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Nieuwe tbclaboratoriumdiagnostiek in aantocht
De tbc-laboratoriumdiagnostiek schakelt waarschijnlijk al eind 2018 over op ‘whole genome sequencing’
van Mycobacterium tuberculosis complex isolaten. Dat is op diverse fronten een grote stap vooruit voor
de tbc-bestrijding, zo blijkt uit de resultaten van een onderzoeksproject bij het RIVM.
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TABEL.
De mate van clustering van 535 M. tuberculosis isolaten op basis van VNTR en WGS

VNTR-clustering in 2016

VNTR-clustering vóór 2016 of uniek

totaal

WGS clustering*

68

8

76 (14%)

WGS uniek

66

393

459 (86%)

134 (25%)

155+246=401 (75%)

535

totaal

* gebaseerd op ≤12 SNP's (single nucleotide polymorphisms) verschil tussen M. tuberculosis isolaten
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De cupjes (foto links) bevatten de DNA-extracties voor het sequencen. In het sequence-apparaat (foto rechts)
kunnen gelijktijdig 15 samples gesequenced worden (+ nog 1 controle = 16); het sequencen duurt 25 uur. 		

(Fotografie: Gerard de Vries)
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Op 15 januari is Marrit Broersma gestart

Annebet de Groot werkt sinds 16 maart

Half januari 2018 is Marrit Broersma
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tbc-bestrijding van de GGD Noord- en

sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding.

bestrijding bij de GGD regio Utrecht.

Oost-Gelderland.
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