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Monster 1

Rhizomucor sp.

EVALUATIE
(rondgezonden is R. pusillus)

Klinische relevantie:
Rhizomucor sp. komt voor in lucht, aarde en organische substraten.
Dit genus veroorzaakt bij immuungecompromitteerde patiënten invasieve infecties (1). R. pusillus is
het meest geïsoleerde Rhizomucor species.
Ecologie:
Wereldwijd voorkomend.
Laboratorium diagnose:
1.
Kweek
Op Sabouraud agar bij 30oC: harige, niet wollige grijs- tot olijfkleurige kolonie zich snel over
de oppervlakte van de agar verspreidend (zie Fig. 1). De maximum groeitemperatuur is 45oC.
(1)
Microscopische morfologie (zie Fig. 2)
Vertakte sporangioforen (zie Fig. 3) startend ter hoogte van de rhizoïden of op stolon (zie Fig.
4), bolvormig sporangium, bolvormige tot peervormige columella, gladwandige sporen,
rhizoïden (1). Rhizoïden zijn goed te zien wanneer de agar plaat / buis onder een
(plaat)microscoop bekeken wordt.

Fig. 1.
Koloniemorfologie op
Sabouraud agar (voorkant)

Fig. 2.
Microscopische morfologie (rhizoïden)

Fig. 3.
Microscopische morfologie

Fig. 4

Verschil Rhizomucor sp. en overige species zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Stam
Rhizomucor
species

Macroscopische morfologie
Harig, niet wollig, grijs- tot
olijfgroen kleurig; snelgroeiend

R. pusillus
R. miehei
R. variabilis
Mucor sp.

Bruin kleurig
Olijfgroen kleurig
Wit- tot geeloranje kleurig
Harig, wolling, enkele cm. hoog,
wit tot grijs kleurig
Wit tot grijsbruin kleurig

Absidia sp.
Zie evaluatie
SKML februari
2005
Harig, lichtbruin tot grijskleurig
Cunninghamella
bertholletiae
Chrysosporium sp. Niet harig of wollig, wit tot
crème kleurig

Fig. 5
Microscopie Cunninghamella bertholletiae

Microscopische morfologie
Vertakte sporangiofoor startend
ter hoogte van de rhizoïden of op
stolon, bolvormig sporangium,
geen apofyse

Aanvullende tests

max. groeitemp. 45oC
max. groeitemp. 57 oC
max. groeitemp. 38oC

Geen rhizoïden
Peervormig sporangium, apofyse

Vesikel met sporangiola (zie Fig.
5)
Zie Fig. 6; geen rhizoïden

Fig. 6
Microscopie Chrysosporium sp.

Monster 2

Candida lusitaniae (teleomorf), Clavispora lusitaniae (anamorf)

Klinische relevantie:
Dit species:
veroorzaakt infecties bij immuungecompromitteerde patiënten, bij patiënten die behandeld
worden met breed-spectrum antibiotica en neonaten (1)
komt als saprofiet voor in het spijsverteringskanaal van warmbloedige dieren (1).
Ecologie:
Wereldwijd voorkomend.
Laboratorium diagnose:
1.
Kweek
Op Sabouraud agar bij 30oC: glanzende, cremekleurige kolonies (zie Fig. 7)(1).
2.
Microscopische morfologie
In serum: geen kiembuisvorming in serum na 3 uur incubatie bij 35oC.
Op rice cream agar (rijstagar): vorming van pseudomycelium na 48 uur incubatie bij 30oC (zie
Fig. 8).

Fig. 7.
Macroscopische morfologie op Sabouraud agar

Fig. 8.
Microscopische morfologie

Verschil Candida lusitaniae en overige species zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Stam
Macroscopische morfologie
Candida lusitaniae Glanzend, crème kleurig

C. glabrata
C. tropicalis
C. famata
Saccharomyces
cerevisiae

Microscopische morfologie
Aanvullende tests
Pseudomycelium
Galactose, maltose en
cellobiose: +
Raffinose : Op CHROMagar Candida
paarsachtige kolonie
Glanzend, crème kleurig
Geen pseudomycelium
Galactose en maltose: Glanzend, crème kleurig, aan Pseudomycelium
Op CHROMagar Candida
de rand gerimpeld
blauwe kolonie
Boterachtig, crème kleurig
Geen pseudomycelium
Raffinose: +
Crème kleurig
Soms pseudomycelium
Cellobiose: -

