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Beste lezer,

2014 heeft al een aantal slachtoffers gemaakt binnen de nimmer stilstaande laborato-
riumwereld. De concurrentie wordt op het scherp van de snee gevoerd. Het is daarom 
belangrijk dat de overheid zijn controlerende taken correct uitvoert om alzo een “level 
playing field” te creëren.
In dit kader is het belangrijk om te melden dat de Mededingingsautoriteit  na  een zeer 
lang en grondig onderzoek een uitspraak gedaan heeft in het kader van de TSE analyses. 
Over de ganse lijn werd de aanklacht ongegrond bevonden en er werden geen inbreu-
ken tegen de Wet op de Mededinging vastgesteld. Hiermee komt een einde aan een 
zenuwslopende tijd voor de TSE laboratoria en kan deze onverkwikkelijke periode eindelijk 
afgesloten worden.
We mogen met zijn allen trots zijn op de wijze waarop België de TSE crisis heeft aangepakt 
en de samenwerking tussen overheid en externe laboratoria kan blijvend  gezien worden 
als efficiënt en vernieuwend. 

In de vorige Labinfo had ik al aangehaald dat de klant meer en meer veeleisend wordt : hij 
wil alsmaar kortere doorlooptijden, nog lagere detectielimieten (of juist niet!), nog meer 
componenten in dezelfde run, snellere service na resultaat (verduidelijking, adviesverle-
ning, meldingsplicht, …). Het zijn allemaal items die tot het dagdagelijks management 
behoren van een goed werkend en flexibel laboratorium. Vandaar dat deze Labinfo wordt 
gewijd aan screening methoden. 

Ondertussen loopt ook volop de procedure voor de toewijzing van het controleprogram-
ma (partim analyses). Ik roep ieder erkend laboratorium op om deel te nemen. We houden 
eraan om met onze partners die ingetekend hebben op het raamcontract te blijven 
samenwerken in een goede verstandhouding.
 
Zoals sommigen al zullen vernomen hebben zal ik het FAVV verlaten op 1 augustus 2014 
om de functie van directeur-generaal Kwaliteit en Veiligheid  op te nemen bij de FOD 
Economie, Energie, KMO en Middenstand.
Na 8,5 jaar aan het hoofd te staan van het Bestuur Laboratoria is het tijd dat er eens een 
nieuwe wind waait. Ik wil al mijn medewerkers hartelijk  danken, want zij hebben mijn job 
zeer makkelijk gemaakt: het Bestuur is uitgegroeid tot een referentie en onze innovatieve 
aanpak binnen het FAVV zorgt voor inspiratie in binnen- en buitenland. Met de externe la-
boratoria heb ik altijd geprobeerd om gemaakte afspraken na te komen en ik heb ook veel 
geleerd van hen. Ik zal met de laboratoria in het algemeen  in de toekomst blijven contact 
houden via Belac, dat onder mijn toekomstige verantwoordelijkheden valt.
Wie mijn opvolger wordt is nog koffiedik kijken, het is afwachten tot de selectieprocedure 
bij Selor is afgerond en er een regering met volheid van bevoegdheden is. Ad interim 
wordt ik voorlopig vervangen door Bert Matthijs.

Ik wens u veel leesgenot met deze twaalfde editie van Labinfo. 

Geert De Poorter
Directeur-generaal Laboratoria

Editoriaal
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Mycotoxine screening
Bart Huybrechts
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA-CERVA)
Operationele Directie Chemische Veiligheid van de Voedselketen,
Dienst Toxines en Natuurlijke Bestanddelen 
Nationaal Referentielaboratorium voor Mycotoxines
Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren, België

Inleiding 

Problemen in verband met voedselveiligheid worden voornamelijk geassocieerd met de mogelijke aanwezig-
heid van contaminanten als gevolg van menselijke activiteiten zoals bijvoorbeeld pesticidegebruik. Heel wat 
minder aandacht gaat echter uit naar zogenaamde natuurlijke contaminanten. Een goed voorbeeld hiervan zijn 
de mycotoxines, giftige stoffen gevormd door schimmels. Vorig jaar kwam het voorkomen van mycotoxines in 
melk in de media toen melkvee werd gevoederd met uit Oost-Europa geïmporteerde snijmais verontreinigd met 
aflatoxine, één van de meest bekende en giftige mycotoxines. Species van de schimmelfamilies Aspergillus, Fusa-

rium en Penicillium zijn de belangrijkste mycotoxine-producenten in levensmiddelen. Een eerste maatregel om 
de aanwezigheid in de voeding tot een minimum te beperken is de preventie van schimmelgroei in elk stadium 
van de productie en de verwerking. Een kritiek moment is de stockage van de oogst, waarbij temperatuur en 
vochtigheid continu moeten worden gecontroleerd. Mycotoxines zijn zeer stabiele verbindingen, die weerstaan 
aan de meeste bewerkings- en verwerkingsprocessen. Dit betekent dat het mycotoxine nog aanwezig kan zijn 
terwijl de producerende schimmel niet meer wordt teruggevonden. Bovendien kunnen mycotoxines via verschil-
lende wegen de voedselketen binnendringen. Naast een primaire contaminatie kan er zich ook een secundaire 
contaminatie voordoen waarbij, zoals in het hierboven vernoemde voorbeeld, aflatoxines via melk de menselijke 
voedselketen binnendringen.

Sneltesten versus bevestigende methoden

Aangezien de contaminatie met deze toxines nooit helemaal kan uitgesloten worden en systematische decon-
taminatie na verontreiniging geen aanvaardbare optie is wegens de onvermijdelijke olfactorische degradatie, is 
het aangewezen om voedingsmiddelen te monitoren op hun aanwezigheid. Analysemethodes ontwikkelen die 
betrouwbaar en routinematig toxines kunnen opsporen in vaak diverse matrices (van graan tot vlees en honing) is 
echter niet zo evident, temeer daar de norm voor meerdere van deze toxines vrij laag ligt. Of een nieuw ontwik-
kelde analysemethode geschikt is voor commercieel routinegebruik wordt door drie praktische criteria bepaald: 
(a) betrouwbaarheid d.w.z. accuraat en precies zijn, (b) de snelheid en dus in hoge mate de kostprijs van de ana-
lyse en (c) de mogelijkheid om de analyse “in het veld” uit te voeren. 
Op basis van bovenvermelde criteria kunnen mycotoxine-analysetechnieken in twee groepen ingedeeld worden: 
(1) snelle screeningstesten en (2) bevestigende methoden. De eerste testen hebben voornamelijk als doel om 
toxines zo snel mogelijk, bij voorkeur reeds in het veld, te detecteren op een eerder kwalitatieve manier, d.w.z. dat 
zij een “ja” of “nee” antwoord geven. De methoden in groep 2 worden voornamelijk gebruikt om ofwel een positief 
resultaat uit een sneltest te bevestigen en/of een accurater kwantitatief (“hoeveel zit er nu eigenlijk in?”) resultaat 
te geven. Beide methoden hebben met elkaar gemeen dat ze een extractiestap vereisen: hierbij wordt het toxine 
door middel van een oplosmiddel (bv alcohol) uit het staal geëxtraheerd. Het fundamenteel verschil tussen beide 
methoden is de wijze van detectie. 
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Sneltesten

De meerderheid van de sneltesten vertrouwt op antilichamen (immunologische assays) voor de detectie en 
verschillen onderling voornamelijk in hoe het antilichaam gebruikt wordt. Momenteel worden er drie formats 
commercieel gebruikt: (1) ELISAs (enzyme-linked immunosorbent-assays), (2) dipstick en lateral-fl ow testen en (3) 
FPIAs (fl uorescentie polarisatie immuno-assays). Deze laatste worden momenteel nog nauwelijks gebruikt wegens 
te omslachtig. In ELISA testen moet het toxine in de extractie-oplossing binden op een aantal antilichaam-bin-
dingsplaatsen, geïmmobiliseerd in een multititerplaat, resulterend in een uitdoving van het signaal; met andere 
woorden hoe minder signaal de test geeft hoe meer toxine aanwezig is. Een nadeel van deze test is dat hij relatief 
arbeidsintensief is en moeilijk inzetbaar is in het veld. Dipstick en lateral fl ow testen zijn immunochromatografi -
sche testen waarbij de aanwezigheid van het toxine gemeten wordt door middel van een wegwerpstrip. Deze 
strips bevatten een antilichaam gebonden aan een gekleurd partikel. Na toevoeging van het extractiemiddel 
bindt het aanwezige toxine met het gekleurde partikel en stroomt het tegelijkertijd over een papieren strip die zo 
met een verkleuring de aanwezigheid van het toxine aantoont. Het grote voordeel van deze test ten opzichte van 
de ELISA is dat hij in het veld kan ingezet worden, waardoor hij recentelijk sterk aan populariteit gewonnen heeft. 
Beide immunotesten hebben echter één achilleshiel: andere componenten uit het monster kunnen de binding 
van het antilichaam beïnvloeden en zo tot een vals negatief of vals positief resultaat leiden.

Figuur 1: ELISA type sneltest met 96 well multititerplaat. Iedere 
positie vereist meerdere pipetteerstappen om tot een resultaat 
te komen. 

Figuur 2: Strip test: de monsteroplossing 
kan rechtstreeks op deze strip aangebracht 
worden, waarna een verkleuring een posi-
tief dan wel negatief resultaat aangeeft.
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Nieuwe trends

De recente evolutie van detectiemethoden kan als het antwoord op twee conflicterende vragen gezien worden. 
Enerzijds is er de vraag naar steeds snellere en eenvoudigere methoden die beter “in het veld” inzetbaar zijn en 
anderzijds is er een evolutie naar meer betrouwbare referentiemethoden die zoveel mogelijk toxines in één ana-
lyse kunnen detecteren. Los hiervan is er ook de vraag naar extractiemethoden die minder schadelijke organische 
extractiemiddelen vereisen zonder aan analysekwaliteit in te boeten.

Sneltesten

Multi-toxine (multiplex) flowtesten

Sneltesten in de vorm van strips hebben dankzij hun eenvoud in gebruik snel aan marktaandeel gewonnen ten 
opzichte van ELISA testen. Een belangrijk nadeel dat ze deelden met ELISA testen was dat ze slechts één mycot-
oxine per analyse konden detecteren. Recent zijn er meerdere flowtesten commercieel beschikbaar geworden die 
meerdere toxines in één analyse kunnen meten. Het nadeel is wel dat deze voorlopig nog minder gevoelig zijn 
dan de mono-toxine striptesten.

Molecularly Imprinted Polymers (MIPs) & Aptameren

Sneltesten waren tot voor kort gebaseerd op antilichamen van biologische oorsprong (bv. konijnen, muizen) 
maar recent werden sneltesten gecommercialiseerd op basis van niet-biologische bindingselementen. MIP’s zijn 
polymeren met een ingebed moleculair geheugen die net zoals antilichamen, via een slot-sleutel mechanisme, 
specifiek een toxine kunnen binden. De stabiliteit, herbruikbaarheid, reproduceerbaarheid, lage productiekosten 
en de afwezigheid van eventuele ethische kwesties rond het gebruik van proefdieren zijn belangrijke commerci-
ele troeven. 
Aptameren (DNA-gebaseerde bindingselementen) worden reeds als alternatief voor anti-lichamen gebruikt op 
laboratoriumschaal maar hun commerciële toekomst is momenteel onzeker.

