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Denieuwontwikkeldereal-timePCR-methodevoorE.coli-kolcmebevestyingiseeneenvoudig uitvoerbareeninterpreteerbaremethode,waarmeezeersnelkanwordenbepaaldofeenverdachtestam
opeenkweekplaatbehoorttotdebactertesoortE.coli.Ver5e!y'kin5vanderesultatenvandezemeuve testmetdebiochemischetests,diestandaardwordentoegepastbydewaterlaboratona toontaan
àatdereal-timePCR-methodeeensnellere[tweeuurversus24uur]enminstenszogoede[woprocent
juistversus<>iprocentjuist) bevestigingoplevert.Metdezenieuwemethodekunnenwaterlaboratona
snelenmet^otezekerheidzichtkrimenopdeaan-ofafwezigheidvanfecaleverontreinigingvan
drinkwater. Demethodevraagtaanschafvanapparatuur,maarismarbeidenreagentiametduurderdandeconventionelebevestiging.Zekanbovendienrelatiefeenvoudig bijdewaterlaboratona
wordengeïmplementeerd.
Routinematigonderzoeknaardeaanwezigheidvanindicatorbacteriën isnogaltijd
zeerbelangrijk voordebeoordelingvande
hygiënischekwaliteitvandrinkwater.Eencentralerolspeelthierbij hetonderzoeknaarhet
voorkomenvanbacteriënvandecoligroep
(C0Ü37)envooraldebacteriesoortEscherichia
c
°Ii.E.colikomtingroteaantallenvoorinde
darmenvanmensenenwarmbloedigedieren
enkanzichnormaalgesproken nietinhet
milieuvermeerderen;deaanwezigheidvanE.
c
°uindrinkwaterduidtdusopeenverontreinigingvanfecaleherkomst.Veelziekteverwekkendemicro-organismen dievoorkunnen
komenbijbesmettingen vandrinkwater,zijn
eveneensvanfecaleoorsprong,maarkomen
vaakinveellagereconcentratiesvoorenzijn
daardoormoeilijk inwatermonstersaante
to
nen.Aantoonbaarheid vanE.coliindrinkwatergeeft eenindicatiedatdezeziekteverWekkendemicro-organismen mogelijkaanweZ1
Szijn.Debacteriënvandecoligroepzijnniet
uitsluitend vanfecaleherkomst,waardoorde
Waardevandezeindicatorvoorfecaleverontr
«nigingvanminderbelangisdanE.coli.
Nieuwe inspectierichtlijnen
Demethoden diealgemeengebruikt

wordenvooraantonenvanE.coliinwatermonsters(NEN-EN-ISO9308-1)1'zijngebaseerdop
bacteriekweekonderomstandighedendie
selectiefzijnvoorgroeivanC0Ü37(waaronder
E.coli).Debacteriënvandecoligroepgroeien
opLaurylsulfaatAgar(ISA)uittotkenmerkendegelekolonies,waarnabiochemischetests
(bevestigingsreacties)wordengebruiktom
onderscheidtemakentussenE.coüenandere
coli37-bacteriën.Alsbevestigingsreacties
wordenindol-enoxidasetestsuitgevoerd,
waarbijE.coükanwordenonderscheidendoordatdezebacteriesoortinstaatistotdevormingvanindol,maargeenoxidaseproduceert.
Deresultatenvandezestandaardbevestigingsreactieszijnpasna24uurincubatiebekend.
Demethodegeeftduspasnatweedagenresultaatenisbovendiensomsmoeilijkinterpreteerbaar.
Inderecentuitgekomenherzieneversie
vandeinspectierichtlijn HarmonisatieMeetprogrammaDrinkwaterkwaliteitheeftdesnelheidwaarmeemogelijke fecaleverontreinigingenwordenopgespoord,eenhogeprioriteit
gekregenomzodegezondheidsrisico'svoorde
consumenttoteenminimumtebeperken.
Dazeinspectierichtlijn schrijft daaromsnelle
-(binnencircatweeuur)bevestigingsreacties

