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Nog veel praktische vragen na congres in VS

Meer kennis over
Legionella, maar ook
meer legionellose
Van 16 tot 20 oktober vond in Chicago het zesde internationale Legionella-congres plaats met
ongeveer 350 deelnemers. In 45 lezingen, 160 posters en diverse paneldiscussies werd informatie
gegeven over de ziekteverwekkende eigenschappen van Legionella, natuurlijke afweer tegen de
bacterie, epidemiologie, diagnose en behandeling van legionellose, taxonomie en de bestrijding van
Legionella in watersystemen. In postersessies werd bovendien gerapporteerd over detectiemethoden
en over aanwezigheid en gedrag van Legionella in waterinstallaties.
Jaarlijks worden in Europa meer dan
4.500 gevallen van legionellose gemeld. Dit
aantal neemt nog steeds toe door betere diag
nose en rapportage. Ook elders in de wereld
worden steeds vaker uitbraken van legionel
lose waargenomen. Ondanks de grote hoe
veelheid kennis die sinds 1976 over Legionella
is verzameld, blijkt preventie van legionello
se nog erg moeilijk. Weren of elimineren van
Legionella uit installaties voor allerlei vormen
van watergebruik is lastig, omdat deze orga
nismen zich heel goed handhaven in bio
films. Koper/zilver-ionisatie blijkt vaak effec
tief in leidingwaterinstallaties, maar met
betrekking tot andere vormen van chemische
desinfectie bestaat nog veel onduidelijkheid
over de effectiviteit en de neveneffecten. Over
infectie en afweer werd veel kennis gepresen

teerd, maar deze zeer complexe processen
zijn nog lang niet opgehelderd. De beschik
baarheid van de sequentie van het gehele
genoom van Legionella pneumophila biedt aan
knopingspunten voor verder onderzoek. Met
moleculair-biologische technieken voor snel
le detectie en identificatie zijn sinds het vori
ge congres in 2000 grote vorderingen
gemaakt. Meer algemene toepassing van deze
methoden zal leiden tot betere medische
diagnose en meer kennis over aanwezigheid
en gedrag van Legionella in het milieu.

Ziekteverwekkende eigenschap
pen en afweermechanismen
De vermeerdering van Legionella in
protozoën wordt benut voor fundamenteel
onderzoek naar ziekteverwekkende eigen-

Belangstelling voor de poster van Rinske Valster (Kiwa) over amoeben in leidingwater.

schappen van micro-organismen. De proto
zo Dictyostelium wordt hierbij vaak als
modelorganisme gebruikt. L. pneumophila
produceert bij opname door amoeben of
macrofagen (afweercellen bij mens en dier)
een grote verscheidenheid aan stoffen. Hier
bij kan onderscheid worden gemaakt in stof
fen die verhinderen dat de gastheercel de
Legionella-bacteriën vernietigt, stoffen die
‘zelfdoding’ van de gastheercel onderdruk
ken én stoffen die vermeerdering in de
gastheercel bevorderen. Meerdere uitschei
dingssystemen en tientallen genen (dus
geproduceerde stoffen) per systeem maken
het echter buitengewoon lastig om een
compleet beeld te krijgen van genoemde
processen. Bij de bestudering van afweer
mechanismen tegen Legionella-infectie
worden muizen gebruikt. De aangeboren
resistentie van muizen tegen Legionella blijkt
te zijn gebaseerd op het ‘herkennen’ van het
eiwit van de bacterieflagel. Muismacrofagen
die Legionella-bacteriën hebben opgenomen,
sterven snel af, waardoor geen groei van
Legionella optreedt. De details van dit proces
worden bestudeerd met behulp van muizen
met een gemodificeerde genetische aanleg.
De afweerprocessen in de macrofagen blij
ken echter ook buitengewoon complex.

