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1. Projekt SAFER
 Projekt EU FP5 č. EVK1-CT-2002-00108
 http://www.safer-eu.com/
 Doba řešení: 11/ 2002 – 10/2006
 Řešená problematika:
– Detekce citlivých patogenních organismů ve vodovodních
distribučních systémech (VDS)
– Vývoj systémů včasné detekce tvorby biofilmů (BF)
– Vývoj metody rychlého (<1hod) ověření účinnosti desinfekce
– Studium interakce mezi materiálem potrubí a dopravovanou vodou
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1. Projekt SAFER – J.C.Block, Université Henri Poincaré, Nancy



Kvalita pitné vody může být postupně ovlivněna BF, které poskytují útočiště
hygienicky závadným bakterií. V BF je produkováno 70 až 90% biomasy.
Vzhledem k tomu, že systémy rozvodu vody jsou příliš rozsáhlé, není možnost
řídit množství a složení BF. Zkoušení vzorků BF je složitější než zkoušet vodu
samotnou, protože vzorky neukazují polohu BF a ani rozšíření vývoje.
Voda je zranitelný produkt, jejíž kvalita se zhoršuje během přenosu – ze zdroje
(mikrobiální znečištění) a z BF rozvíjejícímu se v rozvodu (pitná voda a ani
distribuční síť nejsou sterilní). Pro lepší kontrolu je nutné nasazení včasných
detekčních zařízení pro BF a patogeny, které dostatečně omezí riziko vzniku
nákazy. Ověření účinnosti desinfekce přispěje k omezení nadměrného používání
chemikálií.
Hlavním předmětem výzkumu SAFER bylo vyvinout analytické nástroje pro
včasnou detekci a kontrolní parametry, které ovlivňují bujení mikroorganismů v
systému a důsledky úbytku rizika nemocí konzumentů v celé EU.
Analýzy BF (dynamika nárůstu), detekce patogenů (bakterie a protozoa v BF) a
účinná desinfekce (rychlé monitorování účinnosti) byly hlavní úkoly studia jako tří
z klíčových faktorů vedoucích k nejistým vodám pro obecné a specifické
konzumenty. Výzkum vedl k vývoji analytických nástrojů pro rychlé diagnózy a
kvalitní kontrolu zlepšující bezpečnost vodovodního rozvodu.
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2.2 Témata přednášek
1)

Contribution of research programmes to the water European policy (výzkumné programy Evropské
vodní politiky) – P.Balabanis

2) SAFER programme – J.C.Block
3) Biofilm monitoring in drinking water distribution networks (sledování biofilmu ve VDS) –
H.C.Flemming
4) Detection of pathogens in drinking water distribution network biofilms (detekce patogenů ve
VDS) – C.W.Keevil
5) Rapid control of disinfection efficiency (rychlá kontrola účinnosti desinfekce) – J.C.Block
6) Water quality in large distribution networks (kvalita vody ve velkých VDS) – C.Féliers,
J.Banks, UZilbere
7) Materials in contact with water (materiály přicházející do kontaktu s vodou) – C.Autugelle
8) MunServNet – Public and private financing of municipal infrastructure projects (veřejné a
soukromé financování projektů městské infrastruktury) – J.Zapasnik, P.Udron
9) Water and health (voda a zdraví)
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Biofilm monitoring – H.C. Flemming – IWW Mulheim and Biofilm Centre, Univ.
Duisburg - Essen


Metody musí umožnit sledování povrchu kolonizace a mikrobiální kvality. V projektu SAFER bylo
navrženo 7 testovaných metod:
- MSS – mechatronic surface sensor
- FOS – fibre optical device
- FTIR-ATR spectroscopy
- DTM – differential turbidity measurement device
- Electrochemical sensor
- Capacitive sensor
- FluS - Fluorescence sensor
Běhěm výzkumu byly čtyři metody zamítnuty.
DTM kvůli citlivosti dostupných zařízení nebyly dostačující pro pitnou vodu.
FluS protože je v ranné pokusné fázi, což by další pokusné práce mohlo ohrozit velkými rozsáhlými části
zdrojů. Také problém zasahovaní abiotickou fluorescencí nebyl zatím dobře určen, aby byl okamžitě
vyřešen
Kapacitní senzor, protože je to gen ve fázi roztoku a jsou zde podezření, které se zásadně používají pro
BF a nejsou rozlišeny signálem z celkového roztoku.
Elektrochemický senzor – je velmi složité získat specifický signál BF.
FTIR-ATR – nebyl používán jako senzor BF, ale sami BF byly používány k hledání jeho reakce na
změnu kvality vody.
MSS a FOS se ukázaly jako nejvíce nadějné systémy. S MSS bylo možné detekovat vývoj BF v
pokusném a praktickém systému. To samé platilo pro FOS, který byl také používán na detekci změn
kvality vody (zvýšení rozvoje BF jako signál pro přírůstek nutrientů v pitné vodě).
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Detection of pathogens – C.W.Keevil, School of Biological Sciences,
University of Southampton, UK