Snelle spectroscopie methoden

Spectroscopische technieken, waarbij bijvoorbeeld een infrarood laser gericht wordt op een monster en de spe-
cifieke absorptie van een bepaalde golflengte van licht de aanwezigheid van een toxine verraadt, hebben als heel 
grote troef dat de extractiestap kan overgeslagen worden. Dit opent talloze nieuwe mogelijkheden: zo kunnen 
bijvoorbeeld maïskorrels individueel gescreend worden terwijl ze op een transportband lopen en individueel ver-
wijderd worden zonder dat een hele batch moet vernietigd worden. Deze techniek is echter redelijk gevoelig aan 
interferenties, een onvermijdelijk gevolg van de afwezigheid van iedere vorm van monstervoorbereiding, en de 
technologie is relatief duur. Daartegenover staat uiteraard dat eenmaal geïmplementeerd deze analyses volledig 
automatisch lopen.
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Biosensoren

Een biosensor is een apparaat voor het opsporen van moleculen dat een biologische component als gevoelig ele-
ment combineert met een fysicochemische uitlezing. Een biosensor bestaat uit 3 delen: een gevoelig biologisch 
element, een doorgeefluik (transducer) en een fysicochemische detector. Indien het toxine aanwezig is, bindt dit 
op het element en veroorzaakt zo een fysicochemische verandering in de detector. Alhoewel deze technologie 
tot op heden veelbelovende resultaten heeft opgeleverd op laboratoriumschaal, lijkt ze voorlopig geen beslis-
sende voordelen te leveren ten opzichte van bestaande technologieën en is ze niet commercieel beschikbaar.

Bead-based assays

In bead-based assays worden bolletjes (beads) die gecodeerd zijn met een kleur of magnetisch gemerkt zijn, 
toegevoegd aan een monsteroplossing. Naast hun identificatiecodering zijn de bolletjes ook gemarkeerd met 
een antilichaam tegen een bepaald toxine. De veranderingen aan de bolletjes die het antilichaam-antigen com-
plex teweegbrengt kan dan gemeten worden met bijvoorbeeld een laser. Een van de grote voordelen van deze 
technologie is dat ze uiterst geschikt is voor multitoxine analyses. Commerciële kits worden in de loop van dit jaar 
reeds verwacht.

Hoge resolutie massa spectrometrie

In het domein van de referentiemethoden tekent zich ondubbelzinnig de trend af naar massaspectrometrie als 
gouden standaard voor detectie. 

In hoge resolutie massaspectrometrie (HR-MS) wordt gebruik gemaakt van een zeer hoge massaresolutie. Om een 
component eenduidig te identificeren dient de massaspectrometer de massa van de component zo exact moge-
lijk te kunnen bepalen, d.w.z. een hoge massa-accuraatheid bezitten, en tegelijkertijd deze massa zo nauwkeurig 
mogelijk van andere molecuulmassa’s te onderscheiden, d.w.z. een zo groot mogelijke resolutie bezitten. Hierbij 
dient men wel te onthouden dat een zo groot mogelijke resolutie bijzonder nuttig is maar geen noodzakelijke of 
zelfs voldoende voorwaarde voor een afdoende massa-accuraatheid. 
Momenteel kunnen er 4 types commercieel verkrijgbare hoge resolutie massaspectrometers onderscheiden 
worden. Ingedeeld naargelang hun werkingsprincipe zijn dit: (1) magneetsector massaspectrometers, (2) Time-
of-Flight massaspectrometer (TOFMS), (3) Fourier transformatie ion cyclotron resonantie massa spectrometers 
(FT-ICR) en (4) Fourier transformatie Orbitrap.

De eerste twee types massaspectrometers worden doorgaans tot de continue (magneetsector) of semi-continue 
(TOFMS) scanning massapectrometers gerekend. De laatste twee zijn zogenaamde trap designs.
In de magneetsector massaspectrometer wordt een elektrisch geladen molecule eerst tot zeer hoge snelheid 
versneld waarna het door een magnetisch veld moet passeren dat loodrecht op zijn vliegrichting staat, waar-
door zwaardere moleculen door een hogere massa-inertie anders afgebogen worden dan een lichtere molecule. 
Magneetsectors zijn tot in de jaren negentig het werkpaard geweest indien hoge resolutie nodig was in een routi-
neomgeving. Momenteel zijn ze grotendeels verdwenen omwille van een reeks nadelen; de investeringskost is 
zeer hoog en ze kunnen maar massa tot massa scannen en niet in een keer een volledig profiel opstellen van het 
monster. Meer nog, ze zijn niet combineerbaar met vloeistofchromatografie maar enkel met gaschromatografie.
Time-of-flight massaspectrometers gebruiken het principe dat indien men aan twee moleculen dezelfde energie 
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meegeeft, de zwaardere massa langzamer zal bewegen door een vacuüm tube dan een lichtere molecule. Deze 
massaspectrometers hebben vanaf de jaren negentig min of meer de rol overgenomen van de magneetsectors 
als hoge resolutie werkpaard omwille van een reeks voordelen: relatief lage investeringskost, zeer hoge scansnel-
heid, robuustheid (zeer eenvoudig werkingsprincipe) en ze kunnen nagenoeg met iedere monstervoorberei-
dings- en monsterscheidingsmethode gecombineerd worden. Ze hebben echter twee grote nadelen: hun reso-
lutie is, naar HR-MS normen, zeer laag en hun gevoeligheid daalt bovendien drastisch indien de gebruiker meer 
resolutie vraagt. Hoewel er de voorbije jaren gewerkt is aan dit probleem, bijvoorbeeld de reflectrontechnologie, 
hinkt TOFMS technologie momenteel achter op trap designs wat betreft massaresolutie.

Zogenaamde trap design massaspectrometers zoals de ICR of de Orbitrap massaspectrometer bieden zeer hoge 
resoluties, tot 100 maal hoger dan de andere types. Bij deze Fourier transformatie massaspectrometers worden de 
ionen gevangen in een metalen kooi (trap) waarna ze aan een magnetisch veld (ICR) of een gelijkstroom elek-
trisch veld (Orbitrap) worden onderworpen. De manier waarop ze reageren op de blootstelling aan dit veld wordt 
gedicteerd door hun massa en alléén hun massa. Eventuele energie die de ionen ontvangen tijdens bijvoorbeeld 
de introductie in de detector heeft geen invloed op de meting. Dit resulteert in hun belangrijkste voordeel: een 
extreem hoge resolutie. Aangezien ze ionen opslaan in een trap en zodoende als het ware concentreren, hebben 
ze over het algemeen een uitstekende gevoeligheid die bovendien niet daalt als meer resolutie gevraagd wordt. 
Daar staat tegenover dat ze wel trager beginnen scannen indien meer resolutie gevraagd wordt, een nadeel dat 
de TOFMS niet heeft, wat hun integratie met de nieuwste ultrasnelle chromatografische technieken bemoeilijkt. 
Bovendien concentreren ze niet alleen de gewenste analietmoleculen in hun trap maar alle moleculen die uit het 
monster komen. Op die manier kan de trap overladen worden, wat resulteert in een foutieve massa-accuraatheid 
(matrixeffect). Dit kan voorkomen worden door bijvoorbeeld maar een 1% van de ionen toe te laten tot de 
trap, maar dan vermindert uiteraard de gevoeligheid. In massaspectrometrie geldt dan ook de volgende regel; 
meer gevoeligheid gaat ten koste van resolutie in het geval van continue (quadrupool, sector) of semi-continue 
(TOFMS) scan massaspectrometers of resolutie gaat ten koste van scansnelheid in het geval van trap massaspec-
trometers.

Het belangrijkste onderscheid tussen de ICR en de Orbitrap is het veld waaraan de ionen onderworpen wordt. Bij 
een ICR is dit een extreem krachtig magnetisch veld. Dit resulteert in de hoogst mogelijke resoluties momenteel 
beschikbaar in een commerciële massaspectrometer. De magneten zijn echter zeer duur (een typische ICR kost 
meer dan 2.000.000 EURO) en zeer kwetsbaar. Bovendien is de ICR te traag om te combineren met de nieuwe 
snelle chromatografische technieken. Voor routine analyses is hij dan ook grotendeels irrelevant.

De Orbitrap is de nieuwste telg bij de hoge resolutie massaspectrometers en onderwerpt de ionen aan een gelijk-
stroom elektrisch veld in plaats van een magnetisch veld. Aangezien een gelijkstroom elektrisch veld “zuiverder” 
is dan een magnetisch veld heeft hij een hogere resolutie dan een ICR, althans in theorie; momenteel zijn er nog 
technische limieten aan de productie van de eigenlijke trap die dit verhinderen. De typisch relatieve trage scan-
snelheid van Fourier transformatie massaspectrometers, (Fourier transformatie is hierbij een wiskundige bewer-
king waarbij het tijdsgerelateerde signaal van deze detectors wordt omgezet in een massa-uitlezing), komt ook 
hier om de hoek kijken. Men kan hun scansnelheid verhogen zonder de resolutie te verminderen door de trap 
fysiek kleiner te maken maar dat maakt ze gevoeliger aan overlaadeffecten in de trap met als gevolg massa-inac-
curaatheid (en vals positieve of vals negatieve resultaten). In ieder geval kan de huidige generatie gecombineerd 
worden met chromatografische scheidingstechnieken.
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Er wordt verwacht dat binnen enkele jaren Orbitraps ICR’s zullen voorbijsteken in resolutie, tegen slechts een 
fractie van de kost van ICR’s. Reken daarbij een gevoeligheid die momenteel beter is dan TOFMS’n en bijna zo 
goed als quadrupool massaspectrometers. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat velen deze technologie als 
de toekomst zien in HR-MS.

Hoge resolutie massa spectrometrie opent één zeer interessant perspectief: zogenaamde generische screening of 
non-targeted screening waarbij de detector continue tijdens de monsteranalyse scant over een breed gebied aan 
moleculaire massa’s. Zo kan een soort contaminatie totaalprofi el van het monster opgesteld worden met daarin 
niet alleen mycotoxines maar bijvoorbeeld ook plantentoxines, pesticiden, fungiciden, enz.
Retroactieve analyse behoort hiermee ook tot de mogelijkheden. Indien bijvoorbeeld een klant een extra analyse 
aanvraagt (naar aanleiding van bijvoorbeeld nieuwe regelgeving) kan deze informatie gewoon softwarematig 
opgevraagd worden voor reeds geanalyseerde monsters. Bovendien laat deze technologie ook toe om niet 
alleen naar de toxines te kijken maar ook naar hun metabolieten. Vaak worden toxines zoals schimmeltoxines 
door de plant gemodifi ceerd naar een voor hen minder schadelijk product. Wanneer dit laatste in het menselijk 
spijsverteringssysteem komt, kan het echter opnieuw omgezet worden naar zijn oorspronkelijke (vermoedelijk 
meer toxische) vorm. Deze metabolieten worden echter niet opgemerkt door de klassieke analysetechnieken 
(gemaskeerde toxines). Met HR-MS kan hier routinematig naar gescreend worden. De detectielimieten van deze 
aanpak blijven wel nog wat aan de hoge kant en er moet dus toepassing per toepassing gekeken worden of deze 
aanpak werkt of niet. Een bijkomende beperking is de voorlopig achterop hinkende ontwikkeling van aangepaste 
software; handmatig screenen naar honderden componenten in ieder monster is niet toepasbaar in een routine 
omgeving.

