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Kwantitatieve detectie
met real-time PCR

Niet-kweekbare,nogniet
hesekrevenLegionellabacteriénalgemeenaanwezig
indrinkwater
BART W U L L I N G S , KIWA W A T E R R E S E A R C H

Bijderecentontwikkeldereal-timePCRmethodewordtmetbehulpvandepolymerasekettingreactie(PCR)heelspecifieken
zeersnel(binnen vieruur)eenkarakteristiekDNA-fragment vermenigvuldigd met
behulpvan'primers':kortesynthetische
DNA-moleculen.Metreal-timePCRkan
dezevermenigvuldigingon-lineworden
gevolgdenwordtaansluitendmetbehulp
vaneenijklijn vaneenbekendehoeveelheid
DNA-kopieënofbacteriëndeoorspronkelijkeconcentratievaninditgevalallelegionellabacteriénofalleenLpneumophilaberekend.Indelegionellaspecifieke PCRwordt
eendeelvanhet 16SrRNA-genvermenigvuldigd,metdeL.pneumophila specifieke
primerseendeelvanhet(macrophage
infectivity potentiator)-gen.
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Metmoleculair-biologische methodengebaseerd op de polymerase kettingreactie;PCRI isonderzoek
uitgevoerdnaardeaanwezigheid enidentiteit vanlegionellabacterién inhetdrinkwater 'afpompstation'.Legionella pneumophila, deveroorzakervanlegionellapncumonie,werdnietaangetroffen metdezemethoden enevenmin metdekweekmethode.MetdePCR-methodewerden mallemonsters(DNAvan)legionellabacteriénaangetoond, inconcentratiesvan1000totcircaeenmiljoen
cellenperliter,identificatievan deze bacteriën metbehulpvansequentie-analyse wees uitdatongeveereenderdedeelverwantwas metsoortenalsL.bozemanaeeuL.worsliensis, maarhetmerendeelbehoordetot nognietbeschrevensoorten.Ditbetekentdatdegenetischediversiteitinhet
geslachtLegionella veelgroter is danhelaantal tot nu toebeschreven legionellasoorten.Deaangetroffen legiouellabacteriëii.dienietgroeienopdestandaard voedingsbodem,vermeerderen zichbij
temperaturen beneden 15C.Erzijngccn aanwijzingen datdezenict-kweekbarcIcgiouellubaacriëii
ecurisicovormen voordevolksgezondheid.
Naaraanleidingvandegroteuitbraakvan
lcgionelloseinBovenkarspelin 1995)isin
Nederland wetgevingontwikkelddietotdoel
heeftomdegroeivanlegionellabacteriénin
watersystemenzoveelmogelijk teverhinderen.
DeTijdelijke Regelingverplichttedeeigenaar/
beheerder tothetlatenuitvoerenvaneenrisicoanalyseenhettreffen vancorrigerende
maatregelen,indiennodig.HetBesluitvan
26oktober2004verplichtbeheerdersvancollectievewaterleidingsystemen tevenstothet
latenuitvoerenvanperiodiekonderzoeknaar
deaanwezigheidvan legionellabacterién2'.
Dezeorganismenmogeninhet leidingwater
nietwordenaangetroffen (benedende 100
kolonievormendeeenheden perliter]metde
genormaliseerde kweekmethodemet Buffered
CharcoalYeastExtract(BCYE)agar1'.Ookde
waterbedrijvenzijnverplichtperiodiekonderzoekuit tevoerennaarhetvoorkomenvan
Legionellainhetdrinkwater.
Naastdekweekmethodezijndiverseandere
techniekenbeschikbaarvoorhetdetecterenvan

