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1. INLEIDING
Uit statistieken over de transplantatie van allogreffen van menselijke oorsprong blijkt dat zij
steeds belangrijker worden voor de gezondheidszorg. Elk jaar ondergaan in Europa
honderdduizenden patiënten een medische behandeling waarbij deze materialen worden
gebruikt. Hoewel het therapeutisch nut van humane allotransplantatie al tientallen jaren wordt
erkend, dient men er rekening mee te houden dat de overdracht van ziekten niet volledig kan
uitgesloten worden via deze allotransplantaten. Het spreekt voor zich dat weefsels die bedoeld
zijn voor transplantatie grondig moeten getest worden wat betreft gezondheidsgaranties conform
de stand van de huidige wetenschap. De meeste overdraagbare ziektes kunnen vermeden
worden door een zorgvuldige screening van de donor en zijn afgeleide producten. De allogreffen
dienen zorgvuldig bewerkt en bewaard te worden. Er blijft een risico bestaan van transmissie van
ongekende infectieuze agentia. Vandaar dat het belangrijk is inactiverende methoden toe te
passen op deze overdraagbare agentia in humane weefsels, cellen en organen.
Om op de vraag te kunnen antwoorden en op basis van deze kennis gepaste aanbevelingen te
formuleren en de kwaliteitsnormen voor allogreffen in België aan te passen en zo de veiligheid
van weefsels, cellen en organen van humane oorsprong te vergroten werd er een ad hoc
werkgroep opgericht, bestaande uit deskundigen in de volgende disciplines: cel- en
weefselbanking, biologie, klinische biologie, pathologische ontleedkunde, ziekenhuishygiëne,
orthopedische chirurgie, transplantatiecoördinatie, celtherapie, voortplantingsgeneeskunde,
dermatologie, medische wetenschappen. Na goedkeuring door de ad hoc werkgroep werd het
advies ter goedkeuring voorgelegd aan de permanente werkgroep “cellen, weefsels en organen
van menselijke en dierlijke oorsprong”, die dit advies vervolgens goedkeurde.
Praktische aanbevelingen betreffende microbiologische labotesten en inactivatiemethoden
worden in de specifieke kwaliteitsnormen van de verschillende menselijke lichaamsmaterialen
opgenomen (HGR8716, 2013; HGR 8698, 2014).

2. METHODOLOGIE
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige
expertises bepaald. De experten van de werkgroep hebben een algemene en een ad hoc
belangenverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op
belangenconflicten beoordeeld.
Literatuur werd gezocht in de periode 02/2006 tot en met 10/2011 in de zoekmachines
sumsearch, medline (pubmed) en google op basis van de volgende trefwoorden: [bacteria] and
[fungi] and [typing] and [culture technique] and [incubation] and [transmission] and [infection] and
[allograft] and [tissue] and [bone] and [tendon] and [skin] and [cornea] and [tympano-ossicular
graft] and [heart valve] and [prevention] and [serology] and [nucleic acid amplification] and
[decontamination] and [sterilization] and [disinfection] and [antimicrobial] and [gamma irradiation]
and [peroxide] and [rinse] and [peracetic acid] and [chlorhexidine] and [formaldehyde] and
[glutaraldehyde] and [alcohol] and [methanol] and [iodide] and [cryopreservation] and [glycerol]
and [lyophilization]. De websites van de volgende organisaties werden bezocht: Hoge
Gezondheidsraad (HGR), Belgisch Staatsblad, European Union law, Department of Health United
Kingdom (UK), Food and Drug Administration (FDA), Centers for Disease Control (CDC).
Na goedkeuring van het advies door permanente werkgroep “cellen, weefsels en organen van
menselijke en dierlijke oorsprong” werd het advies tenslotte gevalideerd door het College.
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3. CLASSIFICATIE
3.1 MICROBIOLOGISCHE CLASSIFICATIE
3.1.1 Algemene inleiding
Voor de mens belangrijke micro-organismen kunnen onderverdeeld worden in de volgende
belangrijkste groepen: virussen, bacteriën, fungi en parasieten; elk met hun eigen niveau van
complexiteit.
Prionen zijn proteine-like infectieuze partikels waarvan de precieze natuur onduidelijk is. Ze
bestaan uit abnormale proteïnen die geen nucleïnezuren bevatten. Zij werden besproken in het
deel over de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) (HGR 8143; 2008).
Virussen zijn infectieuze partikels met een diameter variërend tussen 18 en 300 nm. Virussen
bestaan uit deoxyribonucleic acid (DNA) of ribonucleic acid (RNA) en proteïnen vereist voor hun
replicatie en pathogenese. Deze componenten zitten vervat in een proteïnemantel met of zonder
lipidenmembraan. Virussen hebben de gastheer nodig voor hun replicatie.
Bacteriën hebben een relatief simpele structuur. Het zijn prokaryoten: simpele unicellulaire
organismen zonder nucleaire membraan, mitochondria, Golgi lichaampjes of endoplasmatisch
reticulum, die repliceren door asexuele deling. Hoewel de celwand die de bacteriële cel aflijnt
complex is, zijn er slechts twee basisvormen: een gram-positieve celwand met een dikke
peptidoglycaanlaag, en een gram-negatieve celwand met een dunne peptidoglycaanlaag en een
overliggende buitenste membraan. Mycobacteriën onderscheiden zich hiervan. Zij hebben een
specifieke celwandstructuur rijk aan lipiden en arabinose-galactoseglycaan die verantwoordelijk
zijn voor de zuurvaste en alcoholvaste eigenschappen van deze micro-organismen.
Fungi hebben een meer complexe cellulaire structuur dan bacteriën. Het zijn eukaryote
organismen die een welomschreven nucleus, mitochondria, Golgi lichaampjes en
endoplasmatisch reticulum bevatten. Fungi kunnen bestaan in een unicellulaire vorm (gist) die
zich sexueel (fusie van twee gistcellen - mating) en asexueel (budding bij gisten) kan repliceren,
of in een filamenteuze vorm (mold) die zich asexueel en sexueel kan voortplanten (Madigan et
al., 2003). De meeste fungi bestaan in de een of andere vorm, hoewel sommige fungi de beide
vormen kunnen aannemen. Dit zijn de dimorfe fungi.
Parasieten zijn waarschijnlijk de meest complexe eukaryote micro-organismen die unicellulair of
multicellulair kunnen zijn. Hun levenscyclus is eveneens complex, sommige parasieten hebben
een permanente relatie met de mens, andere doorlopen een reeks ontwikkelingsstadia in een
opeenvolging van dierlijke gastheren (Murray et al., 1998).
Het is moeilijk om over prokaryote taxonomie te discussiëren, evenals over de huidige visie over
hoe een prokaryoot te definiëren valt zonder een goed begrip van de diversiteit binnen de
prokaryote wereld. Met de introductie van de sequencing van subunit rRNA (ribosomaal RNA),
werd het duidelijk dat de prokaryoten niet een coherente groep vormen, maar uit twee
fundamenteel verschillende groepen bestaan: Archeae en Bacteria. Deze verschillen in vele
eigenschappen zoals de celwandstructuur, de origine van de membraanlipiden, de
eigenschappen van het proteïnesynthesesysteem, de gevoeligheid aan antibiotica… (Oren,
2004).
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3.1.2 Bacteriële classificatie methodes
Algemeen wordt aangenomen dat bacteriële classificatie zoveel mogelijk de natuurlijke relatie
tussen bacteriën moet reflecteren. De fylogenetische relaties worden als dusdanig beschouwd en
zij zijn geëncodeerd in sterk geconserveerde macromoleculen zoals 16S of 23S rRNA. Met de
technologische progressie, onderging de afbakening van species in de bacteriologie drastische
wijzigingen. Meeste taxonomisten zijn tegenwoordig voorstander van een classificatiesysteem
met algemeen nut (polyfasische taxonomie). Dit bereikt men door de sterkten van fenetische
(gelijkenissen in fenotypische en genotypische kenmerken) en fylogenetische (historische
relaties) studies te combineren (Vandamme, 2007).
3.1.2.1 Fenotypische classificatie
Historisch werden bacteriën geklasseerd op basis van hun fenotypische eigenschappen
(Murray et al., 1998). Vele van deze karakteristieken zijn slechte parameters voor genetische
verwantschap, toch geven zij beschrijvende informatie voor het herkennen van taxa (Vandamme,
2007).
1. De micro- en macroscopische morfologie van bacteriën waren en zijn de eerste
karakteristieken die gebruikt werden/worden om bacteriën te identificeren. Zo kunnen
bacteriën geklasseerd worden op basis van
a. Kleuringstechnieken die de biochemische celwandstructuur reflecteren en aldus
de bacteriën in grote groepen indelen. De meest gekende kleuring is de
differentiële Gram kleuringstechniek die toelaat bacteriën te onderscheiden op
basis van een kleurstofbewaring (Gram-positief, Figuur 1) en/of herkleuring (Gramnegatieven, Figuur 2). Een andere belangrijke differentiële kleuring is de zuurvaste
kleuring (basisch fuchsine en fenol), voor de identificatie van o.a. Mycobacteria
(Madigan et al., 2003).
b. De vorm van de individuele organismen (kokvormig, staafvormig, spiraalvormig,
gebogen).
c. Macroscopisch uitzicht van de bacteriële kolonies (hemolytische eigenschappen
op bloedagar, pigmentatie van kolonies, grootte en vorm van de kolonies).
Vele micro-organismen kunnen hetzelfde micro- en macroscopisch uitzicht hebben.
Morfologische kenmerken worden gebruikt voor een tentatieve identificatie van het
organisme en om meer specifieke classificatiemethodes te selecteren.

Figuur 1 : Gram-positieve bacteriële
celwand

Peptidoglycaan met teichoïnezuur

Figure 2 : Gram-negatieve bacteriële
celwand
Buitenste membraan met
lipopolysachariden
Peptidoglycaan
Periplasma

Cytoplasma membraan

Cytoplasma membraan

2. Biochemische typering is de meest gebruikte methode voor de definitieve identificatie
van bacteriën. Met goed geselecteerde biochemische testen kunnen klinisch significante
isolaten met een hoge graad van precisie geïdentificeerd worden. Biotypering kan ook
gebruikt worden om bacteriële groepen verder onder te verdelen dan het speciesniveau.
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Deze methode wordt eveneens gebruikt in de geautomatiseerde systemen (bv. Vitek 2®
(BioMérieux), Phoenix® (BD Diagnostics)) en laat een snelle (4 – 6 uren) identificatie toe
van micro-organismen. Ook de fysiologische omstandigheden waaronder bacteriën
groeien (groei bij lage/hoge pH, groei bij hogere zoutconcentraties, atmosferische
condities…), geven een aanduiding voor identificatie.
3. Serologische typering wordt gebruikt om organismen te identificeren die inert blijven bij
biochemische testen, die moeilijk of niet te kweken zijn, die geassocieerd zijn met
specifieke klinische syndromen of die snel geïdentificeerd dienen te worden. Serotypering
wordt eveneens gebruikt voor subspecies niveau bepaling, namelijk stamtypering, voor
epidemiologische doeleinden (Murray et al., 1998). Een serotype of serovar is een
bacteriële stam of type gedefinieerd op basis van antigene structuur (Sleight & Tilbury,
1998).
4. Analyse van het antimicrobieel gevoeligheidspatroon is een andere techniek voor
identificatie.
5. Pyocinetypering: gevoeligheid aan pyocines, een groep laagmoleculair gewicht
bactericidale proteïnen
6. Faagtypering:
gevoeligheid
identificatietechnieken

aan

bacteriofagen

of

virussen

zijn

andere

3.1.2.2 Analytische classificatie (chemotaxonomie)
De analytische methode is ook gebruikt om bacteriën op genus, species of subspecies niveau te
klasseren (Murray et al., 1998). De term chemotaxonomie refereert naar analytische methoden
toegepast om informatie over verschillende chemische bestanddelen van de cel te verzamelen
en zo bacteriën te classificeren (Vandamme, 2007). Enkele van deze methoden zijn o.a.:
a. De (gas)chromatografische patronen van mycolzuren (vetzuren) in de celwand zijn
uniek voor mycobacteriële species.
b. Analyse van de lipiden in de gehele cel bleek een zinvolle methode te zijn voor de
karakterisatie van vele bacteriële species en gisten.
c. Analyse van cellulaire enzymen en celproteïnen is een arbeidsintensieve methode
om bacteriën te karakteriseren, vooral gebruikt in referentielaboratoria. Deze
whole-cell protein analysis techniek gebruikt electroforese voor het vergelijken en
groeperen van sterk gerelateerde stammen (Vandamme, 2007).
Met de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals matrix-assisted laser desorption ionization
time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) of Fourier transform infrared (FTIR)
spectroscopy is er momenteel een hoge graad van automatisatie gekomen (Vandamme, 2007).
MALDI-TOF wordt in steeds meer klinische laboratoria als routine identificatie middel toegepast
dankzij de hoge precisie, de grote massa range (1-300 kDa moleculen komende van structurele
eiwitten en rRNA), snelheid en gebruiksgemak (Vandamme, 2007).

3.1.2.3 Genetische classificatie
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De meest precieze methode om bacteriën te klasseren is de analyse van hun genetisch materiaal
(Murray et al., 1998). In 1987 stelde het Ad hoc comité van de herziening van de benaderingen
van bacteriële systematiek (Ad Hoc Committee on Reconciliation of Approaches to Bacterial
Systematics) dat de taxonomie fylogenetisch bepaald zou moeten worden en dat dus de
complete genoomsequentie de standaard voor de scheiding tussen species is (Vandamme,
2007). In een fylogenetische classificatie worden afstammingsrelaties tussen bacteriën
beschreven door de variatie in DNA-sequentie in functie van de tijd en niet zozeer door hun
huidige eigenschappen. Tot op de dag van vandaag benadert de ‘whole genome’ DNA-DNA
hybridisatie analyse de sequentiestandaard en vormt deze de best toepasbare methode
(Vandamme, 2007).
Er ontstaat een zekere trend om de genetische classificatie als een essentieel bestanddeel van
een polyfasische taxonomische benadering (integratie van alle beschikbare genotypische,
fenotypische en fylogenetische informatie) te zien (Oren, 2004; Vandamme, 2007).
Analyse van het genetisch materiaal (nucleïnezuur sequentie analyse) kan op verschillende
manieren gebeuren:
a) Het molair percentage guanine (G) en cytosine (C) is een van de klassieke
genotypische karakteristieken en maakt deel uit van de standaard beschrijving van
bacteriële taxa (Murray et al, 1998; Vandamme, 2007).
b) Met DNA hybridisatie: dit werd initieel gebruikt om de relatie tussen bacteriële
isolaten te bepalen, maar wordt nu toegepast in de snelle identificatie van
organismen (Murray et al., 1998). Deze methode wordt als referentiemethode
beschouwd om relaties tussen en binnen species vast te stellen (Vandamme,
2007).
i. moleculaire probes (dwz. species specifieke DNA merkers),
ii. nucleïnezuur sequentie-analyse: in plaats van detectie van het gehele
micro-organisme, worden specifieke DNA sequenties gedetecteerd die
geassocieerd zijn met een specifiek micro-organisme (Madigan, 2003). De
meest recente wijzigingen in de taxonomische nomenclatuur zijn
gebaseerd op nucleïnezuur sequentie-analyse.
c) rRNA similarity: Tegenwoordig wordt aangenomen dat rRNA het beste doelwit is
voor de studie van fylogenetische relaties want het is aanwezig in alle bacteriën,
het is functioneel constant en het is samengesteld uit zowel sterk geconserveerde
als variabele domeinen. Deze rRNA sequentie-analyse techniek vervangt
tegenwoordig de DNA hybridisatie techniek voor het aflijnen van species in de
taxonomie. Nochtans is 16S rRNA sequentie identiteit niet steeds voldoende
voorwaarde om species identiteit te garanderen (Vandamme, 2007). Over het
algemeen is er een goede correlatie tussen DNA-DNA gelijkenis en de gelijkenis in
16S rRNA sequentie. Toch zijn er beperkingen aan deze 16S rRNA sequentie
analyse in het bepalen van verwantschap op niveau van de stam (Oren, 2004).
d) AFLP DNA fingerprinting: amplified fragment length polymorphism is een restrictie
enzyme analyse (restriction fragment length polymorphism analysis)
gecombineerd met Polymerase chain reaction (PCR) voor amplificatie van een
subset restrictie fragmenten (Jannes & De Vos, 2006; Vandamme, 2007).
Idealiter is een species een categorie die een (bij voorkeur) genomisch coherente groep van
individuele isolaten/stammen beschrijft die een hoge graad van gelijkenis delen in vele
onafhankelijke kenmerken, die vergelijkend getest werden onder hoog gestandaardiseerde
condities (Oren, 2004). Species classificatie is dus gebaseerd op een combinatie van
diagnostische fenotypische kenmerken en genoomeigenschappen (polyfasische benadering)
(Oren, 2004).
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Een bacterieel species wordt pragmatisch gedefinieerd als een groep stammen, inclusief de type
stam, die minstens 70 % DNA-DNA verwantschap delen (Oren, 2004; Vandamme, 2007; Van
Belkum et al., 2001) en waarbij er minder dan 5°C verschil is in smelttemperatuur tussen de
homologe en heterologe hybriden gevormd onder standaard omstandigheden (Oren, 2004).
Een website die alle goedgekeurde bacteriële namen bevat en informatie levert over alle
bacteriële namen die betekenisvol zijn in de nomenclatuur: http://www/bacterio.cict.fr (Oren,
2004).

3.1.3 Identificatie
Identificatie is een deel van
wordt als horende tot een
(Vandamme, 2007). Hierbij
ongekend micro-organisme
een naam te kunnen geven.

taxonomie. Het is het proces waarbij een micro-organisme herkend
gekend taxon (species, genus) en als dusdanig aangeduid wordt
baseert men zich op een vergelijking van de kenmerken van een
met deze van gekende micro-organismen om deze ongekende zo

3.1.3.1 Identificatie strategie
In routine klinische laboratoria wordt de meerderheid van de isolaten geïdentificeerd aan de hand
van klassieke biochemische testen. Zie hiervoor hoofdstuk 4: algemene inleiding tot de medische
microbiologie.
3.1.3.2 Moleculaire diagnostiek
Nucleïnezuur
gebaseerde
diagnostiek
vervangt
en
complementeert
gaandeweg
cultuurgebaseerde, biochemische en immunologische assays in het routine microbiologisch labo.
Deze nieuwe moleculaire technologieën worden niet alleen gebruikt voor de detectie en
identificatie van microbiële pathogenen, maar ook voor genotypering, wat toelaat om de
resistentie tegen antibiotica te bepalen of om aan microbiologische fingerprinting te doen (Jannes
et al., 2006).
Nucleïnezuurgebaseerde identificatiemethodes maken gebruik van de meer stabiele genetische
kenmerken van een micro-organisme. Bewaarde genen in het bacterieel genoom kunnen
gebruikt worden voor genus- of speciesbepaling en om taxonomische relaties te definiëren, terwijl
genen die coderen voor virulentiefactoren of toxines nuttig zijn om de pathogeniciteit van het
bestudeerde micro-organisme te bepalen (Jannes et al., 2006).
Echter kunnen identificatiecriteria zoals koloniemorfologie en productie van antigenen (bv.
toxines) veranderen onder invloed van nutritionele of omgevingscondities en tot
misinterpretatie/misidentificatie van het micro-organisme leiden (Jannes et al., 2006).
Nieuwe moleculaire - op genoom analyse gebaseerde - technieken laten ook toe om niet alleen
bacteriën meer fylogenetisch te classificeren, doch ook om ze te typeren en dit binnen het
species op subspecies niveau. Deze aanpak, moleculaire epidemiologie, laat toe om aan
epidemiologie te doen zowel op geografische grote schaal als op punctueel lokaal niveau zoals
binnen één ziekenhuis.
Voor de identificatie van micro-organismen worden afgeleide technieken gebruikt. De LiPA strip
(line probe assay) is een voorbeeld van een hybridisatie waarbij verschillende hybridisatieprobes
vastgehecht zijn aan een vaste drager om gelabeld geamplificeerd DNA materiaal te detecteren
(Jannes et al., 2006). Real-time PCR wordt tegenwoordig regelmatig gebruikt voor identificatie
van micro-organismen, zowel voor identificatie van single species als voor multipele species in
eenzelfde staal (multiplex PCR). Snelle real-time PCR is nu ook mogelijk in volledig
geïntegreerde en automatische systemen zoals bv GeneXpert® (Cepheid), BD-MaxTM (BD).Tot
slot gebruikt men tegenwoordig ook sequencing voor de identificatie van micro-organismen die
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moeilijk te identificeren zijn met conventionele methodes of voor de detectie en identificatie van
niet-cultiveerbare micro-organismen. Meestal bestudeert men hiervoor het ribosomaal DNA gen.
De meest gebruikte techniek om genetische informatie te verkrijgen is de Sanger-gebaseerde
dideoxy sequencing. Alternatief is er PyrosequencingTM of sequencing door synthese, vooral
toegepast voor enkele nucleotide polymorfisme (ENP) analyse of karakterisatie van korte
fragmenten (Jannes et al., 2006).
Toch heeft ook de moleculaire diagnostiek zijn beperkingen in termen van sensitiviteit,
specificiteit, turn-around-time en kost. Daarom wordt deze techniek vooral nog voorbehouden
voor moeilijk te kweken micro-organismen, micro-organismen die een langdurige incubatie
vragen of waarvoor cultuurtechnieken onvoldoende gevoelig zijn (Vandamme, 2007).
3.1.3.3 Microbiële typering
Het microbiologisch labo heeft niet alleen als taken de detectie en identificatie van microorganismen op genus en specieslevel, maar ook een diepere karakterisatie van isolaten.
Epidemiologische typering is van belang voor infectiecontrole, voor de monitoring van outbreaks,
voor microbiologische populatiegenetica en de studie van pathogenese. De fenotypische
methodes zoals proteïneanalyse (SDS-PAGE), sero-, bio-, faag-, pyocinetypering en
antimicrobiële gevoeligheidsbepaling zijn relatief simpele en goedkope technieken (Jannes et al.,
2006; Lauwers, 2005).
Nadelen verbonden aan deze fenotyperingsmethoden zijn:
a. Vaak zijn ze micro-organisme specifiek,
b. De reagentia zijn niet algemeen beschikbaar,
c. De graad van typeerbaarheid is soms laag,
d. Het discriminerend vermogen is soms laag,
e. Er kunnen problemen van kruisreacties zijn bij bv. serotypering,
f. Sommige fenotypische kenmerken worden niet stabiel uitgedrukt,
g. Soms zijn er problemen van reproduceerbaarheid (Lauwers, 2005).
Vandaag de dag zijn er snellere en meer performante systemen beschikbaar voor
bacteriologische typering en epidemiologisch gebruik, dit dankzij de vooruitgang van moleculaire
technieken (Jannes et al., 2006).
De meest gebruikte technieken voor de karakterisatie van een stam zijn ofwel gebaseerd op
macrorestrictie analyse van het gehele genomische DNA of op PCR voor genoomtypering
(Jannes et al., 2006). Goed gekend onder de macrorestrictie analyse zijn ribotypering en
pulsed field gelectroforese (PFGE), gevestigde methodes voor bacteriële subtypering in
referentielaboratoria (Jannes et al., 2006). Alternatieve technieken maken gebruik van PCR om
een aantal fragmenten van verschillende lengte te amplificeren en zo DNA fingerprints te
maken. Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD) gebruikt korte random primers bij lage
annealing (aanhechting) temperatuur om amplicons over het gehele genoom te genereren.
Naast de typeringstechnieken gebaseerd op DNA fragmentgrootte is de DNA sequencing een
aantrekkelijke methode geworden voor de karakterisatie van geïsoleerde stammen. Zo is er bij
voorbeeld multilocus sequentie typering, gebaseerd op de vergelijking van DNA fragmenten die
afgeleid zijn van een set van housekeeping genen (Jannes et al., 2006). Deze sequentie data zijn
niet dubbelzinnig en hebben het voordeel van in grote databases ondergebracht te worden die
wereldwijd toegankelijk zijn voor andere epidemiologische studies (Jannes et al., 2006).
De clonaliteit of fylogenetische verwantschap van opeenvolgende isolaten kan ook geanalyseerd
worden met behulp van repetitive extragenic palindromic (REP)- PCR (bioMérieux, 2011).
Deze techniek is goed gestandaardiseerd en wereldwijd commercieel beschikbaar (DiversiLabTM
system, bioMérieux, France). De techniek is minder lastig en technisch veeleisend dan de
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klassieke AFLP en PFGE. De genomische fingerprinting kan uitgevoerd worden vanaf verse
culturen, neemt slechts een paar uren in beslag en is reproduceerbaar. Er kan een persoonlijke
databank opgericht worden, terwijl de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een externe
gegevensbank via beveiligde internet toegang.
Algemeen kan men stellen dat moleculaire typeringstechnieken breed toepasselijk zijn op een
grote verscheidenheid van micro-organismen, niet afhankelijk zijn van fenotypische expressie en
de reagentia zijn overal beschikbaar (Lauwers, 2005). De nadelen verbonden aan deze nieuwe
technieken zijn mogelijke problemen met DNA extractie en onvoldoende standaardisatie van de
technieken (reproduceerbaarheid, referentiestammen, interpretatie bandenpatroon) (Lauwers,
2005).
Er zijn eveneens beperkingen in de toepasbaarheid van de verschillende technieken en hun
resultaten wanneer ze gebruikt worden om microbiële isolaten te categoriseren (van Belkum et
al., 2001). Zo is plasmidentypering enkel adequaat voor micro-organismen die deze
extrachromosomale elementen bezitten (van Belkum et al., 2001). In tabel 1 worden de
voornaamste typeringsprocedures met hun karakteristieken weergegeven (van Belkum et al.,
2001). De procedures zouden niet te duur of ingewikkeld mogen zijn en gemakkelijk toegankelijk
moeten zijn (van Belkum et al., 2001). Uit deze tabel 1 blijkt ook dat er zeer veel verschillende
typeringsmethoden zijn voor de bepaling van genetische variatie tussen microbiële isolaten (van
Belkum et al., 2001). Systemen met binaire output zijn te verkiezen boven deze die
bandenpatronen genereren zoals restrictiefragment length polymorfisme en PCR fingerprint
analyse. DNA sequencing zou de optimale typeringstechniek kunnen worden mits de
standaardisatie van de enzymatische of chemische reacties of met behulp van de DNA chip
technologie (van Belkum et al., 2001).
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Tabel 1: Overzicht van de karakteristieken van verscheidene huidig gebruikte typeringsmethoden (van Belkum et al., 2001).
Typeringsmet
hode

Typeerbaarhei
d

Reproduceerb
aarheid

Discriminatiev
e capaciteit

Gemak van
uitvoering

Gemak van
interpretatie

Beschikbaarh
eid

Kost

Antimicrobiële
gevoeligheid

Goed

Goed

Zwak

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

Laag

Manuele
biotypering

Goed

Zwak

Zwak

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

Laag

Automatische
biotypering

Goed

Goed

Zwak

Goed

Goed

Variabel

Medium

Serotypering

Variabel

Goed

Variabel

Goed

Goed

Variabel

Medium

Variabel

Voldoende

Variabel

Zwak

Zwak

Uitstekend

Medium

Uitstekend

Goed

Goed

Uitstekend

Voldoende

Goed

Medium

Immunoblotting

Uitstekend

Goed

Goed/Uitsteken
d

Goed

Voldoende

Variabel

Medium

Multilocus
Enzyme
Electroforese

Uitstekend

Uitstekend

Goed

Goed

Uitstekend

Variabel

Hoog

Variabel

Voldoende

Variabel

Voldoende

Goed

Uitstekend

Medium

Variabel

Uitstekend

Goed

Goed

Uitstekend

Uitstekend

Medium

Uitstekend

Variabel

Variabel

Goed

Voldoende

Variabel

Medium

Uitstekend

Uitstekend

Goed

Goed

Goed

Variabel

Hoog

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

Goed

Goed

Variabel

Hoog

Uitstekend

Voldoende

Uitstekend

Goed

Voldoende

Goed

Medium

Uitstekend

Goed

Uitstekend

Goed

Voldoende

Laag

Hoog

Uitstekend

Uitstekend

Uitstekend

Goed

Uitstekend

Laag

Hoog

Optimaal

Uitstekend

Uitstekend

Zwak

Uitstekend

Laag

Hoog

Goed

Zeer goed

Zeer goed

Zeer goed

Zeer goed

Zeer goed

Hoog

Fenotypisch

Bacteriofaag
typering
Polyacrylamide
Gel
Electroforese

Genotypisch
Plasmideprofiel
Plasmide
Restrictie
endonuclease
analyse (REA)
Chromosomale
REA
Ribotypering
Pulsed Field
Gel
Electroforese
Polymerase
Chain Reaction
AFLP
Binaire
typering/Spotte
d
oligonucleotide
reverse
hybridization
typering
DNA
sequencing
REP-PCR
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3.1.4 Bacteriële taxonomie
Taxonomie bestaat uit (Sleigh & Tilbury, 1998):
1. classificatie: de onderverdeling van organismen in geordende groepen;
2. nomenclatuur: het labelen van de groepen en de individuele leden van de groepen.
De Internationale Code van de Nomenclatuur van Bacteriën bevat regels voor de wijze van
benoeming van bacteriën in verschillende taxonomische rangen (Vandamme, 2007). Een familie
is een groep gerelateerde genera, een genus is een groep gerelateerde species, een species is
een groep gerelateerde stammen, een type zijn een aantal stammen van een species (bv.
biotypes, serotypes), en een stam is een enkel isolaat van een bepaald species. Meestal wordt
de speciesnaam gebruikt (bv. Streptococcus pyogenes) met daarin twee delen: een eerste deel
dat het genus bepaalt ( ‘Streptococcus’ met hoofdletter) en een tweede deel dat het species
bepaalt (‘pyogenes’).
Bacteriële taxonomie ondergaat veranderingen en is enorm geëvolueerd ten gevolge van de
vooruitgang in de moleculaire biologie. Organismen worden gehergroepeerd zodat de groepen
de genomische informatie, bepaald met moleculaire methodes, in hun cellen reflecteren. Nu
worden species vooral afgelijnd op basis van niveaus van DNA-DNA verwantschap en
geïdentificeerd door specifieke DNA sequentie(s) die als species- of zelfs als stammerker worden
gebruikt. Hierbij worden ook fenotypische karakteristieken gebruikt, die gewoonlijk correleren met
het genotype (polyfasische taxonomie) (Sleigh & Tilbury, 1998). Tabel 2 en Tabel 3 tonen een
vereenvoudigd classificatieschema voor een reeks medisch belangrijke Gram-positieve (Tabel 2)
en Gram-negatieve (Tabel 3) bacteriën (Sleigh & Tilbury, 1998). In routine diagnostische
laboratoria worden de meerderheid van bacteriën nog steeds geïdentificeerd met klassieke
methodes (gebaseerd op morfologische, (bio)chemische en fysiologische karakteristieken), want
deze zijn goedkoop, adequaat, gemakkelijk beschikbaar en gemakkelijk uitvoerbaar (Vandamme,
2007).
Tabel 2: Vereenvoudigde classificatie van medisch belangrijke Grampositieve bacteriën (Sleigh & Tilbury, 1998).
Aëroben of
facultatief
anaëroben

Cocci

Gerangschikt in clusters
Gerangschikt in kettingen

Anaëroben

Sporulerend
Niet-sporulerend

Actinomyces

Niet-sporulerend
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Streptococcus

Bacillus
Corynebacterium
Listeria
Lactobacillus
Nocardia
Mycobacterium
Clostridium

Sporulerend

Staafjes

Staphylococcus

Peptostreptococcus

Anaëroben

Aëroben of
facultatief
anaëroben

Micrococcus

Tabel 3: Vereenvoudigde classificatie van medisch belangrijke Gramnegatieve bacteriën (Sleigh & Tilbury, 1998).
Cocci

Aëroben

Neisseria

Anaëroben

Veillonella

Aëroben

Pseudomonas
Bordetella
Salmonella
Shigella
Klebsiella
Proteus

Bacillen

Facultatief
anaëroben

Escherichia
Yersinia
Haemophilus
Brucella
Pasteurella
Vibrio

Anaëroben

Spirochaeten

Bacteroides
Fusobacterium

Micro-aërofielen

Campylobacter

Aëroben

Leptospira

Anaëroben

Celwand deficiënte
bacteriën

Borrelia
Treponema
Mycoplasma
Chlamydia
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3.2 KLINISCHE CLASSIFICATIE
In normale omstandigheden komen mensen, zoals alle zoogdieren, voor hun geboorte niet in
contact met micro-organismen. Vanaf de geboorte komen ze progressief in contact met microorganismen uit de omgeving: de commensalen van de moeder en van andere personen, microorganismen aanwezig in voedsel, water, lucht, voorwerpen, grond, enz. Alle lichaamsdelen die
vrij in contact staan met deze omgevingsmicro-organismen, zoals de huid en de slijmvliezen
(gastro-intestinaal stelsel, bovenste luchtweg, urethra en vagina), worden permanent
gekoloniseerd door een aantal goed aangepaste bacteriënsoorten die in normale
omstandigheden geen schade veroorzaken. Deze micro-organismen leven van onze
afvalproducten, slijm en andere excretieproducten, afgeschilferde cellen en in de darm ook van
voedselresten. Daarom noemen we ze commensalen. Zolang de commensalen op onze huid of
slijmvliezen leven, zijn ze niet schadelijk. Het binnendringen door de huid wordt belemmerd door
de mechanische barrière van verhoornde eptiheellagen en door de aanwezige vetzuren die
bactericied (bacteriedodend) werken tegen vele micro-organismen. Het binnendringen in de
weefsels via slijmvliezen wordt belemmerd door slijmproductie, gesecreteerde specifieke
antistoffen en algemene antibacteriële stoffen (lysozyme o.a.). Bij incidentele penetratie in de
weefsels worden ze meestal snel vernietigd door de gecombineerde werking van specifieke
circulerende antistoffen, complementactivatie en fagocytose door polymorfonucleaire leucocyten
en macrofagen. De commensalen hebben zich aangepast aan de levensomstandigheden bij de
gastheer inzake voedselbronnen, temperatuur, vochtigheid. Ze bezitten tevens de mogelijkheid
om zich te hechten aan de huid en slijmvliezen niettegenstaande de aanwezigheid van
bovenvermelde afweermiddelen. De diverse commensale soorten leven in een dynamisch
evenwicht met elkaar en beletten door het bezetten van beschikbare plaatsen in grote mate de
kolonisatie door andere soorten.
Men noemt transiënte / fysiologische flora de omgevingsorganismen die regelmatig bij ons te
vinden zijn, vooral in de darm, de orofarynx en op de huid, maar die normaal geen kans krijgen
om zich te vestigen en zich te vermenigvuldigen.
Pathogenen zijn micro-organismen die ons in de regel op een of andere manier inherent schade
toebrengen. De schade kan veroorzaakt worden door de resorptie en de inwerking van toxines
die geproduceerd worden door micro-organismen die zich in de weefsels bevinden of zelfs buiten
op de slijmvliezen. Andere micro-organismen zijn pathogeen, omdat ze in de weefsels of de
bloedbaan doordringen, weefselcellen vernietigen of door hun excessieve aangroei ons lichaam
overweldigen en onze energiereserves uitputten. Pathogenen beschikken over virulentiefactoren.
Opportunistische pathogenen zijn micro-organismen die, onder normale omstandigheden,
ofwel niet in staat zijn om binnen te dringen of zich niet kunnen vestigen en vermenigvuldigen
ofwel geen toxines kunnen produceren. Ze kunnen dat wel als de afweermechanismen van de
gastheer verzwakt zijn, hetzij algemeen (ondervoeding, onderliggende ziekte, medicatie, enz.)
hetzij lokaal door het doorbreken van de epitheelbarrière van huid en slijmvliezen (wonde,
vreemde voorwerpen, katheders enz.) (Verhaegen et al., 2002)
De hierboven beschreven termen kaderen ofwel in een micro-organisme- of gastheer gebaseerde visie op microbiële pathogenese. De micro-organisme gebaseerde visie erkent het
belang van de gastheer, maar schrijft de capaciteit op pathogeniciteit en virulentie toe aan de
activiteit en functie van microbiële genproducten en/of replicatie. Micro-organismen die bepaalde
attributen (bv. kapselpolysaccharide, toxines,…) niet hebben zijn niet-pathogeen. De gastheergebaseerde visie gaat ervan uit dat de gastheer zijn verdedigingsmechanismen falen en leiden
tot een gevoeligheid voor bepaalde micro-organismen (bv. immuungecompromitteerden). Deze
beide concepten van pathogeniciteit en virulentie houden geen rekening met het feit dat zowel de
gastheer als het micro-organisme bijdragen aan microbiële pathogenese. Een nieuwe theorie
(Casadevall & Pirofski, 2003) om deze microbiële pathogenese te begrijpen is het ‘schaderespons’ model. In dit model is een pathogeen gedefinieerd als een micro-organisme dat in staat
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is om schade te berokkenen bij de gastheer. Virulentie betekent in dit model de relatieve
capaciteit van een micro-organisme om schade te berokken aan een gastheer. Relatief omdat
men virulentie vaak meet in vergelijking met een ander micro-organisme of een variant van
hetzelfde micro-organisme. De centrale stelling van het ‘schade-respons’ model is dat de
outcome van microbiële pathogenese het resultaat is van een interactie gastheer-microorganisme en dat de relevante outcome van deze interactie gastheerschade is. Dit schema levert
de basis voor een nieuw pathogeen classificatieschema. Het schema is gebaseerd op schaderespons curven die de gastheer-micro-organisme interactie weergeven. Er zijn verschillende
curven die de hoeveelheid gastheerschade als functie van de intensiteit en graad van de
gastheerrespons voorstellen. Elk type curve stelt een klasse van pathogenen voor. Microorganismen die gelijkaardige ziektetypes veroorzaken kunnen samen worden gegroepeerd,
ondanks hun verschillen in fylogenie, groeikarakteristieken of andere criteria voor de classificatie
van pathogenen. Pathogenen in eenzelfde klasse geven in de gastheer aanleiding tot eenzelfde
graad van schade of ziekte, die op zich functie is van de gastheer immuunrespons. Tabel 4 geeft
een overzicht van de klassen van pathogenen volgens het ‘schade-respons’ model. Na infectie
met een micro-organisme zijn er vier mogelijke uitkomsten of ‘toestanden’ voor de gastheer:
commensalisme, kolonisatie, persistentie (latentie) en ziekte (Casadevall & Pirofski, 2003).
Infectie is volgens deze auteurs de verwerving van een micro-organisme door een gastheer
(Casadevall & Pirofski, 2000). Commensalisme, kolonisatie en persistentie zijn verscheidene
uitkomsten van infectie, maar zij zijn potentieel gelinked en continu gebaseerd op de inductie van
schade (Casadevall & Pirofski, 2000). Ziekte is de klinische manifestatie van schade resulterend
uit de micro-organisme-gastheerinteractie (Casadevall & Pirofski, 2000). Met vooruitgang van de
tijd worden andere toestanden van infectie bepaald door de aard en graad van de schade. Het
fundamenteel verschil tussen pathogeen en niet-pathogeen is hier functie van de
gastheerrespons op het micro-organisme. Substanties geproduceerd door micro-organismen die
overheersen op de gastheerverdediging worden virulentiefactoren genoemd (Casadevall &
Pirofski, 2003).
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Tabel 4: Klassen van pathogenen volgens het ‘schade-respons’ model (Casadevall & Pirofski,
2003)

Klasse

Definitie

Voorbeelden

1

Pathogenen die enkel schade berokkenen bij een
zwakke immuunrespons

2

Pathogenen die schade berokkenen bij gastheren met
zowel een zwakke als een normale immuunrespons

Staphylococcus epidermidis
Pneumocystis jiroveci
Streptococcus pneumoniae
Candida albicans
Toxoplasma gondii
Staphylococcus aureus

3

Pathogenen die schade berokkenen bij zwakke,
adequate en sterke immuunrespons

4

Pathogenen die schade berokkenen bij zwakke of
sterke (hypersensitiviteitsreactie) immuunrespons

Mycobacterium tuberculosis

Aspergillus spp.

Shigella spp.
5

Pathogenen die schade berokkenen over het hele
spectrum van immuunresponsen, maar schade kan
erger zijn bij sterke immuunresponsen

Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia trachomatis

Helicobacter pylori?
6

Pathogenen die enkel schade berokkenen bij sterke
immuunresponsen
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Tropheryma whipplei?
Theoretische agentia die nietinfectieuze ziekten veroorzaken

3.3 ANTIBACTERIËLE THERAPIE
De jaren 1930 waren belangrijk voor de chemotherapie van systemische bacteriële infecties. Er
werden stoffen (antibiotica) gevonden die door micro-organismen geproduceerd werden en welke
de groei van andere micro-organismen konden inhiberen. Fleming (1929) merkte zo voor het
eerst dat de fungus Penicillium notatum de vermenigvuldiging van stafylokokken verhinderde. Dit
zou het eerste antibioticium worden: penicilline. Streptomycine en de tetracyclines werden
ontwikkeld in de jaren ‘40 en ’50, snel gevolgd door de ontwikkeling van aminoglycosides,
semisynthetische penicillines, cefalosporines, quinolones en andere antibiotica. Al deze
antibacteriële agentia zorgden ervoor dat veel meer infectieziektes voorkomen of genezen
konden worden (Murray et al., 1998). De resultaten van in-vitro antimicrobiële
gevoeligheidsbepalingen zijn waardevol voor de selectie van chemotherapeutische agentia die
actief zijn tegen het infecterend organisme (Murray et al., 1998).
Ondanks de snelheid waarmee nieuwe chemotherapeutica werden geïntroduceerd, toonden
bacteriën de mogelijkheid om resistentie te ontwikkelen tegen deze agentia (Murray et al., 1998).
Bovendien heeft men antibiotica lange tijd overvloedig gebruikt, vooral in het ziekenhuismilieu.
Hierdoor zijn specifiek resistente micro-organismen uitgeselecteerd hetgeen in de
ziekenhuisomgeving infectieproblemen veroorzaakt. Bacteriën die van nature aan de meest
gebruikte antibiotica resistent (geworden) zijn, overheersen na een zekere tijd de andere, meer
gevoelige organismen en bepalen uiteindelijk het beeld van de nosocomiale infecties. Vooral het
systemische en blinde profylactische gebruik van antibiotica heeft tot een selectie geleid van zeer
resistente stammen. Anderzijds is ook de patiëntenpopulatie gevoeliger geworden voor infecties
– oudere en meer zieke mensen. Meer ingewikkelde (bv. allogreffe transplantatie) en ingrijpende
ingrepen worden uitgevoerd. De doorsneepatiënt is gevoeliger geworden aan mogelijke infecties
en de noodzaak voor het doorvoeren van een strikte asepsie ondanks het verruimde arsenaal
van antibiotica is groter dan vroeger (Reybrouck et al., 2000). De verspreiding van (methicilline
resistente) Staphylococcus aureus kan moeilijk gecontroleerd worden in ziekenhuismilieus omdat
asymptomatisch nasofaryngeaal dragerschap de meest frequente transmissiebron is van deze
micro-organismen. Het risico op overdracht kan gereduceerd worden door goede handhygiëne
(Murray et al., 1998) en de screening van patiënten (en personeel) voor methicilline resistente
Staphylococcus aureus (MRSA) bv. Dit kan d.m.v. conventionele cultuurtechnieken of met behulp
van real-time PCR assays. Deze PCR zou o.m.v. de beschikbaarheid van resultaten dezelfde
dag, een vooruitgang in de effectiviteit en doeltreffendheid zijn van controlemaatregelen om de
verspreiding van MRSA tegen te gaan in gezondheidszorginstellingen (Warren et al. 2004). Voor
integratie van zulke PCR technieken mag de kosten-baten analyse niet vergeten worden: is het
kosteneffectief om alle patiënten te screenen met een dure PCR test voor MRSA?
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3.4 BACTERIËN EN BANKEN VOOR MENSELIJK LICHAAMSMATERIAAL
Bij de procurement (weefselname) van allogene weefsels wordt een microbiologische controle
gedaan. De micro-organismen die hierbij gekweekt worden, behoren frequent tot de commensale
huidflora
(Staphylococcus
epidermidis
e.a.
coagulase-negatieve
stafylokokken,
Propionibacterium spp., Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Micrococcus spp.).
Wanneer men tijdens de procedure de gastro-intestinale tractus zou perforeren, treft men ook
enterische flora aan zoals aërobe en anaërobe Gram-negatieven (Klebsiella spp., Escherichia
coli, Bacteroides spp. (> 90 %), Pseudomonas spp.,…) en andere Gram-positieve organismen
zoals Clostridium spp., Bacillus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., Staphylococcus
spp., Lactobacillus spp. en gisten.
Praktisch, kunnen we op basis van de klassieke karakteristieken van bepaalde species pathogeen vs opportunistisch pathogene micro-organismen, rekening houdende met hun meest
frequente antimicrobiële/antifungale gevoeligheidspatroon, 4 groepen onderscheiden (Tabel 5)
(Murray et al., 1998). Deze tabel geeft ook aan welke de mogelijke opties zijn bij de verdere
weefselprocessing in geval van de aangetroffen micro-organismen (Patel & Trampuz, 2004).
Merk op dat hoewel de huidflora niet als pathogeen wordt beschouwd, zij toch tot ernstige
infecties kan leiden in de aanwezigheid van vreemde lichamen (cfr. opportunistische
pathogenen).
Men moet ook een onderscheid maken naar gelang de toepassing van de allogreffe, wordt deze
geïmplanteerd of aan de huidoppervlakte gebruikt? Denk bijvoorbeeld aan een coagulasenegative staphylococ (CNS) die mee geïmplanteerd wordt tijdens de plaatsing van een totale
heupprothese. Deze CNS kan extra morbiditeit veroorzaken door de ontwikkeling van een
septische artritis die gepaard kan gaan met botverlies en eventueel een heringreep met
verwijdering van de heupprothese.
Dit maakt dat het waarschijnlijk zinvol is om zulk een tabel op te stellen specifiek voor elk type
allogreffe materiaal.
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Tabel
5:
Categorisatie
van
micro-organismen
volgens
antimicrobiële/antifungale gevoeligheid (Murray et al, 1998)
Antimicrobiële/an
tifungale
gevoeligheid

Pathogenen (vbn)

en

Opportunistische pathogenen (vbn)

-Methicilline sensitieve Staphylococcus
aureus

Sensitief

pathogeniciteit

-Propionibacterium spp.

-Peptostreptococcus sp.