Figuur 3: Orbitrap massaspectrometer van Thermo Fisher 
Scientifi c 

Figuur 4: Massaspectrum met resolutie 100.000 (boven-
aan) en 10.000 (onderaan). Men kan duidelijk zien dat 
de hogere massaresolutie in nauwere pieken resulteert. 
Dit betekend dat de massaspectrometer de exacte 
massa nauwkeuriger kan bepalen met een lager risico 
op vals positieve of negatieve resultaten.

Bart.Huybrechts@coda-cerva.be
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Screening voor BVD-dragers bij  
pasgeboren kalveren in de Belgische 
rundveesector

Miet De Baere
CODA-CERVA
Operationele directie virale ziekten
Eenheid enzoötische en (her)opduikende virale ziekten

Inleiding

Boviene virale diarree of BVD is een virale ziekte bij runderen die wordt veroorzaakt door het Boviene Virale Diarree 
Virus (BVDV), dat samen met het Border Disease Virus (BDV) en het Klassieke Varkenspest Virus (CSFV) behoort tot 
het genus pestivirus, binnen de Flaviviridae familie. Het virus is endemisch in de meeste rundvee-producerende 
landen en veroorzaakt wereldwijd zware economische verliezen. BVDV kan zich op verschillende manieren 
manifesteren op een rundveebedrijf, wat een snelle diagnose vaak bemoeilijkt. Ondanks de naam Boviene Virale 
Diarree Virus, sluit afwezigheid van diarree namelijk niet uit dat BVDV op het bedrijf circuleert. Zo kan BVD zowel 
subklinisch als klinisch aanwezig zijn op een bedrijf, waar ze sterfte kan veroorzaken, voornamelijk van kalveren. 
Daarnaast kan ze aanleiding geven tot voortplantingsstoornissen en productieverliezen, gaande van daling in de 
melkproductie tot achterblijvers en vertraagde groei. Het virus geeft eveneens aanleiding tot een verminderde af-
weer en algemene immunosuppressie, waardoor het geïnfecteerde rund een verhoogde gevoeligheid heeft voor 
allerlei secundaire infecties zoals diarree, problemen met de uiergezondheid, schurft en ademhalingsstoornissen. 
Een “typisch” BVD ziektebeeld is dan ook moeilijk te omschrijven en vaak dient aan BVD gedacht te worden eens 
de voor de hand liggende diagnosen bij een bepaalde kliniek foutief blijken te zijn.

Transiënte infectie versus persistente infectie

Wanneer een rund voor de eerste keer geïnfecteerd wordt met het BVD virus na de geboorte, zal een acute, tran-
siënte infectie optreden, onafhankelijk van de leeftijd van het dier. Deze infectie kan onopgemerkt voorbijgaan, 
of gepaard gaan met klinische symptomen. Indien geen complicaties optreden, herstelt het dier zich binnen de 
twee weken en zal het een immunologische afweer opbouwen tegenover het BVD virus, waardoor het gedu-
rende een lange tijd beschermd is tegen herinfectie. In de meeste gevallen zal dit dier slechts in beperkte mate in 
staat zijn andere dieren te infecteren, omdat slechts beperkte hoeveelheden virus worden uitgescheiden en dit 
gedurende een periode van enkele dagen.
 
Wanneer echter een moederdier dat nog nooit een BVDV infectie doormaakte, en dus geen antistoffen heeft 
opgebouwd tegen het BVD virus (naiëf dier), tijdens de dracht een acute infectie doormaakt, dan zal de foetus 
ook geïnfecteerd worden door het virus. Deze foetale infectie kan leiden tot een sterk verminderde vruchtbaar-
heid (embryonale mortaliteit), verwerpingen, vroeggeboorte of geboorte van zwakke kalveren of kalveren met 
congenitale afwijkingen. Bovendien kan, indien de infectie van het moederdier plaatsvindt tussen de 30 en 
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125 dagen van de dracht, de foetus het virus als een deel van zichzelf herkennen, wat leidt tot de geboorte van 
persistent geïnfecteerde kalveren, de zogenoemde BVD-dragers of IPI (immunotolerant persistent geïnfecteerde) 
runderen. Over het algemeen blijven deze BVD-dragers achter in de groei en sterven ze aan vroeg of laat een 
chronische vorm van BVD genaamd “slijmvliesziekte” (“mucosal disease” of MD). Toch wordt geschat dat ongeveer 
10% van de BVD-dragers ouder wordt dan 2 jaar, en deze dieren lijken vaak schijnbaar gezond, terwijl ze het virus 
continu verder verspreiden zonder als drager te worden verdacht, met enorme schade aan het rundveebedrijf als 
gevolg. In tegenstelling tot transiënt geïnfecteerde runderen bouwen BVD-dragers geen immuniteit op tegen-
over het virus waarmee ze geïnfecteerd zijn en zijn ze bijgevolg seronegatief. Daartegenover staat dat deze dieren 
enorme hoeveelheden BVD virus uitscheiden gedurende hun volledige levensloop, waardoor BVD-dragers de 
belangrijkste bron van nieuwe infecties zijn voor naiëve dieren op een rundveebedrijf. Het vroeg detecteren én 
snel verwijderen van deze dieren is dan ook een essentiële stap in elk BVD bestrijdingsprogramma.

Tabel: Overzicht van de mogelijke serologische en virologische statussen van runderen m.b.t. BVDV.

Serologische 
status

Virologische 
status

Transmissie 
van het virus

Naïef dier - - -

Transiënt geïnfecteerd dier
Tijdens de infectie - + - tot +

Na de infectie + - -

IPI Levenslang - +++ +++

Legende : -: negatief; +: positief; +++: sterk positief

Screening voor BVD-dragers bij pasgeboren kalveren

Door de grote impact van BVD op de rundveesector, werden in verscheidene Europese landen reeds succesvolle 
BVD uitroeiingsprogramma’s opgestart. Ook vanuit de Belgische rundveesector is al geruime tijd interesse voor 
een Belgisch BVD eradicatieprogramma. Dit heeft nu geleid tot het uitwerken van een nationaal bestrijdingsplan 
door de verschillende actoren binnen de rundveesector, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. De 
basis van het bestrijdingsplan is het opsporen en elimineren van BVD-dragers (= IPI) en het toekennen van een 
IPI-vrij statuut aan alle runderen die geen drager blijken te zijn, om uiteindelijk tot een veestapel te komen die vol-
ledig ziektevrij is. In een eerste fase van dit bestrijdingsplan dienen alle nieuwgeboren kalveren te worden getest 
op BVD-dragerschap binnen de 7 dagen na de geboorte. Concreet zullen vanaf januari 2015 alle nieuwgeboren 
runderen systematisch getest worden, wat neerkomt op ongeveer 900.000 kalveren die jaarlijks zullen getest 
worden.

Om deze screening op een zo efficiënt en goedkoop mogelijke manier te laten verlopen, wordt geopteerd om 
kalveren te testen aan de hand van oorbiopten verkregen op het moment van identificatie van de pasgeboren 
kalveren. Elk kalf moet namelijk binnen de 7 dagen na geboorte ingeschreven worden in het register en krijgt 
bij deze geboortemelding een uniek identificatienummer, in overeenstemming met het nummer vermeld op 
het geplaatste oormerk. De oorbiopten kunnen door de veehouder zelf bemonsterd worden, tegelijkertijd met 
het plaatsen van het oormerk ter identificatie van elk kalf. Hiertoe worden nu al nieuwe oormerken in gebruik 
genomen, die vanaf januari 2015 verplicht worden. Daarnaast kunnen ook serum- en bloedstalen van individuele 
dieren gebruikt worden als testmatrix, na bemonstering van het rund door de bedrijfsdierenarts.
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BVDV antigen ELISA versus RT-qPCR

Om BVD te kunnen uitroeien, is er nood aan accurate diagnostische testen die efficiënt en doelgericht moeten 
kunnen gebruikt worden. In een eerste fase van het bestrijdingsplan is er nood aan testen gericht op het op-
sporen van het BVD virus, waarbij een hoge specificiteit vereist is (het detecteren van alle geïnfecteerde dieren, 
vermijden van vals negatieve resultaten), naast een sterke gevoeligheid van de test (vermijden van vals positieve 
resultaten, elk dier dat positief test is effectief geïnfecteerd met BVDV). Daarnaast dienen deze testen routinematig 
te kunnen gebruikt worden op een snelle, kostenefficiënte en gebruiksvriendelijke manier. Zowel de BVDV anti-
gen ELISA als de real-time reverse transcriptase PCR (RT RT-PCR or RT-qPCR) kunnen hiertoe gebruikt worden.

In de eerste fase van het eradicatieprogramma wordt getracht alle IPIs te detecteren, om deze vervolgens uit de 
veestapel te kunnen verwijderen. Daar de “viral load” bij IPIs over het algemeen veel hoger ligt dan bij transiënt 
geïnfecteerde (TI) runderen, verloopt de detectie van deze dieren dan ook met grote zekerheid met zowel de 
antigen ELISA als de RT-qPCR. Daar de antigen ELISA echter minder gevoelig is dan de RT-qPCR, zullen transiënt 
geïnfecteerde dieren vaak niet gedetecteerd worden door deze test, terwijl deze wel gedetecteerd worden met 
de RT-qPCR, omdat deze relatief lage “viral loads” kan detecteren. De bekomen Ct-waarde zal hierbij een indicatie 
geven van de “viral load”, en er dus op wijzen of een dier IPI dan wel TI is. Indien men zeker wil zijn dat er geen 
circulatie is van BVDV op een bedrijf, is de RT-qPCR bijgevolg de te verkiezen methode. Wanneer men echter enkel 
BVD-dragers wenst te identificeren, volstaat een antigen ELISA. Bovendien zijn antigen ELISA tests goedkoper 
en eenvoudiger uit te voeren, waardoor deze methode vooropgesteld wordt voor het systematisch testen van 
pasgeboren kalveren binnen het Belgisch eradicatieplan.

In bepaalde gevallen, zoals voor export, deelname aan dierenverzamelingen of markten en introductie in KI cen-
tra, wenst men dieren te testen om aan te tonen dat deze dieren BVDV-vrij zijn, onafhankelijk van het type infectie 
(IPI of TI). Voor een dergelijke certificatie wordt een RT-qPCR test sterk aanbevolen, daar enkel deze test gevoelig 
genoeg is om elk TI dier te identificeren.

