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SPECIFIEKE DETECTIE VAN M E N S P A T H O G E N E (OÖ)CYSTEN I N
WATER

Nieuwemethodenvoor
opsporenCryptosporidium
enGiardia
Moleculairetechniekenontwikkelenzichsnelenkunnensteedsbetervoormicrobioloaischonderzoek
vanwaterwordentoegepast.Kiwaheeft dezeontwikkeling omarmtenbeschiktnuovermoleculaire
methodenwaarmeeonderscheidgemaaktkanwordentussenwelennietmenspathogene
CryptosporidiumenGiardia-soorten inwater.
Dehuidige methode voordedetectie
vanCryptosporidiumenGiardiainwarer isin
deVS omwikkeld.Dezemerhodemaakr
gebruik vanantilichamen diezijn gelabeld
met eenfluorescerende stofdieaandewand
vande(oöjcystehecht.Daarmee wordenze
zichtbaar onderde fluorescentiemicroscoop.
Dezemerhode wordrwereldwijd gebruikt
vootondetzoekvanwatet enisdoordeUS
Environmenral ProtectionAgencyendoor
hetDrinkingWaterInspectorate inGroorBrittanniè'voorgeschreven.
Despecificiteit berust opdeantilichaam-antigeen reactie.Deafgelopen jaren
isherhaaldelijk geblekendarandere aquatischeorganismen ookkunnen reagerenmet
dezeantilichamen.Demeestezijn morfologischgoedteonderscheiden van (oöjcysten,
maar eendeelkomt sterk overeen.Erzijn
verfijningen vandemethode ontwikkeld
ommisidentificatie zogoedmogelijk te
voorkomen,zoalshulpkleuring metDAPIof
onderzoek vandeinhoud van(oöjcystenmet
contrastmictoscopie (DICj.Demethodeis
nietspecifiek voormenspathogeneCryptosporidiumenGiardia.Hijdetecteert ooksoor-
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ten diealleenbij bepaalde diergroepen
(vogels,reprielen, vissen)voorkomenenniet
pathogeen zijn voordemens.Verder maakt
demethode geenonderscheid tussen
levendeendode(oö)cysten.

EU-EWRI-BTO onderzoek
IneenonderzoekdatKiwasamenmet
haar EuropeanWarerResearch Institutes
(EWRI)-partners heeft uitgevoerd, isde
opbrengstenbetrouwbaarheid vande
opwerkmethode vootCryptosporidiumen
Giardia verbeterd.Water wordtnueerst
gefiltreerd overeenEnvirochekfiltermet
eenhogere opbrengst.Naelutievanhet
materiaal (metde(oöjcysten)datophet
filter isachtergebleven, wordtherconcentraatgezuiverddoorimmunomagnetische
separatie (IMS).Hetwaterconcentraat wordr
gemengd meteensuspensie van magnetischebolletjes metdaaraan antilichamen
tegen CryptosporidiumenGiardia.De
(oöjcysten hechten aandebolletjes endoor
eenmagneet naasthetreageerbuisje te
houden worden debolletjes vastgehouden
terwijl deoverigedeeltjes (algen,zand,klei

Zuiveringvan(oöjcystenuiteenwaterconcentraatmetimmunomagnetischebolletjes.
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etc]weggespoeld worden (afbeelding 1).
Vervolgensworden de(oö)cystenweervan
debolletjes afgeweekt, gefiltreerd overeen
25mmmembraanfiltertje enaangekleurd
met gelabelde antilichamen.Hetfiltergaat
deChemscan laser-scanner indiehetpreparaatindrieminuten screentophetvoorkomen vanfluorescerendedeeltjes metde
karakteristieken van(oö)cysten.Ditwordt
bevestigd onder de fluorescentiemicroscoop,
waarbij gebruik gemaakt wordt vanDAPI
omdeinterne structuren tekunnen deter-

Moleculaire methoden
Deontwikkelingen indemoleculaire
technieken gaansnel.Deze methoden
gebruiken deuniekeeigenschappen vanhet
erfelijk mareriaal (DNAenRNA).Dezetechnieken vinden overaltoepassingen,met
forensisch onderzoek alsbekend voorbeeld.
Toepassingvoormicrobiologisch onderzoek
vanwater wordtaleenaantaljaten insteeds
meer research-laboratoria onderzocht.De
methoden zijn inveelgevallen specifieker
ensnellerdandebestaandemethoden.Voor
sommige virussen dievanbelangzijn voor
drink-enzwemwarer, zoalsdecalicivirussen,zijn moleculaire methoden deenige
methoden diedetectiemogelijk maken.
Sinds 19518 worden moleculaire methoden
ookbijKiwageïmplementeerd. Indierelatiefkorte tijd zijn moleculaire methodenal
eenbelangrijke uirbreidingvanhetarsenaal
gebleken,bijvoorbeeld voorsnelleenspecifieke detectievanLegionellaenCryptosporidiumenGiardia,maarooktyperingvanE.
colistammen tijdens debesmetting van

