Bacteriofagen als model voorverwijdering van virussen in spaarbekkens

Inleiding
Opslag van rivierwater in spaarbekkens
leidt tot een belangrijke reductie van
micro-organismen van faecale herkomst.
De verwijdering van virussen in de spaarbekkens van de NV Waterwinningbedrijf
Brabantse Biesbosch is beschreven in Van
Olphen etal [1990].
In de winterperiode 1983/1984 werd bij
opslag van Maaswater in drie bekkens
gedurende gemiddeld zeven maanden een
totale reductie met ongeveer een factor
1000 bereikt van het aantal aantoonbare
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enteric virussen. De reductie van het
aantal thermotolerante bacteriën van de
coligroep in dezelfde periode was aanzienlijk minder, wat werd toegeschreven
aan herbesmetting van het water in de
bekkens door uitwerpselen van
watervogels. Omdat bovendien uit de
literatuur bekend is dat thermotolerante
bacteriën van de coligroep in het
algemeen minder goed overleven in
oppervlaktewater dan virussen, moet
geconcludeerd worden dat deze klassieke
indicator voor faecale verontreiniging
geen goede maat is voor het gedrag van
virussen in spaarbekkens. In deze bijdrage
wordt een onderzoek beschreven naar de
waarde van bacteriofagen als model voor
het gedrag van virussen in spaarbekkens.
Het onderzoek werd uitgevoerd in de
winter van 1984/1985. Naast de
gebruikelijke parameters voor faecale
verontreiniging (thermotolerante bacteriën
van de coligroep en faecale Streptococcen)
werd onderzoek verricht naar somatische
colifagen en F-specifieke bacteriofagen in
ingelaten water en in water na verblijf in
de bekkens. Ook werd viermaal onderzoek verricht naar enteric virussen om na
te gaan of het gedrag van deze
organismen gelijk was aan dat in de vorige

Samenvatting
Opslag van rivierwater in spaarbekkens resulteert in een aanzienlijke reductie van
humane enterovirussen. In de winterperiode werd in de bekkens van de
Brabantse Biesbosch een totale reductie gemeten met een factor van ca. 500.
Klassieke indicatorbacteriën voor faecale verontreiniging (thermotolerante
bacteriën van de coligroep, faecale Streptococcen) waren geen goed model voor
virusverwijdering in spaarbekkens, waarschijnlijk omdat herbesmetting door
faecaliën van watervogels optrad. De verwijdering van F-specifieke bacteriofagen
volgde in grote lijnen die van de humane virussen, herbesmetting door
watervogels wordt onwaarschijnlijk geacht. Somatische colifagen werden minder
goed verwijderd dan humane virussen. Het is niet bekend of dit duidt op betere
overlevering of op herbesmetting. F-specifieke bacteriofagen zijn het best
beschikbare model voor virusverwijdering in open bekkens.

winter, toen een meer intensief onderzoek
werd uitgevoerd.
Materiaal en methoden
Voor een beschrijving van de monsterlokaties wordt kortheidshalve verwezen
naar Van Olphen etal. [1992] waarin
tevens de details van het virologische
onderzoek zijn beschreven. Monsters voor
bacteriologisch onderzoek (uitgevoerd op
het laboratorium van WBB te
Werkendam) en onderzoek naar bacteriofagen (uitgevoerd op het RIVM te
Bilthoven) werden genomen in steriele
glazen flessen die direct werden overgebracht in een koelbox met koelelementen en werden vervoerd naar de
laboratoria. Het bacteriologisch onderzoek
werd dezelfde dag uitgevoerd; de
monsters voor fagenonderzoek werden
één nacht op smeltend ijs bewaard.
Onderzoek naar thermotolerante bacteriën
van de coligroep en faecale Streptococcen
werden uitgevoerd met membraanfiltratie
volgens resp. NEN 6570 en NEN 6562.
Voor onderzoek naar bacteriofagen in
monsters uit de bekkens werd een
hoeveelheid van 1.000 ml geconcentreerd
volgens Havelaar [1986], d.w.z. door
adsorptie aan een lMDS-filter (AMF

Aß. 1-Plaques van
bacteriofaagMS2 in een
matje vangastheer
WG49 (Salmonella
typlumurïum Nat F'42
lac:Tn5)

