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sprakevaneengrotere spreiding.Eenmogelijkeoorzaak hiervan kandegebruikte voedingsbodem zijn. InNEN6265staat uitvoerig
beschreven opwelkewijze de 'Buffered
CharcoalYeasrExtractagar (BCYE)'moet
worden bereid. Onder hoofdstuk 8.1.6(Bereiding totaal medium) staat beschreven hoeuiteindelijk alleafzonderlijk componenten aan
elkaar worden toegevoegd toteen compleet
medium. Letterlijk staat inNEN6265:"Los de
ACESop111450 mlgedestilleerdwateronderverwarmingtottenhoogste50°C.Menghetgistextract,de
poederkool,deagaren dekaliumhydroxtde-oplossing met400mlgedestilleerdwater.Voegbeide
oplossingensamen enautoclaveergedurende 15min
bij 120°C. Koe! aftot50°CVoegoplossingenAt/m
Daseptisch toe.Vulnuaan metstenelgedestillecrd
watertot1000ml.Stelde pHop 6.90±0.05.Giet
20mlmedium inPetrischalen".

SnelleherzieningvanNEN
6165Legionella-onderzoek
aanbevolen
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Indepraktijk betekent dit,wanneerde
werkwijze beschreven indeNENexact wordt
gevolgd,dathetmedium tot50°Cwordt afgekoeld,deoplossingen worden toegevoegd,en
voordat hetmedium wordt uitgegoten in
Petrischalen opeenzuurgraad wordt gebracht
van 6.90±0.05. Nahetuitvullen in Petrischalen wordt dezuurgraad vandeBCYEna24uur
gemeten bij kamertemperatuur waarbij de
zuurgraad varieert van7.0tot7.4. Binnende
microbiologie ishetstellen vaneenzuurgraad
bij 50°Cvanvoedingsbodems zeer ongewoon.
Doorgaans wordt aangegeven dateenvoedingsbodem nasterilisatie aaneenbepaalde
zuurgraad moet voldoen diewordt gemeten
bij kampertemperatuur. In samenwerking
met Provinciaal Waterleidingbedrijf NoordHolland (PWN)voerdehetlaboratorium van
WMOonderzoek uitnaar deeffecten vande
zuurgraad vandeBCYE. Metname isgekeken
naar heteffect vandezuurgraad vanBCYE op
degroei vanvier verschillende Legionclla-soorten dieuitpraktijkmonsters zijn geïsoleerd.
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Bij het onderzoek vanwater opdeaanwezigheid van Lcgionella-bacterié'n wordt 111 de Tijdelijke
regeling Lcgionella-prevcntie verwezen naarNEN 6265. Deajgelopenjaren isveeldiscussieontstaan omtrent denauwkeurigheid van dezemethode.WMOLaboratorium- enProcesTechnologie
(L&PT)BVvoerdesamen metPWN onderzoek uit naar dewerkwijzen binnen NEN5265dievan
invloed zijn opdenauwkeurigheid vandemethode. Daaruit blijkt datdezuurgraad van detoegepaste voedingsbodem 'Buffered Charcoal Yeast Extract agar (BCYEj' van invloed isopdegroeivan
Legionella-bactcricn. InNEN6165staat uitvoerig beschreven opwelkewijze BCYE moet worden
bereid.Bijhetstellen vandezuurgraad vandeBCYEwordt 111 NEN (3265 ecu ongebruikelijke
methode toegepast, waardooi'dezuurgraad van deBCYEstijgt totwaarden waarbij Legionellabactcricn wordengeremd 111 hungroei. Eensnelle aanpassing vanNEN6265 wordtdanookaanbevolen.Dezeaanbeveling isinmiddels binnen hetNederlands Normalisatie Instituut (NEN) besprokeneneenwijzigingsblad is111 voorbereiding.
technische uitvoeringvandeanalyse wordt
verwezen naarNEN6265'Onderzoek naarde
aanwezigheid enhetaantal kolonievormende
eenheden (KVE) vanLegionella-bacteriën'3i.
Rond deze norm isdeafgelopenjaren veeldiscussiegeweest; metname de nauwkeurigheid
van demethode iseenveelbesproken kwestieus).Bijdedoor Kiwageorganiseerde ringonderzoeken iszeker tenopzichte vanandere
bepalingsmethoden bijdeLegionella-analyse

Na deLegionella-epidemietijdens deWestfriese Flora in Bovenkarspel in 1999ontstond
een hausse inLegionella-analyses.Inhet kader
vandedoordeoverheid ingestelde Tijdelijke
regeling Lcgionella-prevcntie'i'2)wordt in
Nederland naar schatting bij600.000publieke
waterinstallaties eencontrole uitgevoerd opde
aanwezigheid vanLegionella.Diecontrole
bestaat uithetanalyseren vanhetwater uitde
koud- enofwarm- waterinstallatie. Voorde
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Bijhetonderzoek wordt een hoeveelheid
BCYEbereid, waar nasterilisatie met behulp