distributienetten,
Cryptosporidium en Giardia
Sinds 1998isgewerkt aande implementatie vanmoleculaire methoden voorde
detectievanCryptosporidiumenGiardia,in
het kader vanhetBedrijfsrakonderzoek en
met eenextra impuls van Waterbedrijf
Europoort.Indeinternationale literatuur
zijn deeerste toepassingen alin1991
beschreven,maar hebben demethodenpas
delaatstejaren eenechteimpuls gekregen.
Hoemeer bekend wordtoverdegenetische
opbouwvandezeparasieten,hoebeterde
methoden toetepassenzijn.In1997en 1998
publiceerden onderzoekers vanhetMetropoliran WaterDistrict ofSouthern CaliforniaenAusttalian WaterTechnologies minof
meer gelijktijdig hetgebruik vanhetgenerischmateriaaldatcodeertvoorheatshock
proteins voordespecifieke detectievanCryptosporidiumparvum,toen nogdeenige
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dieinwater worden aangetroffen aan te
gevenofdezesterkverwanrzijn met stammen uit demensofstammen diealleen bij
dieren voorkomen (afbeelding 3).
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Desnelleontwikkelingen in demoleculairetechnieken makeneensteeds beter
onderscheid mogelijk. Ookzullen steeds
meermicro-organismen specifiek ensnel
metdezetechnieken kunnen worden aangeroond.Implemenrarie inher laboratorium
vraagt het inhuis halen van specifieke
expertise,omdardetechnieken sterk
verschillen vande'traditionele' microbiologischemerhoden.Zezullen niet snelde
goedkope kweekmethoden voor parameters
alskoloniegetallenen thermotolerante
bacteriënvandecoligroepvervangen, maar
welsteedsmeer hun wegvinden voor
gericht onderzoek naarpathogenen inde
grondstof,het voorkomen van specifieke
micro-organismen in biofilms ofinde
zuivering,bijvoorbeeld bijbiofouling, maar
ookbij biologischeactief-koolfiltratie om
onsbegrip endaarmeede beheersbaarheid
vandezeaspecten tevergroten. *\
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Afotdding z:

Het resultaat van een GiardiaenCryptosporidiumRT-PCR analysis.PCRAandVCRB.
Laan i: loo bpmolecular weightmarker, laan 2-4:mengelvanCryptosporidiumenGiardia[oo]a/sttn (positieve controle),laan y6: negatievecDNAprocescontrole (IPC), laany:
rivierwatermonster(Rijn). laanS-y. negatievePCRcontroles.Ai: Cryptosporidiumsped.es
307bpIisp70product.Az:Giardia intestinalis zi8 bpGiardinegenproduct. Bi: Cryptosporidiumparvum 590bp nspzoproduct. B2:IntentePositieveControle330 bpproduct.B3
Giardiaspecies 171bpGiardinegen product.

menspathogenesoort.Dezemethoden zijn
doorKiwain huisgehaald en geoptimaliseerdvoorroepassinginwarermonsrers uit
deNederlandse bedrijfstak. Inrweede
instantie zijn demethoden voorGiardia in
huisgehaaldengeoptimaliseerd. Belangrijke onderdelen vandeoptimalisatie waren
degevoeligheid enkwaliteitsborging vande
methoden.Demethoden zijn nu in staat
eentotenkele (oö)cystenineen watermonster tedetecteren endoorgebruik vanpositieveennegatievecontroles eneen interne
procescontrole zijn deresulraten geborgd.
Deconcentreringvan(oö)cystenuit watermonstersgaaropdezelfde manier als hierbovenbeschreven.Alsde(oö)cysrenaande
IMS-bollerjes zitten wordenzeopengemaakt
omhun erfelijk materiaal teisoleren.Her
mRNAwordr met een rweedeIMS-srap
gezuiverdenomgezetincDNAominde
PCR (PolymeraseChainReaction) te kunnen
vermenigvuldigen. Doorgebruik te maken
vanspecifieke primers wordt inrweePCR
reacties het cDNAvanCryptosporidiumen
Giardiavermenigvuldigd totstukkenSNA
vaneenspecifieke lengte.Ditwordt daarna
zichtbaar gemaakr mereen elecrroforese-gel
(afbeelding 2).ErisgekozenvoormRNAals
basisvoordedetectie,omdat mRNAsnel
wordt afgebroken. Indodecellenisalsnel
geenmRNAaanwezig.Als mRNAwel
aanwezigisgeefr dirdusaandatdecelnog
levensvatbaaris.

lopende methode en wordtnu ook toegepast
in eenRIWA-onderzoek.VandePCRproducten vanditgenwordt debase-volgordebepaald.Dieverschilt tussen stammen
enisgoedbruikbaar omde verwantschap
vanstammen teonderzoeken.Desequenties
vanstammen uit water worden vergeleken
met dievanstammen uit mensenen dieren
dieinGenbanken ophet interner gepubliceerdzijn.Deeersteresultaten latenzien
dat het nu mogelijk isomvande(oö)cysten

AJTjeelding 3:

Met dank aan Gertjan Medema
Bart Wullings
Leo Heijnen
Dick van der Kooij
Kiwa Onderzoek &Advies

Fylogenetischestamboom die toont datsommigestammen uitwatersterkverwantzijn met
menspathogenestammen (rodepijlen), andere metstammen dieniet pathogeenzijnvoorde
mens(groene pijlen) eneenstam diedaartussen ligt(oranje pijl).
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Detectie menspathogene typen
Vorigjaar kwam eenaantal publicaties
uitoverhergebruik vanhet 18srRNAgen
omonderscheid temaken russende
verschillende typenpathogenen.Deze
methodebleekgoed tecombineren metde
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