Cuno) bij pH 6,0 gevolgd door elutie met
10 ml van een 1% vleesextract-oplossing
pH 9,0. Van het eluaat werd 5 x 1ml
onderzocht op somatische colifagen en 5x
1 ml op F-specifieke bacteriofagen (zie
kader). Monsters van de inlaat Amer
werden direct onderzocht zonder voorafgaande concentratie.
Resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn in
grafische vorm weergegeven in afb. 2 en
zijn samengevat in tabel I. Het aantal
enteric virussen in het ingenomen rivierwater was gemiddeld 355 pfu/100 1,een
waarde die goed vergelijkbaar is met de
op meer waarnemingen gebaseerde 500
pfu/100 1 uit 1983/84. Ook het gedrag van
de virussen in de bekkens kwam in de
twee winters vrij goed overeen. De
reductie van virussen in de Gijster was
relatief gering, een factor 3,5 t.o.v. 11 en
10 in resp. Honderd en Dertig en Petrusplaat. De reductie van het aantal enteric
virussen, d.w.z. de aantoonbare entero- en
reovirussen, was voor het totale
Biesbosch-systeem 390; voor de uitsluitend humane enterovirussen was de
reductiefactor 540. Het gemiddelde aantal
enterovirussen in het uitgaande water van
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het bedrijf bedroeg slechts 0,3 PFU per
100 liter.
Ook in de winterperiode 1984/85 bleek de
verwijdering van faecale bacteriën sterk
achter te blijven bij die van virussen
(totale reductie thermotolerante coligroep
125 x; faecale Streptococcen 22 x). Het
verloop van de aantallen faecale bacteriën
in de tijd was vrij grillig met regelmatig
hogere aantallen in een bepaald bekken
dan in het voorgaande bekken of in de

rivier (afb. 2c en 2d). Het verloop van de
aantallen bacteriofagen in de bekkens
daarentegen was veel regelmatiger; er was
steeds sprake van een verdere afname in
een volgend bekken, en het verloop in de
tijd volgde een patroon zoals dat ook voor
virussen werd gemeten met een duidelijke
piek in de maanden januari-februari (afb.
2e en 2f). De totale reductie van
F-specifieke bacteriofagen was 600 x, die
van de somatische colifagen 120 x.

In tegenstelling tot virussen trad de voornaamste verwijdering van bacteriofagen
op in de Gijster en de Honderd en Dertig,
en was de reductie in de Petrusplaat
tamelijk klein (2,5 x voor beide groepen
fagen).
Discussie
Het gedrag van micro-organismen in een
spaarbekkensysteem is de resultante van
een groot aantal factoren, waaronder

Afb. 2. Concentraties van virussen, faecale bacteriën en bacteriofagen in de Biesboschbekkens in de winter
van 1984/85.
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Voorkomen van micro-organismen vanfaecaleherkomst indeBiesboschbekkens (oktober 1984-apnl

Micro
organismen*
Enteric virussen
Enterovirussen
Thermotolerante bact.
v.d. coligroep
Faecale Streptococcen
F-specifieke tagen
Somatische colifagen

Inlaat
Amer
360 A
160
2.500
450
1.200
6.200

Gijster

100
25
590
170
80
980

Honds •rd
en dertig
9,3
1,5
100
50
5
130

Petrusplaat

Totale
reductie
factor

0,9
0.3

390
540

20
20
2
50

125
22
600
120

*Aantal (pfu of cfu) per liter (virussen per 100 liter)
A
Geometrische gemiddelde van 17 waarnemingen (F-specifieke fagen 14waarnemingen, virussen 4
waarnemingen).

inbreng in de bekkens, overleving en
transport de belangrijkste zijn. Inbreng
van faecale indicatorbacteriën in de
Hiesboschbekkens vindt plaats vanuit de
rivier de Maas en door de faeces van in
het wild levende dieren, vooral watervogels en mogelijk ook knaagdieren die
rond en in de bekkens leven. Deze laatste
bron is waarschijnlijk de verklaring voor
de geringe afname van faecale bacteriën in
de bekkens. Dat de thermotolerante
bacteriën van de coligroep wat meer in
aantal afnemen dan faecale Streptococcen
kan verkaard worden uit enerzijds de
betere overleving van Streptococcen in
water en anderzijds de hogere aantallen
van deze organismen in de faeces van
watervogels.
Faeces van watervogels vormen geen bron
van humane virussen, wat tot de conclusie
leidt dat de faecale bacteriën in een open
systeem als spaarbekkens geen goed
model voor het gedrag van humane
virussen zijn. Wanneer men virusreductie
in open watersystemen wil bepalen is het
gehalte aan enterovirussen een meer
betrouwbare maat dan dat aan enteric
virussen, waarbij behalve enterovirussen
ook de reovirussen worden bepaald.
Terwijl de geïsoleerde enterovirussen
uitsluitend van humane afkomst zijn,
worden reovirussen mogelijkerwijs ook