-Methicilline sensitieve coagulasenegatieve stafylococcen

-Streptococcus agalactiae

-Micrococcus sp.

-Streptococcus pyogenes

-Streptococcus viridans

-betahemolytische Streptococcus Group
C,G

-Bacillus spp. (niet B. anthracis, B.
cereus)

-Enterococcus faecalis

-Corynebacterium spp. (niet C.
diphtheriae, C. urealyticum of C.
jeikeium)

-Bacillus anthracis
-Bacillus cereus

-Fungi (bv. Mucorales, Absidia,
Rhizopus)

-Moraxella catarrhalis
-Enterobacteriaceae (Escherichia coli, ,
Proteus, Citrobacter, Morganella,
Salmonella, Yersinia, Shigella,

-Aspergillus spp.
-Gisten (bv. Candida spp.)

-Bacteroides fragilis group
-Clostridium spp.
-Corynebacterium diphtheria

Processing
opties

Resistent (R)

Lage dosis (1,2 tot 1,8 MRad) gammairradiatie voor aseptische processing

Aseptische processing zonder
gamma-irradiatie

-Methicilline resistente Staphylococcus
aureus

-Lactobacillus spp. (vancomycine R)

-Enterococcus faecium (ampicilline R)

-Methicilline resistente coagulasenegatieve staphylococcen

-Pseudomonas aeruginosa

-Stenotrophomonas maltophilia

-Sommige Enterobacteriaceae : o.a.
Klebsiella, Enterobacter en Serratia

-Burkholderia cepacia
-Acinetobacter spp.
- Corynebacterium jeikeium
-Corynebacterium urealyticum

Processing
opties

Lage dosis (1,2 tot 1,8 MRad) gammairradiatie voor aseptische processing
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Lage dosis (1,2 tot 1,8 MRad) gammairradiatie voor aseptische processing

4. ALGEMENE INLEIDING TOT DE MEDISCHE MICROBIOLOGIE
4.1 TRANSPORTMATERIAAL
Voor het opsporen van de oorzaak van een infectie worden bij de patiënt geschikte specimens
afgenomen voor microbiologisch onderzoek. Al het pathologisch materiaal moet aseptisch
afgenomen en getransporteerd worden om bijbesmetting uit de omgeving of vanuit de
commensale flora te vermijden (Verhaegen et al., 2002). Figuur 3 geeft een overzicht van de
routine klinische en diagnostische methodes voor de isolatie en identificatie van infectieuze
micro-organismen (Madigan et al., 1991).
Figuur 3: Klinische en diagnostische methodes voor de isolatie en identificatie van infectieuze
micro-organismen (Madigan et al., 1991).
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4.1.1 Wattendrager
De wattendrager of wisser is een houten of plastic staafje met een cellulosepropje rond het
uiteinde gewikkeld. Deze (droge) wissers (Figuur 4) zijn steriel en individueel verpakt verkrijgbaar
bij verschillende verdelers. Na afname van het materiaal worden ze terug in hun originele
verpakking gestoken en zo naar het laboratorium gestuurd. Wissers worden vooral gebruikt om
materiaal te verzamelen van slijmvliezen en wondsecreties, soms van rectaal materiaal.
Nadelen zijn de soms zeer geringe hoeveelheden materiaal. Er moeten ten minste 106 bacteriën
per wisser aanwezig zijn om ze bij microscopisch onderzoek (Gramkleuring) te kunnen
waarnemen. Bij cultuur wordt in optimale omstandigheden ten hoogste 10 % van de op de wisser
aanwezige kiemen teruggevonden.
Bacteriën sterven snel af op watten, door uitdroging, oxidatie en door toxische stoffen in het
katoen. Daarom worden soms wissers gebruikt die in actieve houtskool gedrenkt zijn, wat
toxische stoffen neutraliseert. Een betere bescherming voor de leefbaarheid van bacteriën bieden
de transportbodems. Best maakt men gebruik van de wisser met transportbodem volgens Stuart
of Amies. De transportbodem volgens Stuart is een halfvaste bodem zonder voedende
bestanddelen maar met thioglycolaat als reducerende stof en bufferzouten. De Amiestransportbodem bevat daarenboven actieve houtskool. Transportbodems zijn noodzakelijk voor
de overleving van anaëroben die vrij snel afsterven bij contact met de zuurstof uit de lucht
(Verhaegen et al., 2002). Transportbodems zijn klaargemaakt in buisjes en samen met een
steriele wisser verpakt. Na afname van het materiaal wordt de wisser in de buis met
transportbodem geplaatst (Verhaegen et al., 2002).
Recent is er een nieuw type swab ontwikkeld, de Eswab® (Copan), een wisser met een tip
bestaande uit een gevlokte nylonvezel. Dit design zou een sterkere capillaire actie en
hydraulische opname van vloeistoffen geven dus in betere collectie van materiaal. Bovendien laat
deze wisser de micro-organismen ook efficiënter los dan de conventionele Dacron of kunstzijden
wissers (Saegeman et al., 2011). Een bijkomend voordeel van deze wisser is het
collectiemedium, wat vloeibaar Amies medium is. Dit maakt deze wissers uitermate geschikt voor
toepassing in automatische entsystemen, die in de toekomst geïntroduceerd zullen worden in
vele laboratoria.
Figuur 4: Droge wisser, steriel verpakt.

4.1.2 Spuit
Etter, wondexsudaten en fistelvocht worden best afgenomen en getransporteerd in een steriele
spuit. Dit verdient de voorkeur voor alle gesloten ettercollecties of punctievloeistoffen, zeker als er
anaëroben verwacht worden (Verhaegen et al., 2002).
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4.1.3 Transportrecipiënten
Er bestaat een grote verscheidenheid aan steriele flesjes, bekertjes, en buisjes in diverse maten
voor transport van vloeistoffen (sputum, urine,…) en van weefsel- of ander materiaal (bv.
kathedertip). Het is essentieel dat ze lekvrij en steriel zijn. Transportcontainers met schroefdop
verdienen de voorkeur (Verhaegen et al., 2002).

4.1.4 Transport in voedingsbodems
Sommige pathologische specimens kunnen direct ter plaatse geënt worden in of op een
voedingsbodem en als dusdanig naar het laboratorium verzonden worden. Dit gebeurt in de regel
voor bloedkweken (Verhaegen et al., 2002).

4.2 TRANSPORTOMSTANDIGHEDEN
Het transport van specimens naar het microbiologisch laboratorium moet zo snel mogelijk (binnen
1 uur) gebeuren om de leefbaarheid van delicate micro-organismen te vrijwaren, om de overgroei
door niet-pathogene micro-organismen te voorkomen, en om de vermenigvuldiging te beletten
van een klinisch onbelangrijk aantal bacteriën (bv. in urine) tot aantallen die ten onrechte zouden
geïnterpreteerd worden als klinisch significant. Indien dit snel transport niet mogelijk is, dienen
alle specimens in afwachting hiervan koel bewaard te worden (4°C), uitgezonderd lumbaal vocht
en specimens die reeds op een specifieke voedingsbodem geënt zijn. Transport gebeurt in
steriele, goed gesloten en lekvrije recipiënten om bijbesmetting van buitenaf te voorkomen en om
derde personen te beschermen tegen eventuele besmetting (Verhaegen et al., 2002).
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4.3 SOORTEN MICROBIOLOGISCHE SPECIMENS
Er bestaat een grote verscheidenheid in de soorten stalen die een laboratorium te verwerken
krijgt. Hier worden de voornaamste soorten: bloed, punctievloeistoffen, cerebrospinaal vocht,
weefselmateriaal, etter, wondvocht, klierpunctievocht, keel- en neusspecimens, specimens uit de
onderste luchtweg, urine en faeces kort besproken (Verhaegen et al., 2002).

4.3.1 Bloed
Bloed is normaal steriel. Bij een sepsis of bacteriëmie komen micro-organismen (al dan niet als
geheel en zichzelf duplicerend, of stukken ervan zoals celwandfragmenten, toxines,…) in de
circulatie. Om een bloedstaal af te nemen dient men door de huid het bloedvat aan te prikken. Bij
elke bloedname dient een strenge asepsie in acht genomen te worden omdat de huid steeds
besmet is met commensale flora die het bloedstaal kunnen bijbesmetten. Omdat er bij
bacteriëmie slechts 1 tot 100 kiemen per 100 mL bloed aanwezig zijn, dient er bij volwassenen
ten minste 30 tot 40 mL (voor kinderen tot 36 kg: 2 tot 10 mL) bloed afgenomen te worden, en
verdeeld over twee hemocultuurflessen (aëroob en anaëroob) (Verhaegen et al., 2002).
De LightCycler® SeptiFast Kit is een PCR gebaseerde test van Roche die 25 micro-organismen die de meest frequente bacteriële en fungale verwekkers zijn van sepsis- kan opsporen in bloed
op 6 uren tijd (Roche, 2006; Jannes et al., 2006). Dit systeem geeft een enorme tijdswinst voor
het geval een snelle diagnose vereist is (bv. orgaantransplantatie van multi-orgaandonoren).
Vanzelfsprekend blijft men hier steeds beperkt tot het gamma micro-organismen dat tot de kit
behoort. Een grote doorbraak van deze assay is er niet gekomen.
Een andere techniek is de PNA FISH (peptide nucleic acid fluorescent in-situ hybridisation). Deze
techniek kan gebruikt worden voor de snelle identificatie van een species in een positieve
bloedkweek of om de bacteriële diversiteit in omgevingsstalen te onderzoeken (Jannes et al.,
2006).
Deze PCR en FISH technieken genereren snellere en meer specifieke resultaten dan
conventionele methodes (cultuur). Tijdswinst in de detectie van micro-organismen in bloed zou
een klinisch voordeel betekenen voor de patiënt en voor de hospitaal kost (Jannes et al., 2006).
Er is echter meer informatie nodig over de klinische relevantie van de detectie van DNA in plaats
van levende bacteriën en van de interpretatie van een positieve PCR versus een negatieve
bloedcultuur (Pirnay et al., 2000).

4.3.2 Punctievloeistoffen
De virtuele holten in het lichaam zijn gevuld met een kleine hoeveelheid steriel vocht om het
glijden van de oppervlakken te bevorderen (pleura, pericard, gewricht, peritoneum,…). Bij een
infectieuze ontstekingsreactie ontstaat er exsudaat dat door punctie kan gecollecteerd worden
(Verhaegen et al., 2002).

4.3.3 Cerebrospinaal vocht (CSV)
Het cerebrospinaal vocht dat normaal steriel, acellulair en helder is, kan bij een bacteriële infectie
van de meningen zowel micro-organismen als talrijke neutrofielen bevatten, wat het vocht troebel
maakt. Omdat er in de beginfase slechts weinig kiemen zijn, wordt er ten minste 2 tot 3 ml CSV
afgenomen in een steriel centrifugeerbuisje om de bacteriën te concentreren (Verhaegen et al.,
2002). Ook hier zijn snelheid en sensitiviteit essentieel en bieden nieuwe technologieën een
meerwaarde. Zo kan PCR uitgevoerd worden voor de detectie in cerebrospinaal vocht van onder
meer Streptococcus pneumoniae en Neisseria meningitidis. Voor de detectie van bacteriën wordt
meestal nog gebruik gemaakt van de routine cultuur. Met behulp van snelle antigentesten kunnen
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micro-organismen snel geïdentificeerd worden op een specifieke wijze, die ook gemakkelijk
uitvoerbaar is en kosteffectief is. Het nadeel verbonden aan deze antigentesten is hun lage
sensitiviteit (Jannes et al., 2006).

4.3.4 Weefselmateriaal
Elk weefselstukje bekomen via biopsie of tijdens operatie, dient steeds vochtig gehouden te
worden om uitdroging te voorkomen. Daartoe brengt men in een steriel recipiënt een kleine
hoeveelheid (max. 1 mL) steriel fysiologisch oplossing aan. Voor zeer kleine hoeveelheden
weefsel gebruikt men een steriel met water doordrenkt gaasje. Soms wordt aanbevolen de
weefselfragmenten te vermalen of te pletten en vervolgens in een steriele bouillon te brengen.
Anderen vinden deze bijkomende manipulatie een extra risico op contaminatie en ijveren eerder
voor de in toto inoculatie van het weefselfragment in een bouillon (Verhaegen et al., 2002).
Daar slechts een 12 % van de hemocultuur aanvragen als positief worden afgevlagd (bacteriële
groei) (Ruiz et al., 1992), zouden de nieuwe moleculaire diagnostica (PCR…) een meerwaarde
kunnen bieden. Kwantitatieve cultuur van een huidbiopsie bij brandwonden patiënten zou de
beste methode zijn om sepsis vroegtijdig te detecteren in deze populatie. Het risico op sepsis
neemt proportioneel toe met de graad van cutane infectie van brandwonden (Pirnay et al., 2000).
Zo ontwikkelden Pirnay et al een kwantitatieve real-time PCR voor P. aeruginosa in
wondbiopsies. Het resultaat is binnen het uur beschikbaar, wat de vroegtijdige en individuele
behandeling van patiënten bevordert (Pirnay et al., 2000). Dit heeft mogelijks invloed op de
overleving en prognose van kritisch zieke patiënten (Pirnay et al., 2000). Deze automatische
extractie van DNA kan eveneens op andere klinische stalen zoals bloed, sputum, urine en
dergelijke uitgevoerd worden (Pirnay et al., 2000).

4.3.5 Etter, wondvocht, klierpunctievocht
Etter of pus wordt gevormd tijdens een ontstekingsreactie, meestal uitgelokt door bacteriën, fungi
of parasieten. Etter kan gevormd worden op alle lichaamsplaatsen waar zich een ontsteking
voordoet: aan de oppervlakte van slijmvliezen (vagina, urethra, mondholte, binnenoor,…); aan de
oppervlakte van beschadigde huid door besmetting van een verwonding, een brandwonde, of
een chirurgische wonde; in de diepte van de huid of in de diepere weefsels (afgesloten
etterophoping in de diepte = abces); of in een natuurlijke lichaamsholte zoals pleuraholte,
pericard of gewricht (empyeem).
Bij een gesloten abces is het belangrijk de etter voor bacteriologisch onderzoek door punctie met
een steriele naald en spuit te collecteren. Bij een open abces, met een fisteltraject langswaar het
abces zich ledigt, zal men de etter uit de fistel opnemen met een steriele canule of zal men 1 tot 3
mL steriel fysiologisch water in de fistel spuiten en weer opzuigen.
Transport gebeurt in de spuit of in een steriel hermetisch afgesloten flesje. Wanneer men
anaëroben vermoedt, zorgt men er voor dat een eventuele luchtbel uit de spuit verwijderd wordt
en dat de spuit met een beschermkapje getransporteerd wordt.
Wondvocht en etter van slijmvliezen worden opgevangen op een of twee steriele wattendragers,
al of niet in transportmedium (Verhaegen et al., 2002).

4.3.6 Keel- en neusspecimens
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Bij tonsillitis, angina of faryngitis wordt een wisser afgenomen voor cultuur. Bij sinusitis is punctie
van de afgesloten sinus wenselijk (Verhaegen et al., 2002).

4.3.7 Specimens uit de onderste luchtweg
De opgehoeste fluimen noemt men sputum. Sputum bevat wisselende hoeveelheden slijm,
fibrine, ettercellen en micro-organismen. Opgehoest sputum is steeds vermengd met keelslijm,
speeksel en de bijhorende keel- en mondflora. Indien sputum meer dan 25 epitheelcellen
vertoont per microscopisch veld (vergroting 100 X) is het ongeschikt voor bacteriologisch
onderzoek wegens te sterke bijbesmetting met mond- en keelflora.
Transtracheale aspiratie door punctie van de huid is de enige techniek die bijbesmetting met
mondflora vermijdt. Deze techniek heeft echter een risico op bloeding.
Tracheostomie aspiraten bekomen bij patiënten met een tracheostomie zijn vaak bijbesmet van
buitenaf. Men kan bij deze patiënten geen onderscheid maken tussen infectie en kolonisatie
(Verhaegen et al., 2002).

4.3.8 Urine
Urine is normaal steriel. Of het resultaat van een urinekweek betrouwbaar is, hangt in grote mate
af van de kwaliteit van de staalname. Een midstream portie urine biedt de hoogste garantie op
weinig bijbesmetting. Urine wordt altijd kwantitatief gekweekt. Onder deze omstandigheden wordt
groei van < 10.000 kiemen/mL als bijbesmetting beschouwd en ≥ 100.000 kiemen/mL als
significant voor infectie (regel van Kass). Bij een aantal kiemen tussen deze waarden in wordt het
onderzoek herhaald. Een ander belangrijk criterium is de aanwezigheid van leukocyten in de
urine.
Het is hier dus heel belangrijk een urinestaal binnen het uur na afname naar het laboratorium te
sturen of op 4°C te plaatsen tot verzending om een representatief aantal micro-organismen te
kweken.
Suprapubische punctie door de huid en de blaaswand geeft een urinemonster dat vrij is van
bijbesmetting. Het is vaak de enige bruikbare techniek voor kweek op anaëroben (Verhaegen et
al., 2002).

4.3.9 Faeces
Enteritis kan veroorzaakt worden door virussen, bacteriën en parasieten. Voor microbiologisch
onderzoek gebruikt men verse stoelgang die zo vlug mogelijk op het laboratorium onderzocht
moet worden. Tijdens lange bewaring (bij kamertemperatuur mag men stalen niet lang bewaren)
treedt aanzuring op, wat schadelijk is voor de overleving van de meeste enteropathogenen.
Afkoelen in afwachting van transport is noodzakelijk. Een rectale afname met een wisser is
bruikbaar, maar levert minder positieve resultaten op (Verhaegen et al., 2002).
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4.4 KWEEKMETHODEN
Bij de isolatie van micro-organismen worden vier soorten voedingsbodems gebruikt: universele
voedingsbodems,
selectieve
voedingsbodems,
aanrijkingsbodems
en
specifieke
voedingsbodems.

4.4.1 Voedingsbodems
4.4.1.1 Universele vaste en vloeibare voedingsbodems
De universele vaste en vloeibare bodems zijn zeer rijke media die tot doel hebben groei mogelijk
te maken voor een uitgebreide waaier micro-organismen. Cultuurmedia bestaan uit water,
natriumchloride en andere elektrolyten, peptone (proteïnelysaat), vlees- of gistextract en bloed
(gewoonlijk gedefibrineerd paardenbloed). Men maakt een onderscheid tussen vaste agar media
en vloeibare media (Sleigh & Timbury, 1998).
De universele vaste voedingsbodems worden gemaakt uit vloeibare media waaraan 1,5 %
agar toegevoegd wordt, waardoor het medium een gelatineuze consistentie krijgt. Deze vaste
bodems immobiliseren cellen en laten hen toe te groeien en zichtbare geïsoleerde massa’s
(kolonies) te vormen. Deze kolonies laten de microbioloog toe om de zuiverheid van deze cultuur
te zien. Wanneer verschillende types kolonies aanwezig zijn, is de cultuur niet zuiver (Madigan et
al., 1991) (Figuur 5). Dit kan een gevolg zijn van een niet adequaat afgenomen staal of de
reflectie betekenen van een polymicrobiële infectie.
Op de meest universele algemene vaste bodem, de bloedagar (Figuur 6), groeien de meeste
medisch belangrijke bacteriën en fungi. Deze bodem kan aëroob geïncubeerd worden voor de
identificatie van aëroben, maar ook anaëroob voor de identificatie van anaëroben. Een
chocolade-agar, bekomen door bloed op te warmen en zo groeifactoren vrij te maken uit
bloedcellen, wordt gebruikt voor de isolatie van moeilijk kweekbare micro-organismen.
Figuur 5: Bloedagar met twee soorten
bacteriën.

Figuur 6: Bloedagar.

Universele vloeibare voedingsbodems, zoals Tryptic Soy Broth (TSB) of thioglycolaat bouillon,
worden meestal gebruikt om kleine hoeveelheden bacteriën (vooral uit punctievloeistoffen of op
wattendragers) een kans te geven om uit te groeien, omdat hierin een groter inoculum kan
aangebracht worden. Om verdere identificatie mogelijk te maken moeten de gegroeide bacteriën
overgeënt worden op vaste agarbodems om afzonderlijke kolonies voor reincultuur te bekomen.
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Vloeibare media worden verdeeld in tubes of flesjes met schroefdop. Wilkins Chalgren anaerobic
broth (Figuur 7) en thioglycolaat zijn voorbeelden van vloeibare media waarin door de
aanwezigheid van o.a. hemine en vitamine K naast aërobe, ook anaërobe bacteriën kunnen
groeien (Verhaegen et al., 2002).
Bloed en beenmerg worden gekweekt in aërobe en/of anaërobe hemocultuurflessen (Figuur 8).
Deze hemocultuurflessen (bv. BacT/ALERT FA en FN respectievelijk, Biomérieux, France)
worden geïncubeerd in automatische (BacT/ALERT) Microbiële Detectie systemen. In deze
systemen is er een continue monitoring van microbiologische groei in de flessen. De
hemocultuurflessen bevatten een complex medium met o.a. soya-caseïne extract, brain heart
infusion, aminozuren, koolhydraten, en houtskool. De hemocultuurflessen voor cultuur van
aërobe organismen bevatten een atmosfeer van CO2 in zuurstof onder vacuüm. Flessen voor
cultuur van anaërobe organismen bevatten een atmosfeer van stikstof onder vacuüm (BacT/Alert
2003).
Het gebruik van vloeibare media (bv. thioglycolaat) heeft een aantal voor- en nadelen. De
voordelen verbonden aan deze cultuurmedia zijn (May & Wainwright, 1985; Morris et al., 1995):
a. Vloeibare media zijn sensitiever in de detectie van kleine hoeveelheden microorganismen. Micro-organismen die slechts in kleine hoeveelheden aanwezig zijn maar
enkel te kweken in vloeibare media, kunnen klinisch belangrijk zijn.
b. In vloeibare media kan men moeilijk kweekbare micro-organismen die niet groeien op
vaste agarplaten beter isoleren.
c. Naast aërobe kunnen ook anaërobe bacteriën gekweekt worden in vloeibare media zoals
thioglycolaat.
d. In vloeibare media worden residuele inhibitorische substanties (bv. antibiotica) aanwezig
op weefselfragmenten verdund tot subinhibitorische hoeveelheden. Bepaalde additieven
in deze media neutraliseren deze antibiotica daarenboven. Zo zitten er neutraliserende
koolstofpartikels in hemocultuurflessen.
Mogelijke nadelen verbonden aan vloeibare media (May & Wainwright, 1985):
a. Sneller groeiende micro-organismen zullen met grotere zekerheid gedetecteerd worden
dan trager groeiende organismen.
b. Kwantitatieve beoordeling van de microbiële groei is niet mogelijk met vloeibare media.
Merk op dat dit ook niet mogelijk is met turbidimetrische en spectrophotometrische (600
nm) methoden. Hier kan wel een semikwantitatieve beoordeling van de concentratie
micro-organismen mee bekomen worden.
c. Vloeibare media zijn gevoelig aan vals positieve resultaten door fouten in de techniek en
media contaminatie (hoewel dit ook voor vaste agarplaten van toepassing is).
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Figuur 7: Wilkins Chalgren
anaerobic broth.

Figuur 8: Aërobe en anaerobe
hemocultuurflessen.

4.4.1.2 Selectieve voedingsbodems
Selectieve bodems worden gebruikt om bepaalde groepen micro-organismen te laten groeien,
terwijl andere groepen onderdrukt worden. De meest gebruikte zijn de MacConkey agar (groei
van Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp.,…en onderdrukking van Gram-positieven) en de
Mannitol Salt Agar (groei van bijna uitsluitend stafylokokken). Voor bepaalde specimens die
meestal een mengflora bevatten, is dit een handige manier om snel tot reinculturen te komen
(Verhaegen et al., 2002).
Voor de isolatie van gisten en schimmels is de Sabouraud-glucose-agar met chloramfenicol (150
mg/L) een ideaal medium (Verhaegen et al., 2002). Chloramfenicol wordt gebruikt om een
belangrijk deel van de commensale bacteriële flora te remmen (Verhaegen et al., 2002). De
Sabouraud-glucose-agar is tamelijk selectief wegens de hoge suikerconcentratie en de lage pH
(Verhaegen et al., 2002). Alternatief kan men op een bloedagar een schijfje chloramfenicol
leggen of gebruik maken van een CHROM-agar (Verhaegen et al., 2002). Deze CHROM-agar is
een selectief medium voor de isolatie en de identificatie van gisten en filamenteuze fungi en de
differentiatie van Candida albicans, C. tropicalis en C. krusei (BBL, 2006). Chromogene media
doen steeds meer hun intrede. Zij maken gebruik van mengsels chromogenen (substraten) die na
hun degradatie door specifieke bacteriële enzymen verschillende gekleurde bestanddelen
vrijgeven. Dit laat toe een onmiddellijke identificatie toe tot op species niveau ofwel de detectie
van een groep micro-organismen met een minimum aan confirmatietesten (Verhaegen et al.,
2002).
4.4.1.3 Aanrijkingsbodems en specifieke voedingsbodems
Aanrijkingsbodems zijn vloeibare bodems met sterk remmende factoren voor de meeste microorganismen en groeimogelijkheden voor een of enkele soorten. Ze worden vooral gebruikt om
schaarse pathogenen tussen overvloedige mengflora uit te selecteren en aan te rijken (bv.
Rappaportmedium voor het aanrijken van Salmonella).
Specifieke voedingsbodems zijn agarbodems met een sterke selectiviteit, zodat slechts een
species of genus erop groeit (bv. Löwenstein-Jensen-bodem voor mycobacteriën, chromogene
bodems voor de isolatie van methicilline-resistente Staphylococcus aureus) (Verhaegen et al.,
2002).
Algemene nota: Men moet er zich van bewust zijn dat vele kiemen slechts op bepaalde media
en binnen andere tijdsgrenzen groeien ten gevolge van hun adaptatie binnen hun infectiesite. Als
vb. kan men denken aan de Small Colony Variants (SCV) van S. aureus bij stalen van
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mucoviscidose patiënten (25 % van totale staalaanvragen ) (BBL, 2006) en zelfs bloedstalen (1
% van totale cultuuraanvragen) die veel systematischer met PCR technieken (of specifieke
bodems/media) worden gedetecteerd en geïdentificeerd. SCV zijn traag groeiende stafylokokken,
die kleine niet gepigmenteerde niet-hemolytische kolonies vormen. Ze zijn atypisch omdat ze
bepaalde karakteristieken van S. aureus missen: verminderde coagulase productie, geen gebruik
van mannitol, meer resistentie tegen aminoglycosides en celwandactieve antibiotica (Proctor &
Peters, 1998). Ze worden frequent gemist in het routine microbiologisch laboratorium omdat ze
traag groeien en pinpoint kolonies vormen. Daardoor worden clinici in geval van niet
geïdentificeerde S. aureus SCV soms misleid: ze worden niet attent gemaakt op de mogelijkheid
van recurrente infecties of therapeutisch falen (BBL, 2006). SCV van S. aureus zijn ook
beschreven bij infecties van heupprothesen (Vaudaux et al., 2006). Moleculaire technieken die
niet op cultuur gebaseerd zijn, zijn veelbelovende alternatieven voor de vroegtijdige detectie en
identificatie van deze pathogenen bij bv. mucoviscidose patiënten waarbij deze SCV beschreven
werden (Jannes et al., 2006). De 16S rRNA in situ hybridisatie methode is een arbeidsintensieve
methode die de conventionele cultuur (nog) niet kan vervangen (Krimmer et al., 1999; Kipp et al.,
2003).
Een ander fenomeen zijn de levende maar niet cultiveerbare micro-organismen. PCR suggereert
dat de diversiteit aan species in de omgeving die op selectieve media gekweekt wordt, op vele
plaatsen slechts 1 % van de actuele diversiteit is. De levende maar niet cultiveerbare status zou
te maken hebben met een accumulatie van genoomschade door vrije radicalen (Bloomfield et al.,
1998). Moleculaire technieken (PCR clonering en sequencing) zouden deze oncultiveerbare
micro-organismen – die potentieel humane infecties veroorzaken - kunnen karakteriseren. Denk
maar aan Treponema pallidum, een spirocheet die totnogtoe niet cultiveerbaar is (Wade, 2002).

4.4.2 Entingstechnieken
Om afzonderlijke kolonies te bekomen op een agarbodem gebruikt men de streepenting. Het
specimen wordt met een entlus op een segment van de petriplaat goed uitgestreken. Van hieruit
(eerste segment) wordt het inoculum met de entlus op een tweede segment met afzonderlijke
streepentingen verdund, en op dezelfde manier naar een derde en vierde segment.
Een wattendrager wordt eerst op de agarplaten op een eerste segment geënt en het inoculum
wordt verder met de entlus uitgestreept. Daarna kan dezelfde wattendrager uitgeperst worden in
een vloeibare bodem.
Punctievloeistoffen worden eerst op vloeibare bodems geënt met een steriele pasteurpipet,
daarna ent men de diverse agarmedia die met de entlus uitgestreken worden (Verhaegen et al.,
2002).

4.4.3 Incubatie-omstandigheden
4.4.3.1 Temperatuur
De meeste medisch belangrijke micro-organismen groeien optimaal bij een temperatuur van
36°C. Voor sommige is een hogere temperatuur (42°C) beter (bv. Clostridium difficile,
Campylobacter) en andere groeien niet bij temperaturen boven 32°C. Fungi worden vaak zowel
op 36°C als op kamertemperatuur (22-25°C) geïncubeerd (Biomérieux, 2003). De optimale
incubatietemperatuur voor fungi is 30°C (+/- 1 °C), want dit is de optimale groeitemperatuur voor
de meeste medisch significante fungi. Indien 30°C niet haalbaar is, dienen de culturen op
kamertemperatuur (+/- 25°C) geïncubeerd te worden. De incubatieduur voor fungi is best 3
weken voor de meeste klinisch relevante isolaten (Murray & Witebsky, 2010; Sutton, 2007).
4.4.3.2 Omgeving
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Aërobe en facultatief anaërobe micro-organismen groeien best in de normale atmosfeer.
Bepaalde micro-organismen hebben een verhoogde CO2-concentratie (5-10 %) nodig om hun
groei te starten. Er bestaan speciale incubatoren die een constante CO2 aanvoer en optimale
vochtigheidsgraad hebben. Algemene voedingsbodems en specifieke bodems voor bacteriën die
het vereisen, worden meestal in CO2 atmosfeer gekweekt.
Strikt anaëroben groeien niet in aanwezigheid van zuurstof. Een anaërobe atmosfeer wordt
bekomen bv. in een afgesloten AnoxomatTM systeem (Mart II® Microbiology B.V., Nederland;
Figuur 9) dat zuurstofvrij gemaakt wordt door het vervangen van de atmosfeer in de pot met een
zuurstofvrij gasmengsel (een mengsel van 85 % N2, 10 % CO2 en 5 % H2) (Figuur 10; Anoxomat,
2006). Een katalysator zoals palladium is noodzakelijk om de absolute anaërobe atmosfeer te
vrijwaren. Deze katalysator zal het resterende O2 combineren met H2 uit het gasmengsel om H2O
te vormen en O2 te verwijderen. Sommige micro-organismen vereisen voor een optimale groei
een micro-aërofiele atmosfeer met verminderde (6 %) zuurstofspanning (bv. Campylobacter
spp.). Een dergelijke atmosfeer kan eveneens bekomen worden met een Anoxomat TM systeem
(Anoxomat, 2006; Madigan et al., 1991; Verhaegen et al., 2002). Het voordeel van dit systeem is
dat snel een anaërobiose bekomen wordt.
Figuur 9: (a) Een AnoxomatTM systeem
(Anoxomat, 2006)

(b) bijhorende katalysator
(Anoxomat, 2006).

Figuur 10: De verplaatsing van O2 rijke lucht
door een mengsel van CO2, H2 en N2 in 3 cycli
(Anoxomat, 2006).
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4.5 GEVOELIGHEIDSBEPALING
Er zijn twee hoofdmethodes om de gevoeligheid van bacteriën aan antibiotica te bepalen: de tube
dilutiemethode en de disc (schijf) diffusiemethode (Sleigh & Timbury, 1998).
In het laboratorium test men de ‘biologische gevoeligheid’ van een micro-organisme in vitro. Dit
duidt aan welke de kleinste concentratie van het antibioticum is die het micro-organisme kan
beletten te groeien: de minimale inhiberende concentratie (MIC). Om de MIC van een
antibioticum te bepalen laat men in de praktijk de micro-organismen groeien op
gestandaardiseerde voedingsbodems met verschillende concentraties van het antibioticum,
meestal duploverdunningen of duploveelvouden uitgaande van een concentratie van 1 mg/mL
(bv. 0,125 – 0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 4 – 8 – 16 enz.) (Ferraro & Jorgensen, 2003). Zowel het Clinical
and Laboratory Standards Institute (CLSI, vroeger NCCLS) als EUCAST (European Committee
on Antimicrobial Susceptibility Testing) heeft geijkte procedures die gebruikt kunnen worden voor
de gevoeligheidsbepaling van micro-organismen. In België is men anno 2011 bezig aan de
omschakeling van CLSI naar EUCAST richtlijnen.
De klassieke MIC-bepaling gebeurt in vloeibaar midden, maar wordt nog weinig uitgevoerd in
routine klinische laboratoria omdat ze omslachtig is (Ferraro & Jorgensen, 2003). Een serie van
tweevoudige diluties van het antibioticum wordt gemaakt in de kuipjes van een microtiterplaat.
Alle kuipjes worden vervolgens geïnoculeerd met een standaard hoeveelheid van de te testen
bacteriestam. Na incubatie gedurende 18 tot 24 uur op 36°C wordt de groei in aanwezigheid van
antibioticum geobserveerd door het meten van de turbiditeit. Turbiditeit betekent groei van
bacteriën. Antibiotische gevoeligheid wordt uitgedrukt als de hoogste dilutie (laagste
concentratie) van antibioticum die de groei volledig inhibeert. Deze assay kan geautomatiseerd
worden (Madigan et al., 1991).
Anno 2006 wordt de gevoeligheid van de meeste routine isolaten getest met geautomatiseerde
korte incubatie testsystemen. Vitek 2 (BioMérieux Vitek, Marcy l’Etoile, France) is zo een systeem
dat turbidimetrisch bepaalde kinetische metingen van de bacteriële groei uitvoert om lineaire
regressie te doen en uiteindelijk de MIC te bepalen (Verhaegen et al., 2002). Ook hier maakt men
gebruik van verschillende, maar een beperkt aantal, concentraties antibioticum waarin de
bacteriën al dan niet groeien (Verhaegen et al., 2002). Te vermelden voor dit soort systeem is dat
enkel micro-organismen waarvan een ‘profiel’ in de databank zit als de juiste kiem worden
herkend. Een weinig voorkomend of niet typisch reagerend isolaat wordt soms als een
verkeerdelijk geïdentificeerd species of niet geïdentificeerde kiem weergegeven. Afhankelijk van
de identificatie worden met dit Vitek 2 systeem andere interpretatieregels gebruikt voor de
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gevoeligheden van een kiem. Dus als de identificatie fout was met dit systeem, zal ook de
gevoeligheid van de kiem fout worden geïnterpreteerd.
De disc diffusiemethode (Kirby-Bauer methode; Figuur 11) met antibioticaschijfjes is een
frequent gebruikte methode in de routine klinische laboratoria, omdat ze zich zoals het Vitek
systeem leent tot het testen van individuele stammen voor meerdere antibiotica (Ferraro &
Jorgensen, 2003). Een bepaald inoculum (0,5 MacFarland) van een reincultuur wordt gelijkmatig
geïnoculeerd met een wisser over een vaste agarplaat. Steriele vloeipapieren schijfjes (bv. Rosco
Neo-SensitabsTM, Taastrup, Denmark) die gekende concentraties bevatten van verschillende
antibiotica worden vervolgens op de plaat gelegd. De concentratie van elke antibioticum is
specifiek. Het antibioticum diffundeert in de bodem terwijl het micro-organisme groeit. Na
overnacht incubatie merkt men cirkelvormige inhibitiezones rond de schijfjes (Madigan et al.,
1991). De oppervlakte van de inhibitiezone is functie van de MIC voor het antibioticum van het
testorganisme (Ferraro & Jorgensen, 2003). De diameter van deze zones wordt gemeten en
vergeleken met standaard (CLSI - NCCLS) data om te bepalen of het isolaat werkelijk gevoelig is
aan het antibioticum (Madigan et al., 1991).
Wat betreft wondreinigingsmiddelen bij voorbeeld bestaan er nog geen gestandaardiseerde
procedures voor de evaluatie van hun antimicrobiële eigenschappen. Er zijn producten
verkrijgbaar die antimicrobiële activiteit claimen tegen een groot gamma aan micro-organismen:
Aspergillus spp., C. albicans, E. coli, methicilline resistente S. aureus, Pseudomonas spp.,
Salmonella spp., Streptococcus spp., Trichophyton interdigitale, Penicillium notatum,… De
betekenis van antimicrobiële middelen in wondreinigingsmiddelen is controversieel. Sommige
antibiotica kunnen toxisch zijn voor de weefsels en de wondheling benadelen. Dit hangt vooral
samen met de dosis antibiotica aanwezig in het middel. Er is een sterke nood aan gecontroleerde
klinische trials met deze producten (Hobson & Bolsen, 2001). Topische toediening van antibiotica
verzekert een hoge concentratie in de wonde, wat de vermenigvuldiging en het aantal
koloniserende micro-organismen reduceert. Zilver sulfadiazine is zo een topisch antisepticum,
maar heeft als grote nadeel dat er snel resistentie ontwikkelt. Mafenide acetaat (10 %) is een
andere crème voor applicatie op brandwonden waar minder frequent resistentie tegen ontstaat.
Sommige brandwondencentra proberen het optreden van resistentie te verhinderen door
alternerend verschillende topische antibiotica te gebruiken, of door nieuwere producten te
gebruiken zoals povidone-iodine. Hier moet men wel opletten met neveneffecten op de
schildklierwerking (Rotter, 2001). De ontwikkeling van resistentie tegen antimicrobiële topica
bestaat, maar er is veel discussie over het exacte mechanisme en de praktische betekenis van
resistentie voor wat betreft de controle van infecties. Men kan deze resistentie testen door
testorganismen te incuberen in oplopende concentraties antimicrobieel product en na te gaan of
er zich resistentie ontwikkelt. De testorganismen zijn deze die normaliter door het geteste
antimicrobieel product gedood worden. De methode lijkt op deze van MIC bepaling. De
microbroth dilutie methode en de Nathan’s agar well diffusion (gebaseerd op inhibitiezones) zijn
twee methodes die gebruikt worden om de in vitro gevoeligheid van bacteriën aan topische
antibiotica te testen (Rodgers et al., 1998). Het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal
Koningin Astrid gebruikt de agar well diffusie methode. Hierbij worden met een steriele
biopsienaald 8-mm brede gaatjes gemaakt in een 4-mm dikke Mueller-Hinton agar. Het oppervlak
van de agarplaat wordt bestreken met ongeveer 108 bacteriën en de gaatjes worden gevuld met
0,2 mL van een topisch agens. Inhibitiezones worden afgelezen na overnacht incubatie op 37°C.
Omwille van verschillen in de diffusiesnelheid van verschillende topica neemt men aan dat de
inhibitiezones niet kunnen geïnterpreteerd worden als een indicator voor superioriteit van het ene
topicum boven het andere. Men kan wel veronderstellen dat de diffusiecapaciteit van topica een
indicator is voor de sterkte van penetratie in het wondbed, een belangrijk aspect voor het gebruik
van topica in brandwonden.
Nieuwe moleculaire technologieën zijn veelbelovend in het gevecht tegen antibiotica resistentie.
Snelle detectie, identificatie en resistentiebepaling van bacteriën betekenen hierin een voordeel.
Maar krachtige typeringsmethodes voor de monitoring van microbiële populaties zijn ook een
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basisvereiste voor het begrijpen van multidrug resistente stammen (Jannes et al., 2006). Tot op
heden is het voordeel van moleculaire resistentiebepaling beperkt tot een kortere tijd tot het
resultaat en verbeterde accuraatheid. Moleculaire research toont aan dat resistentie een complex
systeem is, met vele interagerende mechanismen op genoom-, regulatorisch en expressieniveau.
Nieuwe resistente stammen kunnen echter nog niet gedetecteerd worden met deze technieken.
Moleculaire resistentiebepaling zal de conventionele cultuur gebaseerde gevoeligheidsbepaling
dus nog niet direct vervangen, additionele technische ontwikkelingen zijn vereist op gebied van
multiplex amplificatie en DNA chips (Jannes et al., 2006). Een vb. van invoering van PCR
gebaseerde assay voor resistentiebepaling is de IDI MRSATM assay (Jannes et al., 2006).
Figuur 11: Disc diffusie methode.

4.6 MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK
Voor de identificatie van micro-organismen kunnen specifieke moleculaire diagnostica een rol
spelen. Voor een meer uitgebreide beschrijving hiervan verwijzen we naar deel I: Classificaties.
We gaan niet dieper in op de moleculaire diagnostiek omdat dit tot op heden in de meeste
banken voor menselijk lichaamsmateriaal nog niet gehanteerd wordt als routine diagnostisch
middel.
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5. INVENTARIS PUBLICATIES
BACTERIËN OP WEEFSELS

TRANSMISSIES

–

DETECTIEMETHODES

5.1 TRANSMISSIE VAN BACTERIËLE/FUNGALE INFECTIES DOOR WEEFSELS
5.1.1 Bot en pezen
5.1.1.1 Gram-positieve micro-organismen

 Lord et al (1988) onderzochten 283 patiënten die een massieve botallogreffe kregen.
Hiervan ontwikkelden er 33 (11,7 %) een infectie. Gram-positieve organismen waren de
meest voorkomende oorzaak van infectie, met 12 (36 %) infecties veroorzaakt door
Staphylococcus epidermidis. Andere geïsoleerde Gram-positieven waren S. aureus (n = 4) en
alfa-hemolytische streptokokken (n = 2). De finale outcome van de geïnfecteerde patiënten
was slecht in vergelijking met de hele reeks patiënten met een allogreffe transplantatie (Lord
et al., 1988). Lord et al denken niet dat de allogreffe de oorzaak van de infectie was. Multipele
regressie analyse van de patiënten met een distale femurgreffe suggereerde dat de patiënten
met beslag op de huid, verwijdering van grote delen bot of weke weefsels, of multipele
operaties het meeste risico hadden op postoperatieve infectie (Lord et al., 1988).
 Kakiuchi & Ono (1996) rapporteerden een postoperatieve wondinfectie met S. aureus na
implantatie van een ethyleenoxide gesteriliseerde botallogreffe. Na verwijdering van de
allogreffe verdwenen de tekens van infectie (Kakiuchi & Ono, 1996).
 In september 2003 rapporteerde de CDC een geval van invasieve Streptococcus
pyogenes infectie 6 dagen na een voorste kruisbandreconstructie met een patella-allogreffe
bij een 19-jarige man. Uit de preprocessing culturen van de donor isoleerde men eveneens S.
pyogenes (zelfde Emm-type als de stam van de receptor). Na aseptische verwerking en
antibiotica spoeling (zonder gammabestraling) waren alle postprocessing culturen negatief
(MMWR, 2003).
5.1.1.2 Clostridium spp.

 In 2002 kreeg de CDC 13 rapporten van infecties met Clostridium spp. (C. septicum
(Barbour & King, 2003; MMWR, 2001) en C. sordellii) geassocieerd met musculoskeletale
allogreffes van verschillende donoren. De geïmpliceerde allogreffes waren pezen (n = 8),
femurcondylen (n = 2), bot (n = 2) en een meniscus (n = 1). Elf van de allogreffes waren
diepgevroren, 2 waren vers. Alle allogreffes waren aseptisch verwerkt zonder terminale
sterilisatie. Voor 11 van de 13 gevallen was er bijkomende evidentie (andere culturen van het
donorweefsel) dat de allogreffe de oorzaak was van infectie (MMWR, 2002).
 De CDC werd in november 2001 gerapporteerd over de dood van een 23-jarige patiënt na
de transplantatie van een musculoskeletale (femurcondyl) allogreffe gecontamineerd met
Clostridium sordellii. Nader onderzoek toonde aan dat er een tweede case-report gekoppeld
was aan allogreffes van dezelfde donor. Deze tweede receptor ontwikkelde een septische
artritis met Clostridium sordellii. Onderzoek van de CDC wees uit dat
a. de donor 19 uren op kamertemperatuur gelegen had;
b. bacteriologische controle enkel na antibiotica spoeling van de allogreffes
uitgevoerd werd en niet voor de processing (Eastlund, 2004); en
c. er geen test voor bacteriostasis werd uitgevoerd (MMWR, 2002).
Cultuurmethodes dienen gevalideerd te zijn om te verzekeren dat residuele antibiotica niet
resulteren in foutnegatieve cultuurresultaten (MMWR, 2002).
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 Een andere case-report, beschreven door Pearle et al (2003), betrof een 82-jarige man
die een extensorapparaat reconstructie kreeg met diepgevroren bestraalde allogreffes (een
quadriceps pees, een patella, een patellapees en een tibiaal botblok). Na 1 week ontwikkelde
de man zwelling, pijn en bewegingsbeperking thv de knie. Aspiratie van synoviaal vocht
toonde Clostridium perfringens aan. Het is in deze casus echter niet duidelijk of de allogreffes
de oorzaak van de infectie waren, aangezien 25 andere patiënten allogreffes ontvingen van
dezelfde donor zonder complicaties (Pearle et al., 2003).
5.1.1.3 Gram-negatieve staven

 In het CDC rapport van 2002 (MMWR, 2002) werden ook 13 patiënten beschreven
geïnfecteerd met gram-negatieve bacillen. De getransplanteerde weefsels betroffen voorste
kruisbanden (n = 10), meniscus (n = 1), femurcondyl (n = 1), en bot (n = 1). Een allogreffe
was vers, één was gevriesdroogd en de andere waren diepgevroren. Voor 8 patiënten was er
bijkomende evidentie dat de allogreffe de oorzaak van infectie was. Drie patiënten van deze
13 kregen allogreffes die gammabestraling hadden ondergaan.
 Tomford et al (1990) rapporteerden een infectiepercentage van 4 tot 5 % bij het gebruik
van 324 niet-gesteriliseerde onverwerkte diepgevroren botallogreffes (Tomford et al., 1990).
Deze infectiepercentages waren niet verschillend van deze gevonden bij gelijkaardige
procedures met metalen prothesen. Hoewel de origine van de infectie vaak moeilijk te
bepalen is, is contaminatie van de allogreffe onwaarschijnlijk bij de meerderheid van de
infecties. Botallogreffes waren verantwoordelijk voor infecties in slechts drie patiënten, die
allemaal een infectie met Serratia marcescens ontwikkelden en bot van dezelfde donor
kregen (Tomford et al., 1990).
 In 2002 ontwikkelden twee patiënten die een voorste kruisbandreconstructie kregen met
bot-pees-bot allogreffes van dezelfde donor, een Pseudomonas aeruginosa septische artritis
na 2 weken (MMRW, 2001). Pulsed-field gelelectroforese van de twee P. aeruginosa isolaten
van de twee afzonderlijke patiënten hadden gelijkaardige genotypische patronen (MMRW,
2001). De patiënten werden behandeld in hetzelfde chirurgisch centrum, maar door
verschillende chirurgen met verschillende arthroscopische instrumenten en op verschillende
dagen. Deze allogreffes waren bestraald met 1,8 Mrad gammastralen. De bron van deze
bacteriën kon niet achterhaald worden. Omdat pseudomonas zeer gevoelig is aan
gammastralen leek het onwaarschijnlijk dat de pees de oorzaak van de contaminatie was
(Eastlund, 2004; MMRW, 2001).
 Twee patiënten behandeld in verschillende chirurgische centra (Florida, US) kregen botpees-botallogreffes van dezelfde donor. Beide patiënten ontwikkelden kort na de ingreep een
septische artritis, de ene met Citrobacter youngae en groep B betahemolytische
streptokokken, de andere met Klebsiella oxytoca en Hafnia alvei. De betrokken allogreffes
werden door onoplettendheid te vroeg vrijgegeven zonder voorafgaandelijk terminale
sterilisatie met gammastralen. Dezelfde micro-organismen werden achteraf gekweekt uit
donor weefsel (Eastlund, 2004; MMRW, 2001).
5.1.1.4 Mycobacterium spp.
Een 40-tal jaren geleden werden verschillende gevallen van tuberculose van de rug
gerapporteerd door James et al (1953) bij patiënten die diepgevroren riballogreffes gekregen
hadden tijdens spinale fusie (Eastlund, 2004). De bron van de allogreffe was duidelijk de rib
die gereseceerd werd tijdens thoraxchirurgie van patiënten met actieve pulmonaire
tuberculose. Patiënten met actieve of vroeger behandelde tuberculose zouden vandaag niet
meer in aanmerking komen als weefseldonor. Dit exclusiecriterium is belangrijk daar er geen
goede serologische screeningstest voorhanden is voor tuberculose (Eastlund, 2004). De
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microbiologische culturen gebruikt voor het testen van botweefsel op aanwezigheid van
aëroben, anaëroben en fungi laten geen groei toe van mycobacteriën. Dit is in tegenstelling
met de specifieke screening naar Mycobacteria bij de processing van cardiovasculaire
weefsels die aangewezen is volgens de richtlijnen van de European Homograft Bank (EHB)
en de European Association of Tissue Banks (EATB). EHB screent bijvoorbeeld met een
Löwenstein-Jensen cultuur (gedurende 7 weken incubatie en wekelijks controle op groei).
Definitieve identificatie van mycobacteria gebeurt in het Instituut Pasteur met behulp van PCR
(EHB, 2002).