vooromdeaanwezigheidvanE.coliaante
tonen.Datkanbijvoorbeeld metdereal-time
PCR-methode,dieKiwarecentontwikkeldeen
samenmetWaterlaboratorium Noord uitwerkte.Eenanderemogelijkheid isdeBactident-test,waarmeedeNederlandsewaterlaboratorianogweinigervaringhebbenopgedaan.
Deeersteresultaten <j"venechteraandatuitvoeringenvooralinterpretatievandezetest
nieteenvoudigisendatoptimalisatienoodzakelijk isomhetaantalvals-negatieveenvalspositievereactiestebeperken.
Polymerase kettingreactie (PCR)
Techniekenomdesamenstellingvanhet
erfelijke materiaal(DNA)tebestuderen(mole'culair-biologischetechnieken)hebbendeafgelopen20jaareenstormachtige ontwikkeling
doorgemaakt.In 1983 legdedeAmerikaanKarl
Mullisdebasisvoordeontwikkelingvande
polymerasekettingreactie(PCR).Hijontving
hiervoorin15)93deNobelpri|s DePCR-techniekissindsdienverderontwikkeld toteen
techniekwaarmeezeerspecifiek,snelengevoeligeenkenmerkendDNA-fragment exponentieelkanwordenvermeerderd toteen/oudig
detecteerbarehoeveelheden.
DePCR-reactieiseenenzymatischereactie
dieplaatsvindtonderinvloedvancyclische
wisselingvandetemperatuur tussencirca
6o°Cen94°C.Tijdenselketemper?tuurcyclus
wordendebeidestrengenvaneenDNA-fragmentgekopieerdendusdehoeveelheidvan
hetDNA-fragment verdubbeld.Deselectiviteit
vandePCR-reactiewordtbepaalddoorhet
gebruikvankortesynthetischeDNA-molcculen.Desamenstelling(sequentie)hiervan
wordtzogekozendatdezeslechtsbindenaan
hetDNAvanhettedetecterenorganisme,
waardoorspecifiekevermeerderingkanplaatsvindenvanhetDNAvanditorganisme.
Detectieencontrolevandelengtevanhei
gevormdePCR-fragment werdlangetijd uitgevoerddoortoepassingvanscheidingstechniekenwaarbijDNA-fragmentenopbasisvan
lengtewordengescheidenonderinvloedvan
eenelektrischveldineenag2rc;egel.HetDNA
wordrdanzichtbaargemaaktendelengtevan
hetDNA-fragment gecontroleerd.
Recentiseenbelangrijkevcibeteringen
vereenvoudigingvandePCR-techlick jesthikbaargekomendoordeontwikkelingvande
real-timeuitvoeringendebijbehorende apparatuur.
Real-time PCR
Metdereal-rimePCR-techniekishet
mogelijk(fivormingvanDNA-moleculen tijdensdePCR-reactietevolgendoorhetgebruik
vandekleurstofSYBR-greenofeen fluorescerendedetectieprobe.SYBR-greenveroorzaakt
bijbindingaandubbelstrengs-DNAenbestralingmetlichtvaneenbepaaldegolflengte
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Met apparatuur voorhet uitvoeren van
real-timePCRishet mogelijk om amplificatie,
detectieen analyse van desmeltcurve volledig
automatisch telaten uitvoeren inongeveer1,5
(bij hetgebruik vandetectieprobes) tottwee
uur (bij toepassing vanSYBR-green).Eendirectecorrelatie bestaat tussen dePCR-cyclus