door knaagdieren en vogels uitgescheiden,
waardoor herbesmetting van open water
kan optreden. Dit verklaart voor een deel
het verschil in reductie van enteric en
enterovirussen in het Biesbosch-systeem.
Voor nadere uitleg over het voorkomen en
het gedrag van reovirussen in het
ingenomen Maaswater en de bekkens
wordt verwezen naar van Olphen etal.
[1990].
De reductie factor van de F-specifieke
bacteriofagen benaderde die van de
enterovirussen zeer goed. Hierbij moet
wel worden aangetekend dat de gemeten
reductie factor in de Gijster beïnvloed is
door de gevolgde meetmethode. Immers,
de monsters uit de Amer werden direct
ingezet en die uit de bekkens na
concentratie. Het rendement van de
concentratie is variabel, doch gemiddeld
ca. 60% zodat de feitelijke reductie van
F-specifieke fagen in de bekkens geschat
kan worden op ca. 360 x. Hoewel geen
onderzoek gedaan werd naar het voorkomen van F-specifieke fagen in faeces
van wilde vogels kan worden aangenomen
dat dit geen bron van herbesmetting is
geweest. In faeces van mensen, landbouwhuisdieren en kippen (met uitzondering
van jonge kuikens) werden deze
organismen namelijk vrijwel niet aangetroffen [Havelaar etal, 1990].

Bacteriofagen zijnvirussen die bacteriën zoalsEscherichia colikunnen infecteren.Zijworden
bepaald viadezgn.plaque-methode waarbij een monster wordt gemengd meteen overmaat
aanE.coli-cellen. Ditmengselwordt uitgegoten over eenvoedingsbodem,waarop de bacteriën
kunnen uitgroeien tot eenaaneengesloten matje.Daarwaar eenfaag inhetmengsel aanwezig
was,zullende bacteriecellen echter geïnfecteerd worden wat resulteert ineenhelderezone
(plaque,zieafb. 1).Hetaantalfagenwordt danook uitgedrukt als 'plaque-forming units' (pfu).
Somatische colifagen, zijndiefagendie instaatzijn eenbepaalde stamvanEscherichia colite
infecteren viade celwand.Zijvormen eenzeer heterogene groep metverschillende opbouw en
resistentie.Internationaal isde meeste aandacht aandezegroepvanorganismen besteed bij
hetzoeken naar eengeschikt modelvoor virussen.Hetwordt echter steedsduidelijker datdeze
groep te breedvansamenstelling is,wat leidttot problemen metspecificiteit voor faecale
verontreiniging envergelijkbaarheid van resultaten diewerdenverkregen op verschillende
lokaties.
F-specifieke bacteriofagen die degastheer infecterenviadeF-(of sexjpilus, zijn eenvrij
homogene groep vanorganismen,die quastructuur enafmetingen sterk overeenkomen metde
humaneenterovirussen.Omdeze reden heeft het RIVMde laatstejaren deaandacht opdeze
groep gericht. Het isgebleken dat de F-specifieke fageneengoed modelvoor virussen zijn bij
zuiveringsprocessen zoals UV-desinfectie enchlorering vangezuiverd afvalwater. Degeschiktheidvandezeorganismen als modelvoor virussen bijdrinkwaterzuivering wordt eveneens
uitgebreid bestudeerd.

Somatische colifagen werden wel
regelmatig in faeces aangetroffen, zodat de
geringere reductie van deze organismen
dan ook waarschijnlijk toe te schrijven is
aan herbesmetting door watervogels.
Betere overleving van deze organismen in
de spaarbekkens kan echter niet worden
uitgesloten. Onderzoek van faeces van
watervogels zou noodzakelijk zijn om
bovengestelde hypotheses nader te
toetsen. Vooralsnog kan geconcludeerd
worden dat het gedrag van F-specifieke
fagen in spaarbekkens het best overeenkomt met dat van humane enterovirussen.
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Driedaagse leergang over
biologische reiniging van
grond en grondwater
Het Nederlands Studie Centrum
organiseert een driedaagse leergang over
'Biologische reiniging van grond en
grondwater'. De leergang wordt gehouden
op 4, 11 en 18 november 1992 in het
Rijnhotel in Rotterdam.
Tijdens de leergang wordt aandacht
besteed aan de huidige stand van zaken,
knelpunten, onderzoek en nieuwe
ontwikkelingen.
Nadere informatie: Nederlands Studie
Centrum, Postbus 330, 3130 AH Vlaardingen, telefoon 010-434 9966/434 9028.