De hogere gevoeligheid van de RT-qPCR laat, naast het detecteren van TI dieren, eveneens toe pools van se-
rum- of bloedstalen te testen, om zo de kost van de screening, geassocieerd met het testen van grote aantallen 
individuele stalen, te drukken. Deze methode wordt vaak gebruikt in combinatie met de antigen ELISA, door 
eerst pools van sera of bloedstalen te analyseren aan de hand van RT-qPCR, en vervolgens IPI dieren te identifi-
ceren aan de hand van antigen ELISA testen op de individuele stalen uit de positieve pools. Deze combinatie van 
RT-qPCR en antigen ELISA wordt vaak gebruikt voor het screenen van oudere dieren in het kader van (vrijwillige) 
bedrijfsscreeningen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat wanneer antigen ELISAs uitgevoerd worden op bloed 
of serum van kalveren jonger dan 3 maanden, de kans bestaat op vals negatieve resultaten door interferentie met 
maternale antistoffen, die het virus aanwezig in het staal kunnen maskeren. Dit in tegenstelling tot wanneer RT-
qPCR wordt uitgevoerd.

Besluit

Het uitroeien van BVDV uit de Belgische rundveestapel kan enkel gebeuren door een combinatie van het effectief 
testen van alle runderen en het gebruik van geschikte diagnostische testen voor een welbepaald vooropgesteld 
doel. Het testen en elimineren van IPI dieren is van groot belang bij het begin van een eradicatieprogramma, om 
de grootste bron van infectie te verwijderen uit de veestapel en de huidige, hoge BVDV prevalentie in België te 
doen zakken. Vanuit epidemiologisch oogpunt heeft het namelijk weinig zin TI dieren af te slachten. Bovendien 
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zou dit een zeer kostelijke zaak zijn voor de sector, vanwege het hoge aantal BVDV geïnfecteerde bedrijven in 
België. Zowel de antigen ELISA als de RT-qPCR kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. In een latere fase in het 
bestrijdingsprogramma, wanneer de BVDV prevalentie voldoende gedaald is, zal het detecteren van transiënte in-
fecties evenwel een belangrijkere rol gaan spelen, wanneer bedrijven willen aantonen dat ze eff ectief vrij zijn van 
het BVD virus. In dit geval is de RT-qPCR de enige methode die gevoelig genoeg is voor detectie van transiënte 
infecties. Het kiezen van de juiste testmethode, afhankelijk van het doel van de test, zal dus steeds vooropgesteld 
moeten worden.

Contact : miet.debaere@coda-cerva.be.
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Screeningsmethoden voor de bepaling 
van dierlijke eiwitten 

J. Vancutsem (FLVVT), L.W.D. van Raamsdonk (RIKILT), M.G.E.G. Bremer (RIKILT) en M. Evrard (LFSAL)

In 2013 werd de reïntroductie van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE) van niet-herkauwers in voeders voor aquacul-
tuurdieren mogelijk via EU-Verordening 56/2013 die op 1 juni van dat jaar van toepassing werd. Eveneens in 2013 
is DNA identificatie (PCR) als officiële controlemethode ingevoerd (EU-Verordening 51/2013). Hiermee kan precies 
de herkomst van de VDE worden vastgesteld (herkauwer tegenover andere diersoorten), echter zonder onder-
scheid naar weefsel. Dit laatste betekent dat toegestane ingrediënten zoals melk ook worden gevonden. Het is 
daarom in voorkomende gevallen belangrijk om soort én type te kunnen aantonen. 
Daarom is naast de officiële analysemethoden ook de mogelijkheid voor de detectie van VDE van herkauwers met 
behulp van een ELISA-kit (Bremer et al., 2013; van Raamsdonk et al., 2012) en een lateral flow device (LFD) (van 
Raamsdonk et al., 2012) geëvalueerd. Beide testen zijn gebaseerd op het aantonen van de herkauwervariant van 
troponine I, een spiereiwit. Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van een risico-analyse van EFSA, die aangeeft 
dat bij een contaminatie van 2% VDE van herkauwers in VDE van niet-herkauwers geen onaanvaardbaar risico op-
treedt (EFSA, 2011). Dit is met andere woorden een controle op de geschiktheid voor gebruik van de grondstoffen 
als voer voor aquacultuurdieren. 

MELISA-TEKTM ruminant kit

Voor de ELISA werd gebruik gemaakt van de MELISA-TEKTM ruminant kit. Dit is een sandwich immunoassay voor 
de detectie van het thermisch stabiel herkauwer-specifiek spiereiwit troponine-I. Deze kit werd gebruikt in combi-
natie met de MELISA-TEK High Sensitivity Sample Extraction kit om het troponine-I te concentreren. 
Hieronder is schematisch het extractieprotocol weergegeven:
- 5 g afwegen en 50 ml extractieoplossing toevoegen;
- 30 minuten incuberen;
- 15 minuten verwarmen bij 95-100°C;
- 8 ml van de bovenstaande vloeistof centrifugeren bij 10.000 g gedurende 10 minuten;
- 4 ml supernatans centrifugeren bij 7000 g in een proteïneconcentrator gedurende 30 minuten.
De monsters, met bijhorende controles, worden in duplo geanalyseerd en het resultaat werd afgelezen met 
behulp van een plaatlezer bij 450 nm. 
De gebruikte performantiecriteria zijn: 
- specificiteit: het aandeel correct-positieve resultaten, als percentage
- sensitiviteit: het aandeel correct-negatieve resultaten, als percentage

Het optimaal resultaat is een score van 100%.

Als VDE van herkauwers werd materiaal van runderen en schapen gebruikt dat verwerkt was bij verschillende 
temperaturen (tussen 133 en 145°C). Voor de interne validatie (Bremer et al., 2013) werden hiermee mengsels 
bereid die tussen 0,1% en 2% VDE van herkauwers bevatten. Er werden 72 VDE van niet-herkauwers gebruikt, 
waaronder varken, pluimvee, bloedplasma, vismeel en melkpoeder, om de specificiteit te toetsen. De resultaten 
van de interne validatie waren goed (zie tabel 1).



1514

Op basis van de resultaten van de interne validatie werd een interlaboratoriumstudie georganiseerd  
(van Raamsdonk et al., 2012) waar het LFSAL aan deelnam. Na een eerste ronde met testmonsters (zie figuur 1) 
werd de eigenlijke interlaboratoriumstudie georganiseerd. In deze studie werden 21 verschillende monsters  
geanalyseerd bestaande uit 6 verschillende VDE van niet-herkauwers, VDE
van herkauwers bereid bij twee verschillende temperaturen (133°C en 137°C) en twee gehalten (1%  en 2%).  
Deze werden in tweevoud geëxtraheerd en in tweevoud uitgeplaat.

Figuur 1 (links): MELISA-TEK ELISA-plaat met testmonsters Figuur 2 (rechts): Reveal test strips - Indien twee  
       lijnen zichtbaar zijn is de test positief

Tabel1: In onderstaande tabel zijn de belangrijkste resultaten van de MELISA-TEK test samengevat

Interne validatie Interlaboratoriumstudie

Verwerkingstemperatuur VDE 133°C-145°C 133°C en 137°C 133°C en 137°C

Specificiteit 99% 99% 99%

Sensitiviteit

0,5% VDE 100%

1,0% VDE 92% 100% 100%

2,0% VDE 100% 100% 100%

De test werkt dus heel goed op de geteste niveaus. De lagere sensitiviteit van 92% bij de gehele reeks van vier 
temperaturen werd vooral veroorzaakt door een lagere gevoeligheid op de hoogste temperaturen. 

Reveal for Ruminant in feed 

Naast de MELISA-TEK werd in dezelfde studie een LFD geëvalueerd: Reveal for Ruminant in feed. Hieronder is 
schematisch het extractieprotocol weergegeven:
- 10 g afwegen, extractie-additief toevoegen en 100 ml extractieoplossing toevoegen;
- 10 minuten verwarmen in kokend water;
- 0,5 ml extract overbrengen in een microcentrifugetube;
- de strip toevoegen en het resultaat aflezen na 15 minuten (zie figuur 2).
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Tabel 2: In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat van de “Reveal for Ruminant in feed” test:

Specificiteit 97%

Sensitiviteit

0,5% VDE 99%

1% VDE 99% 

2% VDE 100%

Ook bij de Reveal test werden goede resultaten bereikt.

 
Conclusie:

Immunoassays voor de detectie van VDE voor herkauwers, MELISA-TEK en Reveal, zijn gevalideerd op 0,5% en 
hoger voor de detectie van VDE van herkauwers in een matrix van VDE van niet-herkauwers. Uitgaande van een 
gewenste limiet van 2% aanwezigheid van VDE van herkauwers in niet-herkauwermateriaal, kan besloten worden 
dat de methodes geschikt zijn voor het monitoren van VDE van niet-herkauwers bestemd voor voer voor aquacul-
tuurdieren. Een voordeel van de MELISA-TEK Ruminant assay tegenover de PCR-methode is dat deze geen signaal 
geeft voor toegelaten melkpoeder, terwijl PCR wel een positief signaal geeft. Hiertegenover staat dat het moei-
lijker is om VDE’s van herkauwers op te sporen bij een hoog aandeel beenderen en daarmee een laag aandeel 
spiervezels.
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Vereisten voor kwalitatieve 
screeningstesten en specifieke criteria 
voor antibioticatesten in melk

Dr. Wim Reybroeck, ILVO-T&V
ILVO-T&V, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek – Eenheid Technologie en Voeding, Brusselsesteenweg 
370, B-9090 Melle

Kwalitatieve screeningstesten worden bij residuonderzoek vaak aangewend om de aanwezigheid van een stof 
of een klasse van stoffen te detecteren op het betrokken concentratieniveau of “level of interest”. Het betrok-
ken concentratieniveau wordt daarbij gedefinieerd als de concentratie van een stof of analyt in een monster die 
significant is om te bepalen of dat monster in overeenstemming is met de wetgeving. Voor stoffen opgenomen in 
tabel 1 van de bijlage bij Verordening (EU) 37/2010 betekent dit de maximumwaarden voor residuen (MRL). Voor 
bepaalde niet-toegelaten stoffen uit tabel 2 (in de bijlage bij dezelfde Verordening) komt het betrokken con-
centratieniveau overeen met de minimaal vereiste prestatielimiet (MRPL) of het referentiepunt voor actie (RPA). 
Voor methoden toegepast in het kader van de Richtlijn 96/23/EG werden voor bepaalde stoffen zonder MRL in 
bepaalde matrices aanbevolen concentraties (RC) vastgelegd door de Europese referentielaboratoria. Deze RC 
kunnen als betrokken concentratieniveau worden gehanteerd. Screeningsmethoden moeten een detectiecapaci-
teit hebben die gelegen is beneden of gelijk aan het betrokken concentratieniveau. 

