
Snelle methoden ontwikkelen
voor microbiologische en
genetische bepalingen – dat

was het streven van Gabriel Festoc
toen hij het innovatieve biotechnolo-
giebedrijfje Genesystems (www.gene-
systems.fr) oprichtte, nu ruim drie
jaar geleden. Hij ontving op de IPA in
Parijs van november de innovatieprijs
voor pilot-opstellingen.

Die prijs werd toegekend aan de
GeneDisc Cycler. De GeneDisc Cycler
is een minilaboratorium waarmee
zeer snel, real-time en geautomati-
seerd microbiologische bepalingen
kunnen worden uitgevoerd aan zes
monsters tegelijk. Het totale systeem
bestaat uit een PC, een PCR-analyser
en een barcode-scanner en kost onge-
veer A 30.000.

Schijfjes
Het cruciale onderdeel van de bepa-
lingsmethode vormen de eenmalige
schijfjes ter grootte van een CD (zie
figuur). Dit zijn de ‘discs’ waaraan de
apparatuur haar naam ontleent. In
het midden van het schijfje zitten zes

compartimenten, in elk waarvan 60
microliter van een monster wordt
gedaan. Minuscule buisjes transpor-
teren een kleine hoeveelheid van die
vloeistof horizontaal over het schijfje
naar de rand ervan, waar kleinere
compartimentjes zitten – de zo
genoemde reactiekamers. Hierin
bevinden zich de reagentia, fluores-
cente kleurstoffen die hechten aan
specifieke nucleotiden van DNA.
Dankzij die kleuring kan een patroon
in deze nucleotiden zichtbaar worden
gemaakt met blauw licht. Dit patroon
is specifiek is voor een bepaalde soort
micro-organisme. Er zijn zes reactie-
kamers voor elk monster. De bepa-
ling wordt uitgevoerd in drievoud en
er zijn drie controles, de blanco’s.

Momenteel zijn er schijfjes beschik-
baar die zijn geprepareerd (voorzien
van de selectief kleurende ‘primers’)

voor bepaling van Salmo-
nella spp, Legionella, Lis-
teria monocytogenes en
algemeen kiemgetal.

Roterend
Met de barcode-scanner
kunnen de Disc en de
monsters worden geï-
dentificeerd en de gege-
vens ervan worden opge-
slagen in de PC. Het
schijfje wordt daarna in
de PCR-analyser
geplaatst (zie foto) op
een plaat met verschil-
lende verwarmingsele-
menten (zie tekening).
De verblijftijd in het
apparaat is 80 minuten,
voldoende om het schijf-
je 40 rotaties van elk 2
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minuten te laten maken. In die tijd
vindt de kleuring en de telling van
DNA-strengen plaats.

De uitslag van de analyse is direct
zichtbaar op het scherm van de aan-
gekoppelde PC en kan worden opge-
slagen in een databestand.

Supersnel
De GeneDisc Cycler vervangt de tradi-
tionele petrischaaltjes met voedings-
bodems en de bijbehorende broeikas-
ten van diverse temperaturen. Het
dagenlang opkweken van kolonies op
die plaatjes is daarmee verleden tijd.
Wat wél blijft is de noodzaak van
monstervoorbereiding en eventueel
verrijking. Toch levert de nieuwe
methode een significante verkorting
van de bepaling op.

Zo is de analysetijd (inclusief
monstervoorbereiding) voor Lysteria
monocytogenes gehalveerd in verge-
lijking met de snelste methode die tot
nu beschikbaar was: van 48 uur naar
24 uur. Een Salmonella-bepaling,
waarvan op zijn vroegst na 30 uur
resultaat bekend kan zijn, duurt met
dit systeem slechts 18 uur. Voor
Legionella en algemeen kiemgetal is
slechts 2 uur nodig.

GeneSystems heeft voor dit jaar
ambitieuze plannen. Snelle analyse-
methoden voor Campylobacter, Yersi-
nia enterolitica, Bacillus cereus, Escherichia
coli, Staphylococci en Legionnella zijn
in ontwikkeling. Nog voor september
zal het bedrijf de discs voor schim-
mels en gisten op de markt brengen.

Ook snelle detectie van ggo’s en
oorsprongsbepaling van vlees (via
vaststellen van diersoorten aan de
hand van DNA-sporen) zal met het-
zelfde systeem mogelijk worden. ■

De GeneDisc Cycler is een minilab waarmee snel en

eenvoudig microbiologisch onderzoek kan worden

gedaan aan zes monsters tegelijk. Het bepaalt het

algemeen kiemgetal, aantallen Salmonella, Listeria

monocytogenes en Legionella. De apparatuur is

eenvoudig te bedienen, zodat weinig kennis of

ervaring nodig is om de analyses uit te voeren.
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De snelle microbiologische bepalingsmethode GeneDisc Cycler van GeneSystems

(Bruz, Frankrijk) ontving de innovatie-award voor pilot-opstellingen tijdens de

technologiebeurs IPA in november vorig jaar.

Een schijfje op de draaiende verwarmingsplaat van de GeneDisc Cycler schematisch

weergegeven.
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