Legionella'5'.Metfluorescerendeantilichamen,
diezichhechtenaandewandvandebacteriecel,
kunnenlegionellabacteriénselectiefzichtbaar
wordengemaaktenvervolgensgeteldmet
behulpvaneenmicroscoop.Eenanderemicroscopischemethodeisdefluorescenteinsitu
hybridisatie(FISH),waarbijzeerselectieve
DNA-'probes'zichhechtenaangenetischmateriaal(RNA)indecel.MetdeFISH-methode
wordenalleenactievebacteriënwaargenomen.
En'lastbutnotleast'methodengebaseerdopde
polymerasekettingreactie,waarmeehetgenetischmateriaalselectiefkunstmatigwordtvermenigvuldigd(ziekader).Legionellabacterién
zijnmetdezemethodenaangetoond ingrond-,
oppervlakte-enafvalwater énintalvanwaterinstallaties,zoalswarmwatersystemen,koeltorensenwhirlpools5'.Bijwatertemperaturen
beneden25°Cwordenmetdekweekmethode
echterzeldenlegionellabacteriénwaargenomen.Uitmeerderestudiesmetmoleculaire
techniekenkomtnaarvorendatbepaaldelegionellabacteriénzichookvermeerderenbijrelatieflagetemperatuur.

Inhetvoorjaar van2001 detecteerdeWaterlaboratoriumNoordlegionellabacterién inhet
uitgaandedrinkwatervanpompstation SellingenmeteenPCR-methode,maarmetde
kweekmethodewerdenzeniet aangetoond.
Eenregionalekrantmeldde'Legionellalegt
watervoorzieningO-Groningenlam'enlokaal
ontstond veelverwarring.Hetontbrekenvan
informatie overconcentratiesenidentiteitvan
nietkweckbarelegionellabacterién indrinkwatervormdedeaanleidingvooreennader
onderzoek naardezeorganismeninhetdrinkwaterinNederland.Bijditonderzoek,datis
uitgevoerd inhetkadervanhetBTO-programma,zijnPCR-methodengebruiktnaastde
kweekmethode.
Watermonsters en analysemethoden
Omeenduidelijk beeldtekrijgenvande
aanwezigheidvanlegionellabacterién inhet
drinkwater directnadebehandeling werdhet
uitgaandewatervanintotaal97pompstations
onderzocht.Ditbetrofdrinkwater bereiduit
oppervlaktewaterenuitanaëroobenaëroob
grondwater.Bijdezepompstations wordteen
groteverscheidenheidaanbchandelingsprocessentoegepast.Detemperatuur vanhetuitgaandegrondwater varieertvrijwelnietenis
hetgehelejaarlagerdan 15°C.Detemperatuur
vanhetbehandeldeoppervlaktewater varieert
tussenwaardenonder3°Ctotbijna 23°Cinde
zomer.Monstersvooronderzoekvandrinkwaterbereiduitoppervlaktewaterzijngenomenineenwinterperiode (meteentemperatuuronderde5°C)voordedoseringvande
nadesinfectie.
Dewatermonsters (vaneenliter)zijn gefiltreerddooreenmembraanfilter (poriegrootte
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0,45pm).Vervolgens ishet DNAvan de microorganismen op het filter geïsoleerd en gezuiverd.Met behulp van twee verschillende
kwantitatieve real-timePCR-methoden isvervolgens het totale aantal legionellabacteriën
(allesoorten) bepaald en bovendien het aantal
bacteriën behorende tot L pneumophila(zie
kader).Ookzijn dewatermonsters onderzocht
met het semi-selectieveBCYE-medium (NEN
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Het DNAvan de legionellabacteriën dat
door toepassing van dePCRisverkregen, is
nader geanalyseerd (ziekader).Hierbij isde
volgorde(sequentie) bepaald van de basenparen van deDNA-fragmenten uit een serie
geselecteerde monsters.Dezezijn vervolgens
geïdentificeerd met behulp van on-line
sequentiedatabanken, waarin alle bekende
DNA-sequenties (vanmens tot virus) zijn
opgenomen. Met een zogeheten Blast-analyse
ishierbij demeest overeenkomende volgorde
opgezocht.Deverkregen informatie is tevens
gebruikt voor het berekenen van een fylogenetischestamboom om deonderlinge verwantschap weer tegeven tussen de verkregen
sequenties en debekende legionellasoorten.
Legionella a a n w e z i g i n alle t y p e n r e i n
water
Inallegcanalyseetdewatermonsters 'af
pompstation' ismet de real-time PCR-methodehet DNA van legionellabacteriën aangetoond. Dit bevestigt de waarnemingen bij
pompstation Sellingen.DNAvan Lpneumophilaisechter ingeen van dezemonsters aangetroffen (minder dan 100cellen/l).Evenmin is
Legionellawaargenomen met de kweekmethode (beneden 50kve/1).Deconcentratie vande
met real-time PCRgedetecteerde legionellabacteriën varieerde van circa roootot bijna een
miljoen cellen per liter (zieafbeelding 1).De
concentratie in het behandelde oppervlaktewater bleeksignificant hoger dan in het drinkwater bereid uitgrondwater. Legionellabacteriën vormden slechts een kleine fractie (mindet
ofgelijk aan 0,1%)van demicrobiële populatie
in deonderzochte watertypen. Gezien de sterke
reductie van deaantallen bacteriën door processen dieworden toegepast bij de bereiding
van drinkwater uit oppervlaktewater, kan
worden aangenomen dat de aangetroffen
legionellabacteriën zich vermeerderen in
diversestadia vandezuivering,met name bij
filtratieprocessen. Dit iseveneens het geval bij
debereiding van drinkwater uit grondwater,
ondanks de relatieflage watertemperatuur.
Onderzoek van watetmonsters genomen na de
verschillende zuiveringsstappen bevestigde de
eerdere analyses:in allewatermonsters van het
aërobegrondwater, het anaërobe grondwater
nabeluchting en snellezandfiltratie, het ruwe
oppervlaktewater en na alle verschillende
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A/b. 1:

Concentratievan delegionellabacteriën, bepaald meteenreal-timePCR-methodein behandeldwatervan
97productielocaties. • blauwekolom=dnnkwateruitoppervlaktewater; •rode kolom=dnnkwater uit
anaé'roobgrondwater; Hgele kolommetarcering=drinkwateruitaëroobgrondwater.

Legionellasoortenoftypen diemeerdan97%sequentieovereenkomstbezittenmet DNA-sequentiesafkomstig van behandeldoppervlaktewateren behandeldanaëroobenaëroobgrondwater.Devolgordeisop basisvanjrequentie van aantreffen.

soort o f type
L. bozemanae
L. worsleiensis
L waltersii
L quateirensts
LlyricafLLAPp)*
LLAP 2*
L. adelaidensis
L. pneumophila
L. donaldsonii
L.dumojfii
L. londiniensis
LLAP4*
L. anisa
L./airfieldensis
L.Jallonii(LLAP 10)*
L. micdadei
L. steigerwaltii
totaalgeïdentificeerd (%)
totaal geïsoleerd

patho- behandeld
geni- oppervlakte
teit**
water

+

3

-

1

3

+

3

behandeld
anaëroob
grondwater

5
5

behandeld totaal
aëroob
aantal
grondwater [%)
8(6.5%)
1
1

1

3

7(5-6%)
4(3.2%)
4(3.2%)
3(2.4%)

-

1

1

2(1.6%)

1

1

2(1.6%)

+

1

-

1(0.8%)
1 (0.8 %)

1
1

+

1 (0.8 %)

-

1

+
+

1

1 (0.8 %)

1

1 (0.8 %)

-

1 (0.8 %)

1

+
+

1(0.8%)
1 (0.8 %)

1

-

1

1(0.8%)

S(32?

40(32.23

1

15(30%)
50

17(34-7«)
49

1 (0.8 %)

25

124(100^

' LLAP=LegionellaLikeAmoebalPathogen **soortengeassocieerdmetgevallenvanLegionellose.