waarin het fluoiescentie signaal stijgttot
bovendedetectiegrensendehoeveelheid specifiek DNAdieaan het begin vande reactie
aanwezig was.Dezeeigenschap maakt de realtime PCR-methode ookgeschikt voor kwantitatieve metingen.
E. coli-specifieke real-time kolonie PCR
Dooroptimalisatie vaneeneerder beschreven PCR-methode2'isnueen real-time PCRmethode ontwikkeld voorspecifieke detectie
vanE.coli.Bijdezemethode wordt een deel van
het uidA-gen,dat codeertvoorhet enzym ß-Dglucuronidase,vermenigvuldigd engedetecteerd.HetuidA-gen komt voorinvrijwel alle
E.coli-stammen51enslechts bij een klein aantal
anderebacteriesoorten(o.a.eenaantalShigellaen Salmonella-soorten) dieeveneens duidenop
fecaleverontreiniging.Opbasisvan de geoptimaliseerdereal-timePCR-methode isvervol7 0 H 2 0 t. 7.1005
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fluorescentielicht, dat tijdens de PCR-reactie
met eenoptisch systeem kan worden gedetecteerd.Detoename vandit fluorescentiesignaal
wordtgedurende detemperatuurcyclivan de
PCRon-line gemeten en ineengrafiek zichtbaar gemaakt.
Voorhet controleren van deintegriteitvan
hetgevormdePCR-fragment kan dePCR-reactieautomatisch worden vervolgd met de analysevan een smeltcurve.Bijhetbepalen van
eensmeltcurve wordt het gevormde PCR-fragment langzaam verwarmd toteen temperatuur waarbij dedubbelstrengs-DNA structuur
uiteen valtintwee enkelstrengs structuren.De
verandering vandubbelstrengs-DNA naar
enkelstrengs-DNA veroorzaakt een vermindering vandefluorescentie ten gevolge van
SYBR-green.De temperatuur waarbijdit
optreedt, isafhankelijk vandelengteen de
samenstellingvan het DNA-fragment en dus
specifiek voorhet tedetecteren fragment. Bij
detectie met een specifieke detectieprobe
wordtgebruikgemaakt van een synthetische
DNA-probewaaraan fluorescente groepen zijn
gekoppeld.Desamenstellingvandezedetectieprobe iszodanig gekozen dat slechts binding
tussen het specifieke PCR-fragment endeprobekan plaatsvinden.Verschillende methoden
zorgenervoordat slechts fluorescentiesignaal
gevormd wordt nabinding van deprobe aan
het specifieke PCR-fragment. Bij toepassing
vaneendetectieprobe verloopt decontrole van
deintegriteit vanhet gevormdePCRtijdens de
reactie (door middel van deprobe)enisna
afloop van dereactiegeen extraanalyse noodzakelijk.
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Voorbeeldenvanamplificatie-(A)ensmeltcurvesvandegevormdePCR-jragmenten(B)vanreal-timePCRreaaiejvoorbevestigingvankoloniesE.coli.Inbeideajbeeldingenzijndenegatievereactiesweergegevenin
groen,depositievereactiesinroodendepositievecontroleinzwart.