Genoomsequentie en
genexpressie
De volgorde van de basenparen in het
genoom van drie verschillende pathogene
Legionella pneumoohila-stammen is recent
geanalyseerd bij Columbia University (VS) en
het Institut Pasteur in Parijs. De drie stam
men verschillen onderling relatief sterk, het
geen wijst op een grote diversiteit. Opval
lend is verder dat L. pneumophila beschikt
over genen die coderen voor eiwitten die ook
in hogere organismen worden aangetroffen.
Genen voor chemotaxis (het waarnemen van
opgeloste stoffen buiten de cel) zijn niet aan
getroffen. Met microarrays (‘chips’), waarop
alle genen van L. pneumophila zijn aange
bracht, zijn verschuivingen in genexpressie
tijdens de groei in de protozo Dictyostelium
aangetoond. In het eindstadium van de groei
worden ook flagellen gevormd. Deze spelen
mogelijk een rol bij hechting in biofilms.
Sequentie-analyse van andere Legionella
soorten is gepland om de ziekteverwekkende
eigenschappen van het organisme nader te
onderzoeken.

Epidemiologie en recente
uitbraken
Via het netwerk van de European
Working Group on Legionella Infections komt
steeds meer en beter gestructureerde informa
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tie beschikbaar over het optreden van (uitbra
ken van) legionellose in Europa. Joseph
(Health Protection Agency, Groot-Brittannië)
meldde dat in de periode 1995-2004 in Europa
ruim 27.000 gevallen van legionellose zijn
gerapporteerd, waarvan tien procent met
dodelijke afloop. Recente uitbraken in Spanje,
Frankrijk en Noorwegen leidden tot meer
aandacht voor legionellose. Met een betere
diagnose worden nu meer dan 4.500 gevallen
per jaar gemeld, oftewel tien per miljoen
inwoners. In sommige landen, waaronder
Denemarken, ligt de incidentie al enkele jaren
op een constant niveau van 15 à 20 gevallen
per miljoen per jaar. Het aantal mensen dat de
besmetting heeft opgelopen in een zieken
huis, ligt gemiddeld onder de tien procent.
Het reizen naar het buitenland (Spanje, Italie,
Turkije) bepaalt soms de helft van de gevallen.
Koeltorens spelen een rol bij de overige geval
len, maar over besmettingsbronnen is nog
veel onduidelijk. L. pneumophila is de veroorza
ker in driekwart van de gevallen waarbij de
ziekteverwekker is geïsoleerd.
Van Wijngaarden (NL) behandelde de aan
pak van de reisgerelateerde gevallen van legio
nellose. Namen van hotels, die na melding
van legionellose geen maatregelen nemen
conform de in juli 2002 gestandaardiseerde
aanpak, worden na waarschuwing bekend
gemaakt aan touroperators. Deze werkwijze
blijkt effect te hebben.

Typering en diagnose

De grootste uitbraak ooit, met meer dan
800 gerapporteerde gevallen van legionellose
(zes doden) deed zich voor in Murcia (Sp.) in
juli 2001. Een koeltoren van een ziekenhuis
vormde de besmettingsbron. Gevallen van
legionellose werden waargenomen tot op
drie kilometer afstand. Eind 2003 trad in
Noord-Frankrijk een uitbraak op (86 geval
len; 18 doden) die eveneens werd veroorzaakt
door een koeltoren. Zelfs personen die niet
buiten kwamen, werden ziek. Pas meerdere
ingrijpende maatregelen bij de koeltoren
sorteerden effect.
In Noorwegen vond in januari van dit
jaar een uitbraak van legionellose plaats met
55 gevallen en tien doden, die bleek te zijn
veroorzaakt door een vervuilde industriële
luchtwasser. Ziektegevallen werden waarge
nomen tot op tien kilometer afstand van dit
systeem, met name bij oudere personen. In
Australië wordt legionellose vooral veroor
zaakt door L. longbeachae, afkomstig uit
potaarde. In de staat Victoria daarentegen was
91 procent van de 601 gevallen die waargeno
men zijn in de periode 1998-2002, veroorzaakt
door L. pneumophila. De verklaring hiervoor is
het grootschalig gebruik van de urine-antige
entest in de staat Victoria na de uitbraak in
het Aquarium van Melbourne in 2000.