5.1.2 Huid
Tegenwoordig is er wereldwijd een redelijke consensus betreffende de te gebruiken methodes
om het risico op ziektetransmissie te minimaliseren. Er zijn gedetailleerde standaarden van
nationale organisaties zoals de HGR, België), de National Blood Service (UK) en de British
Association of Tissue Banks (UK), de CDC (USA), maar ook van multinationale organisaties
zoals de EATB (Kearny, 2005). Het is van belang lokale/nationale standaarden te consulteren
aangezien bepaalde infectieziekten zich beperken tot bepaalde werelddelen (Kearny, 2005).
De EATB standaard voor huidbanken beveelt aan om huidstalen (voor huidallogreffes die niet
gesteriliseerd worden met een gevalideerde methode) te controleren – vóór de finale verpakking op aanwezigheid van micro-organismen (pathogene en facultatief pathogene micro-organismen
en snelgroeiende fungi) op zodanige wijze dat antibiotica geen valsnegatieve resultaten
opleveren (Brychta, 2002). Indien op huidstalen genomen tijdens de prelevatie laagvirulente
micro-organismen (niet-pathogenen) aangetroffen worden, moet de huid verder geprocest
worden opdat het weefsel effectief gedecontamineerd zou worden (Brychta, 2002). Huid met
aanwezigheid van hoog virulente organismen zoals Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp.,
Serratia spp., Candida spp.,…dient vernietigd te worden, tenzij men gebruik maakt van een
gevalideerde methode om micro-organismen te inactiveren zonder potentiële schadelijke
effecten(Brychta, 2002; Pellet et al., 1996).
Hiertegenover staat een kleinere studie van Clayton et al die aantoonde dat huidallogreffes
bewaard in de koelkast en gecontamineerd bleken met virulente micro-organismen zonder
complicaties konden getransplanteerd worden bij de huidreceptoren (Eastlund, 2004).
5.1.2.1 Propionibacterium acnes
Twee patiënten die een craniotomie ondergingen voor een supratentorieel meningioma ontvingen
een allogreffe om het duraal defect te dichten. De patiënten die Alloderm (Lifecell Corp.
Woodlands, TX), een gelyofiliseerde acellulaire dermale greffe behandeld met gentamicine,
ingeplant kregen, ontwikkelden een Propionibacterium acnes infectie die niet te onderscheiden
waren met pulsed-field gelelectroforese (toonden hetzelfde bandenpatroon na restrictie met SpeI)
(Jallo et al., 1999).
5.1.2.2 Pseudomonas aeruginosa
Monafo & Tandon (1976) beschreef een 5-jarige casus die omwille van diepe dermale
brandwonden ontdooide glycerol-gepreserveerde kadaverallogreffes geappliceerd kreeg. Twee
uren na applicatie ontwikkelde het meisje koorts, de wonden werden groen en hadden een
slechte geur. Pseudomonas aeruginosa werd gekweekt van de wonde en de allogreffe. Het
meisje stierf op de 55ste dag posttransplantatie (Monafo & Tandon, 1976).
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5.1.3 Dura mater
Gevriesdroogde dura mater werd toegepast voor het sluiten van defecten in de dura of elders in
het lichaam (bv. herniorafie). Lange-termijn opvolging in de USA van 1.364 dura allogreffes
gesteriliseerd met ethyleenoxide of gammastralen kon geen infecties aantonen die toe te
schrijven waren aan deze allogreffes (Eastlund, 2004). Dura mater wordt praktisch niet meer
gebruikt uit vrees voor de transmissie van prionen. Prionen (proteïnaceous infectious particle) zijn
in het verleden wel overgedragen via dura mater allogreffes. Hiervoor verwijzen we naar het deel
‘Ziekte van CJD en weefseltransplantatie: risico’s en preventie’. Vandaag gebruikt men in plaats
van dura mater vooral autologe fascia (Eastlund, 2004).

5.1.4 Cornea
Cornea weefsel is blootgesteld aan de externe omgeving en is dus frequent gekoloniseerd
(Gottesdiener, 1989). Cornea’s die een korte tijd in een bewaarmedium met een antibioticacocktail bewaard worden, tonen een zeker contaminatiepercentage (6 tot 17 %) met o.a. S.
epidermidis, P. acnes, Corynebacterium spp. en diphteroiden (Gottesdiener, 1989). In-vitro
antibiotica in combinatie met de huidige bewaarmethodes hebben variabele effectiviteit
(Gottesdiener, 1989). Antibiotica werken niet op fungi, dus tijdens bewaring in vloeibare media
met antibiotica kunnen fungi groeien.
5.1.4.1 Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de koude en warme bewaringscondities van cornea
allogreffen. De literatuur die hier wordt aangehaald betreft cornea allogreffe gerelateerde infecties
na bewaring van de cornea’s volgensde koude bewaarmethode. Vermoedelijk werd er geen
microbiologische cultuur uitgevoerd in deze vroege periode van cornea banking volgens de
koude bewaarmethode. Voor
de warme cornea bewaarmethode werd geen literatuur
teruggevonden over transmissie van infectieuze agentia.



Post-transplant bacteriële infectie van de cornea kan ernstig zijn en leiden tot
wondloslating, corneaperforatie, en dringende heringreep (Eastlund, 2004).



Gottesdiener (1989) gaf een overzicht van de bacteriële infecties overgedragen van
cornea allogreffes naar de receptoren. Tabel 6 geeft de species die daarbij betrokken waren
(Gottesdiener, 1989).



Cameron et al (1991) beschreven drie gevallen van bacteriële endoftalmitis via
gecontamineerde donor cornea’s met Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, en
Enterococcus faecalis (Cameron et al., 1991). Alle micro-organismen waren resistent aan de
gentamicine die gebruikt werd in het bewaarmedium. De nadruk wordt gelegd op het belang
van donorgreffe culturen.



Leveille et al (1983) vonden dat sepsis bij de cornea donor een risicofactor bleek voor
bacteriële transmissie (Cameron et al., 1991; Eastlund, 2004). Spelsburg et al (2002) vonden
geen correlatie tussen bacteriëmie in de donor en infectie bij de corneareceptor. Zij en
Roberts et al stelden dan ook voor om cornea’s van septische donoren niet als contraindicatie voor cornea-prelevatie te beschouwen (Eastlund, 2004; Roberts et al., 2002). Alleen
cultuurmedia die gecontamineerd zijn na een zekere quarantaine zouden als een
bacteriologisch exclusiecriterium beschouwd kunnen worden voor corneatransplantatie
(Roberts et al., 2002).



Andere risicofactoren voor donorcornea contaminatie wanneer gewerkt wordt met de
koude bewaarmethode (maar ook relevant voor de warme bewaarmethode) zijn:
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a. cornea’s van donoren met kunstmatige ventilatie op het tijdstip van overlijden
(Nelson et al., 1983) (tegengesproken door Seedor et al (1987 (Gottesdiener,
1989))
b. cornea’s van donoren met lange postmortemtijden (Nelson et al., 1983)
c. cornea’s die gedurende meer dan 5 dagen bewaard worden (Eastlund, 2004;
Sugar, 2008)
d. cornea’s met positieve spoelculturen (Nelson et al., 1983) greffes van hospitaal
donoren (Odds ratio OR 2,84) en donoren met kanker (OR 2,46) geven een groter
risico op post-transplant endoftalmitis (Sugar, 2008)
e. Gevorderde leeftijd van de receptor was geassocieerd met hoger risico op
endoftalmitis (Sugar, 2008)



Hoewel de bewaarmedia van cornea’s antibiotica bevatten, kunnen ook resistente microorganismen overleven in die media; zo toonde Glaros et al aan dat Streptococcus sanguis
overleeft in gentamicine bevattend bewaarmedium (Eastlund, 2004; Glaros, et al., 1991).
Khokhar et al (2002) rapporteerden een bacteriële infectie via een corneatransplant met
Alcaligenes faecalis die resistent was tegen gentamicine dat als enige antibioticum in het
bewaarmedium aanwezig was (Eastlund, 2004). Sugar analyseerde de endoftalmitis gevallen
gerapporteerd aan de Eye Bank Association of America (EBAA) tussen 1994 en 2003. 106
van de 162 gerapporteerde gevallen bleken donor gerelateerd te zijn. In de bestudeerde
periode werden donor cornea’s bewaard in Optisol-GS medium (Bosch & Lomb Surgical,
Irvine, California) dat gentamicine sulfaat en streptomycine sulfaat bevatte (Sugar, 2008).

Tabel 6: Case-reports met transmissie van bacteriële/fungale infectie van cornea-donor naar
cornea-receptor via de koude bewaarmethode van cornea (naar (Gottesdiener, 1989)).
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Auteur studie

Micro-organisme

Escapini et al
(1979)

Staphylococcus
aureus

Shaw et al (1977)

Streptococcus
pneumoniae

Donor cultuur
waaruit infectie
met het
desbetreffende
micro-organisme
bleek
McCarey-Kaufman
medium: isolatie
van S. aureus
Trauma en
pneumonie

Receptor*

Outcome

A: cornea-infiltraat;
Beterschap met
cornea cultuur gaf S.
behandeling
aureus zelfde faagtype
als van donor
A: endoftalmitis met
pneumococ
B: endoftalmitis met
pneumococ

Enucleatie
Corneagreffe
verwijdering

Leveille et al
(1983)

Streptococcus
pneumoniae

Cornea-riem cultuur A: endoftalmitis met
met S. pneumoniae pneumococ

Matoba et al
(1984)

Streptococcus spp.

Cornea-riem cultuur A: endoftalmitis met
enucleatie
met Streptococcus Streptococcus viridans
spp.

Leveille et al
(1983)

Enterococcus spp.

Cornea-riem cultuur A: edoftalmitis met
met Enterococcus
Enterococcus spp.
spp.

Corneagreffe
werd vervangen

Khodadoust et al
(1979)

Pseudomonas spp.

Hodgkin lymfoom
met peritonitis

Visusverlies

A: endoftalmitis met
Pseudomonas spp.
B: endoftalmitis met
Pseudomonas spp.

Corneagreffe
werd vervangen

Greffe werd
vervangen
Leveille et al
(1983)

Pseudomonas spp.

Cornea-riem cultuur A: endoftalmitis met
met Pseudomonas Pseudomonas spp.
spp.

LeFrancois &
Baum (1976)

Flavobacterium
meningosepticum

Cornea cultuur en
medium gaven F.
meningosepticum

A: endoftalmitis met F.
meningosepticum

Insler et al (1987)

Candida albicans

Cornea-riemcultuur
en medium: C.
albicans biotype
557

A: endoftalmitis met C. Visusverlies
albicans, biotype 557
B: endoftalmitis met C.
albicans
Corneagreffe
werd vervangen

Cornea-riemcultuur
en medium: C.
glabrata

A: endoftalmitis met C. Klinisch
glabrata
beterschap,
gevolg door
plotse dood

Bloedcultuur met C.
neoformans;
autopsie bevestigde
gedissemineerde
cryptococcose

A: endoftalmitis met C. A: Beterschap
neoformans
onder
behandeling
B: geen klinische
evidentie van infectie

Larsen et al (1978) C. glabrata

Beyt et al (1978)

Cryptococcus
neoformans

*A : Receptor van de donor zijn eerste cornea
B : Receptor van de donor zijn tweede cornea

5.1.4.2 Clostridium spp.
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Corneagreffe
werd vervangen
Visusverlies

In februari 2003 kregen twee patiënten een cornea transplant afkomstig van dezelfde donor,
een vrouw van 55 jaar met gemetastateerde colonkanker. Binnen de 24 u postoperatief
ontwikkelden beide patiënten een C. perfringens endoftalmitis. Culturen van de donorcornea’s
gaven achteraf eveneens C. perfringens (MMWR, 2003). De cornea’s van de donor waren
verwerkt conform de Eye Bank Association of America (EBAA) aanbevelingen. Cornea’s
werden gepreleveerd 8 uren na het overlijden van de donor en werden bewaard in een koud
bewaarmedium met gentamicine en streptomycine. De cornea’s waren getransplanteerd
binnen de 48 u na prelevatie. EBAA beveelt niet aan om cornea culturen te nemen voor
cornea transplantatie. Dit kan electief gebeuren net voor de heelkundige ingreep (MMWR
2003).
5.1.4.3 Fungi

 The EBAA onderzocht gerapporteerde gevallen van microbiële endoftalmitis na
penetrerende keratoplastie (1991-2003). Van de 246 gerapporteerde gevallen waren er 46
(19,7 %) fungaal en 130 (55,6 %) bacterieel. Bij de overige gevallen was de cultuur steriel of
werd niet uitgevoerd. Van de 176 cultuur-positieve endoftalmitis gevallen werd er een cultuur
van de donor cornea of van het preservatiemedium gedaan bij 148 (84,1 %). Bij 55 (37,2 %)
van deze 148 gevallen groeide in de cultuur hetzelfde microbiële species als in de cultuur bij
de receptor (Hassan & Wilhelmus, 2005).


Donor-naar-receptor transmissie van C. tropicalis (Behrens-Baumann et al 1991), C.
glabrata (Cameron et al., 1991; Chapman et al., 1998; Larsen et al., 1978) C. albicans
(Sutphin et al., 2002) en Aspergillus flavus (Cameron et al., 1991) werd gerapporteerd via
cornea’s (Eastlund, 2004). Andere case-reports zijn beschreven in de review van
Gottesdiener (cfr. Tabel 6 (Gottersdiener, 1989)). In enkele van deze gevallen zouden de
donoren met de huidige donorselectieprocedures geëxcludeerd zijn, zoals bij voorbeeld een
donor met alcohol abusus, bronchopneumonie en pancreatitis en gedissemineerde C.
tropicalis (Behrens-Baumann et al., 1991).
5.1.4.4 Spirocheten

 In dierenexperimenten is het nooit gelukt om de syfilis spirocheet over te dragen via
cornea’s van konijnen met latente of actieve syfilis (Eastlund, 2004; Gottesdiener, 1989).
Treponema pallidum, de spirocheet die syfilis veroorzaakt, overleeft niet wanneer bewaard op
4°C gedurende meer dan 48-72 uren (Barnes, 1992). Men verwacht daarom niet dat
transmissie van syfilis door cornea allogreffes bewaard volgens de koude bewaarmethode
mogelijk is(Eastlund, 2004).
 Men verwacht ook niet dat de Lyme veroorzakende Borrelia spirocheet een risico stelt
voor cornea receptoren aangezien Lyme geïnfecteerde cornea’s een duidelijke keratitis
vertonen (Suttorp-Schulten et al., 1993; Eastlund, 2004).

5.1.5 Gehoorbeentjes
Er is geen case report gemeld van bacteriële transmissie via transplantatie van gehoorbeentjes
(Eastlund, 2004). Gehoorbeentjes zijn blootgesteld aan de omgeving en frequent gekoloniseerd
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bij prelevatie. Zij worden dan ook zwaar gedesinfecteerd met 4% formol en Cialit® (1:5000) tijdens
de processing (Junghannβ et al., 1985).
Volgens de huidige adviezen van de HGR worden gehoorbeentjes en trommelvliezen in een
gebufferde 2,7-4 % formaldehyde oplossing pH 5-6 bewaard gedurende tenminste 14 dagen
(HGR 8298; 2008). Formaldehyde 1% wt/vol doodt de meeste bacteriën, virussen en fungi en
werkt sporicidaal in concentraties van 8% wt/vol (Russell D, 2001).

5.1.6 Hartkleppen
Bacteriële endocarditis na implantatie van humane allogreffes komt volgens Ireland et al even
vaak voor als na implantatie van varkens- of kunstkleppen (Ireland & Spelman, 2005).
De mortaliteit gerelateerd aan infectie na hartkleptransplantatie is veel hoger (9/11, 82 %) in een
report van Wang et al vergeleken met de totale mortaliteit bij infectie na weefseltransplantatie (13
%). De klepgerelateerde doodsoorzaken waren sepsis, cerebraal infarct door fungale embolen,
endocarditis (Wang et al., 2007).
Moleculaire detectie en identificatie technieken verbeteren substantieel de diagnose van niet
enkel moeilijk groeiende, traag groeiende, en/of niet-cultiveerbare micro-organismen, maar ook
van de gekende pathogenen zoals streptokokken en stafylokokken waarvan men verwacht dat ze
gemakkelijk in cultuur te brengen zijn. Vooral in het geval de traditionele cultuur en het
microscopisch onderzoek negatief zijn, zijn deze moleculaire technieken essentieel. In de studie
van Breitkopf et al was de sensitiviteit van de PCR voor de detectie van bacterieel en fungaal
rDNA in hartklepweefsel 41,2 %, terwijl de cultuur een sensitiviteit van 7,8 % had en de
Gramkleuring een sensitiviteit van 11,8 %. Bovendien verbetert de PCR de kennis van het
spectrum aan micro-organismen die tegenwoordig infectieuze endocarditis kunnen veroorzaken
en kan men zo empirische antibioticaschema’s opstellen (Breitkopf et al., 2005).
5.1.6.1 Mycobacterium spp.



Postoperatieve bacteriële endocarditis is een complicatie van hartklep transplantatie.
Deze endocarditis komt in gelijke percentages voor bij kleppen van humane, varkens- of
mechanische origine (Eastlund, 2004). Mycobacteriën kunnen via hartklep transplantatie
worden overgedragen (Eastlund, 2004). Verschillende casussen zijn beschreven waarbij het
gebruik van niet-humane prostethische hartkleppen niet-tuberculeuze mycobacteriën
overdroegen (Eastlund, 2004;Kunin et al., 2002). Alvarez-Elcoro et al (1985) beschreven een
casus die M. fortuitum endocarditis ontwikkelde na mitraalklepvervanging met een runderklep
(Alvarez-Elcoro et al., 1985). Tyras et al (1978) beschreven een patiënt die 5 maanden na de
implantatie van een xenogene varkenshartklep een M. chelonei infectie ontwikkelde. Een
andere patiënt die in dezelfde periode een varkenshartklep kreeg, ontwikkelde M. chelonei
endocarditis na 3 jaar. Deze hartklep was geproduceerd in dezelfde Hancock firma waar ook
de klep van de vorige patiënt vandaan kwam (Eastlund, 2004; Rumisek et al., 1985). Deze
xenogene hartkleppen werden waarschijnlijk gecontamineerd met M. chelonei tijdens
productie (gecontamineerde buffers?) in de firma Hancock want M. chelonei is geen natuurlijk
pathogeen van het varken (Eastlund, 2004; Grange, 1992).

 Khanna et al (1981) meldde één geval van miliaire tuberculose op een totaal van 165
patiënten na transplantatie met een antibiotica-gesteriliseerde aortaklep homogreffe. De
auteurs concludeerden dat de homogreffe de oorzaak was van de infectie (Eastlund, 2004).
 Volgens Anyanwu ontwikkelden 7 patiënten miliaire tuberculose na transplantatie van in
totaal meer dan 800 homogreffes in het Harefield hospitaal (Middlesex) (Anyanwu et al.,
1976). De oorzaak van de infectie ligt vermoedelijk bij de homogreffes. Een donor overleed
aan een acute bronchopneumonie. Alle donoren waren meer dan 60 jaar oud, een groep
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patiënten die met een grotere waarschijnlijkheid oude tuberculosehaarden heeft. Postmortem
contaminatie van de homogreffes tijdens de autopsie is een andere mogelijke bron (Anyanwu
et al., 1976). Heden zouden deze donoren op basis van leeftijd, klinisch verhaal of eventueel
culturen voor mycobacteriën geëxcludeerd worden (Eastlund, 2004).

 De EHB (Brussel) voert naast routine microbiologische culturen eveneens specifieke
Löwenstein culturen uit voor de detectie van mycobacteriën indien er onvoldoende klinische
data van de donor zijn (EHB, 2002; Goffin et al., 1996).
5.1.6.2 Gisten

 Een 61-jarige patiënt uit California kreeg een gecryopreserveerde aorta klepallogreffe
ingeplant voor de behandeling van aorta-insufficiëntie (mei 1996). Elf dagen later ontwikkelde
hij koorts, nausea, diarree en abdominale gevoeligheid. C. albicans werd geïsoleerd uit
hemoculturen. C. albicans endocarditis werd bevestigd met transoesofagale echocardiografie
en culturen van de klep. Tijdens de processing van de aortaklep werd eveneens een C.
albicans gekweekt. Na onderdompeling in een antibiotica/antimycotica (vancomycine,
imipenem, netilmecine, fluconazole, amphotericine B) cocktail bleven de klepculturen echter
negatief (MMWR, 1997). Er werd geen fungistasis test uitgevoerd om er zeker van te zijn dat
de micro-organismen niet in hun groei geremd werden door residuele antimycotica (Eastlund,
2004). Beide C. albicans species waren sterk gelijkend met DNA fingerprinting. Het postimplantatie C. albicans isolaat was meer resistent dan het isolaat gekweekt tijdens de
processing. De blootstelling van het isolaat aan de antimycotica tijdens processing kan de
reden zijn van ontwikkeling van hogere resistentie in het postimplantatie isolaat (Eastlund,
2004; Kuehnert et al., 1998). Antifungale middelen zijn volgens Kuehnert et al (1998) en Joly
et al (1998) niet effectief om in de desinfectieprocedure fungi te eradiceren. Fungale
endocarditis heeft een zeer hoge mortaliteit (tot 40 %). In sommige centra werd dan ook het
gebruik van antifungale middelen stopgezet; wanneer een allogreffe gecontamineerd blijkt te
zijn met fungi, wordt deze greffe onmiddellijk vernietigd (Eastlund, 2004; Joly et al., 1998;
Kuehnert et al., 1998;).
 Strickett et al reageerden tegen deze stelling van Kuehnert et al. Hartklep allogreffes
worden in hun instelling geprocest met een oplossing die amphotericine B bevat. Van 1985
tot december 1998 hebben zij 1.621 hartkleppen geprocest en geen enkele overdracht van
fungi werd gerapporteerd. Er waren desondanks 51 hartkleppen met een positieve
predesinfectie cultuur met fungi en een negatieve postdesinfectie cultuur. Bijgevolg beweren
Strickett et al (1999) dat amphotericine B wel degelijk effectief is in de desinfectie van
allogreffes gecontamineerd met Candida species, en dat deze allogreffes wel degelijk
bruikbaar zijn voor transplantatie (Strickett et al., 1999).
5.1.7 Pericardium
5.1.7.1

Gram-negatieve bacteriën

Drie pediatrische gevallen van post-transplant meningitis te wijten aan Ochrobactrum anthropi
werden veroorzaakt door het gebruik van een humane pericardium allogreffe om een duraal
defect te dichten. De bacterie was niet van donororigine maar was verworven tijdens de
processing. De bacterie werd teruggevonden in ongebruikt pericardweefsel van een donor en
in een ongeopende fles Hanks’ zoutoplossing van hetzelfde lot waarin de betreffende
allogreffes verwerkt werden (Ceccherini-Nelli et al., 2004; Eastlund, 2004; MMRW, 1996;).
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5.2 DETECTIEMETHODES BACTERIËN/FUNGI OP WEEFSELS VOOR, TIJDENS EN
NA VERWERKING
5.2.1 Inleiding: doel microbiologische controle van weefsels
Het risico op transmissie van infectieuze agentia dmv donor weefsels is een belangrijk onderwerp
geweest sinds de eerste rapporten die het gebruik van humane weefsels voor transplantatie
beschreven. Over de jaren hebben banken voor MLM verscheidene interdisciplinaire
benaderingen ontwikkeld voor de screening van kadaverdonoren op aanwezigheid van
infectieuze agentia, maar ook voor de screening van weefsels en greffes afgeleid van deze
donoren. Routinematig worden microbiologische culturen genomen van kadavers of levende
donoren op het tijdstip van weefselprelevatie. Deze culturen zijn echter onvoldoende om alle
gecontamineerde weefsels afgeleid van deze bron te detecteren (mogelijk vals negatieven).
Microbiologische screening van weefsels is een onderdeel van een groep testen en procedures
(medische voorgeschiedenis, serologie,…) met de bedoeling de kans te reduceren op het
processen van weefsels met infectieuze agentia (Martinez, 2003).
Er is een tweezijdig doel aan het uitvoeren van microbiologische culturen van weefsels van
kadaver- en levende donoren. Vooreerst willen we evidentie zoeken voor een mogelijke
bacteriëmie bij donoren die na screening van het medische dossier en de fysische toestand niet
bacteriëmisch beschouwd werden. Ten tweede zijn culturen bedoeld om specifieke weefsels te
identificeren die op het ogenblik van prelevatie gecontamineerd werden met bacteriën of fungi.
De resultaten van deze culturen beïnvloeden de verdere processing van deze weefsels
(Martinez, 2003). Soms kan dit een preprocessing inhouden onder de vorm van gammabestraling
met de bedoeling de bioburden te reduceren, anderzijds kan dit resultaat ook de hele wijze van
processing bepalen. Er werden aan banken voor MLM geen gedetailleerde microbiologische
screeningsmethodes opgelegd om weefsels vrij te geven voor transplantatie. De HGR beveelt
aan dat microbiologische testen uitgevoerd worden voor de detectie van aëroben, anaëroben en
schimmels. Deze analyses kunnen uitgevoerd worden op verschillende stappen in het
productieproces van weefsels en cellen; op bronmateriaal, tijdens verwerking, op finaal product
(verplicht) en bij de toepassing bij de mens (HGR 8716, 2013; HGR 8698, 2014). De optimale
keuze van zowel testmateriaal, cultuurmethode als incubatietijd voor prelevatie of processing
culturen van allogene weefsels is variabel naargelang het type allogeen weefsel/cellen. In wat
volgt worden de verschillende mogelijke methodes beschreven.

5.2.2 Detectie van micro-organismen voor weefselverwerking
Na prelevatie van de weefsels worden wissers en/of weefselfragmenten, en eventueel bloed of
beenmerg gebruikt om de aanwezigheid van micro-organismen op te sporen.
5.2.2.1 Wissers
De meest toegepaste methode voor het nemen van culturen van botten, kraakbeen en pezen zijn
katoenen wissers om zowel het oppervlak, en eventueel het medullair kanaal van lange
beenderen af te strijken (Martinez, 2003). Er bestaat echter een gerechtvaardigde bezorgdheid
over de sensitiviteit van wisser-gebaseerde culturen in de detectie van kleine aantallen microorganismen in de weefsels (Martinez, 2003; Veen, 1994).
Ronholdt et al vergeleken twee soorten wissers (oplosbare calcium alginaat tip COPAN®, Copan
Diagnostics en kunststoftip EZ Culturette®, Becton Dickenson) in hun efficiëntie op recovery van
bacteriën en fungi geïnoculeerd op humane weefselallogreffes. Beide wissers gaven een
inconsistente en variabele recovery van de geïnoculeerde micro-organismen. Men concludeerde
bijgevolg dat wissers enkel geschikt zijn voor de evaluatie van grove contaminatie en niet voor de
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beoordeling van kleine hoeveelheden micro-organismen op een weefsel dat uitgebreid gereinigd
en gedesinfecteerd werd (Ronholdt & Bogdansky, 2004).
Veen et al (1994) vergeleken de resultaten van wissers geënt op agar met de onderdompeling
van een botfragment in vloeibaar medium. De resultaten toonden een significant lager
percentage groei met de wisser op agar (sensitiviteit 10 %) dan met de onderdompeling van bot
in vloeibaar medium (Veen, 1994).
Er zijn twee variabelen geassocieerd met het gebruik van de wisser: a) de mogelijkheid van de
wisser om micro-organismen van het weefsel weg te nemen, en b) de mogelijkheid om de microorganismen van de wisser te verwijderen bij het enten (Winters, 2003). De recovery efficiency is
een correctiefactor gehanteerd om de bioburden aan te passen aan het feit dat niet alle microorganismen verwijderd worden tijdens de test. 1
Er is tegenwoordig een nieuw soort wisser, de ESwab (Copan®) op de markt die gebruik maakt
van een tip bestaande uit een zachte nylon vezel en een collectietube met 1 mL vloeibaar Amies
medium. Dit design zou betere specimen collectie toelaten op basis van sterkere capillaire actie
en sterke hydraulische opname van vloeistoffen (Van Horn et al., 2008). Dit design zou eveneens
een hogere efficiëntie hebben in het vrijgeven van specimen materiaal (Van Horn et al., 2008).
Studies hebben inderdaad aangetoond dat deze wisser een hogere bacteriële recovery toelaat,
maar men blijft nog steeds oppervlakte stalen nemen met een wisser (Saegeman et al., 2011).
Wissers kunnen niet gebruikt worden als steriliteitstest omwille van de onzekerheid verbonden
aan hun recovery efficiency en door het gebrek aan sensitiviteit (Winters, 2003).
Indien toch een wisser gebruikt wordt, bestrijkt men alle oppervlaktes van de uitgehaalde botten
(eventueel ook het medullair kanaal van lange beenderen) en zendt men de wissers voor cultuur
naar het labo (Deijkers et al., 1997 ; Delloye et al., 1991; Doppelt et al., 1981; Ivory & Thomas,
1993 ; Liu et al., 2002 ; Malinin et al., 2003 ; Martinez et al., 1985; Martinez et al., 2003 ;
Martinez, 2003; Segur et al., 1998 ; Tomford et al., 1990; Tomford et al., 1983; Vehmeyer et al.,
2002). In de bank voor MLM literatuur worden de wissers uitgestreken op een gamma aan
cultuurbodems: bloedagar (Doppelt et al., 1981; Liu et al., 2002; Sutherland et al., 1997;
Vehmeyer et al., 2001; Vehmeyer et al., 2002) en/of chocoladeagar (Journeaux et al., 1999;
Vehmeyer et al., 2001; Vehmeyer et al., 2002) en/of selectieve media zoals McConkey agar
(Doppelt et al., 1981; Tomford et al., 1990; Sutherland et al., 1997), Brucella agar (Tomford et al.,
1990) en/of geïncubeerd in een vloeibaar medium zoals thioglycolaat (Barrios et al., 1994;
Doppelt et al., 1981; Journeaux et al., 1999; Liu et al., 2002; Segur et al., 1998; Sutherland et al.,
1997; Tomford et al., 1983; Tomford et al., 1990; Vehmeyer et al., 2001). Zij worden geïncubeerd
gedurende 48 uren (Barrios et al., 1994; Sutherland et al., 1997; Vehmeyer et al., 2001), 3 dagen
(Martinez et al., 1985), 5 dagen (Malinin et al., 1985; Segur et al., 1998; Vehmeyer et al., 2002), 7
dagen (Journeaux et al., 1999; Tomford et al., 1990), 14 dagen (Doppelt et al., 1981; Ivory &
Thomas, 1993; Martinez et al., 1985; Tomford et al., 1983), of langer, enkel onder aërobe of
onder aërobe en anaërobe omstandigheden (Bettin et al., 1998; Doppelt et al., 1981; Farrington
et al., 1998; Sutherland et al., 1997; Tomford et al., 1983; Tomford et al., 1990; Vehmeyer et al.,
2001; Vehmeyer et al., 2002).
Een studie van de University of Miami Tissue Bank ging het effect na van incubatietijden op de
groei bij wissers van botoppervlaktes geïnoculeerd in thioglycolaatmedium. Men concludeerde
1

De ‘recovery efficiency’ wordt bepaald met een van beide methodes: a) uitgebreide spoeling of b) geïnoculeerd
product. Bij de uitgebreide spoeling wordt de extractie van micro-organismen (verwijderproces) verschillende keren
herhaald voor hetzelfde product. De recovery efficiency wordt bepaald door de resultaten van de eerste extractie te
delen door de resultaten van alle extracties samen. De tweede methode om de recovery efficiency te valideren is door
een gekende hoeveelheid micro-organismen toe te voegen aan het product en een extractie van micro-organismen te
doen. De recovery efficiency is dan het aantal micro-organismen geteld na de extractie gedeeld door het aantal microorganismen geïnoculeerd op het product (Winters, 2003).
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dat de meest pathogene micro-organismen (zoals betahemolytische streptokokken, clostridia,
Staphylococcus aureus en Gram-negatieven) gedetecteerd werden binnen 48 uren incubatie op
35°C. Daarentegen vergden 40 % van de corynebacteria en 60 % van de propionibacteria
minstens 7 dagen voor hun detectie (Martinez, 2003).
PCR zou een rol kunnen spelen in de detectie van micro-organismen op wissers genomen van
allogene weefsels. Doch hier stellen zich enkele moeilijkheden zoals het onderscheiden van
levende en dode micro-organismen, en het feit dat vermoedelijk op alle geteste weefsels microorganismen zullen aangetroffen worden. Dit laatste noodzaakt de bepaling van een kwantitatieve
cut-off voor bacteriën aangetroffen op allogeen weefsel. Bovendien blijft het probleem van
collectie van micro-organismen op de wisser zelf onopgelost.
5.2.2.2 Weefselfragmenten
Hoewel wissers een lage predictieve waarde hebben voor contaminatie (Hirn et al., 2001; Veen,
1994), zijn er ook nadelen verbonden aan het gebruik van residuele weeselfragmenten (Ireland &
Spelman, 2005). Omdat de allogreffe zelf niet in een cultuurmedium kan gedrenkt worden
(mogelijks schadelijk residu van het cultuurmedium op de allogreffe), wordt soms residueel
weefsel in de nabijheid van de greffe gebruikt voor cultuur. Dit begeleidend weefsel is niet altijd
indicatief voor de micro-organismen aanwezig op de allogreffe zelf (Ireland & Spelman, 2005).
Het betreft ook vaak kleine restfragmenten weefsel die als afval verwijderd zouden worden.
Indien weefselfragmenten gebruikt worden, kunnen deze geplaatst worden in vaste media en/of
in vloeibare media zoals thioglycolaat (Barrios et al., 1994; Delloye et al., 1991; Hirn et al., 2001;
Liu et al., 2002; Malinin et al., 1985; Malinin et al., 2003; Sutherland et al., 1997; Vehmeyer et al.,
2001). Verschillende banken voor MLM gebruiken een specifiek medium voor het kweken van
fungi, zoals bv. een Sabouraud agar met incubatie gedurende 1-3 weken op 30°C (EHB, 2002;
Farrington et al., 1998; Sutherland et al., 1997). Bettin et al (1998) gebruiken voor de kweek van
gisten een Kimmigagar. Men kan dit weefselfragment (bot of week weefsel) eventueel
verbrijzelen/homogeniseren vooraleer het in het medium te inoculeren, maar dit verhoogt ook het
risico op contaminatie (Journeaux et al., 1999).
In de bank voor MLM literatuur wisselt de incubatieduur van weefselfragmenten van 48 uren
(Barrios et al., 1994), 3 dagen (Liu et al., 2002), 7 dagen (Journeaux et al., 1999; Sutherland et
al., 1997; Vehmeyer et al., 2001), 8 dagen (Delloye et al., 1991), 10 dagen (Bettin et al., 1998) tot
14 dagen (Bettin et al., 1998). Saegeman et al (2005) vergeleken de groei na 2, 7 en 14 dagen
incubatie van weefselfragmenten in vloeibaar medium. Fungi hadden meer dan 2 dagen nodig
om te groeien. Na 7 dagen incubatie echter, werden enkel corynebacteria, coagulase-negatieve
stafylokokken en Bacillus spp. aangetroffen die ook frequent als contaminanten voorkomen. Op
basis van deze bevindingen plaatsten de auteurs de incubatie cut-off op 7 dagen om de groei van
contaminanten te beperken. De vraag blijft echter bestaan wat de relevantie is van deze laattijdig
groeiende micro-organismen, werden zij geïnhibeerd in hun groei door residuele
antibiotica/antiseptica?
Omdat fragmenten uit restweefsel bestaan en dus ook vaak klein zijn, bestaat de kans dat microorganismen gemist worden: sampling error. Om de kans op sampling error te reduceren, kan
men verschillende weefselfragmenten testen op aanwezigheid van micro-organismen. Bettin et al
(Muenster Tissue Bank, Duitsland) bij voorbeeld nemen twee aërobe en twee anaërobe
weefselculturen per greffe, dit zowel van bot (femur, tibia, fibula) als van weke weefsels (spieren,
pezen, ligamenten) (Sutherland et al., 1997). In de University of Miami tissue bank gebruikt men
3 weefselculturen per botallogreffe: een staal van beenmerg, een staal week weefsel van het
gewricht, en een staal periost of corticaal bot (Vehmeyer et al., 2001). De twee volgende
methodes kunnen in vele gevallen toegepast worden voor steriliteitscontrole en bioburden
bepaling: het meest waarschijnlijke aantal en bioburden bepaling met de immersiemethode
(Winters, 2003).
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5.2.2.2.1 Meest waarschijnlijke aantal
Hele weefsels/botten worden in een vloeibaar cultuurmedium geplaatst (Martinez, 2003). Men telt
het aantal weefsels/botten met groei na incubatie. Het nadeel van deze methode is zoals eerder
vermeld dat het hele weefsel/bot nadien onbruikbaar wordt. Bijgevolg is deze methode niet
bruikbaar voor microbiologische controle van weefselallogreffes. Als alternatief gebruiken vele
banken voor MLM voor microbiologische controle restweefsel of schraapsel dat bij het processen
van de botten of pezen achterblijft. Ook weefsel dat afgewezen werd, is nog representatief voor
de afgewerkte allogene producten en is dus een bruikbaar alternatief (Winters, 2003). Deze
methode is bruikbaar voor de controle van botweefsel, pezen en huid.
Wat betreft het testen van hartkleppen, waar men niet zomaar een stukje weefsel van kan
afsnijden, filtert men het preservatiemedium wat neerkomt op een bioburden bepaling.
5.2.2.2.2 Bioburden bepaling
De bedoeling van een bioburden bepaling is
a. het totale aantal levende micro-organismen in of op een weefselallogreffe te bepalen;
b. fungeren als een vroegtijdig alarmsysteem voor mogelijke productiefouten; en
c. de noodzakelijke dosis voor effectieve radiatiesterilisatie te berekenen (IAEA, 2002).
Bioburden bepaling doet men voor zowel aërobe als anaërobe bacteriën, sporen, gisten, en
schimmels. Op zijn minst dienen de aërobe bacteriën, gisten en schimmels geteld te worden. De
International Atomic Energy Agency (IAEA) stelt een aantal methodes voor die toegepast kunnen
worden in de bepaling van de bioburden (Zie Tabel 7)(IAEA, 2002).
Men kan het te testen weefsel bij voorbeeld in een recipiënt met diluent (bv. fysiologisch
oplossing) plaatsen, waarin het weefsel vervolgens wordt geagiteerd om de micro-organismen vrij
te schudden. Dit losmaken van bacteriën kan bij voorbeeld gebeuren door manueel of
mechanisch te schudden. Na filtratie van het diluent wordt de filter in een vloeibaar of agar
medium geïnoculeerd en geïncubeerd onder aërobe en anaërobe omstandigheden
(Gottesdiener, 1989; Winters, 2003). Deze methode is best geschikt voor vaste weefsels zoals
botten (Winters, 2003).
Farrington et al (East Anglia Tissue Bank, Cambridge - 1998) drenkten vers gepreleveerde
botfragmenten van levende en kadaverdonoren in een bepaalde hoeveelheid (500mL)
fysiologisch oplossing 0,9 % (Farrington et al., 1998). Kleine porties (200 µL) van deze
spoeloplossing werden geënt op bloedplaten en na incubatie gedurende 3 dagen werden het
aantal kolonies (Colony-Forming-Units, CFU) micro-organismen geteld. Weefsels werden
afgekeurd wanneer de weefselculturen meer dan 50 CFU/mL sterk pathogene micro-organismen
zoals Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, betahemolytische streptokokken, Clostridium
spp. en Pseudomonas spp. opleverden. Weefsels met culturen waarop meer dan 100 CFU/mL
andere micro-organismen groeiden werden eveneens afgekeurd. Alle weefsels met lagere
bioburdens werden aanvaard voor verdere processing (Farrington et al., 1998).
In EHB (Brussel) worden hartkleppen/arteries na prelevatie getransporteerd in een steriele zak
met 500 mL transportmedium: weefselcultuurmedium (TCM-199), Ringer of fysiologisch
oplossing 0,9 %. Men filtert dit transportmedium door een 0,22 µm filtermembraan om de
bacteriën te concentreren (Jashari et al., 2004). De filter wordt vervolgens gekweekt. Een
gelijkaardige methode kan in principe worden toegepast voor de bacteriologische controle van
het bewaarmedium van cornea’s (HGR 8293, 2007).
Merk op dat tegenwoordig ook met real-time PCR bacteriën kwantitatief gedetecteerd kunnen
worden voor diagnostische doeleinden. De bepaling van de bacteriële load omvat niet enkel de
mogelijkheid om antibacteriële therapie te monitoren, maar zou ook toelaten om het onderscheid
te maken tussen infectie en kolonisatie/contaminatie (Jannes & De Vos, 2006).
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Tabel 7: Bioburden bepaling (IAEA, 2002).
Gestandaardiseerde porties van weefselallogreffes
Staalverzameling

Geheel bot
Heel volume van de spoeloplossing van een allogreffe

Staaltransport naar
het labo
Amnion, huid, pezen en andere zachte weefsels: Een gekend volume
eluens samen met staal in een steriele schudzak plaatsen. Heen en
weergaande peddels mengen het eluens door en rond het staal
gedurende een vastgestelde tijd.

Schudden met of zonder glasparels: Het staal wordt gedrenkt in een
Verwijderen
van gekend volume eluens en geschud met een mechanische shaker
(vortexen, wringend, heen- en weergaand, orbitaal). Glasparels kunnen
micro-organismen
toegevoegd worden om het wrijfoppervlak te vergroten en zo ook de
van het staal
recovery efficiency. Tijd en frequentie van schudden worden genoteerd.
Ultrasonicatie: Het staal wordt gedrenkt in een gekend volume eluens.
De tijdsduur en intensiteit van de ultrasonen behandeling worden
genoteerd.
Spoelen: Het staal wordt gespoeld met een gekend volume eluens en
de opgevangen oplossing wordt verzameld.
Transfer
cultuurmedium
incubatie

Telling

in
en Een aantal transfermethodes kunnen toegepast worden:
a. Membraanfiltratie
b. Spreidplaten
c. Spiraalenting
d. Meest waarschijnlijke aantal: hele weefsel in vloeibaar medium
(cfr.supra)
Voor bioburden bepaling van weefsel wordt de totale hoeveelheid
(CFUs) micro-organismen geteld.

Identificatie micro- Contaminanten die frequent gevonden worden op weefsel en deze die
organismen
meest resistent geacht worden, worden geïsoleerd en verder
getypeerd.

