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Deze dia-indeling is zo
gemaakt dat zelf een
afbeelding kan worden
geplaatst.

Disclosures:

Klik met de
rechtermuisknop in de
achtergrond en kies
Achtergrond opmaken.
Klik op Opvulling met figuur
of bitmappatroon en dan op
Bestand.
Kies de afbeelding en klik
op Invoegen, daarna op
Sluiten.

Recent rise in reduced susceptibility
to ceftriaxone in Neisseria
gonorrhoeae is not caused by strains
with a mosaic penA gene

Klik niet op overal
toepassen, omdat dan de
achtergrond van alle dia’s
wordt aangepast.
Met Ctrl+Z kan dit hersteld
worden.
Voor het mooiste resultaat
is de verhouding 1024 x 768
pixels. Dit zorgt ervoor dat
de foto in de achtergrond
scherp wordt, en niet
vervormt.
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Reduced sensitivity against third generations
cephalosporins: in earlier study related to the
presence of mosaic penA gene

Klik op het pijltje naast
Nieuwe dia om een nieuwe
dia aan te maken. Kies een
van de indelingen.
Klik op Indeling als de dia
opnieuw moet worden
aangepast aan de huidige
indeling, of om een andere
indeling toe te passen.
De tekstvakken van de dia’s
hebben allen 9 niveaus.
Eerste, tweede en derde
niveau hebben een
opsomming. Het vierde
niveau is bold en geschikt
voor een kopje.
Het vijfde niveau is voor de
basistekst. Zowel niveau
vier als vijf lijnen
automatisch uit aan de
linkerkantlijn.
Het zesde, zevende en
achtste niveau lijnen uit
onder resp. eerste, tweede
en derde opsomming.
Het negende niveau is een
kleiner lettertype dat uitlijnt
aan de linkermarge. Deze is
geschikt voor bijvoorbeeld
een bijschrift.
Let op: Let op: wissel van
stijl met de knoppen
voor lijstniveau verhogen of
verlagen, of in MS Office
met verkorte
toetscombinatie
Alt+Shift+← of
Alt+Shift+→

Gebruik dus niet de
standaard opsommingknoppen van MS Office om
de stijl te veranderen!

Preceding results 2006-2008



2006-2008: routinely MIC cefotaxime determined
– Increasing number of strains with MIC cefotaxime ≥ 0.125 mg/l
– Most of these strains also increased MIC against cefixime and
ceftriaxone (≥ 0.032 mg/l)
– Including one large cluster: penA mosaic strains, MLVA
related, Ng-MAST ST1407
Heymans et al. Antimicrob Agents Chemother. 2012 Mar; 56(3): 1516–1522.
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Settings present study, 2010-2013
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een bijschrift.

– STD outpatient clinic: 800-1100 N.gonorrhoeae strains/year
– Routine MIC determination for all strains since 2010:
ceftriaxone, cefixime, cefotaxime
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MICs against cefixime, 2010-2013

Strains included in the study:
- all strains with ceftriaxone MIC ≥ 0.064 mg/l
- all strains with cefixime MIC ≥ 0.064 mg/l
MIC determined by E-test, whole dilutions
Year

MIC ceftriaxone ≥ 0.064 mg/l

MIC ceftriaxone ≥ 0.064 mg/l
OR MIC cefixime ≥ 0.064 mg/l

2010

51

111

2011

21

56

2012

32

59

2013

78

78*

Total

182

305

*2013: only strains with ceftriaxone MIC ≥ 0.064 included

MLVA analysis
 Number
 Five

of tandem repeats
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 Rapid
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MICs against ceftriaxone, 2010-2013
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Presence of mosaic penA gene
- as detected by PCR
Year

MIC ceftriaxone ≥ 0.064 mg/l

2010

49/51 (96%)

MIC ceftriaxone ≥ 0.064 mg/l
OR MIC cefixime ≥ 0.064 mg/l

2011

18/21 (86%)

53/56 (95%)

2012

22/32 (69%)

49/59 (83%)

2013

17/78 (22%)

109/111 (98%)
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MLVA typing in relation to time

Klik op het pijltje naast
Nieuwe dia om een nieuwe
dia aan te maken. Kies een
van de indelingen.

Klik op Indeling als de dia
opnieuw moet worden
aangepast aan de huidige
indeling, of om een andere
indeling toe te passen.

Klik op Indeling als de dia
opnieuw moet worden
aangepast aan de huidige
indeling, of om een andere
indeling toe te passen.

De tekstvakken van de dia’s
hebben allen 9 niveaus.
Eerste, tweede en derde
niveau hebben een
opsomming. Het vierde
niveau is bold en geschikt
voor een kopje.
Het vijfde niveau is voor de
basistekst. Zowel niveau
vier als vijf lijnen
automatisch uit aan de
linkerkantlijn.
Het zesde, zevende en
achtste niveau lijnen uit
onder resp. eerste, tweede
en derde opsomming.
Het negende niveau is een
kleiner lettertype dat uitlijnt
aan de linkermarge. Deze is
geschikt voor bijvoorbeeld
een bijschrift.

De tekstvakken van de dia’s
hebben allen 9 niveaus.
Eerste, tweede en derde
niveau hebben een
opsomming. Het vierde
niveau is bold en geschikt
voor een kopje.
Het vijfde niveau is voor de
basistekst. Zowel niveau
vier als vijf lijnen
automatisch uit aan de
linkerkantlijn.
Het zesde, zevende en
achtste niveau lijnen uit
onder resp. eerste, tweede
en derde opsomming.
Het negende niveau is een
kleiner lettertype dat uitlijnt
aan de linkermarge. Deze is
geschikt voor bijvoorbeeld
een bijschrift.

Let op: Let op: wissel van
stijl met de knoppen
voor lijstniveau verhogen of
verlagen, of in MS Office
met verkorte
toetscombinatie
Alt+Shift+← of
Alt+Shift+→

Gebruik dus niet de
standaard opsommingknoppen van MS Office om
de stijl te veranderen!

II
Strains from 2010: cluster I
2011-12: no new clusters
2013: cluster II, III, (IV)

I
III

IV
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MLVA typing and presence of mosaic
penA gene

II
Clusters I and IV:
Mosaic penA gene
I
III

Clusters II and III:
Non-mosaic penA gene
IV

Conclusions
 Less

strains with mosaic penA gene

 More

diversity among strains with penA mosaic

gene
 New

clones with reduced susceptibility to
ceftriaxone, other mechanism
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Public Health Laboratory
 Mirjam Dierdorp
 Sylvia Bruisten
 Ineke Linde
STD outpatient clinic
 Henry de Vries

Note: strain F89
(highly resistant to
ceftriaxone): A501P
AND mosaic gene
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strains, 2013, non-mosaic penA
– 6 cluster II
– 1 unrelated
– 9 cluster III
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