Taxonomie en ecologie

amoeben in 21 van 39 onderzochte koel
torens en in drie van de 40 natuurlijke
watermonsters, maar zag geen verband met
waterkwaliteitsparameters. In Frankrijk
werd bij dergelijk onderzoek een nieuwe
virussoort (met afmetingen van een bacterie)
in amoeben waargenomen. Bij diverse
onderzoeken werden verschillende bekende
en nog niet beschreven bacteriesoorten in
amoeben aangetroffen. Legionella is dus niet
het enige organisme dat protozoën als gast
heer gebruikt. Ter verklaring van de grote
verscheidenheid aan Legionella-soorten
(50 beschreven) en genotypen introduceerde
Cohan (Weslyan University) het begrip ‘eco
type’, dat is gebaseerd op de aanname dat
genetische veranderingen alleen levensvat
baar zijn als het veranderde organisme zich
in een ecologische niche kan handhaven. Op
basis van mathematische modellen en de
thans beschikbare genetische informatie
over Legionella schatte hij het aantal ecoty
pen op 113, waaronder acht van L. pneumo
phila. Ratcliff (Institute of Medical and
Veterinary Science, Adelaide), één van
de grondleggers van de taxonomie van Legio
nella, meldde dat onderzoek aan recent ver
kregen isolaten uitwees dat een potentie
bestaat voor circa 40 nieuwe soorten Legio
nella. Dit is echter nog maar het topje van de
ijsberg, zo bleek uit de Kiwa-poster over
niet-kweekbare Legionella-bacteriën in water
(Hier wordt binnenkort in H2O verder op
ingegaan).

Diverse onderzoekers besteedden aan
dacht aan de aanwezigheid van micro-orga
nismen in vrij-levende amoeben in waterin
stallaties. Berk (EPA) vond geïnfecteerde

Fields (VS), die zich bezighoudt met
onderzoek met een biofilmreactor, meldde
dat Legionella groeide in een biofilm met
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Met de genotypering van L. pneumophila
zijn grote vorderingen gemaakt, aldus Har
rison (Groot-Brittannië). Deze typering is
noodzakelijk om eenduidig het verband
tussen Legionella in water en in patiënten
aan te tonen, en ook om na te gaan welke
typen van de bacterie het meest frequent
zijn geassocieerd met legionellose. Inmid
dels zijn tientallen typen geïdentificeerd.
Sommige hiervan (ST 1, ST 33) komen vaker
voor dan andere. Toepassing van deze tech
niek waarbij het target-DNA direct wordt
geamplificeerd, is volgens Fry (Groot-Brit
tannië) aantrekkelijk, omdat daarmee veel
tijdwinst kan worden geboekt. Deze aanpak
blijkt vooralsnog echter alleen te werken
indien heel veel Legionella-bacteriën van één
type aanwezig zijn. Uit onderzoek in Duits
land en registratie via het CAPNETZ-sys
teem blijkt dat longontsteking bij 4,3 pro
cent van de patiënten is veroorzaakt door
Legionella. In Spanje bleek dat legionellose
die was opgedaan in het ziekenhuis, door
onderliggende ziekte ongeveer drie maal
vaker fataal afliep dan bij personen met een
legionellose die in de ‘samenleving’ was
opgelopen. Snelle diagnose bevordert de
juiste medicatie. Diederen (St. Elisabeth Zie
kenhuis in Tilburg) meldde dat detectie van
Legionella-DNA met PCR in serummonsters
hiervoor goed te gebruiken is.

Bart Wullings (Kiwa) geeft uitleg bij zijn poster over genotypering van Legionella-bacteriën in drinkwater.