Screeningstesten hebben meestal een korte doorlooptijd en worden vaak aangewend om uit een groot aan-
tal monsters die monsters te selecteren die mogelijks niet-conforme resultaten opleveren.  Dergelijke testen 
zijn speciaal ontwikkeld om fout-conforme resultaten te vermijden. Volgens de Beschikking van de Commissie 
2002/657/EG dient het percentage fout-conforme resultaten voor screeningsdoeleinden, toegepast overeenkom-
stig Richtlijn 96/23/EG, minder dan 5 % (β-fout) te bedragen. Dit moet worden aangetoond in het validatiedossier. 
Wordt een vermoedelijk niet-conform resultaat verkregen, dan moet dit resultaat bevestigd worden door middel 
van een bevestigingsmethode die volledige of aanvullende informatie moet leveren voor de ondubbelzinnige 
identificatie en zo nodig de kwantificatie van de stof op het betrokken concentratieniveau.

Verder is in de Beschikking van de Commissie 2002/657/EG beschreven dat voor kwalitatieve screeningstesten 
door validatie moet worden aangetoond dat de analysemethode voldoet aan de criteria voor de volgende presta-
tiekenmerken:  detectievermogen CCβ; selectiviteit/specificiteit en toepasbaarheid/robuustheid/stabiliteit zonder 
evenwel verdere gedetailleerde uitleg voor screeningstesten. Intussen werden wel richtlijnen voor de validatie 
van screeningstesten door de Europese referentielaboratoria voor residuen uitgewerkt (Anon., 2010). Zo is in dit 
document het minimum aantal uit te voeren herhalingen voor het bepalen van het detectievermogen vastge-
legd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een initiële en een transfervalidatie (Anon., 2010).

De wetgeving maakt geen melding van een toegelaten percentage fout-niet-conforme screeningsresultaten 
maar uiteraard heeft de gebruiker er alle belang bij dat dit percentage beperkt blijft, zo niet lopen de kosten voor 
de analyse van positief gescreende stalen met een bevestigingsmethode snel op. Het gebruik van een scree-
ningstest met een detectievermogen sterk beneden de respectievelijke MRL kan eveneens aanleiding geven tot 
een verhoogd aantal bevestigingstesten. 
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Naast de vage Europese criteria voor screeningstesten zijn er voor sommige specifieke toepassingen duidelijker 
omschreven criteria. Zo zijn er de acceptatiecriteria opgelegd door het FAVV voor de screeningstesten gebruikt 
door de interprofessionele organismen voor het remstoffenonderzoek in het kader van de officiële bepaling van 
de kwaliteit en de samenstelling van rauwe melk geleverd aan kopers (Anon., 2014a). Recentelijk werden door 
het FAVV eveneens criteria vastgelegd waaraan de sneltesten toegepast bij de ingangscontrole van rauwe RMO-
melk door de zuivelbedrijven moeten voldoen (Anon., 2014b). Indien een zuivelbedrijf meer dan 2.000.000 liter 
rauwe melk per jaar rechtstreeks bij de producenten koopt met het oog op verwerking, moet het systematisch 
de aanwezigheid van remstoffen in de melk controleren, ofwel op het niveau van de opslagtank, ofwel op het 
niveau van de RMO-wagen ofwel op het niveau van iedere andere verzameleenheid (container, vaten, ...) alvorens 
de melk te verwerken. De voorwaarden voor de erkenning van een sneltest  die voor dat doel kan worden ingezet 
zijn de volgende (Anon., 2014b):
• detectiespectrum: de merkerresiduen van alle β-lactamantibiotica die als farmacologisch werkzame substan-

tie  in België geregistreerd zijn voor gebruik bij melkvee moeten aangetoond kunnen worden. Het  betreft de 
volgende substanties: benzylpenicilline, ampicilline, amoxicilline, cloxacilline, nafcilline, ceftiofur, desfuroylcef-
tiofur, cefquinome,  cefazoline, cephapirine, desacetylcephapirine, cefoperazone, cefalexine en cefalonium.

• detectievermogen (CCβ): de test moet minimum 85% (of 12/14) van de hogervermelde merkerresiduen op 
hun respectievelijke MRL (Verordening (EU) 37/2010) kunnen aantonen in minimaal 95% van de gevallen. 

• fout-conforme resultaten: de test moet robuust zijn en mag maximaal 5% negatieve resultaten geven op CCβ.
• validatie: de test dient op kosten van de kitproducent door een NRL of een erkend geaccrediteerd laborato-

rium gevalideerd te zijn volgens de Beschikking van de Commissie 2002/657/EG. Voor testen op de markt ge-
bracht na januari 2010 dient de validatie eveneens volgens de CRL-richtlijnen te zijn uitgevoerd (Anon., 2010). 

Deze criteria beogen een harmonisatie van de autocontrole op remstoffen door de zuivelbedrijven en een nog 
betere bescherming van de consument. Tevens wordt op die manier een hiaat in de Europese wetgeving weg-
gewerkt. Na Spanje is België het tweede Europese land dat meer duidelijkheid brengt op welke antibioticaresi-
duen melk bij de ingangscontrole moet worden gecontroleerd. België legt daarbij ook criteria voor de toegepaste 
sneltesten op. 
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(initial validation and transfer). Community Reference Laboratories Residues (CRLs). 20/01/2010: 1-18.
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- Anonymous. 2014b. http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/dierlijkeproducten/omzendbrieven/default.
asp#A20050531

- Beschikking van de Commissie Nr. 2002/657/EG van 12 augustus 2002 ter uitvoering van Richtlijn 96/23/EG 
van de Raad wat de prestaties van analysemethoden en de interpretatie van resultaten betreft. Publicatieblad 
van de Europese Gemeenschappen. L221: 8-36.

- Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde 
stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 
85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG.  Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen. L125: 10-32.

- Verordening (EU) Nr. 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 betreffende farmacologisch werk-
zame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong. Publicatieblad van de Europese Unie. L15: 1-72.
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Screening voor residuen van 
bestrijdingsmiddelen
Laure Joly, Philippe Szternfeld & Vincent Hanot
WIV, Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel

Analyse van bestrijdingsmiddelen: een effi  ciënte dagelijkse controle

Met meer dan 900 bestrijdingsmiddelen (en hun afbraakproducten) op de markt, is de controle op levensmidde-
len een dagelijkse uitdaging. De offi  ciële laboratoria voeren elke dag tientallen analyses uit op levensmiddelen die 
door het FAVV bemonsterd zijn. Deze hoofdzakelijk kwantitatieve analyses zijn verplicht voor de laboratoria, zowel 
voor de validatie van hun toepassingen als voor het geheel van kwaliteitscriteria die geverifi eerd moeten worden 
tijdens routineanalyses.

Screening om de scope uit te breiden

Sinds een tiental jaren hebben de laboratoria hun scopes aanzienlijk moeten uitbreiden om een maximum aan 
bestrijdingsmiddelen te kunnen analyseren. In dit kader, is de screening (of de kwalitatieve analyse) een interes-
sant alternatief gebleken voor de kwantitatieve analyse.

Figuur 1: Ionenchromatogram van 200 pesticiden op een Agilent 1200 Series SL LC met Agilent 6230 TOF.
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Het voordeel van de screening is de serieuze tijdswinst, zowel op het moment van de validatie als op het mo-
ment van de analyses. Immers, de validatie van de screening is veel beperkter. Elk bestrijdingsmiddel moet 
gedetecteerd worden in 20 monsters die belast zijn op de detectielimiet van de screening (SDL) met een aan-
vaardingspercentage van vals-negatieven van 5%. Voor wat de verifi catie van de betrouwbaarheid van de analyse 
betreft, is die minder zwaar aangezien de criteria minder talrijk zijn dan voor een kwantitatieve analyse. Zo is het 
bijvoorbeeld mogelijk om af te zien van de voorbereiding van een calibratielijn, evenals van de verifi catie van het 
rendement. Echter, om te bewijzen dat de SDL bereikt is voor elke analysereeks, wordt een tot die limiet belast 
controlemonster (CM) geanalyseerd in elke monsterreeks. Dit CM wordt tweemaal geïnjecteerd (voor en na de 
sequentie van monsters) om de goede werking van het detectiesysteem aan te tonen.

De screening voor de combinaties matrix/bestrijdingsmiddel met zwakke 
detectiefrequentie

De screening is niet alleen een interessante oplossing om de scope uit te breiden, maar is ook toepasbaar op de 
analyse van bestrijdingsmiddelen die sporadisch opgespoord worden, zoals bijvoorbeeld pyrethroïden in levens-
middelen van dierlijke oorsprong. 

Het uitvoeren van die screeninganalyse laat toe de analysetijd aanzienlijk te verminderen door het vermijden van 
bijvoorbeeld een matrixcalibratie, de systematische controle van het rendement, ... In tweede instantie wordt de 
kwantitatieve analyse enkel uitgevoerd wanneer een bestrijdingsmiddel wordt gedetecteerd.
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Een praktijk die haar intrede heeft gedaan in de Europese gewoonten

In de laatste versies van het referentiedocument voor de analyse van bestrijdingsmiddelen (SANCO/12571/2013), 
gaan verschillende paragrafen exclusief over screening. Die paragrafen geven in detail de verschillende criteria 
weer die nageleefd moeten worden voor validatie, uitvoering en rapportering van resultaten.

Het EURL-FV  (European reference laboratory for fruits and vegetables) organiseert sedert 6 jaar elk jaar een 
ringtest van het type screening. Deze test laat enerzijds een betere evaluatie toe van de officiële laboratoria met 
betrekking tot de detectie van “exotische” bestrijdingsmiddelen en zal anderzijds de officiële laboratoria aan moe-
digen om hun scope uit te breiden en gebruik te maken van meer performante toestellen. 

Momenteel moet elk bestrijdingsmiddel dat gedetecteerd wordt tijdens een screeninganalyse bevestigd worden, 
wat de toepassing beperkt van een uitgebreidere screeningmethode. Zo kan het EFSA, dat het risico berekent dat 
verbonden is aan de aanwezigheid van de bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen, het resultaat van de detectie 
van een bestrijdingsmiddel niet beheren zonder de concentratie ervan te kennen. Welnu, die informatie is interes-
sant voor alle laboratoria om zich beter te kunnen richten op de bestrijdingsmiddelen die moeten opgenomen 
worden in de kwantitatieve methode. Dat de notie van SDL verschillend kan zijn van de LOQ (kwantificatielimiet) 
kan ook de rapportering aan de Europese overheden bemoeilijken.

Besluit

De analyses door screening zijn minder dwingend 
voor de laboratoria dan de kwantitatieve analyses, 
zowel op het vlak van de validatie als op het vlak van 
de kwaliteitszorg die geïmplementeerd moet wor-
den tijdens de routineanalyses. Dit type van analyse 
maakt het voor de laboratoria mogelijk om enerzijds 
gemakkelijker hun scope uit te breiden en anderzijds 
aanzienlijk tijd te winnen bij de analyse van negatieve 
monsters. 

Zodra echter een bestrijdingsmiddel gedetecteerd 
wordt door screening, is het een wettelijke verplich-
ting om bijkomende kwantitatieve analyses uit te 
voeren om de precieze hoeveelheid van het in het 
monster aanwezige bestrijdingsmiddel te kennen 
en de risico’s te evalueren die verbonden zijn met de 
opgespoorde bestrijdingsmiddelen.

