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Snelle "poep-bacterie"test (E
Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):
Hoewel E.Coli onder normale omstandigheden geen ziekte veroorzaakt bij de mens, is het de meest
voorkomende verwekker van urineweginfecties. Bepaalde varianten kunnen ook maagdarmklachten
veroorzaken met soms ernstige bijkomende ziekteverschijnselen. Escherichia coli is familie van de
Enterobacteriacae en kan zowel intestinale (binnen de darm) als extra-intestinale (buiten de darm)
infecties veroorzaken. Huidige tests op bacteriën (zoals E.Coli) zijn duur en tijdrovend. De test is
afhankelijk van de groei en vermeerdering van bacteriën onder geconditioneerde omstandigheden en
moet worden uitgevoerd in een Microbiologisch laboratorium. Door het “stapelen” van bacteriën kunnen
en mogen bacterie tests niet op de plaats van monstername getest worden omdat in deze omgeving
juist geen vermeerdering van bacteriën wenselijk is. Met een snel-test zonder vermeerdering kunnen
schadelijke bacteriën in een omgeving met voedsel of de voedingsmiddelen industrie, maar ook in een
operatiekamer of intensive care unit, ter plekke aangetoond worden en zal de kans op een besmetting of
uitbraak verkleinen. Huidige tests duren 4-24 uur, zijn duur en kunnen niet ter plekke worden
uitgevoerd.
Het doel van dit project is de haalbaarheid te onderzoeken naar een innovatieve, snelle manier van
aantonen van bacteriën, en de E.Coli bacterie in het bijzonder. In aanvullend experimenteel onderzoek
zal uitgezocht worden of de theorie in de praktijk te brengen is, waarna de sensitiviteit en specificiteit
van deze nieuwe target bepalend zijn voor haalbaarheid van een potentieel snelle “poep-bacterie”-test
De werkzaamheden binnen dit project bestaan uit literatuuronderzoek, design en synthese van
geselecteerde peptide ketens met een mogelijke geschikte knipplaats voor E.Coli als indicator voor
aanwezigheid van de bacterie. Vervolgens het testen van de werkzaamheid en haalbaarheid van de
techniek met E.Coli bacteriën in samenwering met een microbiologisch laboratorium en extern
gespecialiseerd instituut door middel van massa spectrometrie: MALDI-TOF (matrix assisted laser
desorption/ionisation time-of-flight analyzer) of Liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS).
Indien onze innovatieve technologie werkzaam is en voldoende sensitief en specifiek is zal de volgende
stap de ontwikkeling van het prototype zijn. In samenwerking met partners die hier een potentieel
eindproduct in zien kunnen voor andere bacteriën vergelijkbare snel-tests ontwikkeld worden.
Ga voor meer informatie en contactgegevens naar:
www.detactdiagnostics.com