Moore (Center for Disease Control, VS) meldde dat monochlooramine effectief is tegen Legionella-bacteriën in lei
dingwaterinstallaties, maar leidt tot een toename van Mycrobacterium-soorten.

Acanthamoeba bij dosering van dode of
levende E. coli-cellen, maar ook zonder dose
ring van andere bacteriën. Wilks (Universi
teit van Southampton, Groot-Brittannië)
toonde met behulp van selectieve probes en
microscopisch onderzoek Legionella-bacteriën
aan in biofilms in gietijzeren waterleidingen.
In Zweden zijn zeer hoge aantallen L. pneu
mophila (tot één miljard per liter) waargeno
men bij de biologische behandeling (bij 37°C)
van afvalwater van papierfabrieken. Deze
bacteriën overleefden lang in gedroogd slib
dat werd gebruikt voor compostering. Werk
nemers en bezoekers werden verplicht tot
het dragen van beschermkapjes.

Risicoschatting, preventie en
bestrijding
In diverse voordrachten werd een over
zicht gegeven van de stand van zaken rond
de beheersing van legionellose. Gesteld werd
dat koloniegetallen van bacteriën (in koel
torens) wel bruikbaar zijn als indicatie voor
een potentieel risico op besmetting met
Legionella. Plotseling sterk verhoogde aantal
len van deze bacteriën zijn het gevolg van
abnormale situaties. Volgens John Lee
(Groot-Brittannië) is beheersing van Legio
nella met hoge watertemperaturen niet
altijd haalbaar en zijn alternatieve beheers
maatregelen nodig. Koper/zilver-ionisatie
werkt vaak goed in warmwaterinstallaties,
maar voor koud water is de situatie nog
onduidelijk. Waterstofperoxide bleek ook bij
hoge concentraties (tot 100 mg/l) onvoldoen
de effectief. Van chloordioxide zijn successen
en mislukkingen gemeld; een continue dose
ring van 1 à 2 mg/l aan het koude water is
nodig volgens Lee, maar de smaakgrens ligt
bij 0,4 mg/l. Stout (VS) meldde dat langduri
ge (20 maanden) dosering (0,5-0,7 mg/l) van
chloordioxide leidde tot een vérgaande

reductie van de Legionella-aantallen. Moore
(VS) bevestigde de effectiviteit van mono
chlooramine tegen Legionella na overschake
ling van een waterbedrijf in Florida op dit
desinfectiemiddel. In de leidingwaterinstal
laties werd echter een toename van Mycobac
terium-soorten waargenomen. Ook uit een
onderzoek in San Francisco kwam naar
voren dat monochlooramine bij een rest
gehalte 1,5 mg/l effectief was, maar in deze
studie werd niet over Mycobacterium gerap
porteerd. Bij een laboratoriumonderzoek
naar het effect van monochlooramine bleek
dat de blootgestelde Legionella-bacteriën niet
meer kweekbaar waren, maar wel amoeben
infecteerden. Chemische desinfectie kan
effectief zijn, maar er is nog veel onduide
lijkheid over de neveneffecten.

Postersessies
Veel posters handelden over virulentie
factoren van Legionella en afweermechanis
men. Tevens werd gerapporteerd over de
aanwezigheid van Legionella in waterinstal
laties in China, Japan, Korea, Taiwan en
Zuid-Amerika. Uit de vele posters over snelle
methoden voor identificatie en detectie (met
PCR) van Legionella bleek dat op dit gebied
grote vorderingen zijn gemaakt. Verwacht
mag worden dat dergelijke methoden in de
nabije toekomst beschikbaar zullen zijn voor
meer routinematige toepassingen. ¶
De presentaties en posters zullen in boekvorm wor
den gepubliceerd door de American Society for
Microbiology. Het volgende internationale con
gres vindt plaats in 2009 in Parijs.
Dick van der Kooij
(Kiwa Water Research)
Gerhard Wubbels
(Waterlaboratorium Noord)
H 2 O # 23•2005

21