Contact: Laure.joly@wiv-isp.be
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Soort-specifieke PCR detectie van mosterd 
species (Sinapis alba, Brassica nigra, 
Brassica juncea) als potentiële “
verborgen” allergenen in voeding
Taverniers Isabel, Van Droogenbroeck Bart en De Loose Marc 
ILVO, eenheid Technologie & Voeding, Burg. Van Gansberghelaan 115, 9820 Merelbeke

Inleiding: mosterd species en allergene eiwitten

Mosterd behoort tot de familie van de Brassicaceae – goed voor meer dan 3200 species en 375 genera – en meer 
bepaald tot de genera Sinapis en Brassica. Witte mosterd (Sinapis alba), bruine of gele mosterd (Brassica juncea) en 
zwarte mosterd (Brassica nigra) worden wereldwijd gecultiveerd en gebruikt als bronnen van plantaardige olie, als 
smaakversterker of als groenbemester. Deze planten vinden hun oorsprong in de regio rondom de Middellandse 
Zee en het Nabije Oosten en zijn nu wereldwijd terug te vinden als gecultiveerde soorten en als onkruid. Mosterd-
zaad wordt verkocht als volledige of vermalen zaden, of verder verwerkt en/of vermengd in voedingsproducten. 
Gele mosterdzaadjes, beter bekend als “tafelmosterd”, bestaat meestal uit een mengsel van verschillende species. 
Sinapis alba vormt het meest gebruikte mosterd species in Europa, terwijl Brassica juncea meer gebruikt wordt in 
de V.S. en Japan (Monsalve et al., 1993). 

Voedselallergieën vormen vooral in Westerse landen een groeiend probleem. Zeer lage dosissen van allergenen 
kunnen in gevoelige personen reeds een respons opwekken. In mosterd werden eiwitten met een allergisch 
potentieel teruggevonden. Door hun hitte-resistentie en beperkte enzymatische degradatie zijn ze in het produc-
tieproces moeilijk onschadelijk te maken. Ook het wijd verspreide gebruik van mosterdzaad in kruidenmengsels, 
maakt van deze species mogelijks gevaarlijke zgn. “verborgen allergenen”. Een verborgen allergeen is een al-
lergeen dat niet vermeld staat op de verpakking, waarvan de consument niet weet dat het voedingsmiddel het 
allergeen bevat of waarvan de consument niet weet dat hij/zij er allergisch voor is. Een studie van 2007 over de 
prevalentie, de rol en de oorzaak van de aanwezigheid van verborgen allergenen in voedsel, onthulde dat deze 
aan de basis liggen van 22,4% van alle reacties op voedingsmiddelen (Anibarro et al., 2007). De manier waarop 
verborgen allergenen in het voedsel terecht komen is zeer gevarieerd. Vaak gaat het om onvoorzichtigheid van 
de consument of contaminatie van het voedsel in restaurants door bijvoorbeeld onvoldoende gereinigde grills. 
Contaminatie tijdens het productieproces van het voedingsmiddel behoort echter ook tot de mogelijkheden. Om 
die reden worden op vele verpakkingen waarschuwingen zoals “kan sporen bevatten van…” gedrukt. 

Het voornaamste gekarakteriseerde allergene eiwit in mosterd is 2S albumine, een zaadopslag eiwit (Menendez-
Arias et al., 1988). Het is een klein eiwit (12-15 kDa) opgebouwd uit 2 polypeptides die aan elkaar gelinkt zijn via 
disulfidebruggen. Het 2S albumine werd ook geïsoleerd uit raapzaad, leguminosen zoals erwt en soja, walnoot, 
sesamzaad, en andere Brassica’s. In witte mosterd wordt 2S albumine aangeduid als Sin a 1 en in bruine mosterd 
als Bra j 1. Karakterisering van deze proteïnen heeft algemene homologieën in epitopen aangeduid tussen de 
verschillende species onderling. Dit is niet verwonderlijk gezien de nauwe genetische verwantschappen tussen 
de species onderling. Bruine en zwarte mosterd zijn twee van de zes species binnen “U’s triangle”, die de verwant-
schap weergeeft tussen wat men collectief de “gecultiveerde Brassica’s” noemt (Fig. 1). De hoeken van U’s triangle 
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worden gevormd door drie species met een eigen basisgenoom: B. rapa (A-genoom), B. nigra (B-genoom) en 
B. oleracea (C-genoom). De zijden bestaan uit drie amfi ploïde species gevormd uit de basisgenomen: B. juncea 
(AB), B. napus (AC) en B. carinata (BC).

Fig. 1: De ‘triangle of U’ beschrijft de geneti-
sche verwantschap tussen de drie diploïde 
gewassen B. oleracea, B. nigra en B. rapa en 
hun allopolyploïde verwanten B. carinata, 
B. juncea en B. napus. Figuur overgenomen 
van http://en.wikipedia.org.

De 2S opslagalbumines Sin a 1 en Bra j 1 zijn dus structureel gelijkaardig en nauw verwant aan allergenen van an-
dere soorten zoals koolzaad (Brassica napus). Beiden zijn hitte-resistent (EFSA, 2004). Van Sin a 1 werd aangetoond 
dat het antigenische en allergenische determinanten deelt met het koolzaad hoofdallergeen Bra n 1 (Monsalve et 
al. 1997).  Andere allergene eiwitten die geïdentifi ceerd werden in mosterdzaad, zijn o.a. het 11S globuline Sin a 2, 
het lipide transfer eiwit Sin a 3, en de profi line eiwitten Sin a 4 en Bra n 8. 

Probleemstelling en doelstelling

Niettegenstaande werd aangetoond dat personen met een allergie voor mosterd ook gevoelig kunnen zijn 
voor andere species binnen de Brassicacea (Poikonen et al. 2008), is enkel mosterd onderhevig aan de verplichte 
etikettering volgens Europese Verordening 1169/2011. Gevoelige en specifi eke methoden voor de detectie van 
allergene ingrediënten zijn nodig om lage concentraties aan allergenen in diverse matrices te kunnen opsporen. 
Verschillende producenten brengen kant-en-klare qPCR of ELISA kits op de markt voor de detectie en kwantifi -
cering van mosterd species. Bestaande detectiemethoden en -kits voor mosterd detecteren echter meestal de 
drie species samen en vertonen bovendien vaak kruisreactiviteit met andere species. Dit kan een probleem zijn 
wanneer een voedingsmiddel op basis van mosterd ook koolzaad of andere gerelateerde Brassica species bevat 
(intentioneel of als contaminant). Daarenboven kan het gebruik van mosterd als groenbemester een bron van 
contaminatie vormen bij de teelt en oogst van koolzaad. Tenslotte zorgen ook gemengde en opeenvolgende 
teelten van koolzaad en mosterd species voor mogelijke contaminatie van het eindproduct.

Een aantal ELISA en PCR methoden beschreven in de literatuur (Fuchs et al., 2010; Mustorp et al. 2008, Palle-Reisch 
et al. 2013) alsook kant-en-klare commercieel verkrijgbare kits werden, in een vergelijkende studie naar molecu-
laire detectiemethoden voor mosterd species, uitgetest op hun specifi citeit. Daarnaast werden primers ontwik-
keld voor de soort-specifi eke amplifi catie van de mosterd species via qPCR. In een poging om species van elkaar 
te onderscheiden op basis van één enkel nucleotide verschil in een specifi eke doelsequentie (single nucleotide 
polymorphisms – SNPs) werden tevens primers ontworpen voor hoge resolutie smeltcurve analyse (HRMa of 
HRM-PCR).
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Experimentele setup

Voor het testen van bestaande, ELISA en qPCR, alsook nieuw ontwikkelde PCR methoden, werden in totaal 37 
zaadmonsters gebruikt, bestaande uit Brassica juncea, B. nigra en Sinapis alba, maar ook B. oleracea (koolraap), 
B. napus (koolzaad), Raphanus sativus (raap) en Arabidopsis thaliana (zandraket) zaden. Deze waren afkomstig van 
ILVO, CER-Groupe en IPK in Gatersleben, Duitsland. 

Vier commerciële ELISA- en 2 qPCR kits voor mosterd werden vooreerst uitgetest. Daarna werd een qPCR 
methode uit de literatuur (Fuchs et al., 2010) geëvalueerd op specifi citeit voor Sinapis alba (witte mosterd). 
Tenslotte werden voor B. nigra en B. juncea nieuwe PCR methoden ontwikkeld en geëvalueerd.

Resultaten & discussie

De vier geteste ELISA-kits gaven detectie van de 3 mosterd species. Targets van deze commerciële kits worden 
niet gespecifi ceerd, echter zijn hoogstwaarschijnlijk polyklonale antilichamen tegen 2S albumine (Sin a 1, 
Bra j 1, Bna III napin) of homologe allergene eiwitten. Ook de twee geteste commerciële qPCR-kits amplifi ceerden 
de 3 mosterd species, maar gaven ook aspecifi eke amplifi catie met o.a. B. napus en A. thaliana. Een voorbeeld van 
resultaten van een qPCR-test evaluatie wordt getoond in Fig. 2.

De S. alba-specifi eke qPCR methode van Fuchs et al. (2010) blijkt inderdaad specifi ek te zijn voor witte mosterd. 
Geen enkel ander species vertoonde amplifi catie in een real-time PCR reactie met deze kit. De primers en TaqMan 
probe zijn gericht tegen een specifi eke sequentie binnen het gen coderend voor het MADS-D eiwit.

Fig. 2: qPCR amplifi catieplots als voorbeeld van output van een commercieel verkrijgbare qPCR kant-en-klare kit 
voor detectie van mosterd. De opkomende plots tonen de aspecifi citeit van de gebruikte primers.
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De nieuw ontwikkelde qPCR analyses leverden twee potentieel bruikbare primersets op voor B. nigra-specifi eke 
detectie. Evaluatie van primerpaar Bni COL-Fa/Ra1 jegens 37 accessies over 7 species van verschillende origine 
toonde volledige specifi citeit voor zwarte mosterd doch 3 van 7 Brassica nigra-accessies gaven geen amplifi catie. 
In een eerste evaluatie lijkt ook Bni COL-Fa/Ra2 specifi ek voor zwarte mosterd. Deze primerparen amplifi ceren een 
146 bp resp. 100 baseparen (bp) fragment van het constans-like eiwit-coderend gen. Resultaten van de geop-
timaliseerde smeltpieken voor de set van 37 zaadmonsters, bekomen met primerpaar Bni COL-Fa/Ra1, worden 
getoond in Fig. 3.

Fig. 3: Smeltcurves van de SYBR Green I qPCR assay met B. nigra-specifi ek primerpaar Bni COL-Fa/Ra1 (146 bp). Een 
specifi eke smeltpiek van 84°C wordt bekomen voor 4 van de 7 geteste B. nigra stalen. De aspecifi eke smeltpiek bij 
78°C is mogelijks toe te wijzen aan primer-dimeren.