5.2.2.3 Combinatie wisser-weefselfragment
Vele banken voor MLM, zoals bij voorbeeld de banken voor MLM van de Cliniques Universitaires
de Louvain, gebruiken de wisser in combinatie met botfragmenten (botchips) voor
microbiologische controle (Barrios et al., 1994; Delloye et al., 1991; Journeaux et al., 1999; Liu et
al., 2002; Malinin et al., 2003).
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Op deze manier worden 1) met de wisser grote oppervlaktes bestreken, wat niet kan met de
kleine botstalen, en worden 2) door de weefselcultuur in vloeibaar medium ook kleine aantallen
micro-organismen opgespoord, waarvoor de wisser niet sensitief genoeg is (Strickett et al.,
1999). Sommige banken voor MLM (Queensland Bone Bank, Queensland) gaan zelfs nog verder
en nemen een wisser van een geopend gewricht (heup, knie, enkel) en een cultuur van een
segment van het kapsel (Vehmeyer et al., 2001). Door het nemen van stalen per allogreffe
(wisser/cultuur van botallogreffe, gewricht en kapsel), wordt de waarschijnlijkheid groter
aanwezige micro-organismen te detecteren (Journeaux et al., 1999; Sommerville et al., 1998).
5.2.2.4 Bloed/beenmerg
De rol van postmortem hemoculturen als indicatoren voor sepsis en weefselcontaminatie is
uitgebreid bediscussieerd in de literatuur. Sommigen beweren dat postmortem hemoculturen
zelden informatie geven die niet op een andere manier kan bekomen worden (Wilson et al,
1993), anderen menen dat postmortem hemoculturen nuttige informatie kunnen geven of
gelijkaardige equivalenten zijn voor antemortem hemoculturen (Hove & Pencil, 1998 ; Martinez et
al., 1985 ; Malinin et al., 1985 ; Martinez, 2003; Martinez et al., 2003; Tomford et al., 1983; Veen,
1994 ; Vehmeyer et al., 2001; Vehmeyer et al., 2002). De interpretatie van resultaten van
postmortem hemoculturen wordt bemoeilijkt omwille van perimortem en postmortem factoren
zoals de lengte van het postmortem interval en al dan niet traumatische doodsoorzaak. Martinez
et al (2003) evalueerden hemoculturen genomen op het tijdstip van de prelevatie naar hun
indicatieve waarde voor systemische microbiële disseminatie (Martinez, 2003; Martinez et al.,
2003). Zij vergeleken de resultaten van hemoculturen, culturen van beenmergaspiraten en
weefselculturen. Het aantal positieve weefselculturen was significant groter onder de donoren
met positieve hemo- of beenmergculturen dan in de controlegroep met negatieve hemo- en
beenmergculturen. Daarentegen werd bij 21 % donoren met positieve hemo- en
beenmergculturen additionele potentieel pathogenen aangetroffen in de weefselculturen, en 14 %
donoren hadden enkel positieve weefselculturen zonder positieve hemo-/beenmergculturen
(Martinez, 2003). Malinin et al (2003) toonden aan dat bloed- en beenmergculturen nodig waren
om Clostridium spp. aan te tonen in een donor. Als enkel bot en weefsel gecontroleerd zouden
worden, zouden de helft van de gevallen gecontamineerd met Clostridium spp. ongedetecteerd
blijven (Winters, 2003). Noch hemoculturen, noch beenmergaspiraten zijn betrouwbare
vervangmethodes voor de cultuur van gepreleveerde weefsels volgens Martinez et al en
Vehmeyer et al; maar hun gecombineerd gebruik met weefselculturen, kan een complementaire
diagnostische waarde betekenen voor de donorevaluatie (Martinez et al., 1985; Martinez, 2003;
Martinez et al., 2003; Vehmeyer et al., 2001). Ook Vehmeyer et al (1999) vonden sterk
pathogenen in 6/95 beenmergaspiraten van donoren. Drie van deze donoren hadden negatieve
hemoculturen. Van deze drie donoren had er slechts één gelijkaardige organismen in de
botculturen. Dit resultaat rechtvaardigde dus niet het routinematige gebruik van
beenmergculturen voor potentiële donoren (Martinez, 2003; Vehmeyer et al., 1999).
5.2.2.5 Syfilis screening
Treponema pallidum is een Gram-negatieve spirocheet die niet gekweekt kan worden op
cultuurmedia. Daarom kunnen we zijn aanwezigheid in donoren enkel bevestigen door middel
van bloedtesten die (niet)-treponemale antigenen opsporen. Voor de screening naar syfilis (T.
pallidum) maakt men gebruik van een niet-treponemale (bv. Venereal Disease Research
Laboratory – VDRL, Rapid Plasma Reagin Test - RPR) of treponemale test (bv. T. pallidum
hemagglutinatie assay TPHA).
Het labo kan als screeningstest een niet-treponemale test (bv. VDRL) uitvoeren. Indien deze
positief is, wordt een confirmatietest uitgevoerd met bv. TPHA. Als deze laatste negatief blijkt,
kan de donor geaccepteerd worden. Als deze echter positief is, wordt de bruikbaarheid van de
donor geëvalueerd via een uitvoerige risicobeoordeling conform de Europese Directive
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(2006/17/EC). Richtlijnen van internationale organisaties (FDA) laten ook toe dat donoren met
vals positieve niet-treponemale en negatieve treponemale testen gebruikt worden (Guidance of
Industry, 2004). Noch een treponemale (bv. Enzygnost® Syphilis, Dade Behring) noch een niettreponemale test (bv. RPR Macro-value RPR Card test®, Becton Dickinson) kan gebruikt worden
op hemolytische stalen, wat een belangrijk probleem is wanneer bloed van overleden patiënten
wordt afgenomen. De bijsluiter van de testkits wordt best nagekeken op hun validatie voor
kadaverbloed. Er is een lijst beschikbaar op de website van de Center for Biologics Evaluation
and Research (CBER) met donor screeningtesten die goedgekeurd zijn voor toepassing op
kadaverserum
(http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/BloodBloodProducts/ApprovedProducts/LicensedPro
ductsBLAs/BloodDonorScreening/InfectiousDisease/ucm126580.htm ). Verschillende auteurs
rapporteren dat de meerderheid van de niet-treponemale syfilis screeningtesten vals positief zijn
(Eastlund, 2004; Geusau et al., 2005). Organen en weefsels werden het verleden
getransplanteerd met kennis van een positieve syfilistest zonder overdracht van de ziekte
(Eastlund, 2004).
Men kan ook voor de syfilis screening aan PCR denken (Wade, 2002), maar de mogelijkheid om
levende van dode Treponema spirocheten te onderscheiden is moeilijk. Hiervoor heeft men
kliniek nodig. Bovendien is de kostprijs van PCR hoog. Aangezien er nooit overdrachten
gerapporteerd zijn van T. pallidum, lijkt de overleving van de spirocheet in allogene weefsels
verwaarloosbaar.
5.2.2.6 Belang isolatie micro-organismen
Het belang van de isolatie van micro-organismen van allogreffes is niet goed gekend. Op basis
van de relatief lage incidentie van postoperatieve infecties na de implantatie van allogeen
weefsel, de ondergeschikte rol van de bacteriële contaminatie van het transplantaat in de
ontwikkeling van een infectie en de hoge waarschijnlijkheid van bacteriële contaminatie van
botexplantaten, concludeerde Veen (1994) dat er een acceptabele hoeveelheid bacteriële
contaminatie bestaat op allogeen weefsel. Met andere woorden, de aanwezigheid van bacteriële
contaminatie op het transplant leidt niet noodzakelijk tot infectie in de receptor (Ireland &
Spelman, 2005). Waarschijnlijk spelen andere factoren een veel belangrijker rol in de
ontwikkeling van een postoperatieve infectie, vooropgesteld dat de bacteriële contaminatie een
bepaalde treshhold niet overschrijdt (Ireland & Spelman, 2005).
James & Gower (2002) onderzochten positieve culturen van femurkoppen gedoneerd bij totale
heupprothese. Zij vonden geen verschil in het percentage wondinfecties bij de donoren ongeacht
of de culturen positief of negatief waren (Ireland & Spelman, 2005; James & Gower, 2002).
Anderzijds kunnen postoperatieve infecties een desastreus gevolg hebben voor de patiënt. Veel
hangt af van de immuniteitsstatus van de receptor (Ireland & Spelman, 2005).

5.2.3 Detectie van micro-organismen tijdens/na verwerking
5.2.3.1 Na antibiotica
Na de verwerking van de weefsels, met een spoeling in een antibiotische oplossing, worden net
voor de steriele verpakking opnieuw stalen (wissers en/of weefselfragmenten) genomen voor
microbiologische controle (Ivory & Thomas, 1993; Malinin et al., 1985; Veen, 1994). De CDC
beveelt aan een combinatie van zowel weefselfragmenten als wisserculturen te gebruiken indien
een niet-sporicidale methode voor de behandeling van allogreffes gebruikt wordt (Wang et al.,
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2007). Indien bij het processen van weefsel spoelingen met antimicrobiële agentia gebruikt
worden, kan men echter verwachten dat antibiotica residu’s enig bacteriostatisch effect
uitoefenen in het cultuurmedium. Micro-organismen kunnen moeilijk/niet groeien door de
aanwezigheid van inhibitorische agentia.
De aanwezigheid van bacteriostasis kan nagegaan worden met de volgende methode.
In de vloeibare cultuurbodem (thioglycolaat of TSB) met aanwezig weefselfragment worden
minder dan 100 CFU van drie tot zes verschillende micro-organismen (American Type Culture
Collection (ATCC) stammen) geïnoculeerd. Controlemedia worden eveneens geïnoculeerd met
deze micro-organismen. Na incubatie (thioglycolaat op 30-35°C en TSB op 20-25°C) worden de
media gedurende 5 dagen gecontroleerd op groei. Men dient gelijkaardige resultaten te bekomen
in beide media om de afwezigheid van bacteriostase te bevestigen (Winters, 2003).
Alternatief kan men voor weefsels die in antibiotische oplossingen of bewaarmedia (bv. Medium
199) gedrenkt worden, de antibiotische oplossingen centrifugeren (3.000 x g) en in een
voldoende hoeveelheid cultuurmedium (bv. thioglycolaat medium) brengen om de residuele
antibiotica te dilueren (Alvarez-Elcoro et al., 1985). In de bank voor MLM van de University of
Texas Medical Branch ent men bij voorbeeld 5 random gekozen huidstalen (0,5 x 0,5 cm) in
thioglycolaat medium na een 6 uren durende incubatie in RPMI 1640 medium (Roswal Park
Memorial Institute medium) met gentamicine/penicilline G. De thioglycolaat incubeert men
gedurende 7 dagen (Obeng et al., 2001). Ivory & Thomas (1993 - Glenfield General Hospital,
Leicester) gebruiken enkel een wisser voor cultuur van de weefselallogreffes na een 5 min
durende antibiotische spoeling.
De EHB zendt na decontaminatie van de hartkleppen/arteries in antibiotica zowel nieuwe
weefselstalen als de antibiotische oplossing zelf naar het microbiologisch labo voor cultuur. De
hartkleppen/arteries worden in een zak met cryopreservans en dimethyl sulfoxide (DMSO)
bewaard. Van deze finale oplossing wordt nog een laatste staal van 10 mL genomen voor
bacteriologische controle (Jashari et al., 2004).
5.2.3.2 Na chemische behandeling
De East Anglia Tissue Bank (Cambridge) doet een eerste decontaminatie van haar
botfragmenten met een oplossing van 0,1 % perazijnzuur en/of 25 % ethanol/water. Na 10
minuten schudden worden de botfragmenten naar de processing ruimte gebracht. Van de
botfragmenten worden stalen genomen na de verdere processing (verzagen) en ook nogmaals
na gammabestraling met 25 kGy. Deze stalen worden in broth geïncubeerd en 10 µL van de
broth wordt geënt op bloedplaten om een semikwantitatieve cultuur te bekomen (Farrington et al.,
1998). Hier stelt zich dan de logische vraag of men geen bacteriostase heeft door residuen van
chemicaliën of ethanol.

5.2.3.3 Na gammastralen
Vele banken voor MLM steriliseren musculoskeletale allogreffes. Gesteriliseerd weefsel is niet
gekend infectieuze agentia over te dragen volgens Vangsness et al., (2003) en Ireland &
Spelman, 2005. Daartegenover staat de update van de CDC met gram-negatieve bacillaire
infecties waarvan er ook drie overgedragen werden via bestraalde allogreffes (MMWR, 2002).
Door de ionisatie straling verliezen allogreffes echter een deel van hun mechanische sterkte en
biologische eigenschappen (Delloye et al., 1991).
Delloye et al (1991) en Journeaux et al (1999) voeren na bestraling met 25 kGy van elk lot
botallogreffes een bacteriologische controle uit voor klinisch gebruik van het bot.
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5.2.4 Detectie van micro-organismen na implantatie
5.2.4.1 Rapportering transmissie van infectie
Elke bank voor MLM dient conform de Europese Directive 2004/23/EG over procedures te
beschikken om de link tussen de getransplanteerde receptor(en) en de donor te behouden (cfr.
ook het Department of Health, UK, 2000; EU2006/17/EC, 2006). Op deze manier kunnen, in het
geval van een nevenwerking, alle receptoren die weefsel van dezelfde donor ontvangen hebben,
getraceerd worden. Elke infectie die mogelijks in relatie staat met de donor dient gerapporteerd te
worden aan de beheerder van de BMLM. Relevante informatie dient door de beheerder
overgemaakt te worden aan de betrokken partijen. (HGR 8716, 2013; Department of Health,
2000).
Bacteriële infecties na implantatie van een musculoskeletale allogreffe variëren van 4 tot 30 %
(Ireland & Spelman, 2005; Lord et al., 1988; Mankin et al., 1988; Tomford et al., 1990). Deze
infectiepercentages zijn gelijkaardig aan deze gerapporteerd na gebruik van autogreffes en
prothesen (Barriga et al., 2004; Ireland & Spelman, 2005; Tomford et al., 1981).
5.2.4.2 Aantonen van micro-organismen bij de implantatie
Tijdens de implantatie wordt er door de chirurg vaak een staal (vooral een wisser) van de
allogreffe genomen net voor de implantatie (Barriga et al., 2004 ; Barrios et al., 1994 ; Chapman
& Villar, 1992 ; Ivory & Thomas, 1993 ; Malinin et al., 1985 ;Sutherland et al., 1997 ;Tomford et
al., 1983). Dit is handig om achteraf de rol van de allogreffe te evalueren in geval van
postoperatieve infectie (Doppelt et al., 1981; Tomford et al., 1981).
In een grote survey van Tomford et al (1981) werden vragenlijsten verstuurd (1973-1976) naar
samenwerkende chirurgen om postoperatieve infecties gekoppeld aan botallogreffes na te gaan.
Eenentwintig (6,9 %) patiënten met evidentie voor infectie werden weerhouden onder 303
chirurgische ingrepen. Slechts 11 patiënten hadden een positieve cultuur en van slechts 1 (5 %)
patiënt leek de allogreffe de meest waarschijnlijk oorzaak van de infectie te zijn (Tomford et al.,
1981). Tomford et al (1990) herhaalden deze survey in 1986-1987. Ongeveer 5 % van de 287
patiënten die een botallogreffe kregen ontwikkelden een infectie, een identiek percentage aan de
studie van 1973-1976. Alle infecties kwamen voor in patiënten bij wie een lang bot of een
hemipelvis gebruikt werd. De patiënten die een infectie hadden, hadden ofwel een revisie
procedure of een ingreep voor een maligne tumor ondergaan. Drie patiënten kregen een
allogreffe van dezelfde donor en ontwikkelden een infectie met Serratia marcescens. De biotypes
(bepaald aan de hand van 30 biochemische testen) van de S. marcescens isolaten van twee van
de patiënten waren identiek. Bij vier andere patiënten zou de allogreffe een rol kunnen gespeeld
hebben in de infectie, maar andere confounding factors in de procedure konden een even grote
rol gespeeld hebben in de etiologie van de infectie (Tomford et al., 1990). Sutherland et al (1997)
pleitten voor een retrospectieve studie van infecties geassocieerd met botallogreffes om de
incidentie uit te klaren en om de bijdrage van infectie te bepalen in falen van de greffe.
Barriga et al (2004) onderzochten oorspronkelijk cultuurnegatieve allogreffes die bij de
implantatie positieve culturen opleveren. Honderd twaalf patiënten die een spinale arthrodese
ondergingen werden retrospectief onderzocht. Net voor de implantatie werden greffes gewassen
in 3 mL steriel fysiologisch water. Het opgevangen spoelvocht werd bij 4 mL TSB gevoegd en
geschud. Dit staal werd geënt op een bloedplaat, op een chocoladeagar en in een
thioglycolaatbroth en de media werden voor 5 dagen geïncubeerd. Er waren 22/189 (1 2%)
allogreffes met positieve culturen bij implantatie. Geen van de patiënten (allen kregen
peroperatieve antibiotica-profylaxe) ontwikkelden echter een klinische infectie (Tomford et al.,
1981).
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6. PREVENTIE INFECTIES
6.1 SELECTIECRITERIA PRELEVATIE
6.1.1 Donorscreening
Wanneer een potentiële weefsel/celdonor gescreend wordt, moet het medisch dossier
onderzocht worden op algemene exclusiecriteria, risicofactoren die tot exclusie voor donatie
leiden, klinische en fysische evidentie van relevante overdraagbare ziektes. De criteria voor
geslachtsceldonoren worden hier niet beschouwd.
6.1.1.1 Medisch dossier
Relevante data in relatie tot microbiologische veiligheid zijn o.a.:
a. laboratoriumresultaten (inflammatoire parameters, cultuurresultaten,…);
b. voorgeschiedenis;
c. verslagen van consultaties, operaties;
d. autopsieverslag.
6.1.1.1.1 Algemene exclusiecriteria voor overleden donoren
De algemene criteria zoals hieronder aangehaald en gerefereerd zijn gebaseerd op de Europese
richtlijnen ( wet 2008, KB, 2009), de kwaliteitsnormen van de HGR (HGR 8716, 2013) en
standaarden van de EATB (EATB, 1996). De meerderheid van deze criteria hebben betrekking
op de microbiologische veiligheid van de weefsel- en celdonor.
a. Onbekende doodsoorzaak, tenzij de doodsoorzaak uit de autopsie blijkt en geen van
de algemene uitsluitingscriteria van dit deel van toepassing is (Wet 2008, KB ,2009;
HGR 8716, 2013; EATB, 1996)
b. Ziekte van ongekende origine in de anamnese (Wet 2008, KB, 2009)
c. Aanwezigheid of voorgeschiedenis van maligniteit, met uitzondering van basaal
celcarcinoom en carcinoma in-situ van de cervix en bepaalde primaire tumoren van
het centraal zenuwstelsel (Wet 2008, KB ,2009; HGR 8716, 2013; EATB, 1996)
i. Donoren met maligne aandoeningen kunnen in aanmerking komen
voor corneadonatie; met uitzondering van deze met retinoblastoom,
hematologische maligniteit en maligne aandoeningen van de voorzijde
van de oogbol (Wet 2008, KB ,2009; HGR 8716, 2013)
d. Risico op overdracht van prionziektes:
i. Diagnose van CJD of de variant van CJD (vCJD), of familiale
anamnese van niet-iatrogene ziekte van CJD (HGR 8716, 2013; Wet
2008, KB ,2009; );
ii. Personen met aanwezigheid of verdenking van een snel progressieve
dementie of degeneratieve ziektes van het zenuwstelsel, ook indien
van onbekende oorsprong (Wet 2008, KB ,2009; HGR 8716, 2013);
iii. Gecumuleerd verblijd van 6 maanden in het Verenigd Koninkrijk tussen
1980 en 1996 (HGR 8716, 2013)
iv. Personen aan wie hormonen van humane hypofyses werden
toegediend (Wet 2008, KB ,2009; HGR 8716, 2013; EATB, 1996), die
een oculairweefseltransplant- (Wet 2008, KB ,2009; ), tympanoossiculaire greffe, dura materallogreffe of xenogreffe (Wet 2008, KB
,2009; HGR 8716, 20137; EATB, 1996) geïmplanteerd kregen, en
personen die gedocumenteerde of ongedocumenteerde intracraniële
heelkundeondergingen (met uitzondering van personen die gedurende
de laatste weken voor hun overlijden gedocumenteerde neurochirurgie
hebben ondergaan) (Wet 2008, KB ,2009; ; HGR 8716, 2013;EATB,
1996).
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e. Systemische infecties die op het ogenblik van overlijden niet onder controle zijn, zoals
bacteriële ziektes, systemische virale, fungale, en parasitaire infecties en lokale
infecties in te doneren cellen en weefsels. Donoren met sepsis kunnen voor
corneadonatie in aanmerking komen mits de cornea door orgaankweek bewaard
wordt om eventuele bacteriële besmetting van de cornea op te sporen (Wet 2008, KB
,2009; HGR 8716, 2013; EATB, 1996)
f. Voorgeschiedenis van of klinische of laboratoriumaanwijzingen voor een risico op
overdracht van HIV (Wet 2008, KB ,2009; HGR 8716, 2013; EATB, 1996), acute of
chronische hepatitis B (Wet 2008, KB ,2009; HGR 8716, 2013; EATB, 1996), hepatitis
C (Wet 2008, KB ,2009; HGR 8716, 20137; EATB, 1996) of human T-cell
lymphotropic virus I/II (HTLV I/II) (2006/17/EG) of aanwijzingen voor risicofactoren
voor deze infecties (Wet 2008, KB ,2009; HGR 8716, 2013; EATB, 1996).
g. Voorgeschiedenis van chronische systemische auto-immuunziektes, bv. rheumatoïde
artritis, myasthenia gravis, lupus erythematodus met mogelijke nadelige gevolgen voor
de kwaliteit van het uit te nemen weefsel (Wet 2008, KB ,2009; )
h. Aanwijzingen dat testuitslagen van bloedmonsters van de donors niet valide zullen zijn
als gevolg van (Wet 2008, KB ,2009; ):
i. Het optreden van hemodilutie, indien geen voor de transfusie
afgenomen bloedmonster beschikbaar is; bijgevolg is testen op
kadaverbloed in dit geval ‘niet valide’
ii. Behandeling met immuunsuppressiva
i. Aanwijzingen voor andere risicofactoren voor overdraagbare ziekten op grond van
risicobeoordeling, met inachtname van de reis- en blootstellingsanamnese van de
donor en de lokale prevalentie van infectieziekten (Wet 2008, KB ,2009; )
j. Aanwezigheid van lichamelijke tekenen op het donorlichaam die duiden op een risico
op overdraagbare ziekte (Wet 2008, KB ,2009; HGR 8716, 2013; EATB, 1996) Bv.
prikplaatsen, tatoeages, sjanker (cfr. 6.6.1.1.3)
k. Inname van of blootstelling aan een stof (bv. cyanide, lood, kwik, goud) die in een
zodanige dosis aan de ontvanger kan worden doorgegeven dat diens gezondheid
gevaar loopt (Wet 2008, KB ,2009; ; EATB, 1996)
l. Recente vaccinatie met een levend afgezwakt virus waarbij risico op overdracht
aanwezig wordt geacht (Wet 2008, KB ,2009; )
m. Transplantatie van een xenotransplantaat (Wet 2008, KB ,2009; )
n. Voor bepaalde weefsels mag er geen melding zijn van de volgende aandoeningen, zie
hiervoor ook de specifieke kwaliteitsnormen van deze weefsels (HGR 8716, 2013):
i. Voor
musculoskeletaal
weefsel:
Metabole
botaandoeningen,
osteoporose
die
klinisch
significant
is,
meniscusletsels,
collageenziekten en bindweefselaandoeningen (HGR 8716, 2013;
EATB, 1996)
ii. Voor huid: – huidziekten, brandwonden, huidinfecties,…
iii. Voor gehoorbeentjes: radiotherapie thv het oor

6.1.1.1.2 Exclusiecriteria voor levende donoren
6.1.1.1.2.1 Autologe levende donoren
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Indien de afgenomen weefsels/cellen zullen worden bewaard of gekweekt, zijn dezelfde minimaal
te verrichten biologische tests voorgeschreven als bij een allogene donor. Positieve testuitslagen
hoeven geen beletsel te zijn om de weefsels/cellen of daarvan afgeleide producten te bewaren,
te bewerken en bij de donor terug te plaatsen, mits er adequate, geïsoleerde bewaarfaciliteiten
zijn zodat risico’s van kruisbesmetting van andere transplantaten, besmetting met onvoorziene
ziekteverwekkers en verwisselingen uitgesloten zijn (Wet 2008, KB ,2009).
6.1.1.1.2.2 Allogene levende donoren
a. Allogene levende donoren worden geselecteerd op basis van hun gezondheid en
medische anamnese aan de hand van een vragenlijst en een gesprek met een
bevoegde, daartoe opgeleide gezondheidswerker. Dit omvat het navragen naar
factoren die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor de gezondheid van anderen, zoals
de overdracht van ziekten, of voor de eigen gezondheid (Wet 2008, KB ,2009; ).
b. De weefselinstelling stelt de selectiecriteria op voor allogene levende donoren,
afhankelijk van de te doneren weefsels of cellen in kwestie en van de lichamelijke
toestand van de donor, diens medische en sociale anamnese en de uitslagen van
klinisch onderzoek en laboratoriumtesten ter bepaling van de gezondheid van de
donor (Wet 2008, KB, 2009).
c. Dezelfde uitsluitingscriteria gelden als voor de overleden donoren. Afhankelijk van
de te doneren weefsels of cellen worden eventueel nadere, specifieke
uitsluitingscriteria vastgesteld bv. zwangerschap (exclusief navelstrengbloed,
amnion, broer/zusdonoren van hematopoëtische cellen), borstvoeding, mogelijke
overdracht van erfelijke aandoeningen bij hematopoëtische cellen (Wet 2008, KB,
2009).
6.1.1.1.3 Risicofactoren te screenen bij levende/overleden donoren
De relevante infectiegerelateerde risicofactoren op te sporen in het dossier of via anamnese
van behandelende arts of andere personen zijn de volgende (Guidance of Industry, 2004;
Guidance of Industry, 2007):
a. Mannen die geslachtsgemeenschap met andere mannen hebben gehad in de
voorbije 5 jaren
b. Personen die drugs intraveneus, intramusculair of subcutaan geïnjecteerd hebben
gedurende de voorbije 5 jaar
c. Personen met hemofilie of bloedstollingsstoornissen die humane stollingsfactoren
toegediend gekregen hebben
d. Personen die zich geëngageerd hebben in geslachtsgemeenschap voor geld of
drugs in de voorbije 5 jaar
e. Personen die geslachtsgemeenschap gehad hebben in de voorbije 12 maanden
met een persoon beschreven in de vorige 4 items of met een persoon met
gekende of verdachte HIV infectie, actieve hepatitis B infectie, of hepatitis C
infectie
f. Kinderen van moeders met of met risico voor HIV infectie zo 18 maanden of
jonger, of zo borstvoeding gekregen in de voorbije 12 maanden
g. Geïnterneerden en personen die gevangen zaten gedurende meer dan 72 uren in
de voorbije 12 maanden
h. Personen die de voorbije 12 maanden blootgesteld werden aan gekend of
verdacht voor HIV, Hepatitis B virus (HBV), en /of Hepatitis C virus (HCV)geïnfecteerd bloed door percutane inoculatie (bv. naaldprik accident) of door
contact met een open wonde, niet-intacte huid, of mucosa
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i.

j.

k.

l.
m.

n.

o.

Personen die nauw contact gehad hebben binnen de 12 maanden voor de donatie
met een persoon met klinisch actieve virale hepatitis (bv. hetzelfde huishouden,
gezamenlijk gebruik van keuken of badkamer)
Personen die in de 12 maanden voorafgaande aan de donatie een tatoeage,
oorpiercing, of lichaamspiercing lieten plaatsen waarbij instrumenten gedeeld
werden
Personen die een voorbije diagnose van klinische, symptomatische virale hepatitis
hadden na de leeftijd van 11 jaar, tenzij er evidentie is dat het om een hepatitis A
infectie ging
Personen die een gekende of verdachte sepsis hebben bij het overlijden, of op het
moment van de donatie in het geval van een levende donor
Voor personen met een klinische diagnose van West Nile Virus (WNV) infectie
(inclusief een diagnose gebaseerd op symptomen en laboresultaten, of
geconfirmeerde WNV viremie), wordt er het volgende aanbevolen:
i.
De (levende) donor wordt geëxcludeerd gedurende 28 dagen na de start
van de symptomen of na de diagnose, OF
ii.
Tot 14 dagen nadat de toestand als opgeklaard beschouwd wordt
Personen geïnfecteerd met of behandeld voor syfilis in de voorbije 12 maanden.
Indien een persoon meer dan 12 maanden geleden effectief behandeld werd voor
syfilis is dit geen exclusie criterium.
Geslachtsceldonoren die geïnfecteerd waren met of behandeld werden voor
Chlamydia trachomatis of Neisseria gonorrhoeae in de voorbije 12 maanden. Ook
hier is effectieve behandeling voor deze micro-organismen meer dan 12 maanden
geleden geen exclusie criterium.
6.1.1.2 Klinische evidentie voor bacteriële infecties

Een overleden (koude) donor of een multi-orgaandonor wordt onderzocht op fysische tekens van
relevante overdraagbare aandoeningen en op tekens van risicofactoren voor zulke ziekte. Indien
mogelijk wordt een autopsie gedaan van een overleden donor.
6.1.1.2.1 Klinische evidentie
Volgende sectie geeft punten waarop klinisch gelet dient te worden bij de specifieke screening
naar overdraagbare bacteriële infectieziektes (Guidance of Industry, 2004; Guidance of Industry,
2007). De klinische evidentie voor virale infecties m.n. HIV, hepatitis, WNV, en HTLV infectie
wordt hier buiten beschouwing gelaten (HGR 8785, 2012).
6.1.1.2.1.1 Syfilis, Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae
Personen behandeld voor syfilis of gonorroe gedurende de voorbije 12 maanden. Na 12
maanden kan de donor herbeschouwd worden zo er evidentie is van succesvolle behandeling
voor syfilis. Screening voor C. trachomatis en N. gonorrhoeae gelden enkel voor
geslachtsceldonoren.
6.1.1.2.1.2 Sepsis (inclusief bacteriëmie, septicemie, sepsis syndroom,
systeeminfectie, septische shock)
a. Indien er melding is van bacteriëmie, septicemie, sepsis syndroom, systeeminfectie,
septische shock in het medisch dossier, wordt de donor geëxcludeerd
b. Sepsis is een klinische evidentie, de tekens zijn samen te beschouwen met andere info
over de donor
i. Klinische evidentie voor infectie; en
ii.  2 systeemresponsen op infectie zo onverklaard door andere nietinfectieuze oorzaken:
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temperatuur > 38°C;
hartritme > 90 / min;
ademhalingsritme > 20/min of PaCO2 < 32 mmHg;
White Blood Cells > 12.000 /mm3, < 4.000 /mm3, of > 10 %
immature vormen.
c. Ernstige sepsis tekens includeren onverklaarde hypoxemie, verhoogd lactaat, oligurie,
gewijzigde mentale status en hypotensie;
d. Positieve pre-mortem hemoculturen.
6.1.1.3 Fysische evidentie
De volgende fysische tekens zijn voorbeelden waarbij er evidentie is om een donor uit te sluiten
(Guidance of Industry, 2004; Guidance of Industry, 2007; AATB, 2008).
a. fysische evidentie voor risico op sexueel overdraagbare aandoeningen zoals genitale
ulceratieve ziekte, herpes simplex, syfilis, sjanker;
b. voor een mannelijke donor, fysische evidentie van anale intercourse inclusief
perianale condylomata;
c. fysische evidentie van niet-medisch percutaan druggebruik zoals injectiesporen,
onderzoek van tatoeages, dewelke naaldsporen kunnen verbergen;
d. fysische evidentie van recente tatoeage, oorpiercing, of body piercing;
e. veralgemeende lymfadenopathie;
f. orale candida;
g. blauw-paarse verkleuringen consistent met Kaposi’s sarcoma;
h. onverklaarde icterus, hepatomegalie;
i. fysische evidentie van sepsis, zoals onverklaarde gegeneraliseerde rash;
j. open huidletsels;
k. purulente wonden of onverklaarde rash.

6.1.2 Serologie: Interpretatie testen
6.1.2.1 Primaire bacteriologische screeningtesten voor overleden en levende donoren
(HGR 8716, 2013)
6.1.2.1.1 Voor alle types gedoneerde weefsels en cellen met uitzondering van
geslachtscellen van toepassing
Virologische testen (HIV-1 en 2, Hepatitis B, Hepatitis C, HTLV type 1 en 2, CMV) en
Transmissible Spongiform Encefalopathies, worden besproken in andere delen (HGR 8143,
2007; HGR 8785, 2012).
Het opsporen van syfilis is vereist voor zowel levende als overleden donoren(wet 2008, KB
2009).
Syfilistest:
Men maakt een onderscheid tussen de non-treponemale en
treponemale testen. Een non-treponemale test is bijvoorbeeld de VDRL test. Het
VDRL antigen is een aspecifiek antigen samengesteld uit cardiolipine, lecithine en
cholesterol. De non-treponemale test meet antilipiden antistoffen gevormd door de
gastheer in antwoord op lipiden vrijgegeven door beschadigde cellen bij een vroege
infectie met T. pallidum, en meet ook lipide-gelijkend materiaal van het treponemale
celoppervlak (DIFCO, 1998). Deze screeningstest geeft een idee over de ziekteactiviteit. De sensitiviteit van deze test is laag bij primaire en late stadia van syfilis
(UZleuven, 2003). Bovendien kunnen vals positieve reacties voorkomen bij hepatitis,
virale pneumonie, malaria, zwangerschap,..(UZLeuven, 2003). Dit onderstreept de
noodzaak elke positieve non-treponemale screeningstest te bevestigen met een
treponemale test (als confirmatie test) (UZLeuven, 2003). Een treponemale test is bij
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voorbeeld de TPHA of een treponemale enzyme immunoassay (EIA). Een positieve
test is een indicatie dat ooit gedurende het leven een infectie plaatsvond. Deze test
geeft echter geen indicatie voor ziekte-activiteit. De Enzygnost® Syfilis (Dade Behring)
ELISA heeft bijvoorbeeld een sensitiviteit van 97 % en een specificiteit van 98 – 100
%. Indien bij een donor een nontreponemale screeningstest (die geen gebruik maakt
van treponema (bv. VDRL, RPR) positief is, wordt een confirmatietest (treponema
gebaseerde test) (bv. TPHA) uitgevoerd. Als deze negatief is, kan de donor
geaccepteerd worden. Als deze ook positief is, zal de American Association of Tissue
Banks (AATB) de donor verwerpen (Guidance of Industry, 2007; FDA, 2004), terwijl
de Europese Directive een uitvoerige risicobeoordeling van de donor vereist om
alsnog de geschiktheid van de donor te evalueren ( 2006/17/EG). De wet van 2008
(KB 2009) gaat niet verder in op de interpretatie van syfilis serologie.
6.1.2.1.2 Voor donoren van sperma
a. Spermadonoren moeten negatief reageren voor Chlamydia trachomatis op een
urinemonster (getest met behulp van nucleïnezuuramplificatietechniek (Wet 2008,
KB 2009)
b. Neisseria gonorrhoeae: relevant voor reproductieve cellen en weefsels volgens
de richtlijnen van de AATB (FDA, 2004). Deze screening wordt echter niet vereist
door de Belgische wet van 2008 (KB 2009).
Voor deze twee agentia zijn er geen door de FDA goedgekeurde testen zijn voor donorscreening.
(Guidance of Industry, 2004; UZLeuven, 2003). Het toepassen van Chlamydia trachomatis en
Neisseria gonorrhoeae NAT testen reduceert het risico op transmissie van deze overdraagbare
pathogenen adequaat (FDA, 2011).In het kader van fertiliteitsproblemen voert men in België
routinematig Chlamydia trachomatis serologie uit.
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6.2 RISICO-ANALYSE CONTAMINATIE VAN ALLOGREFFES
6.2.1 Risicofactoren voor contaminatie
6.2.1.1 Musculoskeletale allogreffes
De meerderheid van de literatuur vindt men voor mogelijke factoren en oorzaken die een invloed
hebben op de contaminatie van musculoskeletaal weefsel.
Er is altijd een risico op bacteriële contaminatie wanneer botten gepreleveerd worden. Het risico
op transmissie van een infectieus agens naar de receptor kan gereduceerd worden door
adequate microbiologische monitoring van omgeving en weefsel. Indien micro-organismen
geïsoleerd worden bij de ‘processing’ culturen van verwerkte allogreffes, kan men ofwel een
additionele sterilisatie uitvoeren ofwel de greffe elimineren. De keuze zal bepaald worden door de
pathogeniciteit van het aangetroffen micro-organisme. Sterilisatie kan de biomechanische en
biologische eigenschappen van allogreffes wijzigen. Voor osteochondrale greffes is sterilisatie
ongeschikt, want dit doodt kraakbeencellen. Deze greffes moeten vers ingevroren bewaard
worden zonder additionele sterilisatie. Deijkers onderzocht de incidentie en potentiële oorzaken
van contaminatie (Dijkers et al., 1997; Veen, 1994).
a. Incidentie: Van de 1.999 allogreffes, werden 999 (50 %) micro-organismen met lage
pathogeniciteit en 57 (3 %) micro-organismen met hoge pathogeniciteit geïsoleerd na
kweek. De meest frequent geïsoleerde species waren coagulase-negatieve stafylokokken
(82 %). Van de organismen met hoge pathogeniciteit waren Streptococcus species het
meest frequent. Er wordt echter niet vermeld of het hier dan gaat om viridans
streptokokken of andere streptokokken. Niet iedereen beschouwt alle streptokokken als
hoog pathogene micro-organismen.
b. Potentiële oorzaken/risicofactoren:
i.
Micro-organismen met lage pathogeniciteit: risicofactoren geassocieerd met
contaminatie
 Het aantal stafleden die meewerken tijdens de prelevatie procedure: elk
additioneel staflid verhoogt het risico met een factor 1,6
 Het type greffe: Achillespezen hebben een hoog risico en radii een klein
risico. Vermoedelijk heeft dit te maken met de onderhuidse lokalisatie van
de Achillespezen.
 Tijd sinds overlijden: Hierover vindt men contradictorische literatuur.
Deijkers et al vonden dat elk extra uur tussen het uur van overlijden en de
prelevatie het risico op contaminatie verlaagt met een factor 0,93. Dit heeft
mogelijks te maken met het feit dat er in deze studie geen onderscheid
gemaakt werd tussen multi-orgaan donoren en exclusief weefseldonoren.
De postmortem tijd was het kortste voor multi-orgaandonoren omdat deze
sneller aangemeld worden dan overleden donoren. Het feit dat er reeds
organen gepreleveerd werden van de multi-orgaandonoren, kan dan ook
verklaren waarom er een hoger contaminatiepercentage is in de eerste
uren postmortem (Veen, 1994). Vehmeyer et al (2002) vonden dat het
risico op contaminatie van bloed bij postmortem botdonoren elk uur
verhoogt met een OR van 1,1. Saegeman et al (2009) vonden dan weer
geen verschil in het percentage bloedculturen dat positief werd binnen (38
%) of na 24 u (37 %) postmortem afgenomen van potentiële kadaver
weefseldonoren.
 Trauma als doodsoorzaak, voorafgaandelijke orgaan/hartklep procurement
en duur van de prelevatieprocedure waren niet geassocieerd met een
verhoogd risico op contaminatie met organismen met lage pathogeniciteit
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 Bohatyrewiz et al (2006) toonden aan dat er 4,5 keer meer microorganismen geïsoleerd werden van kadaverdonoren (48 %) gepreleveerd
in het mortuarium in vergelijking met Multi-orgaandonoren (10,7%)
gepreleveerd in het operatiekwartier.
ii.

Micro-organismen met hoge pathogeniciteit
 Trauma als doodsoorzaak was geassocieerd met een verhoogd risico op
contaminatie (factor 3,4);
 Een positieve hemocultuur was geassocieerd met een risico op
contaminatie (factor 5,2);
 Tijd sinds overlijden en voorafgaandelijke orgaan/hartklep procurement
wijzigden het risico niet op contaminatie met organismen met hoge
pathogeniciteit, noch op contaminatie van hemoculturen;
 Een studie van Johnson et al toonde aan dat voorafgaandelijke
orgaanprelevatie en de lokatie van de weefselprelevatie gecorreleerd
waren met het vinden van virulente bacteriën op weefselallogreffes van
kadaverdonoren (Eastlund, 2006);
 Pathogene micro-organismen werden vaker geïsoleerd bij kadaverdonoren
(63 %) dan bij multi-orgaandonoren (32 %) (Bohatyrewicz et al., 2006).

iii.

Effectiviteit van antibiotica spoelingen
 Een antibiotische spoeling (bacitracine 50.000 U/l en polymyxine-B
500.000 U/l) van de botallogreffes werd vergeleken met een spoeling met
steriel water. Spoeling met antibiotica reduceerde het risico op
contaminatie met micro-organismen van lage pathogeniciteit met een factor
0,5. Deze reductie was eigenlijk veroorzaakt door een reductie in het aantal
greffes gecontamineerd met een lage microbiële load. Het risico op
contaminatie met organismen van hoge pathogeniciteit wijzigde niet. De
auteurs schreven het gebrek aan effect van een antibiotische spoeling toe
aan het feit dat de expositietijd te kort was (Deijkers et al., 1997).
 Met coagulase-negatieve micro-organismen (gentamicine en rifampicine
gevoelig) gecontamineerde botblokjes konden gedecontamineerd worden
met gentamicine 512 µg/mL. Een incubatietijd van 60 min volstond
wanneer het gecontamineerde bot onmiddellijk ondergedompeld werd in
antibiotica. Wanneer de stafylokokken gedurende 1 u op het bot konden
drogen, was 19 u incubatie in gentamicine oplossing vereist om
decontaminatie te bekomen. Wanneer rifampicine oplossing (1.000 µg/mL)
gebruikt werd voor de decontaminatie van deze botblokjes, volstond in
beide gevallen een incubatietijd van 60 min (Saegeman et al., 2009).
6.2.1.2 Huid

De huid is in normale omstandigheden rijk voorzien van een endogene flora met coagulasenegatieve stafylokokken, micrococcen, Propionibacterium acnes, Corynebacterium spp.,…(Sleigh
& Timbury, 1998; Tunney et al., 2007). Om de huid voor de prelevatie te desinfecteren maakt
men bv. gebruik van ioodalcohol en chlorhexidine gluconaat. Een lagere contaminatiegraad werd
bekomen in een studie van Archibald et al (2006) wanneer de huid ontsmet werd met isopropyl
alcohol met iodine tinctuur ipv met isopropyl alcohol met povidone-iodine. De huid wordt
eveneens onthaard (Brytcha, 2002). Men gebruikt hiervoor best een clipper omdat gewone
scheermesjes meer microtraumata veroorzaken. Uit deze microtrauma komt onmiddellijk
fibronectine vrij waardoor bacteriën gemakkelijk blijven kleven. Bacteriële groei vanuit de diepere
huidlagen wordt zo bevorderd. Deze groei kan plaatsvinden op enkele uren tijd (Tanner et al.,
2006).
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6.2.1.3 Hartkleppen
Indien hartkleppen ondergedompeld worden in een antibiotische oplossing dient men erop toe te
zien dat de temperatuur van incubatie ideaal is opdat de antibiotica werkzaam zouden zijn. Het is
geweten dat niet alle antibiotica actief zijn op de routine incubatietemperatuur (4°C) (Kapur et al.,
2006).
6.2.1.4 Cornea
De cornea wordt aseptisch vrij geprepareerd. Na ontsmetting met antiseptica en/of antibiotica
wordt zij bewaard in een kweek- of bewaarmedium (HGR 8293, 2007). Stalen van dit medium
worden in cultuur gebracht gedurende 7 dagen, zodat men kan nagaan of de cornea besmet is of
niet (HGR 8293, 2007). Verschillende auteurs stelden vast dat bij de processing en bewaring van
cornea’s, bacteriën kunnen overleven in antibiotische oplossingen op koelkasttemperatuur
(Eastlund, 2006; Eastlund, 2004).
Martinache et al (2005) verbeterden de luchtkwaliteit in het mortuarium (CHRU, Lille) tot een
International Organization of Standardization (ISO) klasse 7 (met MOBIL’AIR 600/AMP), wat die
van een operatiezaal benadert. Tijdens een studieperiode van 2 maanden bepaalden ze de
contaminatie van 42 cornea’s gepreleveerd bij non-heart beating donoren. Deze bedroeg 2,4 %
in vergelijking met 13,6 % wanneer de prelevatie in niet gezuiverde lucht in het mortuarium
plaatsvond (Martinache et al., 2005).
6.2.1.5 Gehoorbeentjes
Gehoorbeentjes die transmeataal geëxplanteerd worden, passeren door een milieu profuus
voorzien van S. epidermidis en Corynebacterium spp. (Sleigh & Timbury, 1998). De transcraniale
techniek heeft dit risico op contaminatie niet. Welke de techniek van explantatie is,
gehoorbeentjes worden steeds zwaar gedecontamineerd door de bewaring in gebufferde
formaldehyde 2,7-4 % gedurende 14 dagen (HGR 8298, 2008). Men hoeft dus geen contaminatie
te vrezen van de endogene flora.
Om het risico op de overdracht van prionziektes zo klein mogelijk te houden, kan (niet verplicht)
er een hersenautopsie gedaan worden wanneer de transcraniële techniek wordt gebruikt (HGR
8340, 2008). Een negatieve autopsie sluit echter nog steeds niet 100 % ((v)CJD) uit.
6.2.1.6 Pericardium
De drie case reports van Ochrobactrum anthropi bacteriële meningitis na implantatie van
gecontamineerde humane pericardiale allogreffes als durapatch bewijzen het risico verbonden
aan het gebruik van elektrolyt oplossingen. Commercieel Hanks medium gebruikt tijdens de
weefselprocessing bleek besmet te zijn met deze micro-organismen (Eastlund, 2006).
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6.2.2 Reductie van het risico op contaminatie tijdens weefselprelevatie
6.2.2.1 Tijd postmortem
Verwijdering van weefsel vindt plaats tot maximaal 24 uur postmortem. De prelevatie gebeurt zo
snel mogelijk na de dood om het risico op contaminatie met endogene of exogene microorganismen te reduceren en om de functionele karakteristieken of viabiliteit van allogeen weefsel
te bewaren (Eastlund, 2004). Nationale standaarden vereisen de prelevatie van onder meer
cornea, botten, pezen, huid, hartkleppen en vaten na een maximale warme ischemietijd van 12
uren en een maximal interval tussen circulatiestop en wegneming van weefsel/cellen tussen de
24 en 48 uren (afhankelijk van de type greffe, cfr specifieke kwaliteitsnormen) (HGR 8716,
2013). Indien het lichaam niet gekoeld wordt is het maximaal interval tussen circulatiestop en
wegneming gelijk aan de maximale warme ischemietijd (HGR 8716, 2013).
6.2.2.2 Bacteriële translocatie
Fysische manipulatie en bewaarcondities van het lichaam voor de procedure kan bijdragen tot
bacteriële of fungale contaminatie van een weefselallogreffe. De mogelijkheid bestaat op
postmortem bacteriële translocatie/transmigratie vanuit het gastro-intestinaal of respiratoir stelsel.
Deze micro-organismen geraken zo in andere lichaamsdelen en dus ook eventueel in de
allogreffes. Men weet niet goed of bacteriële translocatie het gevolg is van cardiopulmonale
resuscitatie, autopsie of andere postmortale manipulatie van het lichaam (Eastlund, 2004).
6.2.2.3 Omgeving
Weefsel kan gepreleveerd worden in operatiezalen, autopsiezalen, of in speciaal uitgeruste
ruimtes in banken voor MLM. Om het risico op contaminatie te reduceren worden steriele
afdekdoeken gebruikt, worden de donor excisieplaatsen gedesinfecteerd, worden steriele
instrumenten gebruikt, en gebruikt men een aseptische techniek (Tabel 8 (Eastlund, 2004)).
Tabel 8: Chirurgische prelevatie van weefsels (Eastlund,
2004).