gens een zeereenvoudige 'kolonie-PCR'-procedure toegepast. Hietbij wordt een kleine hoeveelheid materiaal van een bacteriekolonie

gebruikt voor het maken vaneen celsuspensie.
Hieruit wordt een monster genomen (van
slechts 5(jl),wat men toevoegt aan een meng-

Tabel1.VergelijkingvanE.coli-bevestigingsreactiesmetbehulpvandenieuwePCR-methodemetindol-enoxidasereacties.
E.coli
Coli37-stammen
WLN
Kiwa
totaal
A PCR E.coliindol/oxidase:E.coliB PCR:E. coli+
indol/oxidase:E.coli+
C PCR:E.coliindol/oxidase:E.coli+

vals+?

D PCR E.coli+
indol/oxidase:E.coli-

vals-?

aantal

%

aanvullende analyse

412
508
308
(61%)

+

91%

153
(30%)

31

6%

16

3%

API-analyseopelfstammen: Klebsiella/
Enterobacter/Kluyvera/en andereEscherichia
APIopéén stam:E.coli(Indol
negatieve E. colt)

r*)TWi

selvanreagentiadienoodzakelijkzijnvoorde
real-timePCR-reactie(ineentotaalvolumevan
slechts50pi).Tenslotteworden(automatische)
real-timePCR-reactiesenanalysesuitgevoerd.
Opdezemanierishetmogelijkomzeereenvoudigcellen,afkomstig vanmaximaal94
kolonies,gelijktijdig tescreenenopdeaanwezigheidvanE.coliinminderdantweeuur tijd.
Despecificiteit vandeontwikkeldemethodewerdonderzochtdoordezetoetepassenop
eencollectievan150bekendeE.coli-referentiestammen,diewereldwijd zijngeïsoleerduit
mensenenverschillendediersoorten,eneen
aantalstammenvananderebacteriesoorten
(Aeromonas,Campylobacter,Legionella,Klebsiella
enPseudomonas). Eenvoorbeeldvananalyseresultatenmetreal-timekoloniePCRistezien
inafbeelding ia(amplificatiecurves) en ïb
(smeltcurves).AlleE.coli-referentiestammen
werdengedetecteerd,terwijl geenvandeanderebacteriesoorteneenpositiefsignaaltezien
gafmetdereal-timekoloniePCR.Despecificiteitvandeontwikkeldemethodeisdushoog.
Aanvullendwerdonderzochtoftoepassingvan
dereal-timekoloniePCRindepraktijkvaneen
waterlaboratorium mogelijkisalsalternatief
voorkoloniebevestigingmetindol-enoxidasetests.
Toepassing i n l a b o r a t o r i u m p r a k t i j k
HetWaterlaboratoriumNoordenKiwa
onderzochten watermonsters mettwee
methodenopdeaanwezigheidvanE.coli:de
standaardNEN-ISO9308-1 (metE.coli-bevestigingmetindol-enoxidase-tests)endekoloniebevestigingmetreal-timePCR.Deresultatenwerdenvergeleken(zietabel1).Vande508
onderzochteverdachtekolonieswas61 procent
geenE.coli(groepA)en30procentwel(groep
B
)opbasisvanresultatenmetbeidetestmethoden,resulterend in91 procentovereenkomsttussenbeidetestmethoden.Opbasis
vanindol-enoxidasetestswaren31 stammen

(6%)E.coli,terwijldezestammenmetderealtimePCR-testnietalszodanigwerdengetypeerd(groepC).HetismogelijkdatderealtimePCR-testdezestammentenonrechte
heeftgemist(vals-negatief) ofdatdeoxidaseenindoltestsdezestammenonjuist hebben
getypeerdalsE.coli(vals-positief).
Ditisuitgebreideronderzochtvoorelfvan
de31 stammenmetbehulpvanhetAPI-testsysteem.Metditsysteemwordteengrootaantalbiochemischekenmerkenvaneengeïsoleerdebacteriestamonderzochtenopbasis
daarvanwordtdestamgetypeerd.DeAPI-analyselietziendatalleelfgetestestammengeen
E.coliwaren,maarbehoordentotanderebacteriegeslachten,zoalsKlebsiella,Kluyvera,EnterobacterenanderesoortenvanhetgeslachtEscherichia dienietvanfecaleherkomstzijn.Deze
resultatengevenaandatdereal-timePCR-test
dejuiste(negatieve)uitslaggaf terwijlde
indoltesteenvals-positiefresultaatgaf Bij 16
vandeonderzochtestammen(3%)gafderealtimePCR-testeenpositiefresultaat,terwijl
dezestammengeenindolproduceerdenenop
basisdaarvannietalsE.coligetypeerdwerden
(groepD).TyperingmetbehulpvanAPIvan
éénvandezestammengafaandatdezestam,
hoeweldezegeenindolproduceerde,zeer
waarschijnlijk welE.coliwas.Hetisoverigens
inanderonderzoekaangetoonddattweetot
vierprocentvandeE.coü-stainmendieworden
gevondeninwatermonstersgeenindolproduceren4'.Dedrieprocentvandestammendie
welpositiefwarenindereal-timePCR-test,
produceerdengeenindolenwerdenmogelijk
daardoornietalsE.coliherkend.Hetiswaarschijnlijk datdeze(ofeendeelvandeze)stammenbehorentotdegroepvanE.colidiegeen
indolproducerenenduseenvals-negatieve
reactiegevenmetdestandaardbevestigingsmethode.
Tussendekostenvoorreagentiaenarbeid
voorhetuitvoerenvanreal-timePCRende

standaardNEN-ISO9308-1 bevestigingsmethodebestaangeengroteverschillen.Omhet
uitvoerenvanreal-timePCR-testsmogelijk te
makenisechtereeninvesteringinreal-time
PCR-apparatuurnodig.Deprijs hiervanisde
laatstejarensterkgedaald.Deapparatuuris
bovendien bruikbaar voordetectieenkoloniebevestigingvanand'"'emicro-organismenen
deverwachtingisdathetaantalPCR-tocpassingenindetoekomstzaltoenemen.Indat
kaderzijnbinnenhet onderzoeksprogramma
vandeNederlandsedrinkwatersectorveelbelovendemethodenontwikkeldvoorsnelledetectievanonderandereLegionellaspp,Legionella
pneumophila,CampylobacterendepathogèneE.
coli-soott(sero)typeO157. f
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