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Analyse

DNA-technologie kan zonder kweekstappen met naam en toenaam een

inzicht geven in de samenstelling van microbiële organismen in producten.

Kweekmethoden geven niet altijd een juist beeld van de werkelijke micro-

biële samenstelling. Dat geeft DNA-methode een voordeel bij het achterha-

len van de oorzaken van een productafwijking. Hierbij gaat het meestal om

bederfincidenten in sauzen, soepen, conserven en zuivelproducten. De

techniek is sneller en nauwkeuriger dan kweekafhankelijke methoden.

Met behulp van kweekmethoden en cel-
fysiologische studies is het in bepaalde
situaties een onmogelijke opgave om bij
afwijkingen van de kwaliteit van produc-
ten tot een goede identificatie van het
probleem te komen. In de huidige situ-
atie wordt de microbiële samenstelling
van een voedingsmiddel bepaald met
behulp van kweekmethoden. Deze bena-
dering kent een aantal beperkingen in
termen van opbrengst en reproduceer-
baarheid. De gekweekte micro-organis-
men geven niet altijd een juist beeld van
de werkelijke microbiële samenstelling
van het product. Het is bovendien niet
altijd mogelijk om de juiste media, incu-
batietemperatuur of atmosfeer te kiezen
voor een gegeven productafwijking bij
bemonstering en incubatie.
Om een beter zicht te krijgen op de
microbiologie van voedingsmiddelen is

onderzoek naar zowel de kweekbare
(levensvatbare) micro-organismen als de
niet (meer) kweekbare organismen ver-
eist. Bovendien is het gewenst isolaten te
identificeren tot minimaal het niveau van
geslacht en soort. Zo kan hun voorkomen
en gedrag worden verklaard om vervol-
gens adequate maatregelen te treffen.

Principe
De kweekonafhankelijke methode, de
DNA-technologie, is gebaseerd op een
snelle en betrouwbare manier om micro-
organismen te detecteren en te identifi-
ceren op erfelijke eigenschappen. Vooral

het DNA dat codeert voor de ribosomen
(eiwitproductieorgaan) zijn in dit geval
zeer nuttig. In alle organismen functio-
neert dit namelijk op universele wijze. Dit
betekent dat er slechts beperkte afwijkin-
gen aanwezig kunnen zijn in het DNA dat
codeert voor de ribosomen. Deze ver-
schillen maken het mogelijk diverse
soorten te herkennen.
De DNA-techniek maakt het mogelijk
kleine verschillen in een stuk DNA te ont-
dekken. Door gebruik te maken van een
universele vermenigvuldiging van het
bewuste stuk erfelijk materiaal in de
polymerase kettingreactie (PCR) en ver-
volgens dit te onderwerpen aan een
scheiding door middel van een gradiënt
elektroforese, ontstaat een bandenpa-
troon (zie figuur). Het vermenigvuldigde
DNA levert bij scheiding, afhankelijk van
het aantal aanwezige soorten, één of
meerdere DNA-banden. Iedere band in
dit patroon vertegenwoordigt een soort.
Het voordeel van deze techniek is dat
snel verschillen in de microbiële popula-
tie duidelijk worden van een product met
afwijkingen ten opzichte van de referen-
tie (een product zonder afwijking). Bin-
nen twee dagen is er duidelijkheid, tenzij
het monster meer voorbehandeling
nodig heeft vanwege de aard van de
monstermatrix of het besmettingsniveau.
De afwijking ten opzichte van de normale
populatiesamenstelling in de referentie
kan het gevolg zijn van microbiële groei,
of andersom geredeneerd, een verander-
de situatie of chemische afwijking leidt
tot een verandering in de bacteriële pop-
ulatie. Dit laatste geldt meer voor veran-
deringen in bijvoorbeeld de darmflora
door de microbiologie van bodem en
water door chemische vervuiling.