Een verhoging van de specifi citeit van primerset Bni COL-Fa/Ra1 wordt beoogd, mits het gebruiken van een Taq-
man probe samen met de primers en/of aanpassing van de annealing temperatuur en primer concentraties en/of 
toepassing van de methode in hoge-resolutie smeltcurve PCR analyse (HRM-PCR).

Voor B. juncea werd het enige gekende, nl. het 2S zaadopslag eiwit, geselecteerd als target voor primerontwikke-
ling. Vermits de homologieën van dit gen met andere Brassica soorten heel groot zijn, werd geopteerd om een 
10-tal primerparen rechtstreeks uit te testen via HRM-PCR. Het doel was een sterkere diff erentieerbaarheid van de 
species onderling te bekomen. HRM-PCR analyseresultaten algemeen gaven geen éénduidig soort-specifi ek resul-
taat. Accessies van verschillende species werden vaak samengebundeld. Minstens één primerkoppel lijkt specifi ek 
voor bruine mosterd (zie Fig. 4).
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Zeven van de 8 geteste B. juncea stalen worden nl. in dezelfde groep geklasseerd (groep V in Fig. 4), echter ook 
minstens 2 van de 7 B. nigra accessies vallen daaronder. De test blijkt specifi ek te zijn voor B. nigra (5/7 in groep I), 
echter ook hier niet voor 100%. Herhalingen voor het nagaan van de reproduceerbaarheid en eventuele bijko-
mende optimalisatiestappen in HRM-PCR, zijn nodig om tot éénduidige specifi citeit voor B. juncea versus B. nigra 
te kunnen komen. Daarnaast dient de zuiverheid van enkele accessies met dubbelzinnige resultaten te worden 
nagegaan.
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Fig. 4 Smeltcurves van de HRM-PCR assay met B. juncea specifi ek primerkoppel Bju HRM-F1/R1 (203 bp). 
De verschillende groepen resultaten of ‘klassen’ die gediff erentieerd worden in HRM, worden rechts getoond.
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Migratie van foto-initiatoren  
uit kartonverpakkingen
Kathy Van Den Houwe, Els Van Hoeck, Caroline Evrard, Joris Van Loco en Fabien Bolle 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, J. Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel, België

Foto-initiatoren & migratie

Mengsels van foto-initiatoren worden vaak toegevoegd aan UV-inkten, gebruikt voor de bedrukking van karton-
verpakkingen bestemd voor contact met levensmiddelen, omdat zij het droogproces aanzienlijk versnellen via 
een radicalair polymerisatieproces. Foto-initiatoren die niet deelnamen in de polymerisatie kunnen migreren van 
het verpakkingsmateriaal naar de voeding. Daarnaast komen foto-initiatoren vaak voor in gerecycleerde kartons, 
als gevolg van het recyclageproces [1]. Restanten van deze foto-initiatoren kunnen bijgevolg migreren vanuit de 
kartonverpakking en zo de voeding contamineren.

In 2005 werd 30 miljoen liter melk voor baby’s van de markt gehaald in Italië door de aanwezigheid van de foto-
initiator 2-isopropylthioxanthon [2]. Sindsdien werden ook tal van andere foto-initiatoren teruggevonden in de 
voeding, zoals o.a. 4-methylbenzofenon in ontbijtgranen in 2009 [3].

Foto-initiatoren & wetgeving

Ondanks de mogelijke problematiek van foto-initiatoren in voeding, bestaat er nog steeds geen specifieke Eu-
ropese wetgeving voor het gebruik van UV-inkten bestemd voor de bedrukking van contactmaterialen. Daartoe 
stelden Zwitserse overheden een ordonnantie op voor materialen bestemd om in contact te komen met voeding 
[4]. Bijlage 6 bevat een lijst met specifieke migratielimieten (SMLs) voor geëvalueerde componenten en legt een 
SML van 0,01 mg kg-1 op voor niet-geëvalueerde componenten. 
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Foto-initiatoren & analytiek

Nog voor het verpakken, worden kartonverpakkingen die bestemd zijn voor de verpakking van droge voeding, 
onderworpen aan migratiestudies. In dergelijke migratiestudies, wordt de migratie van foto-initiatoren uit de 
kartonverpakkingen gesimuleerd door het karton in contact te brengen met het simulant voor droge voeding, 
namelijk het 2,6-diphenylphenylene oxide polymeer of Tenax® (commerciële naam). Dit contact wordt gedurende 
10 dagen bij 60°C behouden, om zo langdurig contact bij kamertemperatuur te simuleren [5]. 

In dit kader werd een methode voor de kwantitatieve bepaling van 15 foto-initiatoren in Tenax® ontwikkeld.

Gedurende het migratie-experiment, wordt het contact tussen de kartonverpakking en het simulant (Tenax®) 
verzekerd door een gesloten petrischaal (Figuur 1). De onbedrukte zijde van het kartonstaal wordt in contact 
gebracht met 1 gram Tenax® in een gesloten, met aluminium omhulde, petrischaal. Eens het migratie-experiment 
(10 dagen bij 60°C) voltooid is, wordt gebruik gemaakt van acetonitril om de Tenax® te extraheren en de extracten 
worden geanalyseerd met ultra hoge performantie chromatografi e – tandem massaspectrometrie (UPLC-MS/MS). 

Figuur 1. Weergave van  de bepaling van de migratie van foto-initiatoren uit kartonverpakkingen naar Tenax®.

Foto-initiatoren en de Belgische markt

De ontwikkelde methode werd nadien toegepast op 15 kartonstalen bestemd voor de verpakking van droge 
levensmiddelen als rijst, pasta, ontbijtgranen, paneermeel,... In bijna de helft van de geteste stalen migreerden 
benzofenon en/of ethyl-4-dimethylaminobenzoaat naar Tenax®. Ook de migratie van 2,4-diethyl-9H-thioxanthen-
9-on, 2,2-dimethoxy-2-fenyl acetofenon, 4-fenylbenzofenon en methylbenzofenon werd bevestigd voor bepaalde 
kartonstalen. De migratie bleef echter telkens beperkt en alle stalen werden conform bevonden.
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Inleiding

Een routine procedure voor de detectie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO), gebruik makend van 
de real-time polymerase kettingreactie (qPCR), omvat verschillende stappen. De eerste van deze stappen is het 
screenen van de onbekende stalen op de aanwezigheid van genetische elementen zoals promotors, terminators, 
coderende of andere sequenties die aanwezig zijn in de verschillende genetisch gewijzigde (GM)-events. Deze 
stap heeft als doel het aantal analyses te beperken in de tweede stap, waar de potentieel aanwezige GM-events 
worden geïdentificeerd gebruik makend van een event-specifieke methode. Aangezien het aantal nieuwe GM-
events steeds toeneemt (1), is de toepassing van gevoelige en kost-efficiënte screeningsmethoden noodzakelijk.

Om aan deze behoefte te voldoen, werd een reeks SYBR® Green qPCR GGO screeningsmethoden ontwikkeld in 
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP). Deze reeks bestaat uit de volgende methoden: 1/ vier 
trait-specifieke methoden (CP4-EPSPS, CryIAb/Ac, pat, bar) (2); 2/ twee methoden voor de detectie van generieke 
recombinante sequenties (p35S en tNOS) (3); 3/ drie taxon-specifieke methoden gericht op de soja lectine (lec), 
maïs alcohol dehydrogenase (adh) en koolzaad cruciferine (cru) genen (4), die toelaten de plantensoorten aan-
wezig in het analytische staal te bepalen. Bijkomend werd een methode opgenomen (oorspronkelijk ontwikkeld 
door CRA-W) voor de detectie van de generieke plantmerker gebaseerd op de chloroplast rbcL gen sequentie (5). 
Verder werd een methode gebruikt specifiek voor het bloemkoolmozaïekvirus (CaMV) Reverse Transcriptase gen 
(CRT2). Deze methode laat toe te bepalen of een positief resultaat voor de p35S merker kan uitgelegd worden 
door de aanwezigheid van het donor organisme CaMV in het monster.

De combinatie van deze qPCR methoden maakt het mogelijk een GGO screeninganalyse uit te voeren in één 
enkele run. De interpretatie van de verkregen resultaten voor elke methode wordt uitgevoerd met behulp van 
een beslissingsondersteunend systeem (DSS), ontwikkeld door het WIV-ISP. Dit systeem gebruikt een op een 
“priemgetal”-gebaseerd algoritme om te bepalen welke GM-events mogelijk aanwezig zijn in een staal. De bena-
ming van deze matrix-gebaseerde benadering voor het bepalen van de aanwezigheid van GGO plant materiaal in 
verschillende producten is “Combinatory SYBR®Green PCR Screening” of “CoSYPS” (6).
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De CoSYPS werd gevalideerd in een EU-ring test waaraan 13 EU officiële laboratoria hebben deelgenomen (7). 
Hier beschrijven we de opzet en de resultaten van de kleinschalige interlaboratorium test georganiseerd door het 
Belgische Nationale Referentielaboratorium voor Genetisch Gewijzigde Organismen (NRL-GGO) in 2010.

Doel van de Belgische CoSYPS interlaboratorium test 

Het doel van deze test was om de toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van de CoSYPS binnen het Belgische 
NRL-GGO te testen. Voor dit doel werden de knelpunten, geïdentificeerd in de eerder uitgevoerde EU-ring test 
(7), geëlimineerd of grotendeels verminderd: 1/ alle deelnemers kregen een theoretische en praktische opleiding 
voorafgaand aan de test; 2/ de teststalen werden voorbereid volgens de ISO Richtlijn 43 door het Europese Unie 
Referentielaboratorium voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (EU-RL GMFF; 8). De NRL-
GGO interlaboratorium test werd gekoppeld aan de vergelijkende testronde ILC-CRL-GMFF-CT-02/10 (8), uitge-
voerd in september 2010 en georganiseerd door het EU-RL GMFF.

Test stalen en qPCR analyse

Twee maïs poeders met een verschillend percentage aan maïs GGO event MON 810 (0,8% en 3,8%) werden ge-
bruikt (8). Per staal werden DNA extracties uitgevoerd op drie test porties en twee van de extracten werden verder 
gebruikt. Elk laboratorium gebruikte zijn eigen DNA-extractie protocol.

Eén qPCR run werd uitgevoerd voor beide stalen, gebruik makend van de 11 SYBR®Green qPCR methoden onder 
de eerder beschreven qPCR condities (2). Elk laboratorium gebruikte zijn eigen qPCR instrument.

Vijf laboratoria hebben deelgenomen aan de interlaboratorium test. Alle deelnemers ontvingen het volledige 
CoSYPS protocol, primers, positieve controles, SYBR®Green Universal Master Mix en het CoSYPS DSS zoals gebruikt 
in de routine-analyse aan WIV-ISP in die tijd (6).