behandelingsstappen isLegionellaaanwezig. In
demonsters van het ruwe anaërobe grondwatet isgeen Legionellaaangetoond en ozonisatieveroorzaakte eenduidelijke reductie van
het aantal legionellabacteriën.
N o g niet beschreven typen legionellabacteriën
Deidentiteit endegenetische diversiteit
vandelegionellabacteriën diemetdePCR-

methodezijn aangetoond inhet uitgaande
dnnkwater, zijn bepaalddoornadereanalyse
van 123 verschillende DNA-fragmenten uit het
drinkwater van 24pompstations.AlleDNAsequenties hebben degrootste overeenkomst
met sequenties vanbekende legionellasoorten,
variërend van92tot951procent.Voordeindelingvan bacteriesoorten wordensequenties met
minderdan 9j procent sequentieovereenkomst
alseenapartesoort beschouwd.Eénderdevan
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Identificatie na
PCR-detectie
HetDNAvan alleaanwezige legionellabacteriën in een watermonster resulteert na
PCRineen verzameling van PCR-fragmenten.Om teachterhalen welke legionellatypen/soorten in het monster aanwezig
waren,zijn deDNA-fragmenten gekloneerd met een recombinant DNA-techniek.
Hierbij wordt DNAvan Legionellaingebracht in eenplasmide van een anderebacterie(E.coli).Plasmiden zijn korte circulaire
DNA-moleculendievaak resistentiegenen
bevatten.Dezeplasmiden kunnen worden
geïsoleerd, mer specialeenzymen worden
opengeknipt en weeraanelkaargezet met
daartussen het 'vreemde'DNA.Elk circulair
plasmide kan maar een één DNA-fragment
opnemen. Vervolgenswordt elke recombinant plasmide door een speciaalvoor dit
doelontwikkeldeE.coli-cel opgenomen.
Met behulp van een antibioticum ismogelijk dezerecombinante E.coli-cellen, met
een 'vreemd' Legionella 16SrDNA-fragment,
selectiefte latengroeien opeen agarmedium. ElkeE.coli-kolonieiseen kloon van
bacteriën diealleeen identiek DNA-fragment bevatten uit deverzameling van oorspronkelijk mogelijk vele verschillende
DNA-fragmenten. Vaneen aantal van deze
klonen met eenverschillend DNA-fragment isdaarna devolgorde van de basen
bepaald.Vergelijken vandezesequentie
met bekende DNA-sequenties geeft de
identiteit van het oorspronkelijk uit het
watermonster afkomstige organisme.
Sequentie-analyse van meerdere klonen uit
elkwatermonster geeft informatie over de
genetische identiteit en diversiteit van de
legionellabacteriën inde onderzochte
watertypen.
Goxklk burnetii

Pisärkkcttsia salmonis
WolbacUia persica

0.10

Afo. z:

Fylogenetischestamboommetdaarinde 16S rRNA-gen-sequentiesvandebeschikbarebeschrevenlegionellasoortenenalleDNA-sequentiesafkomstigvanuitgaanddrinkwaterenoppervlaktewater.Tervergelijking
zijnsequentiesvanverwantebactericgeslachten,zoalsCoxiella,opgenomen.
ElkgekleurdblokjevertegenwoordigteenDNA-sequentieuitdrinkwater.DNA-sequentiesmetmeerdan99%
sequentieovereenkomstzijngegroepeerd(meerdereblokjesachterelkaar).Deschaal(0,1=10%)isdegecorrigeerdesequentiediversiteit.
• Bow=drinkwateruitoppervlaktewater; • Bgw-an=drinkwateruitanaëroobgrondwater;
Ä Bgw-aer=drinkwateruitaé'roobgrondwater.

de klonen (40)heeft een sequentieovereenkomst
vanmeerdan97procent met beschreven legionellasoorten alsL. bozemanae,L. worsleiensisen
LLAP-typcn(zietabel).Eenkloon kwam meer
dan97procentovereen met desequentievanL.
pneumophila.Deoverige83kloonsequenties

hebben minder dan97procent overeenkomst
met tot nu toebekende legionellasoorten.Deze
sequentiesbehoren dus waarschijnlijk tot onbekendeen nog nieteerderbeschreven legionellatypen.Dezeconclusiewordt bevestigd door de
fylogenetische stamboom dieisgemaakt op