Bijkomstig
Een ander bijkomstig voordeel van de
DNA-methode is dat DNA-banden uit de
gel zijn te halen voor identificatie van het
geslacht of soort. Hiermee wordt bekend
welke band door welke soort of geslacht
wordt vertegenwoordigd. Dit is mogelijk
omdat er grote internationaal toeganke-
lijke databases zijn met DNA-volgordes
die coderen voor ribosomaal DNA met
bijbehorend geslacht en/of soort affilia-
tie. De figuur geeft een overzicht van de
stappen in de procedure. De kosten die
gemoeid zijn met het doorlopen van de
gehele procedure bedragen enkele dui-
zenden euro’s. Voor moeilijk te verklaren
bederfproblemen is de nieuwe methode
goedkoper, omdat kweken kan leiden tot
een verkeerd beeld. Bovendien kunnen
voor een precieze identificatie alleen
DNA-technieken een uitkomst bieden.
Halverwege de procedure kan worden
beoordeeld of verdere identificatie via
DNA-sequentieanalyse nodig is.

Toepassing
Een voorbeeld is het bederf van een
samengesteld conservenproduct bij rou-
tinematige incubatie bij 40°C. Een laag
percentage aan blikken ging bol staan.
Het was niet mogelijk om met kweekme-
thoden de oorzaak vast te stellen.
Moleculaire analyse zou een uitkomst
moeten bieden. Om direct helder te krij-
gen wat de oorzaak was, werden ook een
aantal lijnmonsters, waaronder aankoek-
materiaal in de buffer, meegenomen in
de analyse. Het bleek dat de afwijkende
eindproductmonsters en de lijnmonsters
een vergelijkbare afwijking in het DNA-
bandenpatroon vertoonden.
De extra band in elke laan werd geëxtra-
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heerd en aan een DNA-volgordebepaling
onderworpen. Het DNA bleek een Ther-
moanaerobacterium te vertegenwoordi-
gen (99% overeenkomst Thermoanaero-
bacterium aotearoense). Thermoanaero-
bacterium thermosaccharolyticum is
eerder in verband gebracht met bederf
van voedingsconserven. Het is bovendien
een gasvormende bacterie. Deze soort is
thermofiel en groeit niet bij 30°C. Groei
bij 37°C is wel gerapporteerd.
Blijkbaar kunnen de sporen die in de

aankoeklaag in de buffertank worden
gevormd het sterilisatieproces goed over-
leven. Door het nemen van maatregelen
op basis van de uitkomst van de analyse
werd het aankoeken gereduceerd en
werd het bombageprobleem geëlimi-
neerd.
Een ander voorbeeld is die van een hoog
gepasteuriseerd product met een pH van
4,0 verpakt in stazak (pouch). Het pro-
duct bleek te bomberen. Zeer lage aan-
tallen kolonievormende eenheden werd

gevonden onder anaërobe kweekomstan-
digheden op Schaedler Anaerobe Agar.
Uit de moleculaire analyse van de bacte-
riële samenstelling met gradient elektro-

forese en DNA-volgordeanalyse bleek dat
ging om Clostridium pasteurianum-ach-
tige organismen. Een kolonie van de
anëerobe kweek gaf dezelfde identificatie
en produceerden veel gas. Naar aanlei-
ding van deze resultaten werden Clostri-
dium pasteurianum-stammen en het iso-
laat gebruikt in zogenaamde challenge-
tests om een juiste pateurisatie en
pH-instelling te zoeken voor een goede
houdbaarheid.

Conclusie
Moleculaire analyse van bacteriële popu-
laties wordt vooral gebruikt voor de ana-
lyse van de samenstelling van bacteriële
populaties in het milieu (bodem en
water) en fecale bacteriële populaties.
Ook voor samengestelde populaties zoals
van probiotica heeft het een beschreven
toepassing. De toepassing zoals in de
voorbeelden is uitgewerkt, blijkt zeer
nuttig voor het inzichtelijk krijgen van de
microbiële problematiek in onze voe-
ding.

Toekomst
Op het ogenblik werken we aan het toe-
pasbaar maken van de DNA-chiptechno-
logie voor dit type onderzoek. Deze ont-
wikkeling maakt het mogelijk om een-
voudige populaties te analyseren binnen
een researchlaboratorium. De toepassing
op routinelaboratoria en op productie-
wlocatie is nog toekomstmuziek. Hierbij
moet worden gedacht aan een traject van
zeker vijf jaar omdat verregaande auto-
matisering en miniaturisering noodzake-
lijk is om het te kunnen inbouwen in een
diagnostisch apparaat.

rt productafwijkingen

De toepassing van de DNA-chip op
productielocatie is nu nog
toekomstmuziek

Flow-schema van de kweekonafhankelijke procedure om te komen tot identificatie van de
betrokken bacteriën en daarmee de oorzaak van microbiologische afwijkingen.
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