Operatiezaal of mortuarium
Zaal schoonmaken en voorbereiden
Lichaam reinigen en voorbereiden
Steriele doeken en materiaal
Aseptische chirurgische techniek
Dissectie en weefselprelevatie
Bacteriologische testen
Herstellen van de anatomische structuur van het
lichaam
Clean room

6.2.3 Reductie van het risico tijdens weefselprocessing
Weefselallogreffes kunnen gecontamineerd worden tijdens de processing door omgevingslucht
en oppervlaktes, door het personeel, door gecontamineerde reagentia, chirurgische
instrumenten, processing materiaal (Tabel 9 (Eastlund, 2004)). In een zeldzaam geval was er
contaminatie van een beenmerg stikstoftank met hepatitis B virus (Hawkins et al., 1996). Ook
tijdens de implantatie van de allogreffe, kan er contaminatie optreden in de operatiezaal
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(Eastlund, 2004). Het materiaal gebruikt tijdens een operatie kan gecontamineerd zijn en bron
worden van infecties onder patiënten. Zo werd inadequaat gedesinfecteerd/gesteriliseerd
materiaal tijdens arthroscopieën gecontamineerd met bacteriën. Schollin-Borg et al rapporteerden
stafylokokken knie-infecties bij zeven patiënten die een voorste kruisbandreconstructie
ondergingen met behulp van bot-pees-botallogreffes. Deze infecties waren het gevolg van
stafylokokken aanwezig op rubbermembranen van de sutuurklemmen gebruikt op
greffepreparatieborden tijdens heelkunde (Eastlund, 2006).
Bacteriën kunnen ook via de lucht in operatiezalen verworven worden. Dit werd gedocumenteerd
door Klapes et al bij het openen van verpakkingen met steriele instrumenten (Eastlund, 2006).
In een cluster van vier gevallen vond men Cornamonas acidovorans op botallogreffes vóór
heelkunde. Deze waren fout positief door een contaminatie van het ultrasonenbad dat gebruikt
werd in het microbiologisch laboratorium om weefselstalen te bereiden en niet door contaminatie
van de greffes zelf (Eastlund, 2006).
Tabel 9: Mogelijke bronnen van bacteriële contaminatie (Eastlund, 2004).

Donorinfectie antemortem
Postmortem translocatie van bacteriën in het lichaam naar te preleveren weefsel
Voorafgaandelijk een autopsie
Tijd en temperatuur dat het lichaam bewaard werd voor de prelevatie
Externe contaminatie tijdens de prelevatie:
 Mortuarium versus operatiezaal
 Chirurgische techniek
Contaminatie tijdens processing:
 Lucht (partikels en bacteriën monitoren)
 Water (bacteriën monitoren)
 Oppervlaktes (tafels, muren: bacteriële controles)
 Materiaal (gesteriliseerd)
 Reagentia, oplossingen (gesteriliseerd)
 Personeel gebruikt een aseptische techniek, steriele kleding als barrière,
bacteriële controles
Contaminatie tijdens bewaring
 Vloeibare stikstof (virussen)
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Tabel 10 geeft een overzicht van de stappen te ondernemen om microbiologische contaminatie
van weefselallogreffes te controleren bij zowel de procurement als de processing (Eastlund,
2004).
Tabel 10: Additionele stappen om microbiologische
weefselallogreffes te controleren (Eastlund, 2004)

contaminatie

van

Aseptische procurement/prelevatie





Opvolging en controle van eventuele microbiële contaminatie van
lucht en oppervlaktes
Steriele schorten voor personeel
Reinigen en desinfecteren van donorhuid
Procurement culturen

Aseptische processing









Monitoren en controle van microbiële contaminatie van lucht en
oppervlaktes
Steriel water, reagentia, toebehoren, instrumenten, uitrusting
Aseptische techniek
Steriele schorten voor personeel
Verwijdering van overtollig weefsel en bloed
Blootstelling aan desinfectantia en antibiotica
Sterilisatie
Steriliteitstesten

Uiteindelijke verpakking


Steriele materialen, verzegelde ondoordringbare verpakking
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6.3 KWALITEITSMANAGEMENT SYSTEEM
Om het risico voor patiënten bij de transplantatie van weefsels zo klein mogelijk te houden, is het
noodzakelijk om met een effectief kwaliteitsmanagement systeem te werken. Dit systeem
includeert uitgebreide testen op donorbloed en weefselstalen, maar dit volstaat niet om de
veiligheid en efficaciteit te garanderen. Het systeem moet ook andere controlemaatregelen
includeren. De kwaliteitsnormen vormen de basis van alle kwaliteitsgarantie-en kwaliteitscontroleprogramma’s. Deze kwaliteitsnormen worden uitgeschreven in procedures en zijn gebaseerd op
de karakteristieken die zowel de veiligheid van de patiënt aangaan als het behoud van de
klinische effectiviteit van het product.
Kwaliteit moet beheerd worden in een organisatie en enkel op een systematische manier kan
men verzekeren dat de veiligheid van de afgeleverde producten voldoet aan de
kwaliteitsnormen. Het hoge niveau van kwaliteitsverzekering vereist voor o.a. de veiligheid kan
enkel bereikt worden met de implementatie van een effectief kwaliteitsmanagement.
Dit wordt ook beschreven in de Europese Directive 2006/86/EG.
De controle van processen verwijst naar geschreven instructies van standaard werkprocedures of
praktijkvoorschiften (Standard Operating Procedures, SOPs). SOPs worden geschreven wanneer
het essentieel is dat taken volgens een consistente manier verlopen. De SOPs worden gebruikt
om zich ervan te verzekeren dat alle materiaal vrijgegeven voor transplantatie op zijn minst
voldoet aan de minimale vereisten gedefinieerd door professionele standaarden en toepasbaar
op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
Dossierbeheer vereist o.a. het opmaken van dossiers, nagaan van donoren, het opmaken van
een inventaris en registreren van nevenwerkingen.
Kwaliteitsfouten includeren deficiënties van producten in gebruik (klachten, nevenwerkingen,…),
fouten tegen kwaliteitsnormen en non-compliance met de procedures. Dus methoden om fouten
te detecteren includeren kwaliteitscontrole testen, inspecties, interne audits, en feedback van de
eindgebruikers. Ernstige fouten moeten geregistreerd en onderzocht worden, en geschikte
aanpassingen dienen gemaakt te worden om gelijkaardige fouten in de toekomst te vermijden.
Voor elk staflid dienen ten slotte de onderwijs- en trainingsvereisten gespecifieerd te worden
(IAEA, 2003).
Analoog aan wat we kennen in de voedselnijverheid, kan men een Hazard Analysis of Critical
Control Points (HACCP) opstellen voor weefselbankprocedures. Op deze manier kunnen we de
veiligheid garanderen van de afgeleverde allogene weefsels. Het concept van HACCP omvat 7
basisprincipes.
a. Eerst dienen alle mogelijke gevaren geïdentificeerd (stap 1) te worden.
b. Men moet ook uitmaken in welke productiestap (procurement, processing, distributie,…)
(stap 2) deze geïdentificeerde gevaren zich voordoen.
c. Daarna moeten grenswaarden opgesteld worden. Dit betekent dat we voor elk van de
gevaren voorzorgsmaatregelen bepalen. Daartoe moeten kritische controlepunten
vastgelegd worden (bv. de maximale toegelaten bacteriële load op procurement of
processing stalen, de maximum temperatuur tijdens transport van weefsels, de
incubatieduur en -temperatuur van antibiotische oplossingen). Voor elk van deze
controlepunten stelt men dan kritische grenswaarden (stap 3) op.
d. Voor elk controlepunt wordt dan ook een monitoringssysteem (stap 4) opgericht.
e. Tenslotte wordt er een bijsturingsplan (stap 5) opgesteld in geval er afwijkende resultaten
zouden zijn.
f. Alle basisgegevens worden gebundeld (stap 6) door de ontwikkeling van een HACCPdocumentatiesysteem.
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g. Het systeem wordt dan gecontroleerd (stap 7) op zwakke punten en herzien waar nodig
(Thelissen, 2006).
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6.4 VERWERKING IN CLEAN ROOM OMSTANDIGHEDEN
Naar het voorbeeld van de farmaceutische industrie is het clean room concept gaandeweg
overgenomen door instelling voor menselijk lichaamsmaeriaal. In het verleden werden weefsels
verwerkt in een fysische omgeving gelijkend op een operatiezaal. Weinig of geen aandacht ging
naar de kwaliteit van de lucht van de processing omgeving. Vandaag de dag is de regel voor
instellingen voor MLM het gebruik van gespecialiseerde processingkamers met een luchtkwaliteit
van EU GMP (Good manufacturing practice) klasse A (ISO graad 5) tijdens de verwerking van
weefsel dat geen microbiële inactivatie meer zal ondergaan. De achtergrond omgeving zou
minstens overeenkomen met GMP-klasse D (2006/86/EG). Deze achtergrondomgeving van
klasse D blijkt echter onvoldoende om een klasse A kwaliteit in een laminaire airflow kabinet te
garanderen voor de verwerking van weefsels (Klykens et al., 2011).
Met luchtzuivering wordt vermeden pyrogene materialen te introduceren in de greffe vanuit het
verwerkingsmilieu (Kostiak, 2000). Luchtkwaliteit wordt gedefinieerd als het aantal gemeten
partikels per kubieke voet/meter lucht. Meestal worden de partikels gemeten die groter zijn dan
0,5 µm (Kostiak, 2000). Hoe lager het aantal partikels in de lucht, hoe minder pyrogenen
verspreid worden op de weefsels, en hoe minder inflammatoire respons te verwachten valt bij de
receptor (Kapur et al., 2006). Voor een meer uitgebreide discussie over de monitoring van de
omgeving in clean room settings verwijzen we naar het betreffende advies van de HGR (HGR
8699, 2012).

6.4.1 Clean room
6.4.1.1 Inleiding
Volgens de Europese Directive 2004/23/EC dienen bij de donatie, prelevatie, testen, verwerking,
bewaring, opslag, verdeling en gebruik van weefsels en cellen alle veiligheidsmaatregelen
genomen te worden om de volksgezondheid te beschermen en de transmissie van infectieziektes
door deze weefsels en cellen te vermijden. Er is ook een sterke nood aan een veralgemeend
schema om hoge standaarden van veiligheid en kwaliteit te verzekeren voor de hele
gemeenschap bij de donatie, prelevatie, testen, verwerking, bewaring, opslag, verdeling en
gebruik van weefsels en cellen. Het is van belang dat weefsels en cellen van gelijkaardige
kwaliteit en veiligheid zijn, ook indien ze van een andere Europese lidstaat afkomstig zijn
(2004/23/EC).
In navolging van het ISO 9000 kwaliteitsmanagement systeem dienen bovendien de faciliteiten
en uitrusting van de bank voor MLM te voldoen aan de standaarden van veiligheid. Er dienen
SOPs te zijn voor de monitoring, inspectie, onderhoud, kalibratie, en schoonmaakprocedures
voor elk instrument (IAEA, 2003).
De meeste Europese banken voor MLM werken aan het bereiken en het behoud van deze
veiligheid voorgeschreven door de Europese Directive en de ISO 9.000 standaard door het
installeren van een clean room faciliteit. Een clean room is een ‘schone ruimte’ waarin de
concentratie luchtdeeltjes binnen bepaalde grenzen wordt gehouden en welke een of meerdere
schone zones (clean zones) bevat. Een clean zone is een gedefinieerde ruimte waarin de
concentratie luchtdeeltjes binnen bepaalde grenzen wordt gehouden, zodat een bepaalde
gespecificeerde reinheidsklasse voor luchtdeeltjes wordt bereikt (De Wildt & Den Bosch, 2004).
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6.4.1.2 Principes
6.4.1.2.1 Luchtvervuiling – vormen
In de atmosfeer bevinden zich water, stof (0,1-100 µm), stikstof en zwaveloxides, koolstof,
organisch materiaal zoals pollen, bacteriën (1-10 µm), virussen, plantaardig materiaal. In clean
rooms komen de meeste deeltjes van menselijke activiteit: via de huid, bij uitademing, bij
beweging. Er komen ook deeltjes via bijproducten tijdens de productieprocessen (chemicaliën,
rook), via bacteriën in gedesioniseerd watersystemen, via sporen en virussen.
Er zijn verschillende bronnen van deeltjes: o.a. wrijving, schilfers, warmte, verbranding. Door
wrijvende oppervlakten zoals stappen, trillingen van machines, schrijven met pen of potlood,
variatie in air flow, worden grote deeltjes gegenereerd. Ook machines geven deeltjes af via
slijtage of via de aandrijving van de motor. Scharnieren, deuren, kranen en kleppen die
sporadisch deeltjes vangen en loslaten, zijn andere deeltjesproducenten. Schilfers komen van de
huid, cosmetica of manipulatie van materialen. Via warme oppervlakken kunnen ook deeltjes
gegenereerd worden door bij voorbeeld afschilferingen of bij het dichtlassen van verpakkingen.
Rook die ontstaat bij verbranding is een grote bron van deeltjes zoals koolstof,
zwavelverbindingen, stikstofoxides. Ook bij (ver)bouwen in een clean room ontstaan veel
deeltjes. Ten slotte geven ook reinigingsmiddelen, doeken, en cleanroomkledij deeltjes vrij.
Om deeltjes weg te filteren gebruikt men meestal luchtfilters, bestaande uit in elkaar geweven
vezels (High Efficiency Particulate Aerosol –HEPA- Filters). Zij houden de deeltjes fysisch tegen
op basis van hun ondoorgankelijkheid tussen de vezels. Luchtfilters zijn het minst efficiënt tussen
0,1 en 0,2 µm (Cleanroom workshop, 2002). Andere soms gebruikte luchtfilters zijn de Ultra Low
Penetration (ULPA) filters.
6.4.1.2.2 Classificaties en normen
Het ontwerp van een clean room hangt sterk af van de toepassing. Van groot belang is dat de
gebruiker het proces en de eisen die aan het proces worden gesteld, definieert. Op basis hiervan
kunnen de specificaties worden geschreven (De Wildt & Den Bosch, 2004). De Europese
Directive schrijft een luchtkwaliteit met minimum klasse A voor bij de bewerking van weefsels of
cellen, conform de EU GMP en Richtlijn 2003/94/EG (2006/86/EG).
6.4.1.2.2.1 ISO 14644-1
Clean rooms kunnen geclassificeerd worden volgens het aantal partikels van bepaalde grootte
die in een clean room in werking aanwezig mogen zijn. De ISO standaard 14644-1 vervangt alle
nationale standaarden en maakt het mogelijk om met classificatieniveaus te werken die gelijk zijn
in diverse landen. Tabel 11 geeft een overzicht van de ISO 14644-1 met 9 klassen (Cleanroom
workshop, 2002).
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Tabel 11 : ISO 14644-1 classificatie (Cleanroom workshop, 2002;
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cleanroom )
Maximale conc. partikels/ m
ISO klasse\
partikelgrootte
1

0,1 µm

0,2 µm

10

2

2

100

3

3

0,3 µm

0,5 µm

1 µm

5 µm

24

10

4

1.000

237

102

35

8

4

10.000

2.370

1.020

352

83

5

100.000

23.700

10.200

3.520

832

29

6

1.000.000

237.000

102.000

35.200

8.320

293

7

352.000

83.200

2.930

8

3.520.000

832.000

29.300

9

35.200.000

8.320.000

293.000

6.4.1.2.2.2 Microbiële contaminatie
Bacteriën, gisten en schimmels zijn microbiële contaminanten die vooral afkomstig zijn van
afschermende kap, handschoenen, schoenen, en thorax van personeel. Het meest vervuild is
lucht afkomstig van hoofdharen, baard of snor, oksel- en schaamharen (De Wildt & Den Bosch,
2004). Contaminanten dienen verwijderd te worden na elke activiteit in een clean room door eerst
een grondige reiniging en vervolgens een grondige desinfectie uit te voeren. De reiniging
verwijdert residu dat de desinfectie kan bemoeilijken. De desinfectie penetreert de celwand van
de bacteriën en dient toegepast te worden gedurende een bepaalde contacttijd (Cleanroom
workshop, 2002).
In de EC GMP richtlijnen zijn naast richtlijnen voor ruimtes ook grenswaarden opgenomen voor
het maximale aantal kiemen in de lucht. Zo mogen er voor een graad A clean room geen
microorganismen aanwezig zijn op een sedimentatieplaat van 90 mm die 4 uren open stond en
mogen er geen microorganismen zitten in een luchtstaal van 1 m3 (De Wildt & Den Bosch, 2004;
Cleanroom workshop, 2002).
6.4.1.2.3 Architectuur
Bij het ontwerp van een clean room faciliteit zijn er verschillende concepten. Men kan een
terugname van de gebruikte lucht hebben via het plafond (ISO 7-8), via de wand (ISO 6), of via
de wand of vloer met een toevoer via het plenum (ISO 3). Binnen in de clean room kunnen er
aparte isolatieruimtes gecreëerd worden, door bij voorbeeld het plaatsen van (verticale of
horizontale) Laminaire Airflow (LAF) kabinetten.
Elke clean room is eveneens voorzien van sassen om materiaal in/uit te pakken en te reinigen,
om personen zich te laten omkleden, en om druk op te kunnen bouwen in de clean room
(interlock systeem) (Cleanroom workshop, 2002).
Andere aspecten die van belang zijn bij het ontwerp van een clean room zijn:
luchtstromingspatroon, luchtsnelheid, configuratie van het HVAC (Heating Ventilating and Air
Conditioning) systeem, temperatuur, relatieve vochtigheid, overdruk, geluidsniveau, trillingen,
elektrostatische interferentie, verlichting, aantal luchtwisselingen, recovery capaciteit (aantal
keren per uur dat de gehele ruimte ververst wordt), apparatuur, personeelsactiviteit (De Wildt &
Den Bosch, 2004).
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6.4.1.2.4 Ventilatie
Het luchtstromingspatroon van een clean room wordt meestal beschreven aan de hand van het
type patroon. De keuze dient gebaseerd te zijn op de eisen met betrekking tot de reinheid en de
lay-out van de productiemiddelen. Er wordt onderscheid gemaakt in unidirectionele, nietunidirectionele en gemengde luchtstromingspatronen. Clean rooms van klasse 5 of schoner
hebben in het algemeen een unidirectionele luchtstroom (LAF). De stroming is veelal verticaal.
Lucht wordt via HEPA/ULPA filters in het plafond toegevoerd en keert terug via retourkanalen in
de wand of via de bodem (Hawkins et al., 1996). Bij niet-unidirectionele luchtstromingspatronen
komt de lucht via HEPA/ULPA filters, die op diverse locaties zijn geplaatst, de ruimte binnen en
keert terug via tegenovergestelde locaties. De lucht stroomt turbulent.
Belangrijke parameters bij de luchtstroom zijn
- het rendement van de filters in de ventilatiekring,
- controle op de luchtbalans; (turbulentarme) luchtdiffusie; bij turbulente flow behoud van
het luchtdebiet en aantal luchtwisselingen per uur;
- bij laminaire flow lekvrije HEPAfilters, pulsiesnelheid 0,35-0,5 m/s en vermijden van
turbulenties;
- zuiverheid van de machines en goederen;
- kledij en gedrag van personen;
- huishoudelijk reglement (De Wildt & Den Bosch, 2004).
6.4.1.2.5 Gebruik
6.4.1.2.5.1 Validatie
Alvorens een cleanroom in gebruik te nemen moet deze worden geclassificeerd volgens de EN
ISO 14644-1 norm. Deze norm beschrijft de referentiemethode voor het bepalen van het aantal
en grootte van deeltjes in een luchtmonster en dit zowel in rust als in operationele toestand. Het
is de verantwoordelijkheid van de weefselinstelling om na classificatie van de cleanrooms aan te
tonen dat het de gewenste luchtzuiverheid beheerst zoals gespecificeerd in het KB van 28
september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen.
ISO/CEN 14644-2 beschrijft de specificaties voor periodische testen en monitoring om de
overeenkomst met de ISO 14644-1 te bewijzen. Deze norm bevat drie verplichte en 4 optionele
testen. De verplichte testen zijn de cleanroom classificatie, drukverschillen en luchtstroom (debiet
en snelheid). De optionele testen zijn lektesten op filters, visualisering van de luchtstroom,
recovery en lekdebieten van het containment.
ISO/CEN 14644-3 bepaalt de metrologie en testmethoden om de cleanroom parameters te
bepalen. 14 testen werden vastgelegd tussen klant en constructeur.
ISO/CEN 14644-4 bepaalt de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen bij de realisatie
van de clean room.
ISO/CEN 14644-5 bepaalt de operationele aspecten van het gebruik van een clean room, het is
een waar referentiedocument met 6 hoofdpunten: operationele systemen, cleanroomkleding,
personeel, vaste uitrusting, draagbare uitrusting en materialen, cleanroom reiniging.
ISO/CEN 14644-6 is een database van alle termen, definities en eenheden die in de clean room
in gebruik zijn.
ISO/CEN 14644-7 omvat de bepaling van de minimum vereisten voor het ontwerp, constructie,
installatie, testen, valideren van ‘separative enclosures’ zoals LAFkasten, isolatoren, miniomgevingen, doorgeefkasten,…( De Wildt & Den Bosch, 2004).
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6.4.1.2.5.2 Onderhoud
Bij het reinigen van de clean room komen aan bod: de wanden, plafond en vloer, isolatoren,
laminaire airflowunits, apparatuur en meubilair. Het is noodzakelijk materialen en producten te
kiezen die zo weinig mogelijk stofdeeltjes generen. Er zijn voor de reiniging van vuil en residu
gefilterde (0,2 µm) detergenten beschikbaar, bij voorbeeld Klericide –CR (bevat chloordioxide en
Quaternaire ammoniumverbindingen (QAC)). Voor de desinfectie zijn er geïmpregneerde doeken
met gefilterde (0,2 µm) 70 % isopropylalcohol beschikbaar. Dagelijks is onderhoud van de
werkplek, vloer en deurklinken nodig. Wekelijks wordt meubilair, vloer, muren (+/-1 m hoogte) en
totale deuroppervlak schoongemaakt. Periodiek tenslotte wordt plafond, totale muuroppervlak,
alle toestellen en alle meubilair gedesinfecteerd (De Wildt & Den Bosch, 2004).
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7. DESINFECTIE – STERILISATIE
7.1 INLEIDING
In 2002, in een tijdperk van routinematig uitvoeren van serologische testen op donorserum,
rapporteerde de CDC (USA) een 17-jarige casus die een invasieve Streptococcus pyogenes
infectie ontwikkelde na implantatie van een fresh frozen peesallogreffe enkel behandeld was met
een antibiotische oplossing (MMWR, 2003). In 2001 stierf een patiënt onverwacht een week
volgend op chirurgie van de knie met implantatie van een osteochondrale allogreffe. Uit de
hemoculturen isoleerde men Clostridium sordellii. Andere weefsels van deze donor werden
gekweekt en ook hieruit werd Clostridium species geïsoleerd (MMRW, 2001; MMRW, 2002).
Deze case-reports doen de vraag rijzen of de beschikbare en toegepaste decontaminatie- en
sterilisatie methoden van allogene weefsels efficiënt zijn.
Vooreerst willen we een begripsomschrijving geven. Daarna volgt een kort punt om het belang
van de mechanische reiniging van allogreffe materiaal te benadrukken. Vervolgens worden de
verschillende decontaminatie en sterilisatie procedures besproken met hun mogelijkheid tot
toepassing op de verscheidene types allogreffes. Tot slot komen de courante
preservatietechnieken aan bod met hun al dan niet decontaminerende of steriliserende
eigenschappen.
Merk op dat een analyse van de decontaminatie en sterilisatieprocedures van allogreffes niet
evident is. Vele studies combineren verschillende methodes in eenzelfde studie, zodat de zuivere
effecten van de ene of de andere decontaminatie/sterilisatie techniek niet echt te achterhalen
valt. Bovendien zijn er in elke studie vele variabele parameters (bij voorbeeld de concentratie en
de duur van inwerking van een decontaminerend/steriliserend middel, de gebruikte
cultuurtechniek,..) die een onderlinge vergelijkbaarheid van studies bemoeilijkt.
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7.2 BEGRIPSOMSCHRIJVING
7.2.1 Decontaminatie
Occupational Safety and Health Administration (OSHA) definitie: het gebruik van fysische of
chemische middelen om via bloed overdraagbare pathogenen op een oppervlak of item te
verwijderen, inactiveren, of vernietigen tot een punt waarop ze geen infectieuze partikels meer
kunnen overdragen en waarop het oppervlak of item veilig is voor manipulatie, gebruik of
verwijdering (Block, 2001). In meer algemeen gebruik, verwijst decontaminatie naar alle
pathogenen (micro-organismen die ziekte of infectie kunnen veroorzaken) en niet enkel naar de
pathogenen die via humaan bloed worden overgedragen (Block, 2001).

7.2.2 Desinfectie
De destructie van pathogene en andere micro-organismen door middel van chemische of
thermische methodes. Desinfectie is minder efficiënt dan sterilisatie omdat het wel de meeste
pathogene micro-organismen vernietigt, maar niet noodzakelijk alle microbiële vormen vernietigt,
zoals sporen (Block, 2001). In de praktijk komt dit neer op het uitschakelen van alle
conventioneel en conditioneel pathogene bacteriën onder vegetatieve vorm, en van de meeste
schimmels en virussen; sporen, mycobacteriën en hepatitisvirussen worden niet noodzakelijk
gedood (Reybrouck et al., 2000).

7.2.3 Sterilisatie
Een proces met de bedoeling alle leefbare vormen van microbieel leven te vernietigen of te
verwijderen, inclusief bacteriële sporen, om een acceptabele sterility assurance level te bekomen.
De Sterility assurance level (SAL) is de waarschijnlijkheid van overleving van micro-organismen
na een terminale sterilisatie, en een predictie van de efficaciteit van het proces (Block, 2001).

7.2.4 Asepsis
Asepsis is de preventie van contaminatie met micro-organismen. Dit omvat steriele condities in
weefsels, op materialen, en in lokalen, bekomen door de exclusie, het verwijderen of het afdoden
van micro-organismen (Block, 2001). Aseptische processing wijst op de productie van ‘steriele’
producten in een clean room. Letterlijk betekent aseptisch, de afwezigheid van pathogenen. In de
farmaceutische industrie wordt dit woord als synoniem voor ‘steriel’ gebruikt.

7.2.5 Aseptische processing
Bij aseptische processing worden de weefsels met een aseptische techniek gepreleveerd en
vervolgens onder steriele (clean room) condities verwerkt (Vehmeyer, 2002).

7.2.6 Terminale sterilisatie
Terminale sterilisatie gebruikt technieken zoals irradiatie of ethyleenoxide om steriliteit van de
weefsels te bereiken in een terminale sterilisatie stap. Dit houdt in dat de procurement en
processing van weefsels onder minder strenge condities kunnen uitgevoerd worden. Sterilisatie
wordt uitgevoerd met het weefsel in zijn finale verpakking (Vehmeyer, 2002).
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7.3 MECHANISCHE REINIGING
7.3.1 Context
Processing van botweefsel start meestal met het verwijderen van restend bloed, weke weefsels,
periosteum en beenmerg. Deze handeling reduceert reeds het risico op ziektetransmissie zoals
aangetoond werd door Simonds: drie receptoren van ongeprocest bot werden geïnfecteerd met
HIV-1 door transplantatie van een botfagment van een HIV-1 positieve donor. De 3 receptoren
van gelyofiliseerd bot, de 25 receptoren van met ethanol behandeld bot en de receptor van vers
ingevrozen bot waaruit beenmerg verwijderd was, waren negatief voor HIV-1 (Simonds et al.,
1992). Dit beklemtoont het belang van, zelfs minimale, processing van bot. Na debridement van
overtollig weefsel, kunnen greffes versneden/verzaagd worden en vervolgens gewassen of
gedrenkt in steriel water en detergenten. Dit reduceert verder het risico op transmissie van
infectieziektes (Vehmeyer, 2002).
Hirn bestudeerde het decontaminerend effect van verschillende oplossingen op femorale greffes
die gecontamineerd werden door wrijvingscontact met de operatievloer. Hij vergeleek 3
methodes: fysiologisch water, antibiotische (1,5 g cefuroxime / 3 L fysiologisch water) oplossing,
lage-druk (7 bar) pulslavage. Lage-druk puls lavage was significant beter dan zowel wassen in
een antibiotica bad of in fysiologisch water van allogreffes. Deze pulse lavage methode werd
aanbevolen om de superficiële bacteriële bioburden te reduceren (Hirn et al., 2004).

7.3.2 Toegepast op allogreffes
7.3.2.1 Pezen
Patella pezen weerstaan niet aan de destructieve krachten van spoelen onder hoge druk. Deze
complicerende factoren leiden ertoe dat veel week weefsel (gamma)bestraald wordt (Brockbank
& Siler, 2001).
7.3.2.2 Bot
Processing methodes kunnen onder andere includeren dat men onder hoge druk spoelt met
steriel water en met alcohol en behandelingen doorvoert die de proteïnen verwijderen. Hoewel dit
geen terminale sterilisatie inhoudt, resulteren deze methodes in bot vrij van bacteriën en
waarschijnlijk ook vrij van virussen volgens Tomford et al (Brockbank & Siler, 2001). In studies
met levend gefractureerd bot werden nadelen van hoge-druk pulse lavage gerapporteerd. Er was
visuele schade thv de fractuurzijde en vertraagde fractuurheling. Bovendien kan de irrigatie met
hoge druk, bacteriën aanwezig op de oppervlakte verplaatsen naar het intramedullair kanaal. Met
lage druk pulse lavage (Micro-Air Pulse Lavage 4740) van 7 bar (6 psi) kunnen deze negatieve
effecten op de botbiologie vermeden worden. Met lage-druk pulse lavage werden 70 % (14/20)
negatieve culturen bekomen tov 10 % (2/20) culturen van botten die in fysiologisch water
gedrenkt werden (Hirn et al., 2004; Salmela et al., 2002).
Bhandari et al (2001) contamineerden schijfjes hondentibia met 108 CFU/mL S. aureus
gedurende zes uur en vervolgens werden de schijfjes gedecontamineerd met verschillende
oplossingen met of zonder pulse lavage. De gebruikte irrigatie-oplossingen waren 1 % en 10 %
ethanol, 1 % en 10 % povidone-iodine, 1 % en 4 % chlorhexidine gluconaat, 1 % en 10 %
vloeibare zeep, 0,5 U/L en 5 U/L antimicrobiële (bacitracine) spoeling en normaal fysiologisch
water; elk geappliceerd gedurende twee minuten.

De experimentele condities op de tibia schijfjes waren
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o
o
o

een irrigatie-oplossing zonder lage-druk,
een irrigatie-oplossing met lage-druk en
controles.

Men gebruikte 14 psi (96,6 kPa) voor de lage-druk (Surgilav Plus Debridement System, Stryker
instruments) omdat er in de literatuur geen overeenkomst is over de absolute definitie van lagedruk pulse lavage. Bij de irrigatie-oplossingen zonder pulse lavage werden het minst residuele
organismen aangetroffen met povidone-iodine (gemiddeld 0,67 CFU), chlorhexidine gluconaat
(gemiddeld 0,33 CFU), en zeepoplossing (gemiddeld 35 CFU). Bij irrigatie-oplossingen met lage
druk resulteerden deze met fysiologisch water, ethanol, antibiotica en zeep in respectievelijk 2,9 ,
4,8 , 18,8 en 35 keer minder residuele bacteriën dan bij de irrigatie-oplossingen zonder lage druk.
Lage-druk pulse lavage met zeep (gemiddeld 0 CFU), povidone-iodine (gemiddeld 0,33 CFU) en
chlorhexidine gluconaat (gemiddeld 0,33 CFU) resulteerde in complete of bijna complete
eliminatie van bacteriën. De oplossingen werden eveneens nagekeken op hun effect op de
osteoblastactiviteit. Men telde daarvoor de hoeveelheid botvormende eenheden per oplossing.
De 1 % zeepoplossing was de enige die het aantal botvormende eenheden niet significant
reduceerde vergeleken met de controle in fysiologisch water (Bhandari et al., 2001).
7.3.2.3 Cornea
Du Moulin et al (1985) vonden dat 86 % van de CFU op donor cornea’s verwijderd konden
worden door deze simpelweg te spoelen met leidingwater gedurende 30 seconden.
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7.4 CHEMISCHE BEHANDELING
Tabel 12: Overzicht van het werkingsspectrum van desinfectantia (Reybrouck et al., 2000; WIP, 2004).

Desinfectans

Gebruiksconcentratie

1

2

3

4a

4b

5

Activiteitsreductie
met
organisch
materiaal

6

Peroxiden
3%

+

+/- (bij
10-25 %

+

+

+

+

+

Neen

Perazijnzuur

0,01 – 0,2%

+

+

+

+

+

+

+

Neen

Chlorhexidine

0,1 – 1 (4)%

+
(G+>G-)

-

-

-

-

beperkt

Hypochloriet

250 –1.000
ppm vrij
chloor

+

+/-

+/-*

+*

+*

+/-

+

Ja

Aldehyden
Formaldehyde

Gasvorm

+

+/-

+

+

+

+

Ja

Glutaraldehyde

2%

+

+

+/-**
+/***

+

+

+

+

Neen

60 – 90 %

+

-

+

+

+

+

+

Geen data

1 % in
ethanol 70 %

+

+/-

+

+

+

+

+

Ja

Jodoforen (povidonjood)

0,1 – 10 %

+

-

+/-

+

+

+/-

+

Ja

Quaternaire
ammoniumderivaten

Afhankelijk
van het
preparaat

Enkel op
G+

-

-

+/-

-

+/-

+

Ja

Waterstofperoxide

Ethanol
Joodverbindingen
Ioodalcohol

+ = werkzaam
+/- = traag werkzaam of incompleet spectrum
G+: Gram-positieve micro-organismen
G -: Gram-negatieve micro-organismen
* = 1.000 ppm:+
** = vooral niet-tuberculeuze mycobacteria
*** = bij 50°C: +

beperkt Wisselende data

1 = vegetatieve bacteriën
2 = bacteriesporen
3 = Mycobacterium spp.
4a = lipofiele virussen
4b = hydrofiele virussen
5 = schimmels
6 = gisten

7.4.1 Peroxiden
7.4.1.1 Waterstofperoxide
7.4.1.1.1 Biocidale activiteit
Waterstofperoxide (H2O2) is actief op bacteriën, fungi, virussen en sporen (voor dit laatste in hoge
concentratie). Anaëroben zijn nog gevoeliger omdat zij geen catalase produceren dat H2O2 kan
afbreken. 6 % H2O2 bleek een effectief steriliserend middel te zijn volgens Rutala et al (1993) in 6
uren. Over het algemeen heeft H2O2 grotere activiteit tegen Gram-negatieve dan tegen Grampositieve bacteriën (Block, 2001). Het is bijvoorbeeld niet actief op catalase producerende
bacteriën zoals stafylokokken (Reybrouck et al., 2000). Omwille van zijn goede activiteit op
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anaërobe sporenvormers (bv. Clostridium spp.) wordt het vooral aangewend bij de reiniging en
ontsmetting van bevuilde wonden waar gestold bloed moet opgelost worden.
Waterstofperoxide wordt afgeleverd als zuurstofwater. Zuurstofwater bevat 3 % waterstofperoxide
of geeft 10 volumepercent zuurstof af (Reybrouck et al., 2000).
7.4.1.1.2 Medische toepassingen
H2O2 wordt vooral gebruikt in plasma sterilisatie (cfr.7.7.6.3), soms voor chemische gassterilisatie
(cfr. 7.7.5.4) (WIP, 2004).
7.4.1.1.3 Toxiciteit
H2O2 wordt volledig omgezet in niet-toxische residu’s: O2 en H2O (Block, 2001).
H2O2 is niet-carcinogeen, niet-mutageen en is omgevingsvriendelijk (niet-toxisch residu dat
ontbindbaar is (Joslyn, 2001)), hoewel merk op in punt 7.4.1.2.4., dat indien H2O2 niet
gemetaboliseerd wordt, genotoxisch is.
7.4.1.1.4 Toegepast op allogreffes
7.4.1.1.4.1 Bot
DePaula wou de effecten testen van een 3 % H2O2 oplossing op osteoinductieve en mechanische
eigenschappen van bot bij een temperatuur van 34 ± 1°C. Zijn zorg was het oxiderend vermogen
van H2O2, hetwelke eventueel de structurele botproteïnen (Bone Morphogenetic Proteins - BMPs)
zou kunnen aantasten. Er was geen meetbaar effect op de maximale compressie stress, noch op
de impactie of op de wrijvingsstress bij de behandeling van botten met een extra 3 % H2O2 stap
in vergelijking met de controle behandeling (30 min Tween 80 1 %, spoelen met water, drenken
in ethanol, spoelen met water) (DePaula et al., 2005).
Na een 5 uren durende behandeling met H2O2 was er significante daling van de osteoinductiviteit,
zoals gescoord op histologie bij muizen die de behandelde botten ingeplant gekregen hadden. Er
was geen significante daling wanneer de H2O2 behandeling slechts 1 uur werd toegepast
(DePaula et al., 2005). In vergelijking met hetgeen Rutala et al aangaven als zijnde een
steriliserende procedure m.n. 6 % H2O2 gedurende 6 uren, zijn in dit experiment zowel
concentratie als duur gereduceerd.
7.4.1.1.4.2 Cornea
Drie percent H2O2 is toxisch voor het oog en is dus geen geschikt desinfectans voor cornea’s
(Ahearn & Gabriel, 2001).
7.4.1.2 Perazijnzuur (PAA)
7.4.1.2.1 Biocidale activiteit
Bij omgevingstemperatuur inhibeert PAA volgens Block (1991) Gram-positieve, Gram-negatieve
bacteriën, schimmels en gisten in minder dan 5 minuten bij een concentratie van 100 ppm (0,01
%). Ook sporicidale en antivirale activiteit is genoteerd (Malchesky, 2001). Perazijnzuur werkt
reeds bij een concentratie van 0,05% bactericide, fungicide, tuberculocide en zelfs binnen het uur
sporicide (Reybrouck et al., 2000). Inactivatiestudies met prionen gaven variabele resultaten
(Malchesky, 2001). Over het algemeen echter beschouwt men prionen resistent tegen PAA.
Activiteit neemt toe met toenemende concentratie en toenemende temperatuur.
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PAA is actief in aanwezigheid van organisch materiaal, is goed wateroplosbaar en heeft geen
residueel toxische bestanddelen. Het kan toegepast worden in vloeibare of gasvorm (Malchesky,
2001).
7.4.1.2.2 Chemische achtergrond
Perazijnzuur is een peroxide met de structuurformule CH3C(O)OOH. In water (bij zure pH)
bestaat er een evenwicht tussen azijnzuur (CH3CO), waterstofperoxide (H2O2) en perazijnzuur.
Bij verdere afbraak wordt water, zuurstof en CO2 gevormd. Concentraties gelijk aan of groter dan
of 5 % zijn corrosief en ontvlambaar en degraderen met vrijzetting van O 2. Peroxides zijn
thermodynamisch onstabiel. Dit wil zeggen dat voor een 0,2% PAA oplossing in gedistilleerd
water die bewaard wordt op 20°C, de hoeveelheid PAA zakt tot 0,1 % na 4 weken. PAA
oplossingen zijn stabieler bij lage pH (Malchesky, 2001).
7.4.1.2.3 Medische toepassingen
PAA wordt gebruikt als steriliserend middel voor hemodialyse machines, medische instrumenten,
bot en collagene weefsels voor implantatie, en als decontaminerend middel voor contactlenzen,
voor huid en als substituent van wonddressings (Malchesky, 2001).
7.4.1.2.4 Toxiciteit
Perazijnzuur is irritant en corrosief. In contact met de huid is PAA corrosief bij concentraties van
3,4 % of hoger, bij oogcontact is een concentratie van minstens 0,35 % corrosief. Voor de meeste
toepassingen wordt een concentratie gebruikt van minder dan 0,35 % (3.500 ppm).
Genotoxiciteitstudies hebben wisselende resultaten getoond voor PAA. Een component van PAA,
H2O2, is genotoxisch indien het niet gemetaboliseerd wordt. De aanwezigheid van leverenzymes
zorgt voor de metabolisatie van H2O2 tot water en zuurstof. PAA is niet geklasseerd als een
carcinogeen en kan niet als dusdanig beschouwd worden aan de hand van beschikbare data die
inconclusief en onvolledig zijn (Malchesky, 2001). De enige studie over het carcinogene
potentieel van PAA werd in 1975 gepubliceerd door Bock. De huid van muizen werd 5 maal per
week geverfd met 0,2 mL 1 % PAA in aceton, of met 2 % PAA in water of met water. Drie van de
30 PAA behandelde muizen ontwikkelden huidtumoren na 26 weken, terwijl geen van de muizen
uit de controlegroep geverfd met water huidtumoren ontwikkelden (Malchesky, 2001).
7.4.1.2.5 Toegepast op allogreffes
7.4.1.2.5.1 Huid
a) voordelen
Lomas gebruikte als desinfecterend middel voor huidallogreffes PAA aan de concentraties 0,35,
0,1 en 0,035 % (v/v), toegepast onder agitatie gedurende 3 uren en op kamertemperatuur. De pH
van de PAA oplossing was aangepast met 1 N NaOH tot 7,0. Na 3 spoelingen in PBS werd de
huid in glycerol 50 % geïncubeerd onder agitatie gedurende 4 u, en vervolgens getransfereerd in
glycerol 85 % en gedurende 4u onder dezelfde omstandigheden geïncubeerd. Een concentratie
van 0,35 % PAA veroorzaakte significante histologische schade aan weke weefselgreffes. De
experimenten met 0,1 % PAA toonden aan dat geen van de huidstalen nog microbiële groei
(inclusief sporen) vertoonde na 90 min expositie. Deze langere incubatietijd was vereist opdat
PAA zou penetreren in de haarfollikels en de dieper gelokaliseerde micro-organismen in de huid
die door huidlipiden beschermd worden. Het protocol met 0,1 % PAA gecombineerd met glycerol
85 % bewaring had geen nadelige effecten op de biocompatibiliteit eigenschappen van huid die
in vivo getest werden. De epidermis bleef verankerd aan de dermis en er waren geen
veranderingen in de structuur van noch de papillaire, noch de reticulaire dermis (Lomas et al.,
2003). Geen van de behandelde huidstalen vertoonde toxiciteit op celculturen van humane
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dermale fibroblasten, maw er was geen zichtbare zone van fibroblastaire groei-inhibitie rond de
huidbiopsie. Er waren geen toxische effecten van behandelde huidbiopten op dermale fibroblast
viabiliteit. Er was geen hogere gevoeligheid aan collagenase digestie van de PAA behandelde
huidbiopten. Wat betreft de pro-inflammatoire activiteit van behandelde huid waren er geen
significante verschillen in TNF- (Tumor necrosis factor) productie door monocyten tussen
monocyten blootgesteld aan behandelde huidbiopten en monocyten blootgesteld aan
onbehandelde huidbiopten (Lomas et al., 2003).
Ook Huang rapporteert dat een PAA gesteriliseerde acellulaire dermis zijn structurele integriteit
bewaart met een duidelijke papillaire/reticulaire structuur, een continu basale membraan met type
IV collageen, een lamina densa, ankerfibrillen en een dermale matrix die collageen, elastine en
glycosaminoglycanen bevat met een normale architectuur (Huang et al., 2004).
b) nadelen
De PAA gesteriliseerde acellulaire dermis kan de groei van keratinocyten en fibroblasten
ondersteunen, dit vooral zo bewaard in glycerol of propyleenglycol. Wanneer keratinocyten
gezaaid werden op dermale matrices behandeld met glycerol, PAA of PAA met glycerol, zag men
dat deze keratinocyten niet volledig verhoornden. Er was parakeratosis in de superficiële
corneocyten. Indien de dermis enkel met PAA behandeld werd en niet gepreserveerd met
glycerol of propyleenglycol was de keratinelaag gewoonlijk dun en soms afwezig. Dit bleek
minder zo te zijn indien de PAA behandelde dermis gepreserveerd was met glycerol of
propyleenglycol (Huang et al., 2004).
7.4.1.2.5.2 Bot
a) voordelen
De behandeling van bot met PAA vernietigt de morfologie en structuur van bot niet (Pruss et al.,
1999).
Von Versen en Starke (1989) hebben aangetoond dat gecombineerde behandeling van bot met
antibiotica en PAA bij lage druk een steriliserend effect had (Malchesky, 2001). Pruss et al (2001)
gebruikte een model met spongiosa botblokjes om het inactiverend effect van PAA en ethanol te
evalueren op verschillende bacteriën, fungi en virussen. De diffusie van PAA in bot is gelimiteerd.
Daarom dient de penetratie-inhiberende vetbarrière vooreerst verwijderd te worden met bij
voorbeeld een chloroform/methanol mengsel. Behandeling met 1 % PAA onder negatieve druk
(200 mbar om luchtbellen te vermijden die penetratie zouden kunnen hinderen) resulteerde in
een reductie met  5 log10 van de volgende micro-organismen: Staphylococcus aureus,
Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes,
Mycobacterium terrae, Candida albicans, sporen van B. subtilis, maar slechts een reductie van 4
log10 voor Aspergillus niger. Deze studie van Pruss is enkel gevalideerd voor botblokjes van ≤ 15
X 15 X 15 mm en gelden dus niet noodzakelijk voor grote structurele allogreffes.
Een gecombineerde behandeling PAA/ethanol bleek geen significante reductie in
osteoconductiviteit of osteointegratie te geven van gedemineraliseerde botmatrix (Haimi et al.,
2008). Haimi et al (2008) bestudeerden het effect van een combinatie behandeling PAA/ethanol
op de biomechanische eigenschappen van gevriesdroogd bot. De Young modulus daalde
significant door deze behandeling; vermoedelijk door het zwakke demineraliserende effect van
PAA/ethanol. Daardoor vermindert de stijfheid van het bot en wordt het weker en harder. Dit
demineraliserend effect kan ook verantwoordelijk zijn voor de toegenomen geabsorbeerde
energie door de botten. Er was ook een lichte toename van de buigsterkte wat door andere
auteurs echter niet bevestigd werd (Haimi et al., 2008).
7.4.1.2.5.3 Pezen
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a) voordelen
Scheffler bestudeerde gepaarde humane bot-patella-botallogreffes die met een oplossing van 2
% perazijnzuur, 96 % ethanol (PES) en fysiologisch water (ratio v/v/v 2/1/1) behandeld ofwel vers
ingevrozen werden. Visco-elastische eigenschappen (strain, creep) werden bestudeerd met
submaximale cyclische lading en mechanische eigenschappen werden bestudeerd met laad-totfalen testen. Er werd geen significant verschil gevonden voor deze eigenschappen tussen beide
groepen allogreffes. Het feit dat de ‘creep’ of het intrinsiek verlies aan spanning niet veranderde,
duidt aan dat de elastische elementen zoals collageen vezels en zijn bindweefsels niet
substantieel veranderden door PES behandeling (Scheffler et al., 2005).
b) nadelen
Humane peesallogreffes behandeld met het PAA protocol van de huid toegepast door Lomas et
al (2003) (0,1 % PAA v/v gedurende 3 u op kamertemperatuur onder agitatie) kregen een veel
grotere gevoeligheid aan collagenase digestie dan de huidbiopten. Met een ingreep gaat steeds
een inflammatoire respons gepaard. Leucocyten worden getriggerd om collagenase te
produceren met de bedoeling de weefselschade op te ruimen. Op die manier zou een allogreffe
snel gedegradeerd en geresorbeerd kunnen worden (Lomas et al., 2003).
7.4.1.2.5.4 Hartkleppen
a) voordelen
Farrington bestudeerde verschillende (0,1 % en 0,35 %) concentraties PAA met betrekking tot
hun antimicrobieel effect en de beschadiging van hartkleppen. De volgende species werden
getest: S. aureus, E. faecium, P. aeruginosa, Cl. perfringens en C. albicans. De hoogste
concentratie van 0,35 % PAA (10 minuten bij 20°C) had een antibacterieel effect van 2,5 à 3 log10
reductie. Met een intermediaire concentratie van 0,21 % bereikte men een 4 log10 reductie indien
de expositietijd aan PAA verlengd werd tot 30 minuten. 0,1 % PAA (met 25 % ethanol gebruikt
gedurende15 minuten bij 20°C) inactiveerde bacteriën onvoldoende (Farrington et al., 2002).
b) nadelen
De morfologie van hartkleppen behandeld met 0,35 % PAA toonde uitgebreide schade aan
endotheel- en andere cellen. De periodiciteit van de GAG (glycosaminoglycan) kleuring
langsheen de collageenvezels was gedaald. De mechanische effecten van PAA behandeling
werden nagegaan. De elastische modulus, als parameter voor de weefselstijfheid, wordt
gereduceerd met 0,35 % PAA behandeling. De uitrekbaarheid van het weefsel of de collageen
‘crimp’ was toegenomen. De relaxatietijden T1 en T2 waren gedaald met T1 verwijzend naar de
mobiliteit van de hoofdvezels in het omgevende weefsel. Met 0,21 % PAA echter bleven al deze
parameters zoals in controle weefsel. Indien echter deze lagere 0,21 % PAA concentratie
gecombineerd werd met glycerolisatie of cryopreservatie als bewaringsmethode waren er
veranderingen in de elastische modulus en de T2 relaxatietijd. Doch, door de bewaarde
uitrekbaarheid met 0,21 % PAA met glycerolisatie of cryopreservatie meent men dat de collageen
structuur van kleppen niet significant aangetast wordt (Farrington et al., 2002). Deze lagere
concentratie bleek effectief te zijn als desinfectans en had weinig effecten op de biomechanische
karakteristieken of op de extracellulaire morfologie van de behandelde kleppen 6 maanden na
implantatie ervan bij schapen (Lomas et al., 2003).