ResultatencjroeiLegionella-soortenopBCYE met verschillendezuurgraad.
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pH 6.51 pH 6.66
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OverzichtgroeivanLecjicmella-soortenopBCYEmer verschillendepH-waardennavierdatjeiiincubatiebij37°C.

vansteriele 10N HClof10N NaOH voedingsbodems worden verkregen met een zuurgraad
dievarieert tussen 6.30en7.30.Na stolling
wordt één dag na bereidingdezuurgraad van
deverschillende platen gemeten. Vanuit praktijkmonsters worden Legionella-soorren verzameld die na isolatiegelijktijdig opeenBCYEplaat worden geënt gevolgd door een incubatie
van vijfdagen. Vanafdeplaten wordt bacteriologisch materiaalgeënt, in een buis steriel onthard water.Deverkregen suspensie wordt
intensiefgemixt, waardoor een goede homogene suspensie ontstaat. Vanuit deze suspensie
wordt met behulp van een 10uiöseeen plaat
beent waarbij in toraal twaalfstrepen zigzaggend overeen voedingsbodem worden getrokken.Opdezewijze worden de verzamelde
soorten opdediverseplaten geënt. Vervolgens
wordt elke tweedagen gekeken hoede groei
van dediverse soorten opdediverse platen
zich ontwikkelt.

gegroei teruggevonden. Stam 1 (Legionella
pneumophila serogroep 1)groeit langzamer op
BCYEmet zoweleen lage alseen hoge zuurgraad.Na vier dagen heeft bij een zuurgraad
tussen 6.66en 6.92groei plaatsgevonden op alle
entstrepen. Na zesdagen wordt opalle entstrepen groeigevonden met uitzondering van pH
6.51en pH 7.21.Bijdezezuurgraad blijft de
groei beperkt tot negen respectievelijk zeven
entstrepen. Bijstam 3 (Legionellanon-pneumophila(WMOj)vindt volledigegroei opalle entstrepen plaats op BCYEmet een zuurgraad van
6.92. Bijdeoverige BCYE-platen blijft degroei
van stam 3 iets achter Legionellanon-piieumophila(WMO)met maximaal drie entstrepen
minder groei.Bij stam 4(Legionella uon-pneumophila(PWN))blijft degroei achter bij een
zuurgraad vanaf7.05.Na zesdagen incubatie
heeft opdeBCYEmet pH-waarden van7.13en
7.21vrijwel geen groei plaatsgevonden.

Daarbij wordt aangegeven tot en met welkeentstreep dedesbetreffende Lcgionella-bacterie isgegroeid.

Conclusie en aanbeveling

Resultaten
In de tabel wordt het resultaat weergegeven van degroei, uitgedrukt in entstrepen,van deverschillende Legionclla-soortcnop
deBCYEmet een oplopende zuurgraad beoordeeld na twee,vier en zesdagen.
Bijstam 2 (Legionellapneumophila behorende tot serogroep 2-14)is na vierdagen groei
waarneembaar opalleentstrepen over het
gehelepH-gcbicd met uitzondering van pH
6.51(ziefoto).Na zesdagen incubatie wordt op
alleentstrepen over hetgehelegebied volledil6

FUO

Degroei van Legionella-bacteriën wordt
sterk beïnvloed door dezuurgraad vandevoedingsbodem BCYE. Uir het onderzoek blijkt
dat deoptimalegroei opBCYEplaats vindt bij
een pH tussen 6.83en 6.92.BijBCYEmet een
pH boven7.05kandegroeivan Legionclla-bacteriën worden geremd.

zoek isnaar voren gekomen dat dergelijke
hogepH-waarden sterk van invloed zijn op de
groei vanLegionella-bacteriën.
Aanbevolen wordt dan ookom binnen
afzienbare rijd NEN 6265aan te passen waarbij
duidelijk wordt beschreven dat de zuurgraad
van de BCYEmoet worden gemeten na stolling
van devoedingsbodem.Verder wordt aanbevolenom bij het onderzoek naar Legionella-bacteriën volgens NEN 6265BCYEregebruiken met
een zuurgraad, gemeten bij kamertemperatuur en één dagna bereiding, van 6.90± 0.1.
Dit isovereenkomstig met literatuurgegevens
betreffende een optimale zuurgraad voor groei
van Legioiiella-bacteriën6i-7i.
Inmiddels ishet onderzoek binnen het
Nederlands Normalisatie Insrituut besproken
en iseen wijzigingsblad in voorbereiding.*
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