Fig. 9
Microscopie C. glabrata

Fig. 11
Microscopie Saccharomyces cerevisiae

Fig. 10
Microscopie C. tropicalis

Monster 3

Microsporum audouinii

Klinische relevantie:
Dit species veroorzaakt tinea pedis, tinea cruris , tinea corporis en in mindere mate onychomycose. Dit
species kan epidemieën veroorzaken onder gebruikers van gemeenschappelijke douches (sporters).
Ecologie:
Wereldwijd voorkomend.
Laboratorium diagnose:
1.
Kweek
Op Sabouraud agar bij 30oC: platte, wollige kolonie, grijs tot lichtbruine van kleur met een
zalmroze tot rozebruine achterkant (zie Fig. 12) (1); sommige stammen hebben een
pigmentloze achterkant (5).
2.
Microscopische morfologie: Kam-vormige hyfen (pectinate hyfen zie Fig. 13) en
chlamydosporen centraal (zie Fig. 14) of terminaal, vaak met puntig uiteinde. Zelden
aanwezige dik-, glad- tot weinig ruw wandige macroconidia; macroconidia hebben vaak een
insnoering in het midden (zie Fig 15). Zelden aanwezige traan vormige microconidia.
3.
Groei op gekookte gepolijste rijstkorrels: zeer slecht tot niet; slechte groei is te zien door de
bruinige verkleuring van de rijst (zie Fig. 16). M canis groeit wel op rijst (zie Fig. 17)(5).

Fig. 12.
Macroscopische morfologie op Sabouraud agar (voorkant)

Fig. 13.
Microscopische morfologie

Fig. 14
Chlamydosporen

(achterkant)

Fig. 15
Microscopische morfologie:
macroconidia

Fig. 16
Groei M. audouinii op rijst

Fig. 17
Groei M. canis op rijst

Verschil Microsporum audouinii en overige species zijn in onderstaande tabel weergegeven
Stam
Microsporum
audouinii

Macroscopische morfologie
Wollig, grijs tot lichtbruin met een
zalmroze tot rozebruine
achterkant; sommige stammen
hebben pigmentloze achterkant

Dun, wollig, grijsachtig tot
M. canis
Zie evaluatie
witgelig, gele achterkant
SKML sept. 2004

Microscopische morfologie
Kam vormige hyfen,
chlamydosporen centraal of
terminaal, vaak met puntig
uiteinde. Zelden aanwezige
dik-, glad- tot weinig ruw
wandige macroconidia;
macroconidia hebben vaak
een insnoering in het midden.
Zelden aanwezige traan
vormige microconidia.
Macroconidia dikwandig met
wandversieringen en verdeeld
in 6-12 compartimenten;
uiteinde macroconidia is
lichtgebogen
Weinig worst vormige
macroconidia, soms
chlamydosporen
Geen macro- en microconidia,
bamboe hyfen (zie Fig. 18)

M. langeronii

Plat, zalm kleurig, kleurloze
achterkant

M. ferrugineum

Wasachtig, crème kleurig

Trichophyton sp.

Katoenachtig, wasachtig, wit, roze, Altijd dunwandige, gladde
geel, crème kleurig.
macroconidia
Achterkant: crème, bruin, rood
violet, geel

Aanvullende tests
Haarperforatie test: +,
Groei rijstkorrels: +/-, -

Haarperforatie test: +,
Ureumtest: +/-, +
Groei en sporulatie
rijstkorrels: +

Haarperforatie test: Ureumtest: -

Fig. 18
Microscopische morfologie M. ferrugineum

Monster 4

Candida norvegensis (teleomorf), Pichia norvegensis (anamorf)

Klinische relevantie:
Dit species veroorzaakt invasieve- en systemische infecties bij immuungecompromitteerde patiënten
(2).
Ecologie:
Wereldwijd voorkomend
Laboratorium diagnose:
1.
Kweek
Op Sabouraud agar bij 30oC: boterachtige, witte- tot cremekleurige kolonies (1).
2.
Microscopische morfologie
In serum: geen kiembuisvorming in serum na 3 uur incubatie bij 35oC.
Op rice cream agar (rijstagar): sporadisch vorming van pseudomycelium na 48 uur incubatie
bij 30oC.
Verschil Candida norvegensis en overige species zijn in onderstaande tabel weergegeven
Stam
Candida
norvegensis
C. inconspicua
C. krusei
C. glabrata
C. parapsilosis
Prototheca sp.

Macroscopische morfologie
Microscopische morfologie
Aanvullende tests
Boterachtig, wit tot crème kleurig Pseudomycelium
Cellobiose: meestal +
Maltose: Geen pseudomycelium
Cellobiose: Droog, crème kleurig
Pseudomycelium
Cellobiose: Glanzend, crème kleurig
Geen pseudomycelium
Cellobiose: Glanzend, crème tot geel kleurig Pseudomycelium
Cellobiose: Maltose: +
Chlorofylloze alge, wordt vaak
Geen pseudomycelium
verward met gist

Het bioprofiel van C. inconspicua, C, krusei, C. lipolytica en C. norvegensis ligt dicht bij elkaar. C.
norvegensis is te herkennen doordat de gist naar overrijpe peren ruikt. Tevens is belangrijk de
microscopische morfologie op ricecream agar na te gaan. Bovengenoemde Candida species zijn te
differentiëren door onderstaande tests uit te voeren:
Glucose
fermentatie

1)

Microscopische morfologie

Pseudomycelium
+,+
+
+
+
ruikt naar overrijpe peren

Groei cycloheximide
0.01%
+
-

0.1%
+
-

Cellobiose
+
-

Identificatie
C. norvegensis1)
C. krusei
C. lipolytica
C. inconspicua
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