7.4.2 Chlorhexidine
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7.4.2.1 Biocidale activiteit
Chlorhexidine is actief tegen vegetatieve Gram-positieve en in mindere mate tegen Gramnegatieve bacteriën (WIP, 2004). Het is inactief op sporen, tenzij bij hogere temperaturen. Zuurvaste bacillen worden geïnhibeerd maar niet gedood door waterige oplossingen. Gisten en
dermatophyten zijn over het algemeen gevoelig, hoewel er variatie is tussen de species (Denton,
2001).
7.4.2.2 Chemische achtergrond
Chlorhexidine is 1,6-di-(4-chlorphenyl-diguanido)hexaan, een cationisch bisbiguanide. Over het
algemeen zijn chlorhexidine-zouten meer oplosbaar in alcohol dan in water. Chlorhexidine
gluconaat zou niet direct mogen toegevoegd worden aan pure alcohol, omdat er dan precipitatie
kan optreden. Verdunde oplossingen van de combinatie chlorhexidine en cetrimide (een
quaternaire ammoniumverbinding) worden gebruikt voor de wondreiniging (WIP, 2004).
De werkzaamheid van chlorhexidine wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid van bloed of
ander organisch materiaal. Chlorhexidine is incompatibel met anorganische ionen aanwezig in
hard water en allerllei ingrediënten in farmaceutische preparaten (WIP, 2004). Waterige
oplossingen van chlorhexidine zijn meest stabiel bij een pH van 5 tot 8. In deze pH range varieert
antibacteriële activiteit met het organisme en de gebruikte buffer. Zo stijgt de activiteit tegen S.
aureus en E. coli met stijgende pH en daalt de activiteit met stijgende pH tegen P. aeruginosa
(Denton, 2001).
7.4.2.3 Medische toepassingen
a.
huiddesinfectie
b.
chirurgische handontsmetting
c.
hygiënische handdesinfectie
d.
pre-operatieve whole-body desinfectie
e.
preventie urinaire infecties
f.
verloskundige ontsmetting perineale regio
g.
ontsmetting van brandwonden met waterige chlorhexidine gluconaat (0,01
% tot 0,05 %) oplossingen (Denton, 2001).
7.4.2.4 Toxiciteit
Er zijn slechts zeldzame rapporten over nevenwerkingen van chlorhexidine. Er is geen evidentie
voor carcinogeniciteit.
Er is geen schadelijk effect op de heling van wonden of bij de behandeling van brandwonden bij
een 0,05 % concentratie chlorhexidine. De cytotoxiciteit bij wondheling is tegenstrijdig. Sommigen
schrijven er een bevordering van de wondheling aan toe, anderen menen dat er cytotoxiciteit is
op fibroblasten (Denton, 2001). Geconcentreerde oplossingen met 20 % chlorhexidine gluconaat
beschadigen de huid.
Indien er direct contact is met bloed (door intraveneuze (IV) toediening), is er een stromalytisch
effect op rode bloedcellen door de surfactant activiteit van chlorhexidine.
Chlorhexidine is meest toxisch op neuraal weefsel: contact met hersenen en meningen moet
vermeden worden. Vestibulaire en cochleaire schade zijn gecorreleerd met het gebruik van 0,05
% chlorhexidine in 70 % alcohol. Concentraties van 1 % chlorhexidine geven conjunctivitis, terwijl
2 % chlorhexidine cytotoxisch is voor cornea-epitheel en conjunctiva (Denton, 2001). Onder de 1
% heeft chlorhexidine geen visueel toxische effecten (Denton, 2001). Formuleringen met
alcoholen dienen weggehouden te worden van ogen.
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Bhandari et al vonden na expositie van gecultiveerde botcellen aan 1 % en 4 % chlorhexidine
gluconaat een reductie in alkalische fosfatase activiteit (dit wil zeggen aantal osteoblasten) en
een verminderde botnodulus vorming. Dit suggereert een direct toxisch effect van chlorhexidine
op osteoblasten (Bhandari et al., 2001).
7.4.2.5 Toegepast op allogreffes
7.4.2.5.1 Huid
Er is een significante reductie van de totale huidflora na een bad met chlorhexidine 4%. Het effect
bleef nawerken tot na 1 week (Denton, 2001). Kaiser et al toonde ook aan dat een cumulatief
effect bekomen werd met herhaalde applicatie van chlorhexidine (Denton, 2001).
Dit wordt toegepast bij de prelevatie van huid: de donor wordt grondig ontsmet met 1) joodalcohol
en 2) chlorhexidine gluconaat. Er zijn geen studies die het effect bespreken van een
nabehandeling van de gepreleveerde huid met een chlorhexidine bad om de huidflora verder te
reduceren.
7.4.2.5.2 Bot/pezen
Goebel et al contamineerden een reeks van 40 bot-patella-bot konijnengreffes gedurende 20
seconden met S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa en E. faecalis. Vervolgens
werden de greffes gedurende 30 minuten in 4 % chlorhexidine gluconaat gedrenkt. Alle species
behalve K. pneumoniae werden geëlimineerd (Goebel et al., 1994). Ook goede resultaten werden
bekomen in de studie van Molina et al waarin voorste kruisbanden gecontamineerd op de
operatiezaal vloer gedecontamineerd werden in 4 % chlorhexidine gluconaat oplossing in 4 %
isopropyl alcohol gedurende 90 seconden. Slechts 1/50 culturen bleek achteraf positief te zijn
met een gram-negatief staafje (Molina et al., 2000).
Een studie met 4 % chlorhexidine digluconaat gedurende 10 minuten kon botblokjes
gecontamineerd met coagulase negatieve stafylokokken niet decontamineren (Saegeman et al.,
2009).
Burd et al onderzochten de concentratie en het volume aan chlorhexidine gluconaat dat nodig is
om bot-pees allogreffes te decontamineren. In een voorstudie met humane fascia lata
gecontamineerd met S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa en K. pneumoniae bepaalden ze
dat een volume van 3 liter vereist was om bacteriën te elimineren bij een concentratie van 4 %
chlorhexidine gluconaat. Vervolgens werden 15 verse humane Achilles pees allogreffes
gecontamineerd met dezelfde micro-organismen en gedecontamineerd met 3 L chlorhexidine
gluconaat 2 % of met 3 L fysiologisch water gedurende 7 à 8 minuten. Daar waar de greffes
gespoeld met fysiologisch water allemaal groei vertoonden, was er geen groei meer te detecteren
op de greffes behandeld met 2 % chlorhexidine gluconaat (Goebel et al., 1994).
Burd et al wezen op de nadelige effecten beschreven met chlorhexidine gluconaat bij de
decontaminatie van weefsel:
o verhoogde polymorfonucleaire granulocyt toxiciteit en gereduceerde fagocytaire
efficiëntie,
o intra-articulaire reactieve synovitis en chondrolyse en
o verhoogde postoperatieve morbiditeit.
Volgens studies van Wilson et al produceerde 0,05 % chlorhexidine diacetaat synoviale ulceratie,
inflammatie en intra-articulaire fibrine-accumulatie bij paarden (Burd et al., 2000).

7.4.3 Hypochlorieten
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7.4.3.1 Biocidale activiteit
Vooral natriumhypochloriet en eau de javel worden gebruikt als hypochlorieten. In België is het
huishoudelijk bleekwater 8 tot 10 chlorometrische graden sterk en bevat ongeveer 30 g actieve
chloor per liter of 2,5 % actieve chloor. Om voldoende bactericied te zijn, moet de concentratie
van bleekwater boven de 5 % liggen (Reybrouck et al., 2000). Hypochlorieten hebben bewezen
krachtige germicide agentia te zijn die een breed spectrum aan micro-organismen controleren
(Dychdala, 2001). Lage concentraties vrij chloor (100 ppm = 0,01 %) zijn in staat in korte tijd (5
minuten) vegetatieve bacteriën te doden. Voor een betrouwbare mycobactericide activiteit zijn
hogere concentraties nodig (1.000 ppm). Virussen, inclusief HIV en HBV, worden geïnactiveerd
door 5 minuten een 1.000 ppm bevattende chlooroplossing (WIP, 2004). Sporevormende
organismen zijn ongeveer 10 tot 1.000 keer meer resistent tegen chloor dan vegetatieve vormen.
Ook schimmelsporen zijn aanzienlijk resistent tegen chloor, ze vergen 135 tot 500 ppm
hypochloriet (0,01 – 0,05 %) oplossing voor inactivatie in enkele minuten. De selectieve
resistentie van micro-organismen tegen chloor kan gecompenseerd worden door een verhoogde
concentratie, een lagere pH, of een hogere temperatuur (Dychdala, 2001).
Merk op dat natriumhypochloriet actief is op prionen, de concentratie dient dan minstens 2 % (20.000 ppm)
vrije chloor te bevatten en de natriumhypochloriet dient in te werken gedurende minstens 1 uur bij 20°C
(WHO, 2000)

7.4.3.2 Toxiciteit
Hypochlorieten zijn niet toxisch voor de mens bij de gewone verdunde concentraties zoals 0,01
tot 1 % actieve chloor/liter (Molina et al., 2000; Saegeman et al., 2009). Niet verdund javelwater is
toxisch voor de huid (contactdermatitis) en de nagels. De dampen zijn hinderlijk en zelfs giftig
voor de ademhalingswegen (belgochlor, 2005).
Het gebruik wordt beperkt door de corrosieve eigenschappen, de instabiliteit en de inactivering
door organisch materiaal waarbij schadelijke stoffen kunnen worden gevormd (WIP, 2004).
7.4.3.3 Toegepast op allogreffes
7.4.3.3.1 Huid
Split-thickness kadaverhuid geïnfecteerd met S. aureus, P. aeruginosa, en C. albicans werd
behandeld met 0,5 % natrium hypochloriet gedurende 6 minuten. Dit decontamineerde de huid
effectief, terwijl 66 % van de basale cellen viabel bleef (Du Moulin & Paterson, 1985). Deze
techniek kan eventueel overwogen worden om kadaverhuid te decontamineren.).
7.4.3.3.2 Bot
Bij de verwerking van botten maakt men soms gebruik van natriumhypochloriet 2 %. Men kan de
botten hiermee gedurende minstens 1 uur spoelen onder agitatie. Dit is een optionele techniek
wanneer men verkiest om een extra bescherming tegen de mogelijke overdracht van
prionenziektes in te voeren. Deze methode geeft echter geen zekerheid dat prionen vernietigd
zijn omdat er bij ons weten geen studies zijn over de penetratie van hypochloriet in dense botten.

7.4.4 Alkylerende agentia/aldehyden
7.4.4.1 Formaldehyde
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Formaldehyde of formol is een kleurloos gas. Het is sterk oplosbaar in water (Du Moulin &
Paterson, 1985). De werking wordt negatief beïnvloed door organisch materiaal (Du Moulin &
Paterson, 1985).
7.4.4.1.1 Biocidale activiteit
In hoge concentratie is formaldehyde een sterk biocide: het doodt alle levende cellen. In de
gewone gebruiksconcentratie van 1 % is het sterk bactericide, fungicide, tuberculocide (vooral op
niet-tuberculeuze mycobacteriën) en virucide (Reybrouck et al., 2000). Voor sporicidie zijn
concentraties van 8% wt/vol vereist (Russell 2001; Reybrouck et al., 2000). Micro-organismen
worden gedood door alkylatie met amino- en sulfydrylgroepen van proteïnen en alkylatie van
nucleïnezuren (guanine bv.) (Favero & Bond, 2001).
7.4.4.1.2 Toxiciteit
Formaldehyde is toxisch en mutageen. De gassen zijn prikkelend voor de slijmvliezen en de
conjunctivae. Over het algemeen tracht men de toxiciteit te verminderen door de concentratie te
verlagen en er aldehyden of quaternaire ammoniumzouten aan toe te voegen (Du Moulin &
Paterson, 1985). Het vrijmaken van formaldehyde uit collageen weefsel kan enkele weken duren
(Favero & Bond, 2001).
7.4.4.1.3 Toegepast op allogreffes
7.4.4.1.3.1 Gehoorbeentjes
Formaldehyde 2,7-4,0 % (pH 5-6) wordt gebruikt voor de bewaring van gehoorbeentjes en het
trommelvlies (Angermann & Jepsen, 1991).
7.4.4.2 Glutaraldehyde
7.4.4.2.1 Biocidale activiteit
Glutaraldehyde wordt gewoonlijk in een 2 % oplossing gebruikt, waaraan dan natriumbicarbonaat
of een buffer wordt toegevoegd om de oplossing te activeren. Het is een van de meest werkzame
ontsmettingsmiddelen: het doodt niet alleen vegetatieve bacteriën, mycobacteriën en virussen
(inclusief HBV, HCV en HIV), maar ook schimmels en sporen (Reybrouck et al., 2000). De
oplossing blijft actief in de aanwezigheid van organisch materiaal (Scott & Gorman, 2001). Bij
onderdompeling in een 2 % oplossing wordt sterilisatie bereikt na 6 uren contacttijd. Binnen de 10
minuten is een voorwerp ontsmet (Reybrouck et al., 2000).
7.4.4.2.2 Toxiciteit
Glutaraldehyde is zoals formaldehyde toxisch voor alle levende cellen (Lomas et al., 2003).
Residueel glutaraldehyde in de bioprothesen en instabiele glutaraldehyde polymeren die
weerhouden worden in het gecross-linked weefsel werden geassocieerd aan inflammatoire
reacties, cytotoxiciteit, calcificaties en gebrek aan epithelialisatie (endotheel). Verschillende
auteurs beschrijven aan- of afwezigheid van nevenwerkingen. Telkens wanneer nevenwerkingen
gemeld werden, waren hogere concentraties glutaraldehyde gebruikt (Jayakrishnan & Jameela,
1996).
7.4.4.2.3 Toegepast op allogreffes
7.4.4.2.3.1 Hartkleppen/venen
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Jayakrishnan & Jameela (1996) bespreken de toepassing van glutaraldehyde voor het crosslinken van bioprotheses zoals varkenshartkleppen, runderpericardium en humane
navelstrengvenen. De met glutaraldehyde bewerkte hartkleppen bijvoorbeeld werden bij
duizenden patiënten ingeplant. Deze kleppen bleken succesvol in de reductie van mechanische
en structurele deterioratie van de kleppen, maar ook op het gebied van preventie van
postoperatieve infectie. Jashari et al (2004) rapporteerden dat deze techniek, indien toegepast op
humane hartkleppen, snel tot falen van de kleppen leidde, met klepdegeneratie en klepruptuur tot
gevolg.

7.4.5 Organische kwikantiseptica
7.4.5.1 Biocidale activiteit
Merthiolaat (thimerosal) en Cialit (natrium-2-ethylmercurimercaptobenzoxazole-5-carboxylzuur)
zijn organische kwikverbindingen met bacteriostatische en fungistatische eigenschappen
(Angermann & Jepsen, 1991; Weber & Rutala, 2001). Thimerosal werd veel gebruikt als
bactericiede kwikverbinding bij concentraties van 0,001 % tot 0,1 % (Weber & Rutala, 2001).
Pahor onderzocht de benodigde inwerkingstijd van Cialit voor bactericidie. Moraxella catarrhalis,
P. aeruginosa, Escherichia coli, S. aureus, Cl. perfringens, anaërobe Streptococcus spp. en
Bacteroides fragilis overleefden niet langer dan 24 uur in een Cialit-oplossing van 1:5.000 bij 4°C.
Enterococcus faecalis overleeft 14 dagen en de sporevormers Clostridium sporogenes en
Bacillus spp. overleefden langer dan 28 dagen in een 1:5.000 Cialit oplossing bij 4°C (Pahor et
al., 1982; Hüttenbrick & Weidenfeller, 1990). Cookson et al (1988) konden B. subtilis zelfs niet
inactiveren na 28 dagen bewaring in een 1:1.000 Cialit oplossing bij 4°C.
Kwikderivaten worden sterk geïnactiveerd door organisch materiaal (Reybrouck et al., 2000).
7.4.5.2 Toxiciteit
Thimerosal veroorzaakt allergische reacties zoals keratoconjunctivitis bij contactlens gebruik en
dermatitis door contact (Weber & Rutala, 2001). Deze stof is gevoelig voor licht, wat zijn
effectiviteit kan reduceren (Glowacki, 2005). Cialit diffundeert gemakkelijker en is minder
fotosensitief dan thimerosal (Cookson et al., 1988).
7.4.5.3 Toegepast op allogreffes
7.4.5.3.1 Bot
Volgens Tomford et al zijn organische kwikverbindingen niet geschikt voor de bewaring van
botallogreffes omwille van de toxiciteit van deze chemicaliën. Bovendien kan bewaring in deze
oplossingen alleen voor korte periodes op een veilige manier gebeuren (McGlynn & Sharpe,
1982). Cialit zou de antigeniciteit van bepaalde weefselcomponenten reduceren (Cookson et al.,
1988). Guntz (1954) en Sciffert (1971 en 1972) preserveerden botchips en pezen in Cialit
(McGlynn & Sharpe, 1982).
Munting et al (1988) rapporteerden dat merthiolaat (0,01 – 0,02 %) niet destructief was op
Demineralized bone matrix (DBM), maar zij beschouwden deze techniek als onvoldoende omdat
merthiolaat niet actief is op sporen (Glowacki, 2005; Tomford et al., 1983).
7.4.5.3.2 Kraakbeen
Cookson et al beschreven voor het St Thomas hospitaal in London het gebruik van ribkraakbeen
voor nasale reconstructies. Dit kraakbeen werd in het verleden soms bewaard in een 1:5.000
Cialit oplossing (Angermann & Jespen, 1991; Cookson et al., 1988). Ribkraakbeen was niet
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steriel te krijgen in een 1:1.000 Cialit oplossing (Cookson et al., 1988). Waarschijnlijk konden
micro-organismen zich vermenigvuldigen op plaatsen die onbereikbaar waren voor Cialit, eerder
dan dat het om een resistentie ging tegen Cialit (Cookson et al., 1988). McGlynn & Sharpe(1982)
rapporteerden een infectiepercentage van 13 % bij de receptoren van in Cialit bewaard
kraakbeen (Cookson et al., 1988). Er zijn geen data van infectiepercentages bij patiënten
behandeld met autoloog kraakbeen. Er bleek geen significant verschil in de outcome van
patiënten behandeld met Cialit gepreserveerd ribkraakbeen en deze behandeld met autoloog
kraakbeen. De incidentie van absorptie van de greffe was gelijk in beide groepen (Cookson et al.,
1988).
7.4.5.3.3 Dura mater
Albrite en Leigh (1966) en Cookson et al (1988) beschreven de bewaring van dura mater met
Cialit (Pahor et al., 1982). Cookson et al vonden in een beperkte reeks van 6 Cialit-oplossingen
waarin humane dura matergreffes bewaard werden, geen positieve culturen. De geïmplanteerde
dura’s gaven geen aanleiding tot infectie (Cookson et al., 1988).
7.4.5.3.4 Gehoorbeentjes
Marquet introduceerde het otologisch gebruik van Cialit. Hij verkoos Cialit als bewaarmiddel
boven formaldehyde omdat Cialit de natuurlijke compliantie van de greffe beter bewaart.
Formaldehyde maakt het weefsel stijver dan normaal (Sataloff & Roberts, 1986). Tot voor kort
werden gehoorbeentjes frequent bewaard in Cialit (Angermann & Jepsen, 1991). De Cialitoplossingen van de 36 Cialit behandelde gehoorbeentjes in de reeks van Cookson et al (1988)
hadden steriele culturen. De methode voor neutralisatie van Cialit bestond uit filtratie van 50 mL
van de oplossing en vervolgens werd 100 mL thioglycolaat 0,05 % toegevoegd als neutralisator.
De filters werden nadien gekweekt op een bloedplaat en een Sabouraud agar (Cookson et al.,
1988).
Hüttenbrink & Weidenfeller (1990) vonden dat een Cialitoplossing van 1:5000 niet voldoende
actief is en prefereerden om gehoorbeentjes eerst in 4 % gebufferde formaldehyde-oplossing
(methode volgens Perkins) te bewaren en voor de meer langdurige bewaring Cialit te gebruiken.
Strauss et al (1983) hadden deze methode reeds eerder aanbevolen om de antigeniciteit van de
gehoorbeentjes op deze manier te reduceren (Hüttenbrink & Weidenfeller, 1990). Junghannß et
al (1985) onderzochten drie methodes om gehoorbeentjes te decontamineren: enkel Cialit,
formaldehyde en Cialit en ethanol 70 % gevolgd door 0,4 % thiomersal-Ringer oplossing. Ze
stelden vast dat de gecombineerde behandeling formaldehyde-Cialit de enige effectieve
desinfecterende methode was voor gehoorbeentjes. Sataloff & Roberts (1986) rapporteerden
daarentegen dat infectie geen probleem is bij gehoorbeentjes: noch bij het gebruik van 70 %
alcohol, noch bij formaldehyde, noch bij organische kwikverbindingen. Zij vinden het bijgevolg
niet nodig om controleculturen van de gehoorbeentjes uit te voeren.

7.4.6 Alcoholen
7.4.6.1 Ethanol (ethylalcohol)
7.4.6.1.1 Biocidale activiteit
De belangrijkste eigenschap van ethylalcohol is dat het op uiterst korte tijd (< 1 min) microorganismen doodt. Het wordt best gebruikt aan een concentratie van 70 volume % (Ali et al.,
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2001). Dit kan verklaard worden doordat proteïnen gemakkelijker denatureren in aanwezigheid
van water. Ethylalcohol is actief op bacteriën, mycobacteriën, schimmels en virussen, maar is niet
sporicide (Reybrouck et al., 2000). Tuberkelbacillen worden met ethanol 70 % binnen de 30-60
seconden gedood zowel in sputum als in waterig suspensie of dunne uitstrijken (WIP, 2004; Ali et
al., 2001).Tegen schimmels is ethanol actief indien een inwerkingstijd van enkele uren gebruikt
wordt (WIP, 2004). Ethanol is actief tegen lipofiele maar minder tegen hydrofiele virussen (WIP,
2004). De efficaciteit van ethanol 70 % (v/v) om HIV te inactiveren is afhankelijk van de toestand
van het virus: droog of in suspensie (Druce et al., 2001). Celvrij en cel-geassocieerd HIV-virus in
suspensie kan geïnactiveerd worden met 75 % (v/v) ethanol. HIV in gedroogde toestand is niet te
inactiveren met een ethanol behandeling 70 % (v/v) van 20 minuten (Druce, 2001).
Omdat sporen en bepaalde virussen niet geïnactiveerd worden, blijft er een element van
onzekerheid indien ethylacohol als enige desinfectie procedure toegepast zou worden (Hallfeldt
et al., 1995).
Ali et al vinden het echter inaccuraat te zeggen dat ethanol geen sporicide werking heeft. Sporen
van Bacillus anthracis werden bij voorbeeld gedood na 48 uren bij een ethanol concentratie van
42 % tot 100 % (Ali et al., 2001).
7.4.6.1.2 Toxiciteit
Alcohol is algemeen toxisch. Door veelvuldige lokale toepassing kan de huid uitdrogen.
Ethanol heeft toxische effecten op osteoblasten: er is een dosis-dependente inhibitie van DNA
synthese. Bhandari et al vonden een significante reductie in alkalische fosfatase activiteit en een
verminderde botnodulus vorming na expositie aan 10 % ethanol. Dit suggereert een direct toxisch
effect van ethanol op osteoblasten (Bhandari et al., 2001). Hooe & Steinberg (1996) noteerden
bovendien botnecrose na de inwerking op rattenfemurs van 0,6 N waterstofchloride (HCl)
gedurende 1 uur en 70 % ethanol gedurende 10 minuten (Hooe & Steinberg, 1996). Dit kan
nadelige effecten hebben op de uiteindelijke resultaten van een botreconstructie (Hooe &
Steinberg, 1996).
Bemerk wel dat ethanol een van de weinige desinfectiemiddelen is die na gebruik geen potentieel
toxisch residu achterlaat (WIP, 2004). Afspoelen is dan ook niet nodig (WIP, 2004).
7.4.6.1.3 Toegepast op allogreffes
7.4.6.1.3.1 Bot/DBM
Hoewel ethanol proteïnen denatureert/coaguleert, worden de osteoinductieve eigenschappen van
extracellulaire botmatrix niet aangetast (Angermann & Jepsen, 1991
gebruikt, naast H2O2 en ether, als een van de onderdelen in de processing van allogeen
botweefsel. Het is moeilijk om de diffusiesnelheid en concentratie van ethanol in allogreffes te
bepalen, wat essentieel kan zijn voor grotere allogreffes (Hallfeldt et al., 1995). Ethanol 50 % (24
u) heeft geen nadelig effect op de osteoinductieve eigenschappen van DBM, aangezien ethanol
een onderdeel is van de bereiding ervan (Tomford et al., 1983; Hallfeldt et al., 1995; Hooe &
Steinberg, 1996).
Hooe & Steinberg (1996) testten o.a. de decontaminerende eigenschap van de combinatie 30 cc
HCl 0,6 N gedurende 1 uur, gevolgd door immersie in 70 % ethanol gedurende 10 minuten op
rattenfemurs gecontamineerd met P. aeruginosa en S. aureus. In vergelijking met de andere
behandelingen (autoclavage, chlorhexidine gluconaat/alcohol, neomycine 40 mg met polymyxine
B 200.000 U/L, cefazoline 1 g/L, povidone-iodine) resulteerde HCl/ethanol in een significante
reductie van het aantal CFU. Merk op dat enkel autoclavage in een volledige afwezigheid van
micro-organismen resulteerde (Hooe & Steinberg, 1996). Dahners & Hoyle (1989) rapporteerden
eveneens dat ethanol 70 % effectief is om botten te decontamineren van S. aureus, E. coli en B.
cereus na 8 uren incubatie; alleen reduceert deze concentratie ook de osteogene eigenschappen
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van gemineraliseerd corticaal bot (Yaman et al., 2007). Dit soort botgreffes wordt echter niet
gebruik voor zijn osteogeen potentieel.
7.4.6.1.3.2 Pezen
Het toepassen van ethanol 70 % (v/v) samen met 0,02 % chlorhexidine voor de decontaminatie
van humane pezen is, in de vele jaren dat het gebruikt wordt door de Université Catholique de
Louvain, nooit geassocieerd met nevenwerkingen zoals synovitis of zwakte van de greffes
(Yaman et al., 2007). Ethanol penetreert een dikke pees volgens een concentratiegradiënt. Drie
uren zijn nodig om een concentratie van 20 % ethanol te bereiken in de diepere peesdelen, en
deze concentratie inactiveert het HIV virus in vitro (Anastesescou et al., 1998).
7.4.6.1.3.3 Sclera
Na losprepareren van het hoornvlies, wordt de resterende oogbol volledig gereinigd van alle
overtollig weefsel. De HGR schrijft voor dat de preservatie van de sclera kan gebeuren in ethanol
(70 % of hoger) en gedurende 5 jaar bewaard worden in ethanol op 4°C (HGR 8293, 2007).
7.4.6.1.3.4 Gehoorbeentjes
Ethanol 70 % werd gebruikt door Sataloff & Roberts (1986) voor de bewaring van gehoorbeentjes
(Angermann & Jepsen, 1991). Zij rapporteerden dat infectie geen probleem is omdat ethanol 70
% geen groei toelaat (Sataloff & Roberts, 1986). Er wordt echter geen melding gemaakt van het
mogelijk bacteriostasis effect bij het in kweek zetten van deze oplossingen.
7.4.6.2 Methanol
7.4.6.2.1 Biocidale activiteit
Hoewel de lange-keten alcoholen meer effectief zijn dan korte-keten alcoholen, zijn tertiaire
alcoholen minder actief dan primaire of secundaire alcoholen. Methanol is een effectief
bactericied middel bij concentraties hoger dan 50 %. Methanol is actief op gedroogde bacteriën
zonder de aanwezigheid van water, wat niet het geval is voor de andere alcoholen (Ali et al.,
2001). De werking op fungi vereist een hogere concentratie methanol dan ethanol (Ali et al.,
2001).
7.4.6.2.2 Toxiciteit
Methanol veroorzaakt blindheid en sterfte bij ingestie (www.intensivist.nl, 2006; Methanex, 2006).
Het is ook giftig bij contact met de huid en de ogen (Methanex, 2006).

7.4.6.2.3 Toegepast op allogreffes
7.4.6.2.3.1 Bot
Methanol wordt vooral gebruikt om botten te ontvetten. Dit wordt dan bij voorbeeld in een 1:1
chloroform/methanol verhouding gedurende 4 uren bij 25°C toegepast volgens het Urist protocol
(Kearny & Lomas, 2004). Dit is een zeer belangrijke reinigingsstap voor botten, waardoor al heel
wat organisch materiaal met potentieel aanwezige micro-organismen worden geëlimineerd.
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7.4.7 Jodium en jodoforen
7.4.7.1 Werkingsmechanisme
Iodine gebaseerde desinfectantia kunnen onderverdeeld worden in drie hoofdgroepen volgens
het solvens en de substanties complexerend met iodine: 1) waterige oplossingen, 2) alcoholische
oplossingen, 3) iodoforen. Allen hebben intrinsieke verschillen in chemische en microbiologische
eigenschappen (Gottardi, 2001).
a. Waterige oplossingen:
Elementair iodine is slecht oplosbaar in water. De oplosbaarheid verbetert door toevoegen
van iodide. Zo bestaat lugol-oplossing uit een hoge concentratie iodine-oplossing met 5 %
iodine en 10 % kaliumiodide. Lugol is volledig oplosbaar bij elke dilutie (Gottardi, 2001).
b. Alcoholische oplossingen:
Iodine equilibreert zich met alcoholen door de vorming van complexen die resulteren in de
vorming van triiodide (Gottardi, 2001). Alcoholische oplossingen aan 1-2 % worden als
ontsmettingsmiddel gebruikt (Reybrouck et al., 2000).
c. Jodoforen
Jodoforen zijn polymere organische moleculen die in staat zijn om iodine te complexeren
en die resulteren in een daling van de evenwichtsconcentraties iodine (Gottardi, 2001).
Deze dragerpolymeren verhogen de joodoplosbaarheid in water en fungeren als reservoir
van waaruit vrij jodium vertraagd wordt afgegeven. Jodoforen zijn dus wateroplosbaar.
Bovendien krijgen dergelijke oplossingen oppervlakte-actieve eigenschappen (WIP,
2004). De concentratie in handelsproducten bedraagt gewoonlijk 7,5 tot 10 % jodium
(Reybrouck et al., 2000). De meest gebruikte drager is polyvinyl-pyrrolidon (PVP)
(povidone-iodine of PVP-I) (WIP, 2004). De maximale activiteit van PVP-I is aanwezig in
een oplossing van 0,1 % (WIP, 2004).
Vrij iodine (I2) is de enige vorm met bewezen bactericidale activiteit. De gesolvateerde
vormen, I2H2O of I2ROH zijn de effectieve desinfecterende agentia in waterige en
alcoholische oplossingen (Gottardi, 2001).
De werkzaamheid van jodium en verbindingen wordt negatief beïnvloedt door resten organisch
materiaal, hoewel in veel mindere mate dan bij chloorpreparaten het geval is (WIP, 2004).
7.4.7.2 Biocidale activiteit
Joodalcoholen zijn sterk bactericide (vegetatieve bacteriën), fungicide, virucide en tuberculocide,
en trager sporicide (Du Moulin & Paterson, 1985; Soyer et al., 2002; WIP, 2004). Jodoforen zijn in
de gebruiksconcentratie van 7,5 % tot 10 % jodium bactericide, fungicide en virucide, maar niet
sporicide. Het spectrum van iodine is breed, inclusief enterische virussen, enterische bacteriën,
protozoaire cysten. Iodine heeft ook een fungicidale en trichomonicidale activiteit (Soyer et al.,
2002). Celvrij HIV wordt geïnactiveerd na 30 tot 60 seconden blootstelling aan 0,5 % (w/v)
povidone-iodine (Druce, 2001).
7.4.7.3 Toxiciteit
Bij lokale toepassing veroorzaken joodalcoholen soms een allergische reactie. Te lang contact
met de huid veroorzaakt chemische dermatitis. Ook jodoforen kunnen allergie veroorzaken
(Reybrouck et al., 2000). Hoge doses vrij iodine (zoals bv. in iodine-tinctuur) zijn zeer toxisch
indien in lichaamsholtes aangebracht. Zij veroorzaken daar zwelling en bloeding van mucosae
(Gottardi, 2001). Enkel oplossingen van jodoforen van 0,1 % zijn geschikt als spoelvloeistof in
wonden en lichaamsholten (WIP, 2004).
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PVP-I bereidingen bevatten slechts lage concentraties vrij moleculair iodine en werden
oorspronkelijk geïntroduceerd om de toxische effecten te vermijden (Gottardi, 2001).
Bhandari et al (2001) testten een 1 % PVP-I oplossing inwerkend op een plaat met gecultiveerde
botcellen. Dit resulteerde echter in daling van de celdensiteit, osteoblast aantal en botnodulus
vorming. Dit betekent dat er ook een toxisch effect is van PVP-I. Hooe & Steinberg (1996)
evalueerden verschillende decontaminerende oplossingen op rattenfemurs gecontamineerd met
P. aeruginosa en S. aureus. Behandeling met 10 % PVP-I oplossing gedurende 15 minuten
veroorzaakte geen histologische wijziging in de normale botmorfologie. Toch bestaat de
mogelijkheid dat osteo-inductieve proteïnen (bone morphogenetic proteins - BMPs) in de
allogreffe matrix vernietigd worden (Hooe & Steinberg, 1996; Soyer et al., 2002).
7.4.7.4 Toegepast op allogreffes
7.4.7.4.1 Bot
Botfragmenten van een humane femurkop werden gecontamineerd door onderdompeling
gedurende 30 s in een S. epidermidis suspensie van enerzijds 1*103 CFU/g en anderzijds 1*104
CFU/g. De gecontamineerde botfragmenten werden ondergedompeld in 10 % w/v waterige
oplossing van PVP-I (Bétadine dermique 10 %) gedurende 10 s, 30 s, 5 min en 10 min. De
resterende hoeveelheid bacteriën werd bepaald. Enkel in de groep gecontamineerd met 1*103
CFU/g botweefsel, volstond 10 min onderdompeling in 10 % PVP-I om alle bacteriën te doden.
Om de load van 1*104 CFU/g S. epidermidis te decontamineren was onderdompeling langer dan
10 min vereist (Soyer et al., 2002).
In de studie van Hooe & Steinberg (1996) (cfr 7. 7.4.7.3) werden alle micro-organismen behalve
P. aeruginosa van de botgreffes geëlimineerd met een behandeling gedurende 15 minuten met
10 % PVP-I. Yaman et al (2007) deden een vergelijkbare studie met 10 % PVP-I op rattenfemurs
gecontamineerd met S. aureus, E. coli of P. aeruginosa. Enkel P. aeruginosa bleef detecteerbaar
na deze behandeling. De histologie van de botten bleef bewaard: Haverse kanalen waren
regelmatig, osteocyten waren normaal en osteoblasten waren actief. De combinatie 2 % iodine,
2,4 % natriumiodide en 50 % ethanol was decontaminerend op alle bacteriën, maar toonde bij
histologisch onderzoek desorganisatie van de bottrabekels, verdikte trabekelwanden en necrose.
Daardoor werd deze oplossing niet geschikt beschouwd voor de decontaminatie van botten
(Yaman et al., 2007).
7.4.7.4.2 DBM
Volgens Glowacki zou 1 % PVP-I de osteo-inductiviteit van DBM aantasten (Glowcki, 2005).

7.4.7.4.3 Pezen
Goebel et al (1994) contamineerden een reeks van 8 bot-patella-bot konijnengreffes gedurende
20 seconden met S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa en E. faecalis. Vervolgens
werden de greffes gedurende 30 minuten gedrenkt in 10 % PVP-I. Na incubatie van de
gedecontamineerde greffes in thioglycolaat groeiden nog alle species (Goebel et al., 1994; Burd
et al., 2000). Ook Stanford et al confirmeerden afwezigheid van decontaminatie van kadaver botpees allogreffen met 10 % waterige PVP-I oplossing (gedurende 30 min) gecontamineerd met S.
aureus of P. aeruginosa (Stanford et al., 1999).
Molina et al contamineerden voorste kruisbanden (contact met de vloer van de operatiezaal)
gedurende 15 seconden en plaatsten deze vervolgens in een 10 % PVP-I oplossing gedurende
90 seconden. Vervolgens werden de allogreffes gehomogeniseerd en in thioglycolaat en tryptic
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soy broth gecultiveerd. In 24 % (12/50 stalen) werd er groei vastgesteld, vnl met Bacillus spp. en
Staphylococcus spp.. De contacttijd van 90 seconden zou moeten volstaan aangezien PVP-I snel
werkt (15-30 seconden) (Molina et al., 2000). Bemerk dat PVP-I geïnactiveerd wordt door
organisch materiaal, wat misschien mede het gebrek aan activiteit verklaart.
7.4.7.4.4 Cornea
Voor de koele of warme bewaring van cornea wordt de oogbol na losprepareren ontsmet met
antiseptica en/of antibiotica (HGR 8293, 2007). Povidone-iodine kan hiervoor in aanmerking
komen.
Pels en Vrensen toonden aan in een in vitro studie dat 2,5 mg/mL PVP-I rechtstreekse schade
aan fibroblasten veroorzaakte. Een concentratie van 5 mg/mL gaat echter niet gepaard met een
risico op penetratie van iodine door het corneale stroma en beschadiging van corneale
fibroblasten (Pels & Vrensen, 1999). In oftalmologische chirurgie leek PVP-I het enige
antisepticum te zijn dat niet toxisch is voor het epitheel. In routine oogbanking reduceert een
concentratie van 5 mg/mL PVP-I gedurende 2 minuten significant de viabiliteit van microbiële
oppervlakte contaminanten en dus ook het risico op contaminatie van cornea weefsel. Deze
methode elimineert echter niet alle contaminerende bacteriën. Na decontaminatie bleven 36 %
van de ogen positief op microbiologische tests. Hogere concentraties PVP-I en langere immersie
periodes reduceren het percentage gecontamineerde cornea’s niet verder. Omdat de bactericide
activiteit van PVP-I daalt bij expositie aan organische substanties is het aangeraden om
spierweefsel, conjunctiva, orbitaal vet, en ander restweefsel eerst te verwijderen (Pels & Vrensen,
1999).
Du Moulin & Paterson (1985) spoelden kadavercornea’s met een 0,5 % jodofooroplossing – PVPI - gedurende 2 minuten en bekwamen een 98 % reductie in aantal CFU.
7.4.7.4.5 Vasculaire greffe
Severyns et al toonden aan dat povidone-iodine 10 % erg irriterend was voor vasculair endotheel,
secundaire trombose veroorzakend (Severyns et al., 1991). De stof bleek ook toxisch voor
granulocyten en monocyten (Severyns et al., 1991).

7.4.8 Oppervlaktespanningsverlagende middelen
7.4.8.1 Anionische detergenten
7.4.8.1.1 Biocidale activiteit
Hiertoe behoren vooral de huishoudelijke zepen en detergenten. Ze hebben vooral een reinigend
effect en kunnen niet als ontsmettingsmiddel beschouwd worden. Kiemen overleven in de
oplossingen en kunnen er zich soms in vermenigvuldigen (Reybrouck et al., 2000).
7.4.8.1.2 Toxiciteit
Bhandari et al onderzochten het effect van spoeling met een zeepoplossing op aantal en functie
van osteoblasten en osteoclasten. Zeepoplossingen bewaren de osteoblast activiteit (botnodulus
vorming) ondanks daling in het aantal osteoblasten. Osteoclast aantallen worden beter bewaard
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met zeepoplossingen dan, met bv. ethanol, PVP-I, antibiotica, chlorhexidine gluconaat (Bhandari
et al., 2001).
7.4.8.2 Kationische detergenten
7.4.8.2.1 Biocidale activiteit
Dit is de voornaamste groep van kiemdodende oppervlaktespanningsverlagende middelen.
Hiertoe behoren de QACs en de fosfoniumverbindingen. De bactericiede eigenschappen zijn
eerder beperkt. Ze zijn voornamelijk werkzaam op Grampositieve bacteriën. Gramnegatieve
bacteriën en vooral Pseudomonas spp. zijn weerstandig. Groei van P. aeruginosa en
Burkholderia cepacia in de gebruiksoplossingen werd dan ook beschreven (Reybrouck et al.,
2000). Kationische detergenten vertonen geen activiteit tegen mycobacteriën of tegen sporen. Ze
zijn wel fungicide en virucide tegen omkapselde virussen (Reybrouck et al., 2000; WIP, 2004).
QACs zijn goede desinfectantia voor celvrij HIV. Zij hebben echter geen goede activiteit op nietgeënveloppeerde virussen (Druce, 2001). De gebruiksconcentraties bedragen doorgaans 0,4 –
1,0 % (WIP, 2004).
De eerste generatie van QAC is het standaard benzalkonium chloride.
Er zijn enkele studies die het effect van benzalkonium chloride onderzochten in het ontsmetten
van orthopedische wonden met geïmplanteerd materiaal. Schroeven van roestvrij staal werden
overnacht geïncubeerd in een suspensie van slijmproducerende S. epidermidis, S. aureus of P.
aeruginosa. Deze schroeven werden vervolgens in 1:1.000 en 1:5.000 benzalkonium chloride
oplossingen gedrenkt gedurende verschillende tijdsintervals. Na 1 minuut, bereikte benzalkonium
chloride 1:1.000 (0,1 %) minimaal een 4-log reductie voor elk van deze drie stammen (Moussa et
al., 1996). Tarbox et al (1998) evalueerden de efficaciteit van benzalkonium chloride bij wondes
aangebracht bij ratten waarbij een stalen implant ingeplant werd in de spinale processi en de
wonde vervolgens blootgesteld werd aan 0,1 mL S. aureus suspensie. Zij toonden aan dat 0,1 %
benzalkonium chloride irrigatie resulteerde in veel minder positieve culturen (36 %) dan
fysiologisch water spoelingen (82 %) van de vooraf gecontamineerde wondes (Tarbox et al.,
1998).
7.4.8.2.2 Toxiciteit
Kationische detergenten zijn weinig of niet toxisch (Reybrouck et al., 2000). Dit is dan ook de
voornaamste reden van hun gebruik. Ze geven slechts weinig irritatie, en dan vooral van huid en
ogen (Reybrouck et al., 2000; WIP, 2004). Eventuele residuen zijn niet gevaarlijk.
In de studie van Tarbox et al vertoonden de weefsels gespoeld met 0,1 % benzalkonium chloride
geen significante veranderingen in de graad van postoperatieve inflammatie of wondheling in
vergelijking met de wondes behandeld met fysiologisch water. Ook bot en kraakbeen kwamen
morfologisch normaal voor in beide groepen (Tarbox et al., 1998). Benzalkonium chloride is
toxisch voor het oog, het kan erosie en ulceratie van de cornea geven. De acute orale LD50
(Lethal dose for 50 % of the tested population) is 0,30 g/kg. Benzalkonium chloride aan een
concentratie van 0,1 % in water of in 70 % alcohol is toxisch voor het middenoor. Afhankelijk van
de duur en lengte van de expositie bleek er schade te zijn aan het vestibulum en de cochlea van
de blootgestelde middenoren (Merianos, 2001).
7.4.8.3 Amfolytische detergenten
Deze hebben ongeveer dezelfde eigenschappen als de kationische detergenten (onder hun isoelectrisch punt) (Reybrouck et al., 2000).
Een verandering in pH verandert hun lading en tast o.a. hun detergent- en schuimvormende
eigenschappen aan (Merianos, 2001).
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7.4.8.4 Niet-ionische detergenten
7.4.8.4.1 Biocidale activiteit
Hiertoe behoren Tween 80 (polysorbaat 80) en Triton-X. Zij hebben, net als de anionische
detergenten vooral een reinigende werking (Reybrouck et al., 2000). Deze groep wordt vooral
gebruikt door de farmaceutische industrie omwille van zijn lage toxiciteit, goede compatibiliteit en
excellente stabiliteit in biologische systemen (Merianos, 2001). De meest gebruikte groep zijn de
poly-oxyethyleen sorbitaan vetzuuresters, vooral te vinden in interne en externe farmaceutische
formuleringen (Merianos, 2001).

