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1

Inleiding

In dit voorschrift wordt de voorbewerking beschreven van monsters van het oppervlaktewater
waarin giftige cyanobacteriën (blauwalgen, blauwwieren) van de soort Microcystis voorkomen. Het voorschrift beschrijft een snelle en betrouwbare methode voor de extractie van
microcystines uit Microcystis cellen in water. Het voorschrift is alleen geschikt voor de ELISA
analyse.
Dit protocol is samengesteld door de landelijke werkgroep Cyanobacteriën. Het is een van de
onderdelen van een studie om tot vergelijkbare procedures te komen voor het beoordelen van
de risico’s van cyanobacteriën in alle Nederlandse wateren.
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Toepassingsgebied

Dit protocol is van toepassing op monsters van oppervlaktewater met de blauwalg Microcystis,
waarvan het totaal microcystine gehalte moet worden geanalyseerd. De methode is niet geschikt voor de extractie van Anabaena, en er moet nog nader onderzocht worden in hoeverre
de methode geschikt is voor de extractie van Planktothrix. Een globale kennis van de soortensamenstelling van het monster is dus nodig als dit protocol wordt gehanteerd.
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Apparatuur, materialen & chemicaliën

• Verwarmingsplaat
• Bekerglas, 2 L
• Kooksteentjes
• Plastic cryogen vaatjes, 3,5 mL (bijv.Greiner bio-one)
• Vortex mixer
• Pasteur pipetten
• Eppendorf vaatjes, 2 mL
• Methanol (99% pro analyse)
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Werkwijze

Homogenisatie
• Een fles die voor ca. 50% is gevuld met het water (overleg dit met de monsternemers)
met cyanobacteriën wordt 1 minuut krachtig geschud. N.B. Maak bij de monsternemers
duidelijk dat de fles voor microcystine analyse niet geheel gevuld moet worden om homogenisatie in de monsterfles mogelijk te maken!
Extractie
• Een 2 L bekerglas met een ruime hoeveelheid demiwater wordt na toevoeging van kooksteentjes aan de kook gebracht op een verwarmingsplaat.
• 1,0 mL van het homogene monster (direct na het schudden!!) wordt overgebracht in een
afsluitbaar 3,5 mL cryogeen vaatje.
• Aan het monster wordt 1,0 mL methanol toegevoegd. N.B. omdat de concentratie methanol in het extract voor de analyse niet hoger mag zijn dan 5% moet deze oplossing nog
minimaal 10x verdund worden voordat de ELISA analyse uitgevoerd wordt (het ruwe
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monster is dan 20x verdund). Als deze verdunning te hoog is (bij verwachte MC gehalten
< 1.6 µg/L) moet minder methanol worden toegevoegd!
• Het vaatje wordt goed afgesloten met de plastic schroefdop.
• Het mengsel wordt gehomogeniseerd op een vortex mixer.
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Optioneel bij zeer geconcentreerde monsters:
centrifugatie*
•
Na afkoelen wordt de inhoud van de cryogeen vaatjes met een Pasteur pipet overgebracht in 2 mL Eppendorf vaatjes.
•
De Eppendorf vaatjes worden 3 minuten in de centrifuge afgedraaid bij maximaal toerental (13.000 rpm).
filtratie**
•
De bovenstaande vloeistof wordt na het centrifugeren overgebracht in een plastic injectiespuit met een 0,45 µ5 filteropzet.
•
De eerste druppels van de gefiltreerde vloeistof worden weggegooid en de rest (ca. 1 ml) wordt als eindextract opgevangen
in een Eppendorf vaatje.
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Analyse
De ELISA analyse wordt uitgevoerd volgens het standaard protocol van de kit.
Optioneel bij zeer geconcentreerde monsters:
centrifugatie*
Na afkoelen wordt de inhoud van de cryogeen vaatjes met een Pasteur pipet overgebracht in
2 mL Eppendorf vaatjes.
De Eppendorf vaatjes worden 3 minuten in de centrifuge afgedraaid bij maximaal toerental
(13.000 rpm).
filtratie**
De bovenstaande vloeistof wordt na het centrifugeren overgebracht in een plastic injectiespuit met een 0,45 µ filteropzet.
De eerste druppels van de gefiltreerde vloeistof worden weggegooid en de rest (ca. 1 ml) wordt
als eindextract opgevangen in een Eppendorf vaatje.
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