Data analyse

De evaluatie van de gegevens werd uitgevoerd per GGO niveau (n=2), per qPCR methode (n=11) en per GM-
event (n=1). In totaal werden 20 resultaten per marker bekomen (2 niveaus x 2 extracten x 5 laboratoria), behalve 
voor Cry1Ab/Ac, waar 19 resultaten werden gegenereerd. Na de analyse van de ruwe qPCR gegevens per extract 
werden twee waarden ingevoerd in het CoSYPS DSS: Ct en Tm. Een extract werd als positief beschouwd voor een 
specifieke merker als de Ct-waarde lager was dan 35, in combinatie met een Tm-waarde binnen het interval Tm 
van de positieve controle ± 1°C. Voor Cry1Ab/Ac werd ± 2°C gebruikt om te verzekeren dat de twee verschillende 
sequenties van Cry1Ab/Ac aanwezig in GGO’s als positief zouden beschouwd worden.

De resultaten van de deelnemende laboratoria werden vergeleken met de verwachte uitkomst in termen van 
aanwezigheid/afwezigheid van een specifieke merker. De gevoeligheid, specificiteit, de vals-positieve en vals-ne-
gatieve resultaten werden berekend voor alle methoden en stalen samen met de positieve en negatieve voor-
spellende waarden (http://www.cebm.net/index.aspx?o=1042).
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Resultaten 

Een positief signaal werd verwacht voor vier van de geteste merkers (rbcL, adh, p35S en Cry1Ab/Ac) in beide stalen. 
De resultaten toonden aan dat 1 op 20 resultaten negatief was voor p35S en Cry1Ab/Ac (Tabel 1). Van de rest van 
de geteste merkers werd verwacht dat ze een negatief signaal zouden geven. Er werd echter een vals-positief 
resultaat waargenomen voor pat (Tabel 1).

De gevoeligheid, bepaald voor de positieve merkers, was 100% voor rbcL en adh. Voor p35S en Cry1Ab/Ac was 
deze parameter lager, respectievelijk 95% en 94.7% (Tabel 1). De specificiteit, bepaald voor de negatieve merkers, 
was 100% behalve voor pat (95%, Tabel 1).

Tabel 1. Resultaten van de interlaboratorium test. De verwachte positieve merkers zijn in het groen aangeduid, de 
verwachte negatieve merkers zijn in het rood aangeduid. 

rbcL lec adh cru p35S tNOS
CP4- 

EPSPS

Cry-
1Ab / 

Ac
pat bar CRT2

# positieve resultaten 20 0 20 0 19 0 0 18 1 0 0

# negatieve resultaten 0 20 0 20 1 20 20 1 19 20 20

Gevoeligheid (%) 100 100 95 94.7

Specificiteit (%) 100 100 100 100 95 100 100

In deze interlaboratorium test, was zowel de gevoeligheid als de specificiteit 99%. Ook positief en negatief 
voorspellende waarden liggen hoog, respectievelijk 97 en 99% (Tabel 2), met lage waarden voor respectievelijk 
vals-negatieven en vals-positieven (<5%).

Tabel 2. Specificiteit, gevoeligheid en voorspeld aantal positieven en negatieven

Gemeten positieven Gemeten negatieven

Verwachte positieven 77 2 97% Positives predictive rate

Verwachte negatieven 1 139 99% Negatives predictive rate

99% 99%

Gevoeligheid Specificiteit

Conclusies

Globaal tonen de resultaten van de NRL-GGO interlaboratorium test aan dat de gebruikte SYBR®Green qPCR 
methoden toegelaten hebben de verwachte aanwezige merkers in de stalen correct te detecteren: de maïs-speci-
fieke merker (adh), de twee transgene merkers (p35S en CryIAb/Ac) en de generieke plant merker (rbcL). Bijgevolg 
kan besloten worden dat het CoSYPS DSS toepasbaar is voor GGO screening van dit soort stalen.
Verder konden alle deelnemende laboratoria de experimentele kant van het qPCR protocol zonder problemen 



3534

uitvoeren. Bijkomend was het mogelijk om alle stalen en merkers in dezelfde run te testen. Bovendien worden er 
geen speciale eisen gesteld met betrekking tot de infrastructuur en het qPCR instrument, gezien elk laboratorium 
zijn eigen instrument kon gebruiken. Dit alles toont de uitvoerbaarheid aan van de gebruikte SYBR®Green metho-
den en van de gecombineerde setup zoals gebruikt in de CoSYPS. Het is echter nuttig om een korte theoretische 
training te geven aan toekomstige gebruikers ivm de werkwijze van het DSS en het invoeren van de resultaten.

Op basis van de resultaten van de EU-ring test (7) en de resultaten van de NRL-GGO interlaboratorium test, hier 
voorgesteld, kan besloten worden dat het CoSYPS DSS een betrouwbaar en efficiënte instrument is om levens-
middelen en diervoeders te screenen op de aanwezigheid van GGO’s.

Perspectief 

De SYBR®Green methoden die gebruikt werden in de interlaboratorium test zijn nu volledig gevalideerd (7). 
Bijgevolg zullen ze opgenomen worden in de Europese database van referentiemethoden voor GGO-analyse (9) 
(http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/). Bovendien kan dit GGO screening systeem uitgebreid worden 
door de invoering van nieuwe methoden (10) om het bereik en de resolutie van het DSS te verbeteren.
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De opleidingen voor de erkende laboratoria, georganiseerd door het FAVV 
in samenwerking met de nationale referentielaboratoria, vindt U terug op de website van het FAVV 

(www.favv.be > Beroepssectoren > Laboratoria > Seminaries & workshops). 

Deze tabel wordt regelmatig geactualiseerd, gelieve daarom regelmatig de website  te consulteren.

Andere interessante workshops en symposia zijn hieronder opgenomen.

Workshops & Symposia

Datum Onderwerp Plaats Meer informatie (website)

31.08-05.09.2014

The 34th International Sym-
posium on Halogenated 
Persistent Organic Pollutants – 
Dioxin 2014

Madrid, Spain http://www.dioxin2014.org/

1-4.09.2014
24th International ICFMH con-
ference, FOOD MICRO 2014

Nantes, France http://www.foodmicro2014.org/

7-10.09.2014 
128th AOAC Annual Meeting & 
Exposition

Boca Raton Resort & Club
501 East Camino Real
Boca Raton, Florida 33432 USA

http://www.aoac.org/imis15_prod/
AOAC/Meetings___Events/14AM_An-
nual_Meeting/AOAC_Member/
Meetings___Events/14AM/Annual_
Meeting.aspx?hkey=4cd073ff-a131-
49e4-8e19-97230bbb0d82

10-11.09.2014

14th International Fresenius 
Conference
“The Biocidal Products Regu-
lation”

Mainz (near Frankfurt/Ger-
many)

http://www.akademie-fresenius.de/
konferenz/output.php?kurs=449

18-19.09.2014
19th Conference on Food 
Microbiology

Brussels, Belgium
Organized by the Belgian Society for 
Food Microbiology vzw/aslb (BSFM)
www.bsfm.be

29.09-1.10.2014
3rd International Conference 
on Responsible Use of Antibio-
tic in Animals

Amsterdam, the Netherlands

http://www.bastiaanse-communicati-
on.com/html/upcoming.html
http://www.bastiaanse-communicati-
on.com/rua2014/

09.10.2014 to 10.10.2014

4th International Fresenius 
Conference FEED
Re-evaluation – Labelling – 
Claims – Dietetic Feed

Cologne/Germany
http://www.akademie-fresenius.
com/english/konferenz/output.
php?thema=3&kurs=445
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Datum Onderwerp Plaats Meer informatie (website)
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Nantes, France http://www.foodmicro2014.org/

7-10.09.2014 
128th AOAC Annual Meeting & 
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Boca Raton Resort & Club
501 East Camino Real
Boca Raton, Florida 33432 USA

http://www.aoac.org/imis15_prod/
AOAC/Meetings___Events/14AM_An-
nual_Meeting/AOAC_Member/
Meetings___Events/14AM/Annual_
Meeting.aspx?hkey=4cd073ff-a131-
49e4-8e19-97230bbb0d82

10-11.09.2014

14th International Fresenius 
Conference
“The Biocidal Products Regu-
lation”

Mainz (near Frankfurt/Ger-
many)

http://www.akademie-fresenius.de/
konferenz/output.php?kurs=449

18-19.09.2014
19th Conference on Food 
Microbiology

Brussels, Belgium
Organized by the Belgian Society for 
Food Microbiology vzw/aslb (BSFM)
www.bsfm.be

29.09-1.10.2014
3rd International Conference 
on Responsible Use of Antibio-
tic in Animals

Amsterdam, the Netherlands

http://www.bastiaanse-communicati-
on.com/html/upcoming.html
http://www.bastiaanse-communicati-
on.com/rua2014/

09.10.2014 to 10.10.2014

4th International Fresenius 
Conference FEED
Re-evaluation – Labelling – 
Claims – Dietetic Feed

Cologne/Germany
http://www.akademie-fresenius.
com/english/konferenz/output.
php?thema=3&kurs=445

20-21/10/2014

Development & Potential 
of qPCR&dPCR as a tool for 
progressive molecular biology 
research

London, UK
 http://www.globalengage.co.uk/
qpcr.html

27-31.10.2014 IDF World Dairy Summit 2014 Tel Aviv, Israel http://www.idfwds2014.com/

29-30.10.2014 Food Analysis Congress Barcelona, Spain
http://www.microbiologyconference.
com/

29-30.10.4014
5th International Fresenius 
Conference
Endocrine Disruptors

Cologne, Germany
http://www.akademie-fresenius.
com/english/konferenz/output.
php?thema=3&kurs=462

3-7.11.2014
Management of Microbiolo-
gical Hazards in Foods (15th 
edition)

Wageningen, The Netherlands

Organised in cooperation with: Euro-
pean Chair in Food Safety Microbio-
logy
http://www.vlaggraduateschool.nl/
eduvlco.html

10-12.11.2014
The World Mycotoxin Forum
8th Conference

Vienna, Austria
http://www.bastiaanse-communicati-
on.com/html/upcoming.html

10.11.2014 The Plant Toxin Forum Vienna, Austria
http://www.bastiaanse-communicati-
on.com/html/upcoming.html

20/11/2014 Food Contact Materials Brussels, Belgium
http://www.kvcv.be/index.php/nl/
start-voeding

28.11.2014
10th Symposium of the Scien-
tific Committee of the Belgian 
Food Safety Agency

Brussels, Belgium s5.pccb@favv-afsca.be

16-18.03.2015

4th Beneficial Microbes  
Conference
International conference on 
the health impact and future 
potential of beneficial microbes

The Hague, the Netherlands
http://www.bastiaanse-communicati-
on.com/bm2015/

21-22.05.2015

AOAC Europe – NMKL – Nord-
Val International Symposium 
2015:
“Food Labs in Crystal Ball; 
Future Challenges in Food 
Analysis”

Stockholm, Sweden
Jointly organised by AOAC Europe, 
NMKL and NordVal International.
http://www.aoaceurope.com/

June 2015
Global Forum on Genetically 
Modified Wheat 
Information will follow soon

http://www.bastiaanse-communicati-
on.com/html/upcoming.html
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