7.4.9 Antibiotica
7.4.9.1 Biocidale activiteit
Elke antibioticum klasse heeft een specifiek werkingsspectrum op bacteriën. De laatste jaren
neemt echter het probleem van resistentie-ontwikkeling toe. Daarom dient men voorzichtig te zijn
met het opnemen van een antibioticum, of een cocktail van antibiotica in de media voor
weefselbewaring.
Algemeen dient men op te merken dat antibiotica niet altijd effectief zijn op de lage temperaturen
(bv. 4°C) waarin ze meestal worden gebruikt. De incubatie van weefsels in antibioticaoplossingen op lage temperatuur vrijwaart de viabiliteit van de weefsels.
Kapur et al stelden vast dat de antimicrobiële activiteit van Optisol-GS daalde bij koeling (6°C) en
beter was bij kamertemperatuur (19-22°C). Optisol-GS is een preservatiemedium voor cornea’s
dat gentamicine en streptomycine bevat (Kapur et al., 2006).
Ook Mycoplasma bovis kon niet geëlimineerd worden uit een staal rundersemen dat
diepgevroren werd op – 196°C onmiddellijk na de toevoeging van de antibiotica cocktail
gentamicine, tylosine, lincomycine en spectinomycine (Visser et al., 1999).
Gentamicine is een veelvuldig gebruikt antibioticum in de desinfectie van weefsels. De activiteit
van gentamicine sulfaat is afhankelijk van de temperatuur, duur van het contact en concentratie
van het antibioticum (Martindale, 1989).
Voor gisten zijn er verschillen tussen de verschillende species wat betreft de activiteit van
antifungale azolederivaten, sommige gisten worden beter bij 25°C (bv. C. glabrata), ander beter
bij 37°C (bv. C. albicans) geïnactiveerd. Ook het geteste antifungaal middel bepaalt mee de
beste temperatuur voor groei-inhibitie (Odds, 1993).
7.4.9.2 Toxiciteit
Bhandari et al (2001) stelden met experimenteel onderzoek van irrigatie-oplossingen op een bot
celcultuursysteem vast dat het antibioticum bacitracine (50 U/L) de botvorming inhibeerde en het
aantal osteoblasten reduceerde in dezelfde graad als bij behandeling met PVP-I. Dit betekent dat
er een significante reductie was in botnodulusvorming vergeleken met een spoeling met
fysiologisch water (Bhandari et al., 2001).
7.4.9.3 Toegepast op allogreffes
Allogreffe weefsels dienen steeds voor een eventuele behandeling met antibiotica in cultuur
gebracht te worden. Men moet er over waken dat er geen carry-over van residuele antibiotica is
in de culturen van weefsel, wat aanleiding kan geven tot vals-negatieve resultaten
(bacteriostasis) (Kainer et al., 2004).
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7.4.9.3.1 Huid
Sommige centra verkiezen een extra decontaminatie van de huid te doen met antibiotica (bv.
EuroSkinBank, Nederland). De huidstrips worden in een container met fysiologisch water/isotone
voedingsmedium gedrenkt waaraan antibiotica-cocktails toegevoegd kunnen worden. Bij
voorbeeld kan men (25 U/mL penicilline en 25 mg/mL streptomycine), of 0,385 mg neomycine/mL
of 0,44 mg kanamycine/mL gebruiken (Brytcha, 2002). Andere voorbeelden van antibiotische
behandelingen van huidallogreffen zijn gentamicine (American Red Cross Tissue Services) of
combinaties van penicilline G (25-10.000 IU/mL) en streptomycine (25-5000 µg/mL) (Brockbank
& Siler, 2001). Ireland & Spelman (2005) toonde aan dat de combinatie penicilline 30 µg/mL streptomycine 50 µg/mL onvoldoende effectief was voor de decontaminatie van (diepgevrozen)
huidallogreffes. Het percentage positieve culturen was even hoog (15,6 %) voor en na antibiotica
spoeling. Dit was enigszins te verwachten aangezien deze antibiotica niet de meest geschikte
zijn voor het doden van stafylokokken.
Csönge et al. (1995) rapporteerde de beste resultaten met combinaties van ceftazidime 500
mg/L, ampicilline 1.000 mg/L en amfotericine 80 mg/L. Deze combinatie was superieur in
vergelijking met de vaak toegepaste combinatie penicilline 100 U/mL en streptomycine 1 µg/mL
(Brockbank & Siler, 2001; Csönge et al., 1995). Ceftazidime werd gekozen omwille van zijn breed
spectrum en zijn effectiviteit tegen micro-organismen die resistent zijn tegen aminoglycosides.
Ampicilline werd erbij genomen voor activiteit tegen Enterococcus spp. en amphotericine voor
antifungale activiteit (Csönge et al., 1995).
Door de antibiotische concentratie te verlagen, blijft de viabiliteit van gekoelde huid beter
bewaard (Brockbank & Siler, 2001). Een te hoge concentratie antibiotica verlaagt de pH en dus
ook de viabiliteit van de huid (Csönge et al., 1995). Viabiliteit van de huid is echter geen
probleem bij de glycerolisatie procedure, waarbij de huidcellen dood zijn (Csönge et al., 1995).
Vaak vindt deze antibiotica behandeling plaats uit traditie zonder dat deze evidence based is.
Andere centra verkiezen enkel met glycerol te werken (bv. Bank voor MLM, UZLeuven, België),
wetende dat glycerol slechts een lange-termijn effect heeft op bacteriën. De huid moet minstens
gedurende een viertal weken op kamertemperatuur in glycerol verbleven hebben opdat de
bacteriële load gereduceerd zou zijn. In geen van beide gevallen (antibiotica – glycerol) kan men
ze zeker van zijn dat de huid nadien volledig kiemvrij is.
7.4.9.3.2 Bot/pezen
Goebel et al testten het decontaminerend effect van een antibiotica cocktail samengesteld uit
gentamicine, clindamycine en polymyxine (gedurende 30 min) op gecontamineerde konijnen botpatella-bot greffes. De contaminerende species waren twee species coagulase-negatieve
stafylokokken. Deze cocktail bleek 100 % ineffectief te zijn in de decontaminatie van de greffes
(Goebel et al., 1994). Cooper et al contamineerden bot-patella-bot allogreffes door contact met
de vloer van de operatiezaal. Ze reinigden deze greffes vervolgens gedurende 15 minuten in een
oplossing van bacitracine (33,33 U/mL) en polymyxine B (33,33 U/mL). Ondanks het feit dat
micro-organismen van de vloer van de operatiezaal gevoelig waren aan polymyxine, vertoonden
30 % van de weefsels na de antibiotica reiniging positieve culturen (Burd et al., 2000).
Vermoedelijk is deze lage concentratie de reden van de slechte ‘bacteriostatische’ activiteit in
deze studie (Molina et al., 2000).
Ook Hirn et al vonden gelijkaardige resultaten bij het nagaan van decontaminerende
behandelingen op femorale greffes die contact hadden gehad met de grond van de operatievloer.
Zij vergeleken een antibiotische (1,5 g cefuroxime/ 3 L fysiologisch water) oplossing met o.a.
lage-druk
(6
psi)
puls-lavage.
Puls-lavage
was
significant
effectiever
dan
antibioticadecontaminatie en werd aanbevolen om de superficiële bacteriële bioburden te
reduceren (Hirn et al., 2004).
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In een gelijkaardige studie vergeleken Hirn et al spoeling met cefuroxime (1 mg/mL), rifampicine
(0,4 mg/mL) en steriel fysiologisch water en pulse lavage met steriel fysiologisch water. Lage
druk pulse lavage en rifampicine spoeling waren beiden significant beter dan spoelen met steriel
water. Er was geen verschil tussen cefuroxime en rifampicine, maar cefuroxime was niet
significant beter dan fysiologisch water. Lage-druk pulse lavage was effectiever dan rifampicine,
hoewel niet significant. Cefalosporines zijn populaire agentia om botten te decontamineren, maar
de activiteit van cefalosporines tegen traag vermenigvuldigende bacteriën is zwak. Rifampicine
doodt echter micro-organismen die intermittent vermenigvuldigen. Het probleem van rifampicine
is de snelle ontwikkeling van resistentie (Hirn et al., 2004).
Deijkers trachtte de effectiviteit van antibiotische spoelingen op allogreffes te beoordelen
(Deijkers et al., 1997). Botallogreffes werden gespoeld met een antibiotische oplossing van
bacitracine 50.000 U/L en polymyxine B 500.000 U/L. Vergeleken met een spoeling van
botallogreffes met steriel water reduceerde antibiotica-spoeling het risico op contaminatie met
micro-organismen van lage pathogeniciteit met een significante factor van 0,5 (p = 0,02). Deze
reductie hield voornamelijk een reductie in van het aantal greffes met een lage microbiële load.
Het risico op contaminatie met micro-organismen van hoge pathogeniciteit wijzigde niet. De
auteurs schreven het gebrek aan effect van een antibiotische spoeling toe aan het feit dat de
expositietijd aan antibiotica te kort was (Deijkers et al., 1997). Zij beschreven echter niet hoe lang
de allogreffes gespoeld werden in antibiotica.
Inderdaad toonden Yaman et al (2007) aan dat decontaminatie van met P. aeruginosa, S. aureus
of E. coli gecontamineerde rattenfemurs effectief was met rifamycine oplossing geappliceerd
gedurende 30 minuten. Behandeling van deze femurs met cefazoline oplossing (1 g) gedurende
30 minuten leek enkel actief te zijn op S. aureus en E. coli en neomycine 40 mg/polymyxine B
200.000 U gedurende 30 minuten was enkel actief op P. aeruginosa. Geen van deze
antibiotische oplossingen had een nadelig histologisch effect op de botmorfologie (Yaman et al.,
2007).
Hooe & Steinberg (1996) testten op rattenfemurs gecontamineerd met P. aeruginosa en S.
aureus de decontaminerende eigenschap van 30 cc Neosporine oplossing (40 mg neomycine en
200.000 U/L polymyxine B) en 30 cc cefazoline oplossing (1 g/L) inwerkend gedurende 15
minuten. Een controlebehandeling gebeurde met fysiologisch water. De antibiotische oplossingen
bleken geen effect te hebben op de groei van micro-organismen (Hooe & Steinberg, 1996). De
resultaten waren vergelijkbaar aan de behandeling van de femurs gedurende 15 minuten met
fysiologisch water (Hooe & Steinberg, 1996). Molina et al vonden echter een goed
decontaminerend effect van neomycine sulfaat 40 mg/polymyxine B 200.000 U/L behandeling
(gedurende 90 seconden) van voorste kruisbanden gecontamineerd op de operatiezaal vloer.
Slechts in 3/50 (6 %) van de stalen werd een positieve cultuur gevonden met 2 maal Bacillus spp.
en eenmaal een Clostridium spp.(Molina et al., 2000).
Het probleem van antibiotische oplossingen is hun beperkte penetratie in weefsel en de
resistentie van pathogenen (Hollinger et al., 2004).
In enkele banken voor MLM gebruikt men gentamicine om musculoskeletale greffes te
decontamineren. Volgens data van de Victoria tissue bank (Australië) zou het percentage
positieve culturen van musculoskeletale allogreffe specimens na decontaminatie met 320 µg/mL
gentamicine in fysiologisch water (kamertemperatuur) dalen van 10,1 % (98/972) naar 0,5%
(4/777) (Ireland & Spelman, 2005). Hoe zij het bacteriostase effect reduceren wordt niet vermeld.
Tot slot moeten we er ook aan denken dat sommige antibiotica oplossing, zoals bv. rifampicine,
misschien tot resistentie leiden zo gebruikt in mono. Studies hierover zijn er echter niet
verschenen met betrekking tot botallogreffes.

− 103 −
Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

7.4.9.3.3 Hartkleppen
Eerdere pogingen om kleppen te steriliseren door chemische behandeling of gamma-irradiatie
waren geassocieerd met verlies van celviabiliteit en structurele deterioratie van de klep, en het
wordt algemeen aangenomen dat celviabiliteit een vereiste is voor overleving van een cardiale
greffe (Leeming et al., 2005). Desinfectie met lage dosis antibiotica werd geïntroduceerd samen
met cryopreservatie om cellulair verlies te beperken. Dit is nu de meest toegepaste methode in
hartklepbanken (Jashari et al., 2004; Leeming et al., 2005).
Strickett heeft de effectiviteit van volgende combinatie breed-spectrum antibiotica (in lage
concentraties) aangetoond: cefoxitine 240 µg/mL, lincomyine 120 µg/mL, polymyxine B 100-124
µg/mL en vancomycine 50 µg/mL. De gedisseceerde hartkleppen worden gedurende 24-48 u in
de koelkast bewaard op 4°C in weefselcultuur medium TCM-199 (250 mL) met Hank’s zouten, LGlutamine en 25 mM HEPES dat deze cocktail bevat (Angermann & Jepsen, 1991). Cefoxitine
werd later weggelaten uit de cocktail omdat het niet meer verkrijgbaar was in België. Deze
nieuwe desinfectie methode werd door Jashari et al vergeleken (80 donoren) met de oude en gaf
vergelijkbare contaminatie ratio’s van hartkleppen (en vaatgreffes) (Jashari et al., 2005). Ook in
2011 werd de werkzaamheid van deze decontaminatiemethode bevestigd met een
decontaminatie van 76,8% (222/289) van de gecontamineerde cardiale/vasculaire weefsels
(meer cardiaal weefsel dan vasculair weefsel) (Fan et al., 2011).
O’Brien was de eerste die amphotericine B (een relatief toxisch antifungaal agens) volledig uit het
desinfectieprotocol wegliet. Gecryopreserveerde humane hartklepfibroblasten die blootgesteld
worden aan amphotericine B verliezen 42 % van hun viabiliteit volgens Brockbank et al (2001).
Leeming et al onderzochten de residuele hoeveelheid antibiotica na een behandeling van
varkenshartkleppen met gentamicine 4.000 mg/L en vancomycine 50 mg/L gedurende 20-24 u op
kamertemperatuur. In alle postdecontaminatiestalen was gentamicine detecteerbaar aan een
concentratie boven 1 mg/L (breakpoint of susceptibility). Vancomycine was aanwezig in een
concentratie lager dan de breakpoint van 4 mg/L in alle postdecontaminatiestalen (Leeming et al.,
2005). Het is belangrijk om het potentieel lokaal of systemisch toxisch effect / allergische reactie
te overwegen dat veroorzaakt wordt door een antibiotisch residu aanwezig in een geïmplanteerde
allogreffe. De weefselconcentraties gerapporteerd door Leeming et al zijn niet van die aard te
resulteren in systemisch toxische concentraties. Omdat lokale gentamicine concentraties
potentieel relatief hoog kunnen zijn en omdat aminoglycosides gekend zijn neuromusculaire
blokkade te geven bij hoge concentraties, kan mogelijke interactie met cardiaal weefsel toch niet
uitgesloten worden (Leeming et al., 2005).
Brockbank & Siler (2001) beschreven antibiotica-cocktails die gebruikt worden voor de
decontaminatie van hartkleppen.
Ireland et al beschreven een wijze om bacteriostase te reduceren bij het nemen van
postprocessing culturen van cardiaal weefsel. De antibiotische oplossing wordt gecentrifugeerd
op 3.000 x g gedurende 15 minuten, het sediment wordt in 10 mL cultuurmedium geplaatst om de
antibiotica verder te verdunnen. Verdunnen is, naast actieve kool, inderdaad een geschikte
methode om bacteriostase zoveel mogelijk te vermijden (Ireland & Spelman, 2005). Het gebruik
van de antibiotica cocktail streptomycine 50 µg/mL – penicilline 30 µg/mL in Medium199 (JRH
Biosciences) gedurende 6-8 u op 35 °C bekwamen zij een efficiënte reductie in het percentage
positieve culturen van hartklepweefsel bij prelevatie (22,4 %) en na processing (5,5 %) (Ireland &
Spelman, 2005).
7.4.9.3.4 Vasculaire greffes
McNally et al namen een patent op een methode om V. saphena greffes te cryopreserveren met
als keuze-antibioticum imipenem (Brockbank & Siler, 2001).
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EHB gebruikt hetzelfde decontaminatie protocol voor vasculaire greffen als voor hartkleppen. De
efficiëntie van deze cocktail is echter lager voor vaatgreffen dan voor hartkleppen (Fan et al.,
2011). Opmerkelijk in de review van Jashari et al is dat 68,3 % (28/41) van de vaatgreffen
gecontamineerd bleken met Propionibacterium acnes postprocessing terwijl ze bij de prelevatie
negatief waren. De auteurs weten dit aan het feit dat Propionibacterium traag repliceert en
zodoende ongedetecteerd werd in de primaire cultuur bij prelevatie. De antibiotica cocktail werkte
mogelijks te kort op deze traag replicerende kiem.
Germain et al toonden ook aan dat antibiotica (Vancomycine, gentamicine en cefoxitine) op 4°C
een significant kleinere log-reductie in bacteriële load geven dan wanneer men 37°C gebruikt, en
dit zowel voor gespikede hartkleppen als voor gespikede antibiotica aliquots (Germain et al.,
2010). De belangrijkste contra-indicatie voor deze warme antibiotica-behandeling is de mogelijke
warme ischemische schade op de kwaliteit van de matrix van cardiovasculair weefsel (Fan et al.,
2011; Germain et al., 2010).
7.4.9.3.5 Cornea
In 2003, werden door de CDC twee case reports beschreven van Clostridium perfringens
endophtalmitis geassocieerd met transplantatie van corneaal weefsel. De gepreleveerde cornea’s
werden bewaard in een oplossing met gentamicine en streptomycine (MMWR, 2003).
In de decontaminatie van cornea’s worden in de regel antibiotica gebruikt in het bewaarmedium.
Ook hier is er discussie over welke antibiotica of cocktail te gebruiken: aanvaarding van een
zeker contaminatieniveau met de conventionele combinatie penicilline/streptomycine of krachtige
breedspectrum antibiotica zoals vancomycine, amikacine e.a. In dat geval echter kunnen
multiresistente oganismen geïnduceerd worden (Pels & Vrensen, 1999).
Du Moulin & Paterson rapporteerden over de decontaminatie van cornea’s door bewaring op 4°C
in een gemodifieerd medium met verschillende antibiotica. Zelfs als gentamicine toegevoegd
werd, bleef de proportie gecontamineerde cornea’s 6,5 %. Dit was in dit geval te wijten aan
resistente P. aeruginosa stammen (Du Moulin & Paterson, 1985).

7.4.10 Biocleanse® chemische sterilisatie
BioCleanse® Tissue Sterilisation Process is een lage-temperatuur chemische sterilisatiemethode
ontworpen door de firma Regeneration Techologies (USA). Dit proces zou uniek zijn, omdat het
niet alleen bacteriën, fungi, sporen en geënveloppeerde en niet-geënveloppeerde virussen
elimineert op de botoppervlakte, maar ook deze die diep in het bot gelokaliseerd zijn. In dit
proces wordt gebruik gemaakt van chemicaliën (niet nader bepaalde detergenten en
steriliserende agentia) die niet enkel micro-organismen elimineren maar ook weefselsterkte en
biocompatibiliteit vrijwaren (www.rtix.com). Ook mechanische componenten met alternerend
positieve en negatieve drukken spelen mee in het sterilisatieproces, deze verwijderen endogeen
donormateriaal zoals bloed en lipiden (www.rtix.com; Mikhael et al., 2008). De techniek zou ook
sporen vernietigen, en zou de mechanische integriteit van bepaalde allogreffes bewaren. De
efficaciteit van deze methode is gesteund door de afwezigheid van rapporten over allogreffegeassocieerde infecties met weefsels behandeld op deze manier (ongepubliceerde data van de
CDC; (Kainer et al., 2004)). Deze techniek kan niet toegepast worden op verse femurcondylen,
omdat viabele chondrocyten vereist zijn voor behoud van hun kraakbeenfunctie (Kainer et al.,
2004). Mroz et al noch Mikhael et al konden significante wijziging in de mechanische
boteigenschappen (axiale compressiesterkte, diametrale compressie, schuifspanning,
buigsterkte) aantonen in een vergelijkende studie met corticale botgreffes al dan niet behandeld
met Biocleanse® (Mroz et al., 2006; Mikhael et al., 2008). Jones et al verkregen gelijkaardige
resultaten bij het onderwerpen van bot-patella-bot allogreffes aan de Biocleanse sterilisatie: geen

− 105 −
Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

wijziging in mechanische eigenschappen vergeleken met onbehandelde allogreffes (Jones et al.,
2007).

7.4.11 Superkritische CO2
7.4.11.1 Werkingsmechanisme
CO2 is een tijd gebruikt als een antimicrobieel agens in de voedingsmiddelenindustrie, in
vloeibare of gasvorm. Een meer recente toepassing van superkritische CO2 is als alternatief
proces voor het pasteuriseren van voeding. In een continu systeem wordt CO 2 door een vloeistof
gespoten onder druk tot tegen het verzadigingspunt. Op deze manier penetreert CO 2 snel in de
micro-organismen. Bij verminderen van de druk lyseren de bacteriële cellen (McDonnell &
Pretzer, 2001). Superkritische CO2 bezit de hoge densiteit van vloeistoffen en heeft dus een grote
‘solvent’ capaciteit, en heeft de lage viscositeit van gassen en dus een hoge diffusie capaciteit.
Dit is dus ideaal om substanties uit poreuze matrices zoals botten te krijgen. Deze superkritische
CO2 - toestand wordt bereikt bij een kritische druk van 7,38 MPa en een kritische temperatuur
van 31°C (McDonnell & Pretzer, 2001).
7.4.11.2 Biocidale activiteit
Superkritische CO2 inactiveert vele voedselbedervende micro-organismen, inclusief zuurtolerante bacteriën en hitteresistente gisten. Chementator bekwam complete pasteurisatie na 13
minuten bij 35°C, onder een druk van 200 Mpa CO2 met een CO2-flowsnelheid van 29 kg/uur in
sojasaus gecontamineerd met hitteresistente gisten (McDonnell & Pretzer, 2001). Volgens
Bardonnet (Biobank, France) konden de meest resistente virussen (zoals parvovirus) aanwezig
op femurkoppen geïnactiveerd worden met het superkritische CO2 proces (Bardonnet, 2004). De
virussen: HIV-1, Sindbisvirus, Poliovirus en Pseudorabiesvirus, werden met dit procédé getest
door Institut Pasteur (Parijs) en de virussen werden met meer dan 6-log10 geïnactiveerd
(Bardonnet, 2004). Over de antimicrobiële eigenschappen van deze techniek geeft Bardonnet
echter geen resultaten.

7.4.11.3 Toxiciteit
Superkritische CO2 is veilig, niet toxisch, niet corrosief, niet ontvlambaar en gemakkelijk te
bekomen (Bardonnet, 2004).
7.4.11.4 Toegepast op allogreffes
7.4.11.4.1 Bot
Er is een femurkoppenbank in Frankrijk - ‘Biobank’ - die gebruik maakt van de superkritische CO2
procedure voor de virale inactivatie, de eliminatie van lipiden, celresten en medullaire proteïnen.
Op deze manier blijven de structurele botkenmerken bewaard, met het carboxy-apatiet en type 1
collageen (Bardonnet, 2004). Uit een vergelijkende studie (Laboratoire de Biomécanique van het
Ensam, Parijs) bleek dat de maximale compressiesterkte, Smax, en de Young modulus niet
verschillen tussen CO2-behandelde en onbehandelde botten (Bardonnet, 2004).
Men stelt dat superkritische CO2, door zijn mogelijkheid om beenmerg te verwijderen, ook de
integratie van botten zou kunnen verbeteren (Frayssinet et al., 1998). Frayssinet et al stelden
vast dat allogene botten geïmplanteerd bij schapen na superkritische CO2-behandeling (12 uren,
25 MPa, 50°C) goed geïntegreerd waren, in tegenstelling tot geïmplanteerde controle botten die
bijna allemaal geresorbeerd waren na 4 maanden (Frayssinet et al., 1998).
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7.5 STERILISATIE DOOR MIDDEL VAN GAS
7.5.1 Ethyleenoxide
7.5.1.1 Werkingsmechanisme
Ethyleenoxide is een gas met een hoog penetratievermogen. Het kiemdodende vermogen van
het gas wordt beïnvloed door zijn concentratie, de temperatuur en de relatieve vochtigheid. Bij
elke temperatuur stijging van 10°C, verhoogt de werkzaamheid van ethyleenoxide driemaal.
Meestal wordt gesteriliseerd bij een temperatuur tussen 50 en 60°C (Reybrouck et al., 2000).
7.5.1.2 Biocidale activiteit
Een normale cyclus ethyleenoxide sterilisatie duurt 240 min en inactiveert 1030 micro-organismen,
inclusief bacteriële sporen (Kearny, 1998). Ethyleenoxide kan chemisch resistente virussen
inactiveren zoals enterovirussen, poxvirus en parvovirus en zou de mogelijkheid hebben om HIV
en HBV te vernietigen (Brockbank & Siler, 2001; Druce, 2011; Doherty et al., 1993).
7.5.1.3 Toxiciteit
Ethyleenoxide is cytotoxisch (Lomas et al., 2001), teratogeen, mutageen en genotoxisch (Lomas
et al., 2003; Reybrouck et al., 2000).
Omwille van zijn ontvlambaarheid moet het gas met de nodige omzichtigheid behandeld worden.
Vanaf het ogenblik dat meer dan 3 % ethyleenoxide in de lucht aanwezig is, ontstaat
ontploffingsgevaar (Reybrouck et al., 2000).
Ethyleenoxide is een toxisch gas met vorming van toxische reactieproducten zoals ethyleen
chloorhydrine (Lomas et al., 2003). Dit ethyleen chloorhydrine kan persisteren in een allogreffe
(Jackson et al., 1990). Hoewel ethyleenoxide in het verleden zeer vaak gebruikt werd voor de
sterilisatie van musculoskeletale en botallogreffes, hebben de meeste banken voor MLM het
gebruik ervan stopgezet omwille van potentiële chemische gasresidu’s in de weefsels (Brockbank
& Siler, 2001). Ethyleenoxide en zijn metabolieten kunnen volgens Veen tot een minimum
gereduceerd worden, zodat veilige botallogreffes bekomen worden. Dit zou men bekomen door
een grondige spoeling van de botgreffes met gedesioniseerd water om vet, beenmerg en weke
weefsels te verwijderen. Daaropvolgend voert men een koude cyclus ethyleenoxide sterilisatie uit
om hoge temperaturen te vermijden en lyofiliseert en aëreert men de greffes (Veen, 1994;
Vangsness et al., 2003).
De AATB stelde tabellen beschikbaar die aanduiden wat de maximale residuele hoeveelheid
(ppm) ethyleenoxide/metaboliet is die mag achterblijven in allogreffes na sterilisatie (Brockbank &
Siler, 2001). In Duitsland is de maximale residuele hoeveelheid ethyleenoxide veel lager dan in
de USA; ongeacht het weefselgewicht is maximaal 1 ppm chemisch residu toegelaten (Bettin et
al., 1999).
7.5.1.4 Toegepast op allogreffes
7.5.1.4.1 Huid
a) voordelen
Ethyleenoxide sterilisatie van huid veroorzaakt in een studie van Chakrabarty et al lichte schade
aan de dermale structuren. De schade was vooral in de reticulaire dermis gelokaliseerd. Indien
deze methode echter gecombineerd wordt met voorafgaandelijke glycerol behandeling, was er
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weinig schade. Met een gecombineerde glycerol-ethyleenoxide sterilisatie heeft de dermale
matrix een goede morfologie, plooibaarheid, en tensiele sterkte met goede performantie voor wat
betreft de productie van gereconstrueerde huid ‘dermaal-epidermale composieten’ (Chakrabarty
et al., 1999; Huang et al., 2004). Basale membraan antigenen blijven behouden in de
ethyleenoxide behandeling, wat essentieel is voor de verankering van keratinocyten in vitro
(Chakrabarty et al., 1999).
b) nadelen
De bezorgdheid over de veiligheid van de reactieproducten van ethyleenoxide (ethyleen
chloorhydrine) heeft ertoe geleid dat deze sterilisatiemethode veel minder gebruikt wordt in het
UK, maar ook in andere landen van Europa en Amerika (Huang et al., 2004).
7.5.1.4.2 Bot
a) voordelen
Ethyleenoxide werd de geprefereerde sterilisatiemethode voor botweefsel geacht. Heden is het
gebruik ervan echter gedaald (ten voordele van gammabestraling) omwille van de residuele
chemische residu’s in bot (Vangsness et al., 2003). Indien de botten na behandeling met
ethyleenoxide gelyofiliseerd worden, worden de ethyleenoxide residu’s verwijderd en vormen
deze geen probleem (Brockbank & Siler, 2001;Haalfeldt et al., 1995). Ethyleenoxide penetreert
eveneens in het centrum van femorale greffes (Vangsness et al., 2003).
b) nadelen
Er is heel wat controverse te vinden over de mogelijke nadelige effecten van ethyleenoxide
behandeling van botallogreffes.
Thoren & Aspenberg stelden vast dat botgreffes die gesteriliseerd waren met ethyleenoxide
trager incorporeerden in gastheerbot dan onbehandelde botgreffes (Kearny & Lomas, 2004). Er
werden geen residu’s van ethyleenoxide aangetroffen in de greffes. Verondersteld werd dat
ethyleenoxide de BMPs alkyleert, zo hun functie wijzigt en botnieuwvorming afzwakt.
Ethyleenoxide werd ook door andere auteurs geassocieerd met depletie van de osteo-inductieve
capaciteit en biomechanische eigenschappen van botallogreffes (Ferreira et al., 2000). Moore et
al en Sigholm et al vonden echter dat ethyleenoxide osteo-inductie niet aantast (Kearny &
Lomas, 2004).
Daarenboven stelde men vast dat hoe hoger de residuele concentratie ethyleenoxide is, hoe
lager de fibroblast cultuur activiteit wordt (Vangsness et al., 2003). Kudryk et al toonden dan weer
aan dat ethyleenoxide gesteriliseerde botstalen geen verstoring van humane gingivale fibroblast
groei veroorzaakten in vitro (Hallfeldt et al., 1995).
Kakiuchi & Ono rapporteerden een infectiepercentage van 1,9 % (4/215) na gebruik van
ethyleenoxide behandelde, ontvette, gelyofiliseerde corticale botgreffes (Vangsness et al., 2003).
7.5.1.4.3 DBM
Ethyleenoxide zou de osteo-inductiviteit van DBM aantasten door een beschadiging van de
BMPs (Kearny & Lomas, 2004). Volgens Doherty et al (1993) steriliseert een uur ethyleenoxide
expositie (getest met B. subtilis) gedemineraliseerd humaan bot, maar reduceert deze sterilisatie
het osteo-inductieve potentieel van bot en veroorzaakte ultrastructurele veranderingen.
Aspenberg stelde vast dat de inductieve capaciteit van bot vernietigd wordt op een dosisdependente manier. Hij gebruikte als testmateriaal ontvette femurdiafyses. Na 30 minuten
ethyleenoxide overleefden B. subtilis sporen en daalde de hoeveelheid calcium per
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geïmplanteerd droge matrix gewicht tot 32 % deze van de onbehandelde controle-implanten. Na
240 minuten ethyleenoxide behandeling waren alle B. subtilis sporen dood, maar was er geen
botinductie meer (Aspenberg et al., 1990). Andere auteurs beweren dat ethyleenoxide
behandelde DBM een goede osteogeniciteit heeft (Hallfeldt et al., 1995).
Lomas et al rapporteerden dat ethyleenoxide sterilisatie DBM niet pro-inflammatoir kon maken.
Enkel de aanwezigheid van kleine (< 20 µm diameter) DBM partikels was in staat om DBM proinflammatoir te maken. Ethyleenoxide behandeld DBM weerhoudt meer ethyleen chloorhydrine
dan gemineraliseerd bot. Toch lokte de residuele hoeveelheid ethyleen chloorhydrine in DBM
geen inflammatie of cytotoxiciteit uit in mononucleaire cellen uit perifeer bloed. Bovendien waren
de concentraties ethyleen choorhydrine kleiner (85 ppm) dan de maximale toegelaten
hoeveelheid voor kleine weefselgreffes (250 ppm) (Lomas et al., 2001).
Uit al deze studies valt te concluderen dat een goede sterilisatie kan bekomen worden met
ethyleenoxide zonder inactivatie van DBM. Een lage temperatuur is kritisch om denaturatie te
vermijden tijdens de behandeling. Lyofilisatie lijkt te beschermen tegen radiatie schade en
uitgebreide delipidatie vermindert de retentie van ethyleenoxide en zijn reactieproducten
(Tomford et al., 1983).
7.5.1.4.4 Pezen
a) voordelen
Bettin et al vergeleken de biomechanische karakteristieken van mediale collaterale ligamenten
van schapen die ofwel bestraald werden met 26 kGy ofwel met ethyleenoxide behandeld werden.
Ethyleenoxide behandeling had een veel minder negatief effect op de maximale load dan de
bestraling. Er werden weinig veranderingen gevonden in de mechanische eigenschappen van de
ligamenten bij een sterilisatie temperatuur van 45°C. Bettin et al (1999) bevelen ethyleenoxide
dan ook aan voor de sterilisatie van kleinere bot-ligament greffes (< 3 cm) waarbij de aëratie tijd
korter dan 10 dagen blijft.
b) nadelen
De chemische residu’s gevormd bij de sterilisatie van pezen kunnen in dit weefsel achterblijven,
toxisch worden en chronische inflammatie en falen van de greffe veroorzaken (Brockbank & Siler,
2001). Jackson beschreef 7 patiënten (uit een reeks van 109) die een persisterende intraarticulaire reactie deden op een geïmplanteerde gevriesdroogde bot-patella-botallogreffe die met
ethyleenoxide gesteriliseerd was. De chronische reactie was gekenmerkt door persisterende
synoviale effusie met collageen partikels en een cellulaire (vooral lymfocytaire) inflammatoire
respons. In het gewricht en de allogreffe werd ethyleen chloorhydrine gevonden (Jackson et al.,
1990). De allogreffe diende verwijderd te worden om de inflammatie te stoppen in alle patiënten.
Volgens het experimenteel onderzoek van Lomas et al (2001) zouden de collageen partikels zelf
verantwoordelijk geweest zijn voor de inflammatoire respons die tot falen van de greffe leidde.
Sterilisatie van gevriesdroogde musculoskeletale allogreffes dmv ethyleenoxide werd door
Jackson afgeraden (Kainer et al., 2004; Jackson et al., 1990).
Bij de follow-up 2 jaar na de implantatie van gevriesdroogde ethyleenoxide behandelde botpatella-bot allogreffes bij 36 patiënten vonden Roberts et al bij 8 patiënten een complete
degradatie (radiografisch te zien als grote femorale cysten) van de greffe bij een revisie-ingreep
(Vangsness et al., 2003; Roberts et al., 1991).

7.5.2 Beta-propiolacton
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7.5.2.1 Biocidale activiteit
Beta-propiolacton zou 4.000 keer actiever zijn dan ethyleenoxide (Joslyn, 2001). Microbiële
inactivatie is te wijten aan DNA alkylatie. De antimicrobiële activiteit is een functie van de
concentratie, temperatuur en vochtigheid. Optimale biocidale activiteit vereist een relatieve
vochtigheid van 70 tot 75 %. Het gas is een effectief antiviraal agens volgens Dawson et al
(Joslyn, 2001). Omdat beta-propiolacton niet kan penetreren, kan deze methode niet
betrouwbaar toegepast worden om weefsels te decontamineren. Bovendien is deze stof
carcinogeen bij beperkte expositie (Joslyn, 2001).
7.5.2.2 Toegepast op allogreffes
7.5.2.2.1 Bot
Deze techniek werd in de vroege periode toegepast in de botbanken, maar werd verlaten omwille
van zijn toxiciteit (Veen, 1994).
7.5.2.2.2 Hartkleppen
Ook in de vroege periode van het transplanteren van humane hartkleppen werd deze techniek
soms toegepast. De hartkleppen werden onsteriel gepreleveerd en vervolgens gesteriliseerd in
beta-propiolacton en bewaard in Hank’s medium op 4°C of gevriesdroogd. Weefsels die op deze
manier behandeld waren, faalden snel omwille van klepdegeneratie en -ruptuur (Jashari et al.,
2004).

7.5.3 Formaldehyde
Formaldehyde kan in oplossing (cfr.7.4.4.1) maar ook in gasvorm toegepast worden. Dit gas
heeft echter een slecht penetratievemogen. De blootstelling gebeurt onder normale
omstandigheden bij een temperatuur van 70 tot 80°C, verkregen door injectie van stoom. In cycli
van ongeveer een uur kan men dan steriliseren. Het voordeel vergeleken met ethyleenoxide is
dat formaldehyde gas niet ontvlambaar is en dat geen desorptie nodig is (Reybrouck et al.,
2000).

7.5.4 Waterstofperoxide
H2O2 in de gasfase is een effectief sporicide bij temperaturen van 4 tot 80°C, met steriliserende
concentraties van 0,5 mg/L tot < 10 mg/L. Sinds de ontdekking van gassterilisatiemethoden, heeft
de applicatie van H2O2 in de gasfase zich ontwikkeld voor gebruik bij atmosferische of
subatmosferische druk. STERIS Corporation heeft een VHP (vapour-phase hydrogen peroxide)
1.000 reeks H2O2 generatoren op de markt gebracht die geconnecteerd zijn met een isolator om
H2O2 te leveren bij atmosferische druk. Er zijn ook vacuüm sterilisatorsystemen (Joslyn, 2001).
Er werden geen toepassingen gevonden op allogreffes met H2O2 in de gasvorm.

7.5.5 Perazijnzuur
Perazijnzuur wordt vooral toegepast in de vloeibare fase (cfr. 7.4.1.2).
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7.6 FYSISCHE STERILISATIEMETHODES
7.6.1 Sterilisatie door middel van hitte (stoomautoclavage – droge hitte)
7.6.1.1 Werkingsmechanisme
Hoge temperaturen doden micro-organismen, inclusief sporen. Daarom worden, voorzover de
behandelde producten de hoge temperaturen verdragen, deze technieken bij voorkeur
aangewend (Reybrouck et al., 2000).
a. Vochtige warmte – stoomautoclavage
In een autoclaaf worden temperaturen hoger dan 100°C bereikt, omdat het kookpunt stijgt
indien de druk in de sterilisatiekamer hoger is dan de normale luchtdruk. De
sterilisatietijden bedragen 60 minuten bij 112°C, 20 - 30 minuten bij 121°C en 7 - 10
minuten bij 134°C.
b. Droge hitte
Sterilisatie door middel van droge hitte gebeurt in een heteluchtoven. Sterilisatietijden
bedragen 4 uur bij 140°C, 2 uur bij 160°C, 1 uur bij 170°C en 30 minuten bij 180°C.
7.6.1.2 Toegepast op allogreffes
7.6.1.2.1 Huid
Hitte denatureert proteïnen, zoals collageen, en kan weke weefsels coaguleren. Daarom is deze
techniek niet toepasbaar op huid (Huang et al., 2003).
7.6.1.2.2 Bot
Autoclaveren is ongetwijfeld de veiligste en simpelste methode. Hittesterilisatie zou schadelijk zijn
voor de biomechanische eigenschappen van corticaal bot (Ferreira et al., 2000). De Haverse
kanalen worden gecoaguleerd, wat resulteert in verminderde vasculaire ingroei. Het effect van
hitte op collageen wordt beïnvloedt door de aanwezigheid van calciumfosfaten in bot. Met X-ray
diffractie werd door Bonar & Glimcher aangetoond dat na verhitting van gemineraliseerd bot tot
100°C gedurende 30 minuten het collageen een normale structuur had (Angermann & Jepsen,
1991). Het effect van hitte op collageen wordt blijkbaar beïnvloedt door de aanwezigheid van
calciumfosfaten. Daarentegen was het collageen volledig gedenatureerd wanneer
gedemineraliseerd bot verhit werd aan 100°C (Angermann & Jepsen, 1991). Een temperatuur
boven 60°C vernietigt bone morphogenetic proteins, wat resulteert in een gereduceerde
osteogene respons (Angermann & Jepsen, 1991). Veen vermeldt een verlies aan torsiesterkte en
stijfheid, naast een verlies aan osteoinductieve en remodelling-capaciteit van hitte-gesteriliseerd
bot (Veen, 1994).
Hooe & Steinberg testten op rattenfemurs gecontamineerd met P. aeruginosa en S. aureus de
decontaminerende eigenschap van stoomautoclavage gedurende 11 minuten. In vergelijking met
andere behandelingen (0,6 N HCl/ 70 % ethanol, chlorhexidine gluconaat/alcohol, neomycine 40
mg met polymyxine B 200.000U/L, cefazoline 1 g/L, en 10 % povidone-iodine) resulteerde enkel
autoclavage in een volledige afwezigheid van micro-organismen (Hooe & Steinberg, 1996).
Spijtig genoeg resulteerde stoomautoclavage ook in een necrose van de botfragmenten, zoals
vastgesteld bij histologisch onderzoek 40 minuten na de behandeling (Hooe & Steinberg, 1996).
7.6.1.2.3 DBM
Groeifactoren zoals proteoglycanen, worden gedenatureerd door hitte en verliezen zo hun
osteogeniciteit (Angermann & Jepsen, 1991; Bettin et al., 1999; Kearny & Lomas, 2004; Veen,
1994). Autoclaveren is dus geen goede sterilisatietechniek voor DBM (Vangsness et al., 2003).
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De experimenten van Ferreira et al (2000) toonden aan dat stoom gesteriliseerd DBM
(prevacuümautoclaaf) zijn capaciteit tot botnieuwvorming of kraakbeenvorming verloor.
7.6.1.2.4 Pezen
Ook het collageen van pezen wordt door hitte gedenatureerd. Weke weefsels zoals pezen zullen
coaguleren. Daarom is deze techniek eveneens niet toepasbaar op pezen (Huang et al., 2003).

7.6.2 “Lobator sd-2 systeem”
Een nieuwe techniek is het “Lobator sd-2 systeem” (Telos, Marburg, Duitsland) vooral gebruikt
voor de processing van femurkoppen met verwarming tot 80°C. Het is een gebruiksvriendelijk
systeem met bactericiede en antivirale effecten (Vehmeyer, 2002).
Pruss et al (2003) inoculeerden bacteriën en sporen op femurkoppen (< 56 mm diameter) die
vervolgens werden geprocest in het “Lobator sd-2 systeem”. In dit systeem wordt de femurkop
meer bepaald in een plastic desinfectiecontainer geplaatst met 300 mL steriele Ringer oplossing
en een magnetische roerder. De container wordt afgesloten en in het verwarmingstoestel
geplaatst. Gedurende 15 minuten wordt een temperatuur aangehouden van 82,5°C in het
centrum van de femurkop. Voor de geteste micro-organismen werd in het in het eluens van het
spongieus bothomogenaat een titerreductie van > 4 log10 bekomen voor S. aureus, S.
epidermidis, E. faecium, P. aeruginosa, Mycobacterium terrae, B. subtilis, en C. albicans.
Aspergillus niger (> 3 log10), B. subtilis sporen (0,3 log10), en Clostridium sporogenes (1,3 log10),
werden in mindere mate vernietigd. Men concludeerde dat het “Lobator sd-2 systeem” een veilig
en effectief systeem was voor de behandeling van allogene femurkoppen van levende donoren
(Pruss et al., 2003). Deze inactivatieprocedure is gegarandeerd wanneer de femurkoppen kleiner
zijn dan 60 mm diameter (Pruss et al., 2003).
De techniek zou de osteoinductieve eigenschappen, structuur en stabiliteit van het bot niet
aantasten volgens Pruss et al (Pruss et al., 2003). Volgens Urist tast deze methode de
osteoinductieve eigenschappen van een greffe dan weer ernstig aan (1967). Bovendien verliest
het materiaal zijn zogenoemde ‘stickiness’, die essentieel is voor de impactietechniek toegepast
in revisie heup arthroplastie (Vehmeyer, 2002).

