteitscon” Taxon 25
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Tabel 2. Aantal oxidase positieve resultaten bij
testen van 40 Pasteurellaceae uit knaagdieren en
konijnen in vier laboratoria.

oxidase positief

A

B

C

D

31

39

28

38/38*

Statistiek
De χ2-test werd gebruikt om na te
gaan of er mogelijk verschillen waren in aantal positieve resultaten
tussen de lab’s.

Resultaten
Het percentage oxidase positieve Pasteurellaceae-stammen (Tabel 2) varieerde van 75-100%
en het aantal verschilde significant tussen de vier lab’s (χ2 = 24.3; p < 0.001; df = 3). De laboratoria A en C scoorden minder vaak positief dan de laboratoria B en C. De fout negatieve
resultaten kwamen verspreid over de isolaten voor.
Discussie
Zwakke oxidase activiteit is typisch voor verschillende Pasteurellaceae en commerciële oxidasetestsystemen geven nogal eens variabele resultaten met deze groep bacteriën (6, 7, 8).
Dit is waarschijnlijk de reden van het verschil in het aantal oxidase positieve stammen dat
door de vier laboratoria werd gevonden (Tabel 2). Het feit dat laboratorium C significant
minder oxidase positieve stammen vond dan laboratorium B dat de zelfde methode gebruikte, suggereert dat ervaring nodig is bij de uitvoering en (subjectieve) aflezing van de
test. Laboratorium D scoorde heel goed en dat steunt het pleit voor het toepassen van tmpd
bij de oxidasetest voor Pasteurellaceae (9). Een fout negatief resultataat van de oxidasetest
zou kunnen leiden tot het stoppen van het onderzoek dus het missen van een Pasteurellaceae-besmetting bij controle van proefdieren. Omdat alleen Pasteurellaceae zijn onderzocht
kunnen fout-positieve resultaten niet voorkomen.
Vanwege variable resultaten van de oxidasetest bij Pasteurellaceae wordt soms de test achterwege gelaten en worden verdachte bacteriën alleen met een biochemische testkit zoals
de api 20 ne onderzocht. Daarmee bestaat het risico dat bacteriën die geen Pasteurellaceae
zijn , daar toch voor worden aangezien. Dat risico kan overigens worden uitgesloten door
verdachte bacteriën te onderzoeken met een pcr waarbij gebruik wordt gemaakt van een
primer set die specifiek is voor de bacteriefamilie (10).
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* twee stammen bleken na transport niet meer
in leven
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