basisvandeDNA-sequenties uit demonsters
vanuitgaand drinkwater, samen met sequentiesvandebeschreven legionellasoorten(zie
afbeelding 2).Demeestenieuwe DNA-sequentieszijn aparte takken (clusters)aandeboom en
vallen niet samen met bekende legionellasoorten.Uitdeverspreidingvandenieuwe sequentiesindeboom blijkt datdegenetische diversiteit vande legionellabacteriën in het uitgaande
drinkwaterzeergroot is.Ookblijkt degenetischediversiteit binnen hetgeslachtLegionella
veelgroter dan tot nu toeopbasisvande
beschreven,gekweekte,legionellasoorten werd
aangenomen.Dezebeschrevensoorren zijn
meestalgeïsoleerdbij temperaturen boven25°C,
terwijl delegionellabacteriën bij dir onderzoek
zichkunnen vermeerderen inwater bij temperaturen beneden 15°C
H20
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Betekenis voor de volksgezondheid
Deaanwezigheid van Legionellain water
kan bij aè'rosolvormingeengevaar opleveren
voordevolksgezondheid. Devraagrijst ofde in
het drinkwater aangetroffen niet-kweekbare
legionellabacterièn eenrisico voor gezondheid
vormen. DeinNederland waargenomen ziektegevallen worden vrijwel alle veroorzaakt
door L.pneumophila4'.Dit organisme isin dit
onderzoek niet waatgenomen met de kweekmethode;dePCRvoor L. pneumophila was negatiefvoor allemonsters van uitgaand drinkwater.Slechts één DNA-sequentie kwam voor
meer dan97procent overeen met L pneumophila.Enkele non-pneumophila-soorten zijn
geassocieerd met ziekte(zietabel),maar het is
niet duidelijk ofdeaangetoonde legionellatypen ookdaadwerkelijk pathogeen zijn. Ook
binnen L pneumophila komen grote velschillen
in virulentie voor5'.Dedominantie van L pneumophilaen L. anisain warmwaterinstallaties
vormt bovendien een aanwijzing dat deaangetroffen niet-kweekbare legionellabacterièn
zich (vrijwel) niet kunnen vermeerderen bij
37°C,delichaamstemperatuur van demens.De
resultaten vandit onderzoekgeven dan ook

geenaanleidingom teveronderstellen dat deze
niet-kweekbare legionellabacterièn een gevaar
vormen voor de volksgezondheid.

3)

Den Boerj., E.Yzerman.J. Schellekens, K.Lerringa, H.
Boshuizen,j . van Steenbergen, A.Bosman, S.Van der Hof.
H. van Vlier, M. Peeters, R. van Ketel, P. Speelman,J. Kool
en M. Conyn-Van Spaendonck (2002). Alarge outbreak of

Degroei van legionellabacterièn hangt
samen met biofilmvorming. Mogelijk belemmeren de hierboven beschreven niet-kweekbarelegionellabacterièn inbepaalde situaties
zelfs degroei van ongewenstesoorten. Bij
opwarming van het water tteedt een verschuivingopbij desamenstelling van de legionellasoorten. Dit verklaartdat voornamelijk L. pneumophilaen ookL aiusa worden waargenomen
in installaties voor warmtapwater en in koeltorens. «~

Legionnaires' disease at a/lower show, the Netherlands,
1999. Emerging Infectious diseases nr. 1,pag. 37-45.
4)

Den Boerj., I. Friesema enj. Hooi (2002J. Gemelde legionella-pneumonic mNederland, 1^87-2000. Ned. Tijdschr.
Geneeskd. nr. 7, pag. 315-320.
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Fields B.,R. Benson en R. Besser (2002). Legionella and
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O ROBOT PUMPS

Laat onze pom •T3nmaar werken
Robot verkoopt pompen voor afvalwater.
Gewoon, pompen, waar u geen omkijken
meer naar heeft. Die niet snel slijten en
hun werk gewoon doen. En dat tegen een
aantrekkelijke aanschafprijs.
Vijftig jaar na de oprichting is Robot Pumps
nog steeds een bedrijf dat kwaliteit hoog in
het vaandel heeft. We hebben een traditie
hoog te houden van goede Nederlandse
producten, uitstekende service en no nonsense. Reken maar dat we er alles aan zullen
doen om dat zo te houden.
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Robot Pumps
www.robotpumps.com
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