7.6.3 Lage-temperatuur plasma sterilisatie
7.6.3.1 Werkingsmechanisme
Plasma wordt gedefinieerd als een vierde aggregatietoestand van materie, energetisch te
onderscheiden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Het kan gevormd worden door zeer
hoge temperaturen, elektrische of magnetische velden. Normalerwijze is het samengesteld uit
een wolk van ionen, elektronen en neutrale species. Voordat een geïoniseerd gas als plasma kan
beschouwd worden, moeten het aantal positief en negatief geladen deeltjes in ongeveer gelijke
mate aanwezig zijn. Hier gaat het om lage temperatuur plasma’s zoals gebruikt in
sterilisatieprocedures onder lage druk (Jacobs & Lin, 2001).
Sterilisatie met de STERRAD® 100 sterilizer maakt gebruik van lage-temperatuur gas plasma. In
een vacuüm kamer wordt 59 % H2O2 oplossing geïnjecteerd. Plasma wordt gevormd door de
applicatie van 400 W radiofrequentie energie om een elektrisch veld te creëren. In dit plasma
wordt H2O2 afgebroken tot reactieve radicalen die in staat zijn om micro-organismen te doden.
Een cyclus duurt 75 minuten bij een temperatuur die de 50 °C niet overschrijdt (Jacobs & Lin,
2001).
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7.6.3.2 Biocidale activiteit
Infectieuze agentia worden blootgesteld aan zuurstof-gederiveerde vrije radicalen, gegenereerd
door elektrische excitatie van H2O2 (Ferreira et al., 2000).
Deze techniek is microbicied op vegetatieve bacteriën (inclusief mycobacteriën), bacteriële
sporen, gisten, fungi, en virussen (zowel lipofiele als hydrofiele virussen) (Jacobs & Lin, 2001).
7.6.3.3 Toxiciteit
Het gecombineerd gebruik van plasma en H2O2 steriliseert producten snel zonder toxische
residu’s achter te laten. De geactiveerde componenten recombineren om O2, H2O en andere niettoxische bijproducten te vormen (Jacobs & Lin, 2001).
7.6.3.4 Toegepast op allogreffes
7.6.3.4.1 Bot
Kuntz et al konden geen schadelijke effecten aantonen op de biomechanische eigenschappen
van corticale botsegmenten na sterilisatie met H2O2 plasma (Ferreira et al., 2000).
7.6.3.4.2 DBM
Het effect van lage-temperatuur gas plasma sterilisatie op de osteoinductieve eigenschappen van
gedemineraliseerde botmatrix werd onderzocht door Ferreira et al (2000). Plasma gesteriliseerd
DBM werd ingeplant in spierzakjes bij 12 ratten. Negatieve controles bestonden uit stoom
gesteriliseerd DBM (prevacuüm-autoclaaf 36 minuten). Na 9 weken werden de pellets verwijderd
voor morfologisch onderzoek van nieuw kraakbeen, lamellair bot en beenmerg.
Stoomgesteriliseerd DBM bevatte geen nieuw bot, kraakbeen of beenmerg. Ook het
plasmagesteriliseerd DBM bevatte enkel inactieve botmatrix zonder osteo-inductieve botformatie
wat deze techniek ongeschikt maakt als secundaire sterilisatiemethode voor DBM (Ferreira et al.,
2000).

7.6.4 Sterilisatie/desinfectie door middel van ultraviolet (UV) stralen/pulsen
7.6.4.1 Biocidale activiteit
Ultraviolet licht tast het DNA aan en is toxisch voor de bacteriële cel. Deze eigenschap is
specifiek voor UV-C, met een maximum op een golflengte van 265 nm. In het ziekenhuis werd
ultraviolet licht vooral toegepast omwille van zijn bactericide kenmerken (Reybrouck et al., 2000).
Germicide lampen doden na voldoende tijd alle kiemen, voorzover zij niet beschermd worden
tegen de inwerking van UV door stof, vet, bloed, serum,… Vermits niet alle oppervlakken in de
operatiezaal bv. rechtstreeks aan de straling blootgesteld staan, is een sterilisatie onmogelijk
(Reybrouck et al., 2000).
Gram-negatieve organismen zijn gevoeliger aan UV stralen dan Gram-positieve organismen
(Blatchley & Peel, 2001). Virussen zijn veel resistenter aan UV dan (vegetatieve) bacteriën
(Hijnen et al., 2006). Sporen (van Bacillus subtilis en Clostridium perfringens) zijn duidelijk minder
gevoelig aan UV dan vegetatieve bacteriële cellen en ook minder gevoelig dan virussen (Hijnen
et al., 2006). Cryptosporidium parvum oöysten zijn gevoeliger aan UV dan de meeste virussen
maar minder gevoelig dan bacteriën (Hijnen et al., 2006). Er zijn verschillen binnen dezelfde
groep organismen, maar ook tussen species van hetzelfde genus (Blatchley & Peel, 2001).
Leuker en Hingst hebben bij voorbeeld gevonden dat van de geteste Gram-negatieven, P.
aeruginosa en E. coli gevoeliger waren aan UV licht dan Salmonella enteritidis en Serratia
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marcescens (Blatchley & Peel, 2001). De combinatie UV – betapropiolacton bleek effectief voor
de inactivatie van hepatitis B (Stephan et al, 1981), hepatitis A (Frösner et al, 1983), hepatitis C
(Prince et al, 1984) en HIV (Prince et al, 1983; Blatchley & Peel, 2001).
Intense lichtpulsen is een relatief nieuwe techniek om oppervlaktes/oplossingen te
decontamineren. Micro-organismen worden gedood dmv kortdurende hoogfrequente pulsen van
een intens breed-spectrum, rijk aan UV-C licht (Gomez-Lopez et al., 2005). Deze methode is
effectief tegen alle micro-organismen (bacteriën, fungi, sporen, virussen, protozoa en cysten)
(Blatchley & Peel, 2001). Door de hoge piekkracht van de lichtflits en zijn mogelijkheid om hoge
doses UV licht in een korte tijd te geven, is dit proces effectiever dan conventionele UV bronnen.
Dit licht kan verpakking en oplossingen penetreren (Dunn, 2001). Deze techniek is echter nog in
volle ontwikkeling. Tot op heden zijn twee voorname toepassingen in ontwikkeling: de desinfectie
van water en de sterilisatie van aseptisch gevulde verzegelde recipiënten (Dunn, 2001). Over
toepassingen op weefselallogreffes werden geen studies teruggevonden in de literatuur.
7.6.4.2 Toxiciteit
UV-C stralen werken kiemdodend, maar bij blootgestelde personen vertoont dit UV-bestraald
gebied ook keratitis en erytheem. Na een latentietijd van 4 tot 6 uur geven excessieve dosis UVC aanleiding tot keratoconjunctivitis (Reybrouck et al., 2000).
7.6.4.3 Medische toepassingen
UV radiatie werd gebruikt, alleen, maar vaker in combinatie met beta-propiolacton, voor de
desinfectie of “koude sterilisatie” van bloedcomponenten en -derivaten. Men tracht om
bloedoverdraagbare virussen te inactiveren terwijl de biologische activiteit van bloedproducten,
zoals humaan plasma, humaan serum en coagulatiefactoren bewaard blijft. De activiteit van
albumine en immunoglobulines wordt niet aangetast door gecombineerde UV bestraling en betapropiolacton (Blatchley & Peel, 2001).
Voor allogreffes is men met deze techniek niet zo zeker of de allogreffes tot in hun centrum
gedesinfecteerd worden. Dit is vooral belangrijk voor massieve botallogreffes.
7.6.4.4 Toegepast op allogreffes
7.6.4.4.1 Bot/DBM/pezen
Veranderingen in de cross-links van collageen werden vastgesteld (door o.a. Vizarova et al, 1994
en Fujimore 1985) na blootstelling van botten/pezen aan UV licht (Lietman et al., 2000).
Urist et al toonden aan dat DBM zijn osteoinductiviteit verliest indien het blootgesteld wordt aan
UV stralen (Tomford et al., 1983).

7.6.5 Sterilisatie met microgolven
Dunsmuir & Gallacher contamineerden humane femurkopfragmenten met S. aureus en B. subtilis
en warmden de femurkoppen op in een microgolfoven (2,45 MHz) gedurende 0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6
minuten aan 800 W. Nadien werden de botfragmenten gekweekt in broth gedurende 10 dagen. In
de botfragmenten die minstens 2 minuten bestraald waren, kon geen groei aangetoond worden.
Microgolfbestraling kan experimenteel gecontamineerde botfragmenten steriliseren. Aangezien
water microgolven absorbeert, leidt dit mogelijks tot verhitting van het water in het cytoplasma
van de bacteriën. Deze verhitting leidt waarschijnlijk tot het doden van het organisme of het
stopzetten van hun delingscapaciteit (Dunsmuir & Gallacher, 2003). De biomechanische effecten
van microgolven op bot werden door Liebergall et al bestudeerd gebruik makend van
rattenfemurs. Een microgolfoven (2,45MHz, 1.500/800 W) werd gebruikt voor hyperthermische
behandeling van de femurs aan 75°C. Na 60 seconden werd osteocytaire celdood bekomen. Dit
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trad op vooraleer er een reductie was van de mechanische eigenschappen van botfragmenten
(breeksterkte en stijfheid) (Liebergall et al., 2000).
Verdere toepassingen van deze techniek voor de decontaminatie van allogreffen werden in de
literatuur niet teruggevonden.

7.6.6 Gamma-irradiatie en E-beamsterilisatie
7.6.6.1 Gamma-irradiatie
7.6.6.1.1 Werkingsmechanisme
Gammastralen zijn een pakket van elektromagnetische energie – een foton. Gammastralen
worden uitgezonden door de nucleus van onstabiele (radioactieve) atomen. Omwille van hun
hoge energie, kunnen ze doordringen door vele materialen, inclusief humane weefsels
(www.EPA.gov, 2003). Door de band maakt men gebruik van cobalt-60 (Co-60) als steriliserend
middel. (Co)-60 vervalt met beta- en gamma-emissie naar het niet radio-actieve Nikkel (Hansen &
Shaffer, 2001).
7.6.6.1.2 Biocidale activiteit
Gamma bestraling met een Co-60–bron veroorzaakt onmiddellijk een wijziging in de
nucleïnezuren leidend tot genoomdysfunctie en destructie. Een tweede mechanisme is generatie
van vrije radicalen vooral van vloeibaar water afkomstig. Dit tweede effect is niet aanwezig
wanneer een bot gelyofiliseerd of diepgevroren was op het ogenblik van de bestraling. Dit wil ook
zeggen dat diepgevroren of gelyofiliseerde botten een hogere stralingsdosis vereisen om
hetzelfde effect te bekomen als in de vloeibare gehydrateerde toestand (Vangsness et al., 2003).
7.6.6.1.3 Bacteriën
Daling in het aantal bacteriën na bestraling kan uitgedrukt worden in D doses. Dit is de
bestralingsdosis in MRad of kGy vereist voor een decimale reductie, een reductie tot 10 % van
het initiële aantal bacteriën (D10 waarde). Een reductie met een factor 1*106 wordt gekozen als
praktijkstandaard voor sterilisatie – SAL: een reductie van infectiviteit met 6 log10 voor bacteriën,
fungi en sporen wordt aanbevolen voor de industriële sterilisatie van medische producten om de
SAL te bereiken (Pruβ, 2004). De meeste bacteriën hebben een D6 waarde tussen 10 en 20 kGy,
maar er zijn bacteriën met D6 waarden van 60 kGy (Angermann & Jepsen, 1991).
Bacteriële steriliteit (tabel 13) kan bekomen worden wanneer de bioburden, de radiogevoeligheid
en de radiatiedosis (dosis is afhankelijk van species en aantal micro-organismen) bepaald
worden (Brockbank & Siler, 2001). De aanwezigheid van proteïnen (bv. BMPs) verhoogt de
radioresistentie van bacteriën (Hansen & Shaffer, 2001). Bacteriële sporen zijn op enkele
uitzonderingen na, meest resistent tegen radiatie. Gram-negatieven zijn minst resistent en fungi
en gisten zijn intermediair resistent (Pruβ, 2004). Gammabestraling is zeer effectief tegen
bacteriën bij doses van 15 tot 25 kGy (Veen, 1994).

Tabel 13: D10 – waarde voor bacteriën (Hansen &
Shaffer, 2001; Campbell & Li, 1999).
Micro-organisme

D10-waarde (kGy)
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Escherichia coli

0,31

Enterobacter spp.

0,31

Salmonella spp.

1,10

Pseudomonas aeruginosa

0,16

Staphylococcus aureus

0,20

Streptococcus faecium

2,80

Campylobacter jejuni

0,23

Bacillus subtilis

0,60

Clostridium sporogenes

1,60

Candida krusei

1,16

Aspergillus niger

0,04

7.6.6.1.4 Dosisberekening voor allogreffes
De IAEA beveelt een dosis van 25 kGy aan om een SAL van 10-6 te bekomen indien de
bacteriële bioburden ongeveer 1.000 CFU per allogreffe bedraagt en indien er een standaard
distributie van resistentie is (IAEA, 2004). In Frankrijk gebruikt men deze dosis van 25 kGy,
waarbij de wijzigingen in biomechanische boteigenschappen beperkt waren tot 20 % daling in
sterkte op buigtesten (Loty et al., 1991). In Polen gebruikt men praktisch steeds ioniserende
stralen om weefsels te steriliseren. Een dosis van 35 kGy met een Co-60 bron wordt daar
standaard gebruikt om alle weefseltypes (bot, kraakbeen, ligamenten, sclera, pericardium, huid,
acellulaire dermis en amnion) te steriliseren (Dziedzic-Goclawska et al., 2005). Bij gammastralers
maakt men gebruik van dosimeters om de geleverde dosis te confirmeren. Een parametrisch
proces is zeer moeilijk te bereiken met gamma-bestraling door de grote variëteit aan producten in
het bestralingsveld op elk ogenblik. De variëteit en de densiteit van de producten heeft impact op
de dosis die geleverd wordt aan de producten die zich niet onmiddellijk naast de isotoop
bevinden (Hansen & Shaffer, 2001). Gammastralen kunnen tot 30 cm diep penetreren in water
(densiteit: 1 g/cm3). Dus huid, amnion, pericard en pezen kunnen gemakkelijk met deze techniek
gesteriliseerd worden. Als de gemiddelde densiteit van een greffe groter is, zoals voor een
botgreffe het geval is (2 g/cm3), is de aanvaardbare dikte van een corticale botgreffe blootgesteld
aan gammastralen ongeveer 10-15 cm (Dziedzic-Goclawska et al., 2005).
7.6.6.2 E-beam sterilisatie
Omdat de Electron-beam techniek directioneel is, is een meer gecontroleerde applicatie van
straling mogelijk dan met gammastralen (cfr. Tabel 14) (Hansen & Shaffer, 2001). Omdat
humane allogreffes heterogeen van samenstelling zijn, moeten zij in kaart gebracht worden om
hun dosisdistributie te bepalen.
De expositietijd voor een lot producten is maximaal 1 tot 2 uren omwille van de hoge dosis bereikt
in de E-beam straler. De kritische controlepunten van het proces kunnen parametrisch
gecontroleerd worden om te bepalen of het proces binnen de specificatie limieten verliep zonder
dat dosimeters nodig zijn. In electronenbeam processing kan een parametrisch vrijgavesysteem
gebruikt worden omdat men alle aspecten van het proces onafhankelijk kan monitoren en
controleren. Met electron beam wordt slechts 1 product geprocest dat zich voor de beam bevindt
op elk ogenblik (Hansen & Shaffer, 2001). Elektronen van een E-beam straler kunnen tot 8 cm
diep penetreren in water (densiteit: 1 g/cm3). Met een gemiddelde densiteit van een botgreffe
groter dan 2 g/cm3, is de aanvaardbare dikte van een corticale botgreffe blootgesteld aan
electronenbeam stralen 3 cm (Dziedzic-Goclawska et al., 2005). In Polen wordt voor alle
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weefsels gammastralen of E-beamsterilisatie met een 10 MeV accelerator gebruikt (DziedzicGoclawska et al., 2005).
Tabel 14: Vergelijking gamma-irradiatie en E-beam sterilisatie (Hansen & Schaffer, 2001).

Installatiekosten

Processing
tijd

Parametrische
release
(kritische
procescontrole
mogelijk)

Gammastralen
van isotopen

Hoog

Uren

-

+

++

Electron beam

Laag

Secondes

+

++

+

Gecontroleerde
applicatie van
straling

Penetratiecapaciteit

7.6.6.3 Toxiciteit gammastralen en E-beam
Ionisatiestraling produceert ozon in de omgeving. Ozon is irriterend voor de mucosale
membranen. Gamma-stralers produceren meer ozon dan electron-beam stralers (Hansen &
Schaffer, 2001). De cytotoxiciteit van medullaire lipiden op osteoblast-like en fibroblast-like cellen
werd bestudeerd door Dziedzic-Goclawska et al (2005). Bot werd bestraald met 35 kGy in een
Co-60-bron en met een electron beam 10 MeV accelerator. Er was geen cytotoxiciteit voor de
botten behandeld met de elektronen beam. Gammastralen echter, produceerden (bij
kamertemperatuur) toxiciteit voor osteoblast-like en fibroblast-like cellen (Dziedzic-Goclawska et
al., 2005). Rondom gammabestraalde zones van niet-ontvette botschijfjes nam celdood van
osteoblast-like cells toe. Dit was niet het geval bij de gammabestraalde ontvette botschijfjes
(Moreau et al., 2000).
7.6.6.4 Toegepast op allogreffes
Gammabestraling van bot en weke weefsels verandert de collageenstructuur, reduceert de
tensiele sterkte, en inactiveert BMPs (Angermann & Jepsen, 1991).
7.6.6.4.1 Huid
a) Nadelen
Er zijn twee mogelijke effecten van ionisatie straling op de macromoleculaire structuur van
huidmatrix. Ten eerste zijn er scheuren die verbindingen verbreken en de matrix verzwakken.
Ten tweede kunnen in aanwezigheid van water cross-links ontstaan door nieuwe verbindingen
gevormd tussen de ontstane vrije radicalen. Deze cross-links leiden tot verstijving van de matrix
(Kearny, 1998). Volgens Ghosh et al resulteerde gammabestraling in belangrijke structurele
schade aan de huid (Huang et al., 2004). Door de stijfheid van bestraald huid is er minder
adherentie en vermindert de ‘take’ rate van donorhuid (Huang et al., 2003).
7.6.6.4.2 Bot
Dziedzic-Goclawska et al bestudeerden het effect van verschillende preservatiemethoden en
verschillende bestralingscondities op de osteo-inductieve en biomechanische eigenschappen van
bot (Dziedzic-Goclawska et al., 2005). Radiatie-geïnduceerde schade bleek afhankelijk te zijn
van:
1) Conditie van bestraling (temperatuur, dosis): Men vond dat zowel gelyofiliseerd als diepgevroren bestraalde botten goed incorporeerden, maar dat er meer remodelling optrad en
betere osteo-inductieve eigenschappen waren bij diepgevroren botten (DziedzicGoclawska et al., 2005).
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2) De fysische toestand van de greffes: De aanwezigheid van water en zuurstof is belangrijk
voor de sterilisatie efficiëntie. In afwezigheid van water (bij lyofilisatie bv.) stijgt de
resistentie van micro-organismen. Over het algemeen is de remodelling capaciteit van
bestraalde diepgevroren allogreffen beter dan van bestraalde gelyofiliseerde allogreffen,
hoewel ze beiden goed incorporeren (Dziedzic-Goclawska et al., 2005). Bestraalde
diepgevroren allogreffen hebben betere osteoinductieve eigenschappen dan bestraalde
gelyofiliseerde botallogreffen (Dziedzic-Goclawska et al., 2005).

3) Gelyofiliseerd bot had een grote collageen oplosbaarheid wanneer bestraald met 35 kGy
bij kamertemperatuur, die minder uitgesproken was bij -72°C. Diepgevroren greffes
(bestraling bij -72°C) en vers bot bij kamertemperatuur hadden een lage
collageenoplosbaarheid (Bettin et al., 1999). Bestraalde gelyofiliseerde botten (bij
kamertemperatuur) resorbeerden en induceerden geen osteogenesis. In droge stalen
zullen polypeptide bindingen verbroken worden door de ioniserende stralen, dewelke de
collageenoplosbaarheid verhogen. In tegenstelling hiermee induceerden de bestraalde
diepgevroren (-72°C) en verse botten (kamertemperatuur) botnieuwvorming (DziedzicGoclawska et al., 2005).
a) voordelen
Gebaseerd op de cultuurresultaten bekomen van vers gepreleveerd weefsel kan men opteren
voor een aseptische processing en dus de botten voorbehandelen met een lage dosis (10 - 18
kGy) gammastralen. Dit zal de externe micro-organismen op de botgreffes vernietigen en
reduceert de bioburden. Deze methode tast noch de sterkte van de greffen, noch de incorporatie
van de greffe aan. Bestraling van grotere structurele greffes is echter, zelfs bij lagere dosis,
geassocieerd met een hoger risico op fracturen zoals o.a. vastgesteld door Lietman et al
(Vehmeyer, 2002;Lietman et al., 2000).
Voor terminale sterilisatie kan eveneens gammastraling gebruikt worden. Een dosis tot 30 kGy
is vereist om de meeste bacteriën en virussen te vernietigen. Maar deze dosis verzwakt de
biomechanische eigenschappen van verschillende types greffes, en reduceert de
osteoinductiviteit (Vehmeyer, 2002). Gammabestaling van niet ontvette bot-allogreffes leidt tot
vernietiging van osteoblasten (Moreau et al., 2000). Tosello toonde aan dat doses tussen 25 en
50 kGy de biomechanische eigenschappen van bot niet aantasten (Pruβ et al., 2002). Lietman et
al troffen geen hogere frequentie aan non-unions aan bij patiënten die bestraalde allogreffes
kregen, vergeleken met patiënten die niet-bestraalde allogreffes kregen. Zij concludeerden
daaruit dat bestraling met 10 – 30 kGy het osteo-inductieve en osteoconductieve potentieel van
de greffes niet aantastte (in tegenstelling tot de fractuur resistentiegraad) (Lietman et al., 2000).
Grieb bestudeerde de biomechanische en antimicrobiële effecten van 50 kGy na een
protectieve behandeling met propyleen-glycol, DMSO, mannitol, en trehalose gedurende 4 u
onder sonicatie (Grieb et al., 2005). Met deze protectieve behandeling waren de
biomechanische eigenschappen (elasticiteitsmodulus en compressie sterkte) niet verschillend
tov deze van controle onbestraalde botten. Merk op dat het hier gaat om de biomechanische
eigenschappen voor de implantatie, die dus niet de lange-termijn biomechanische
functionaliteiten voorspellen die noodzakelijk zijn om hun klinische efficaciteit te beoordelen (is er
dezelfde mate van osseointegratie na implantatie) (Grieb et al., 2005; Grieb et al., 2006). Alle
bacteriën en fungi (E. coli, S. aureus, B. subtilis, B. pumilis, A. niger, C. albicans, C. sordellii) die
op de vermaalde botten geïnoculeerd werden, werden geïnactiveerd met 50 kGy met log10reducties van 6,0 tot 9,2. Varkens parvovirus als modelvirus voor parvovirus B19 en hepatitis A
werd geïnactiveerd met 5 log10. Sindbis virus als surrogaat voor HIV en HCV werd met 4,9 log10
gereduceerd. Er kon geen protectief effect van het radioprotectans vastgesteld worden voor elk
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van de bestudeerde pathogenen. De radioprotectieve oplossing vertoonde tevens geen
cytotoxische effecten op 3 cellijnen (Grieb et al., 2005).
b) nadelen
Door gammabestraling kan de osteo-inductieve capaciteit van botgreffes aangetast worden en
daalt de buigsterkte. Indien bot voor de bestraling gevriesdroogd werd, zijn de nadelige effecten
van bestraling nog groter (cfr supra, Brockbank & Siler, 2001; Veen, 1994).
Pelker et al, Shelton et al en Bright et al toonden aan dat corticaal bot een significant verlies in
buigsterkte en torsie heeft, zo blootgesteld aan meer dan 30 kGy (Vangsness et al., 2003).
Er werd een verhoogde incidentie vastgesteld van fracturen in bestraalde botallogreffes in
vergelijking met onbestraalde botten. Deze werden niet toegeschreven aan veranderde osteoinductieve eigenschappen, maar wel aan veranderde mechanische eigenschappen. Mitchell
testte gamma-bestraalde humane corticale botten op de resistentie tegen propagatie van een
vermoeidheidsfractuur. De groei van botscheuren werd experimenteel nagebootst onder
cyclische ladingscondities. Gamma-bestraald (31,7 kGy) bot toonde een significante daling in zijn
weerstand tegen de groei van een vermoeidheidsscheur. Men stelde dat dit te wijten is aan
structurele veranderingen in het botweefsel oiv gammastralen en niet door veranderingen in de
minerale of organische botsamenstelling. Stralingsdoses van 70 kGy degraderen tot 40 % van de
collageenketens. Deze ultrastructurele veranderingen werden gecorreleerd met verminderde
weerstand tegen fracturen (driepunt buigtesten). Dus gamma-bestraalde botten kunnen meer
voorbeschikt zijn voor fracturen onder de gewone dagelijkse belasting (Mitchell et al., 2004).
Het mechanisme van beschadiging van botcollageen door gammabestraling is niet goed gekend,
maar wordt verondersteld het gevolg te zijn van vrije radicalen vorming (Akkus et al., 2005).
Bestralen van calciumfosfaten resulteert ook in de vorming van stabiele vrije radicalen, die
verondersteld worden een belangrijke rol te spelen in de decompositie en beschadiging van bot
ten gevolge van bestraling (Angermann & Jepsen, 1991). Akkus trachtte dus deze vrije radicalen
op te vangen met thio-urea 1,5 M (CH4N2S, 76,12 Da). Botfragmenten werden bestraald
(gemiddeld 36,4 kGy) met en zonder voorafgaandelijke thio-urea behandeling en controle
botfragmenten met en zonder thio-urea behandeling werden gebruikt. Het effect van thio-urea op
de mechanische eigenschappen van de bestraalde botfragmenten toonde aan dat de postbestraling deformatiecapaciteit, de energie tot fractuur en de vermoeibaarheid meer dan 2 maal
deze van de onbehandelde bestraalde botfragmenten was. Thio-urea had echter niet genoeg
radioprotectief effect om de mechanische eigenschappen tot het niveau van onbestraalde botten
te brengen. Er was wel degelijk nog schade bij de thio-urea behandelde botfragmenten, de
collageen ruggegraat was doorbroken. Beschadiging van de peptide-ruggegraat van collageen
(Hamer et al, 1999) en daling in de densiteit van intermoleculaire cross-links (Colwell et al, 1996)
werd reeds eerder vastgesteld in gamma-bestraalde femorale cortex (Akkus et al., 2005). Thiourea reduceert wel de schade aan het collageen zodat de mechanische sterkte van het
bestraalde bot beter behouden blijft. Een andere oplossing is botten te bestralen bij lage
temperaturen (-78°C). Zodoende is er minder collageenschade omdat de mobiliteit van de
watermoleculen in bevroren toestand beperkt is (Akkus et al., 2005).
Het Clearant Process® (Clearant Inc., Los Angeles) minimaliseert de beschadigende effecten van
Co-60-bestraling door
1) een voorgaande behandeling met een biocompatiebel radioprotectieve oplossing
(propyleenglycol, dimethyl sulfoxide, mannitol, trehalose) die de effecten van vrije
radicalen minimaliseert,
2) vriesdrogen van het bot tot een optimale residuele vochtigheid zodat er nog zuurstof is
om het beschadigend effect van bestraling op micro-organismen te verhogen,
3) bestralen bij lage temperatuur (-65°C), wat de diffusie van vrije radicalen beperkt, en
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4) verpakken van de greffes in een configuratie die een nauwe dosisdistributie verzekert
en behoud van lage temperaturen tijdens bestraling.
De bestraling zelf gebeurt met een dosis van 50 kGy. Iliacale wiggen behandeld met het Clearant
Process® (3.298 +/- 1.302 N) konden een lading weerstaan gelijkaardig aan onbestraalde wiggen
(3.192 +/- 946 N). Er was geen significant verschil in de lading-dragende capaciteit van
bestraalde en onbestraalde corticale struts. Zowel de vers bevrozen als de Clearant® behandelde
botten waren osteoconductief en botheling leek normaal (Hollinger et al., 2004).
7.6.6.4.3 DBM
Doses hoger dan 10 kGy reduceren sterk de osteoinductieve capaciteit van DBM greffes, bij een
dosis boven de 30 kGy zou deze capaciteit totaal vernietigd zijn (Hallfeldt et al., 1995; Kearny &
Lomas, 2004). Urist beweerde daarentegen dat 80 % van de DBM osteo-inductieve capaciteit
bewaard blijft bij een dosis van 40 kGy met Co-60 (Tomford et al., 1983). Ook volgens Hallfedt et
al (1995) initieert DBM, bestraald met 25 kGy, excellente botnieuwvorming.
7.6.6.4.4 Pezen
a) nadelen
Over het effect van gamma bestraling op pezen zijn de studies contradictorisch: sommigen
stellen een verminderde sterkte vast terwijl anderen geen nadelige effecten konden vinden
(Brockbank & Siler, 2001).
Salehpour et al stelden reducties in de mechanische eigenschappen vast bij bestraling van 10
geiten-bot-patella-bot allogreffes met 4 Mrad. Zo verminderde de maximale sterkte met 46 % en
de stijfheid met 18 %. De materiaaleigenschappen veranderden ook: er bleek een reductie van
37 % te zijn in maximum stress en 8 % in de modulus ten opzichte van onbestraalde controle
allogreffes. De densiteit van cross-links in collageen verminderde significant bij een bestraling
met 60 kGy (Salehpour et al., 2005).
Bogdansky (2004) rapporteerde een vergelijkende studie van 0 kGy met 15 kGy en met 25 kGy
op bot-patella-bot allogreffes. Er bleek geen verschil te zijn in de biomechanische eigenschappen
van de allogreffes, wanneer 0 met 15 kGy werd vergeleken. Met een dosis van 25 kGy daalde
echter zowel de maximale belading, de maximale stress als de stijfheid van de allogreffes. De
firma Allosource (USA) bestraalt weke weefselallogreffes met 10-15 kGy voor de sterilisatie (SAL
< 10-6 ) met behoud van de biomechanische eigenschappen (www.allosource.org,).
Fideler toonde aan dat bot-patella-bot allogreffes een verlies in structurele eigenschappen
hebben, wanneer ze blootgesteld worden aan meer dan 20 kGy (Vangsness et al., 2003).
Een andere studie testte de mechanische eigenschappen tijdens dynamische cyclische lading
van bot-patella-bot allogreffes bestraald met 20 kGy gammastralen. De bestraalde greffes
elongeerden 27 % meer dan onbestraalde greffes na 1.000 cycli van 250 N. De lading bij falen
bedroeg 1.965 N voor bestraalde in vergelijking met 2.457 N voor onbestraalde greffes, wat
neerkomt op een daling met 20 % van de sterkte van bestraalde allogreffes (Curran et al., 2004).
Een studie van Hernigou et al evalueerde greffes die voor of na bestraling met 20 kGy
gelyofiliseerd werden. Lyofilisatie voor bestraling gaf een 75 % reductie in sterkte, terwijl greffes
gelyofiliseerd na bestraling een 25 % reductie in sterkte ondervonden (Curran et al., 2004).
Grieb et al gingen na of semitendinosus greffes voorbehandeld met een radioprotectans en
vervolgens bestraald met 50 kGy (bij lage temperatuur) aangetast werden in hun pre-implantatie
mechanische integriteit. De protectieve behandeling bestond uit propyleen-glycol, dimethyl
sulfoxide, mannitol, en trehalose gedurende 4 u onder sonicatie (Grieb et al., 2005). Controles
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waren onbestraalde pezen en pezen bestraald met 18 kGy met een bestaande methode.
Vermalen weefsel werd gespiked met Clostridium sordelii, varkens parvovirus of Sindbis virus. De
pezen werden biomechanisch getest. Pathogenen werden geïnactiveerd met 4,5 log10 voor
Sindbis virus, 4,9 log10 voor parvovirus en > 8 log10 voor Clostridium sordelii. Het radioprotectans
had geen effect op de inactivatie van pathogenen. De pezen bestraald met 50 kGy toonden
excellente biomechanische eigenschappen (Grieb et al., 2006).
Gorschewsky et al volgden patiënten op die ofwel Tutoplast (ontvetting, osmotische behandeling,
oxidatie, aceton en 15 kGy bestraling) behandelde patella pezen ofwel autogreffes kregen. Na 6
jaar was er een ruptuur opgetreden bij 38/186 (44,7%) met Tutoplast behandelde patiënten en
slechts bij 6/186 (5,9%) met autogreffe behandelde patiënten. Een mogelijke reden van deze
hogere graad van falen is de irradiatie of de combinatie aceton en irradiatie (Gorschewsky et al.,
2005).
7.6.6.4.5 Cornea en sclera
Sterilisatie dmv stralen is niet mogelijk voor cornea, het weefsel wordt dan ongeschikt voor
transplantatie (Ireland & Spelman, 2005).
Sclera daarentegen kan gepreserveerd worden door lyofilisatie gevolgd door ioniserende straling
(Anastesescou et al., 1998).
7.6.6.4.6 Hartkleppen
Gammabestraling is door verschillende auteurs bevestigd als schadelijk voor de performantie van
kleppen en werd volledig verlaten. Nu worden kleppen vooral nog gecryopreserveerd bewaard na
antibiotica behandeling (Brockbank & Siler, 2001).
Eerdere pogingen om hartkleppen te bestralen waren geassocieerd met cellulair verlies en
structurele deterioratie van de hartklep (Jashari et al., 2004; Leeming et al., 2005). Bovendien
hebben lange-termijn follow-upstudies aangetoond dat cellulaire viabiliteit een vereiste is voor de
overleving van valvulaire greffes (Leeming et al., 2005).
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7.7 PRESERVATIETECHNIEKEN
7.7.1 Vriezen
Invriezen is een sinds lang gebruikte methode voor de bewaring van bot en collageen weefsel als
enige preservatiemethode of voor te vriesdrogen. De aanbevolen vriestemperatuur voor
langdurige bewaring van botten, pezen of kraakbeenallogreffes is minder dan -40°C. Bij deze
temperatuur kan bot tot 5 jaar lang bewaard worden (HGR 8694, 2011). Een temperatuur van 20°C wordt aanvaardbaar geacht voor de bewaring van weefsel op korte termijn (1 maand). De
bewaarlimiet werd hiervoor gezet op 6 maanden door de AATB. Invriezen reduceert de
mechanische eigenschappen van ligamenten niet. Het zou zelfs de immunogeniciteit van een
greffe reduceren (Vehmeyer, 2002). Maar zelfs bij de laagste temperaturen resulteert invriezen
niet in sterilisatie van weefsel (Angermann & Jepsen, 1991).
Hoewel in vitro studies suggereerden dat vriezen het risico op HIV transmissie via geïnfecteerde
botten en pezen kan reduceren, hebben andere experimentele studies en klinische rapporten invivo transmissie gedocumenteerd na transplantatie van geïnfecteerde botten en pezen die
bevroren waren tot -70°C (Crawford et al., 2004; Favero & Bond, 2001).

7.7.2 Cryopreservatie
Cryopreservatie dient volgens een gevalideerde methode te verlopen (onmiddellijk invriezen of
volgens een gecontroleerde invriestechniek). Het materiaal kan vervolgens bewaard worden bij
een temperatuur van -40°C of lager, voor maximaal 5 jaar na de prelevatie (HGR 8694, 2011).
Betreffende huidallogreffes koelt men af tot –196°C in combinatie met een glycerolisatie er. Dit
lijkt volgens de ervaring van het Militair Hospitaal Koningin Astrid (Nederoverheembeek) alle
bacteriën te doden.
Voor kraakbeen en chondrocyten wordt DMSO als cryoprotectans aangeraden (HGR 8694, 2011).
Cryopreservatie van peesweefsel leidt tot histologische veranderingen die echter geen
significante veranderingen in mechanische eigenschappen veroorzaken (HGR 8694, 2011).
Cryopreservatie is echter ook een methode om bacteriën te bewaren voor lange tijd. Men
gebruikt hiervoor temperaturen van -70°C tot -196°C. Glycerol 10 % of sucrose kunnen hierbij als
cryopreservantia worden gebruikt, deze stoffen beschermen de micro-organismen tegen
afsterven (Reimer & Carroll, 2003). Hoge concentraties glycerol (50 % en meer) kunnen
bacteriën wel doden na een langere incubatieperiode (enkele weken) en bij een temperatuur van
minstens 24°C (Saegeman et al., 2008; Van Baare et al., 1998).
Er bleek enkel een inactiverend effect te zijn op Treponema na een 4 maanden durende
bewaring op -80°C (HGR 8694, 2011).

7.7.3 Vriesdrogen
7.7.3.1 Werkingsmechanisme/biocidale activiteit
Vriesdrogen of lyofiliseren is een populaire en zeer bevredigende methode om botallogreffes,
maar ook collageen weefsel inclusief ligamenten, te bewaren (Crawford et al., 2004; Favero &
Bond, 2001; Uhlenhaut et al., 2005). Het is een dehydratie proces. Na bevriezen van het
materiaal wordt de omgevingsdruk gereduceerd (vacuüm) en wordt voldoende warmte
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toegevoegd om het bevrozen water in het materiaal te doen sublimeren van de vaste fase naar
de gasfase. Zo kunnen greffes tot vijf jaar toe bewaard worden op kamertemperatuur. Deze
techniek tast de mechanische sterkte aan van het materiaal en is dus minder/niet geschikt voor
grote greffes en pezen (Crawford et al., 2004 ; Uhlenhaut et al., 2005 ; Vangsness et al., 2003 ;
Vehmeyer, 2002).
Vriesdrogen steriliseert het weefsel zeker niet (Angermann & Jepsen, 1991). De meeste
bacteriën kunnen ook bewaard worden door ze te vriesdrogen, dit is de meest effectieve manier
voor hun lange-termijn bewaring, omdat er geen ijskristallen gevormd worden zoals bij invriezen
(Reimer & Carroll, 2003). De relatieve viabiliteit met lyofilisatie daalt van sporevormers naar
Gram-positieve bacteriën naar Gram-negatieve bacteriën. Ook sporevormende fungi kunnen
bewaard worden door lyofilisatie. Jonge vegetatieve hyphae van fungi overleven het
vriesdroogproces echter niet (Reimer & Carroll, 2003).
Lyofilisatie is zeker niet voldoende als inactiveringsmethode voor muskuloskeletale allogreffes
tegen virussen, aangezien residuele infectiviteit aangetoond kon worden in experimentele
modellen voor geënveloppeerde zowel als niet-geënveloppeerde virussen (Crawford et al., 2004;
Uhlenhaut et al., 2005).
7.7.3.2 Toegepast op allogreffes
7.7.3.2.1 Bot
Vriesdrogen van bot bleek nadelig voor de mechanische stabiliteit en incorporatie van botgreffes
(Ferreira et al., 2000). Nather et al toonden met een kattenmodel aan dat gelyofiliseerde corticale
allogreffes in vergelijking met diepgevroren corticale allogreffes significant zwakker waren met
een torsiesterkte van maximaal 12 % (tov 64 % voor de diepgevroren allogreffes) (Nather et al.,
2004). Vriesdrogen tast de osteoinductieve capaciteit van botweefsel niet aan (Vehmeyer, 2002).
Gevriesdroogd bot is minder immunogeen dan vers ingevrozen bot, en incorporeert beter dan
diepgevroren bot volgens Friedlaender (1983) en Heiple et al (1963) (Favero & Bond, 2001). Ook
Delloye et al bekwamen goede klinische resultaten met gelyofiliseerde botallogreffen en de
auteurs toonden aan dat dit bot osteoinducerende eigenschappen behoudt (HGR 8694, 2011).
7.7.3.2.2 Pezen/ligamenten/menisci
Vriesdrogen wordt ook gebruikt voor de bewaring van ligamenten. Na diepvriezen worden de
pezen gevriesdroogd tot een residuele vochtigheid van minder dan 5 %. Hoewel de kleur en de
sterkte van de weefsels wijzigt door vriesdrogen, hebben sommige studies geen schadelijke
effecten aangetoond op de klinische outcome bij ligamentaire reconstructies (Barbour & King,
2003), terwijl andere menen dat de structurele integriteit en materiaaleigenschappen van
collageen verzwakken door lyofilisatie (Vangsness et al., 2003).

7.7.4 Glycerol
7.7.4.1 Werkingsmechanisme
Glycerol in hoge concentraties werkt als een chemisch lyofiliserend middel (Kearny, 1998).
Glycerol verwijdert vocht uit weefsels, maar doodt de cellen (Van Baare et al., 1998). Volgens
van Baare et al bewaart glycerol de structuur van weefsels en cellen en reduceert het de
antigeniciteit van het weefsel (Van Baare et al., 1998).
De procedure om weefsels in glycerol te bewaren bestaat uit graduele stappen. Na reinigen van
de greffes in fysiologisch water 0,9 %, worden de weefsels achtereenvolgens in een glycerol
concentratie van 50 %, (eventueel 75 %) en 85 % overgebracht. Dit kan gebeuren op de
mechanische schudmachine (De Backere, 1994).
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7.7.4.2 Biocidale activiteit
Glycerol heeft beperkte antimicrobiële effecten (Van Baare et al., 1998; De Backere, 1994). Het is
een extreem traag werkzaam antibacterieel middel (Kearny, 1998). Antivirale effecten van
glycerol werden ook beschreven door Marshall et al (Marshall et al., 1995). Naast de concentratie
van glycerol speelt ook de temperatuur een belangrijke rol in deze biocide effecten (De Backere,
1994).
7.7.4.3 Toegepast op allogreffes
7.7.4.3.1 Huid
Voor de lange-termijnbewaring van niet-levende huid kan men een soort chemische lyofilisatie
toepassen. Men gebruikt bij voorbeeld glycerol dat de huid penetreert. Als gevolg hiervan wordt
water uit de cel verwijderd (Ross & Kearny, 2004). De meeste banken voor MLM gebruiken het in
een concentratie van 85 %, aangezien de eerder gebruikte concentratie 98 % de huid moeilijk te
rehydreren maakt (Kearny, 1998).
Marshall et al toonden aan dat HSV-1 niet geïnactiveerd kon worden na 4 weken bewaring in
glycerol 85 % op 4°C, maar daarentegen wel na 1 week in glycerol 85 % op 20°C. Glycerol 85 %
kon poliovirus niet inactiveren bij 20°C (De Backere, 1994).
Van Baare et al rapporteerden dat de tijd nodig om het aantal glycerol-gepreserveerde huid
gecontamineerd met S. epidermidis met de helft te verminderen, 25 dagen bedroeg. Voor huid
gecontamineerd met Bacillus spp. echter, duurde dit 110 dagen (Van Baare et al., 1998). Dit wijst
erop dat verschillende species een verschillende gevoeligheid hebben voor glycerol (Van Baare
et al., 1998). Over het algemeen worden Gram-negatieve micro-organismen sneller geëlimineerd
uit glycerol-gepreserveerde huid dan Gram-positieve micro-organismen (Van Baare et al., 1998).
Eigen onderzoek kon dit antibacteriële effect van glycerol op bacteriële suspensies bevestigen.
P. aeruginosa overleefde 2,6 dagen in glycerol 85 % op 24°C, terwijl stafylokokken 14,7 dagen
overleefden en vegetatieve Bacillus spp. 29,6 dagen (Saegeman et al., 2008). Preliminaire
histologische studies op huidfragmenten bewaard op kamertemperatuur in glycerol 85 %
gedurende 4 weken tonen subtiele morfologische wijzigingen die vermoedelijk geen effect
hebben op de structurele integriteit van de greffe wanneer toegepast als wonddressing.
7.7.4.3.2 Andere allogreffes
Het gebruik van glycerol als preservatief werd beschreven voor dura mater, hartkleppen,
vasculaire greffes, cornea’s, bot, ribkraakbeen, en runderpericard (Van Baare et al., 1998; De
Backere, 1994). Glycerol behandelde humane dura mater degradeerde en calcifieerde minder
snel dan glutaraldehyde gefixeerd runderpericard in een vergelijkende studie (Ferrans et al.,
1991; Khor, 1997). Runderpericard behandeld met glycerol gedurende meer dan 2 weken
reduceerde significant de calcificatie in explantaten (Khor, 1997).
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8. SLOTBESCHOUWING
De verschillende weefseltypes zullen afzonderlijk behandeld worden in de specifieke
kwaliteitsrichtlijnen en in de praktische aanbevelingen voor microbiologische controle van
menselijk lichaamsmateriaal (HGR 8698, 2014). Hierin zullen voor elk type weefsel de minimale
aangewezen testen beschreven om de microbiologische veiligheid van de weefsels te
garanderen. Deze aanbevelingen zijn een samenvatting van ervaring van de experten in het
betreffende domein en wetenschappelijke evidentie. Het staat de banken voor MLM vrij om,
indien zij dit nodig achten, uitgebreidere testen uit te voeren voor de weefseltypes die onder haar
erkenning vallen.
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10. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen
van de deskundigen van de HGR benoemd per KB alsook de leden van het Bureau en het
College zijn beschikbaar op onze website (link: samenstelling en werking).
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies:
BAUDOUX Etienne
BEELE Hilde
BOUTSEN-ECTORS
Nadine
DELFORGE Alain
DELLOYE Christian
DE SUTTER Petra
GUNS Johan

Geneeskunde, celtherapie
Geneeskunde, dermatologie
Geneeskunde, anatomo-pathologie

ULg
UZ Gent
KUL

Geneeskunde, celtherapie
Geneeskunde, orthopedisch chirurgie
Voortplantingsgeneeskunde
Medisch-sociale wetenschappen

ULB
UCL
UZ Gent
UZ Brussel

HEINEN Ernst
MUYLLE Ludo
PIRNAY Jean-Paul
SAEGEMAN Veroniek

Humane histologie
Geneeskunde, klinische biologie
Medische wetenschappen
Geneeskunde, klinische biologie,
ziekenhuishygiëne
Medisch-sociale wetenschappen
Geneeskunde, celtherapie
Geneeskunde, algemene chirurgie
Voortplantingsgeneeskunde,
embryologie
Biologie, QA/QC/RA

ULg
FAGG, UZA, UA
LabMCT MHKA
UZ Leuven

VAN GEYT Caroline
VAN RIET Ivan
VANDERKELEN Alain
VANSTEENBRUGGE
Anne
VERBEKEN Gilbert

UZ Gent
UZ Brussel
HMRA
CHR Namur
LabMCT MHKA

Het voorzitterschap werd verzekerd door Hilde BEELE en het wetenschappelijk secretariaat door
Muriel BALTES.
De algemene belangenverklaringen van de experten die het advies hebben goedgekeurd of
gevalideerd zijn beschikbaar op onze website (link: Belangenconflicten).
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en
geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze
uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de
recentste wetenschappelijk kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijk beoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de
Raad zijn benoemd; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen
uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke
belangenconflicten, en een referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door
het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 40 leden van de pool van
benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn
op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke
onpartijdigheid.
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare
adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), soms met een embargo periode van
variabele duur voor vertrouwelijke adviezen of projecten m.b.t. een Koninklijk Besluit. Daarnaast
wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar doelgroepen onder de
beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector.
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op
Europees niveau.
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U een mailtje
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.
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