BF ve vodovodní síti může fungovat na bázi zásobníku patogenů jako jsou bakterie, plísně, paraziti a viry
a podporovat rozvoj některých z nich s pozdější kontaminací vody. Je potřeba poskytovat předpokládaná
upozornění cílových patogenů nejen přímou detekcí, ale také zharmonizováním rizika jejich výskytu v
rozvodové síti biofilmu s detekcí náhradních mikroorganismů jako jsou E-Coli a plísně. Nicméně žádné
metody nebyly speciálně vyvinuty pro zkoumání vzorků BF v podmínkách obou: patogenů nebo
detekovaných náhradních mikroorganismů. Z toho plyne důležitý cíl projektu SAFER, a to je vývin
postupů, které mohou získávat malá čísla patogenů ze složených BF matric nalezených ve vodovodních
sítích.
Techniky zkoumání potrubí se skládají:
a/ nedestruktivních vyšetřování a mikroskopie
b/ odebírací a oživovací techniky pro stresové patogeny
c/ určení přítomnosti ukazatele mikroorganismu (např. Coliformní bakterie) jako náhražky na
zkoumání přírodních parametrů, které mohou ovlivnit potenciální přítomnost choulostivých
patogenů
Vybrané patogeny byly všechny spojeny s výluhy infekce vznikající ve vodě. Obsahovaly Legionelu
Pneumophilu, mycobakterie a helicobakterie. Metoda jejich detekce by měla poskytovat cenná data této
skupiny mikroorganismů.
Molekulární biologie je určena k určení specifických peptidových nukleových kyselin (PNA). rRNA
prozkoumává detekci fluoreskování (FISH) patogenů a slouží jako indikátor jednotlivých druhů v
biofilmech na vysoce korodovaných trubkách. Praxe demonstruje nadřazenost oproti obvyklým
zkoumáním založených na nukleových kyselinách. Odskoušení metody PNA-FISH probíhalo v potrubí z
plastu v různých evropských zemích.
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Rapid Control of disinfection efficiency – J.C.Block, Université Henri Poincaré,
Nancy


Kontrola bakteriologické kvality pitné vody (jestliže je založena na kulturních metodách) má 2 důležité
nevýhody:
a/ časová závislost (1 až 15 dní)
b/ kulturně založené metody vedou k příliš nízkému odhadu čísla životaschopných bakterií
(jen zlomek vodních bakterií je schopna vyvinout kolonii za laboratorních podmínek) Toto číslo je
je zmenšováno přidáváním oxidačního činidla, dezinfekčními prostředky (Chlornany, chloraminy)
Lepší než počítaní kolonií jsou jiné metody založené na počítaní s krátkodobou reakcí např.
mikroskopické pozorování nebo tok cytometry.
Metoda BackLight měří membránovou prostupnost buněk. Dychací řetězová aktivita může být
kontrolována produkcí fluorescentního formazanu. Přímý životaschopný počet in-situ křížení ukazuje
prodlužování buněk životaschopných bakterií po infekci s nutrienty a tlumiči dělení buněk. Alternativa
kulturních metod pro kontrolu dezinfekční výkonnosti by měla být založena na používání nukleové
kyseliny fluorochromu. Je zde mnoho komerčně dostupných fluorescentních průzkumů jako např. DAPI,
SYTO-13, SYBR Green I, SYBR Green II RNA, TOTO-1.
SYBR II prezentuje lepší fluorescenční výnos jak pro DNA tak pro RNA. Fluorescenční intenzita obecně
záleží a mnoha faktorech. Rozhodující je koncentrační poměr Fluorochrom/Biopolymer. Optimální poměr
je 1:2, na pH a iontové síle roztoku,na propustnosti bekteriální membrány a na GC obsahu bakterií.
Mnoho studií také ukazuje, že buňky ,,trpí hladem”, což vede k různým fluorescenčním intenzitám. Např.
u salmonely typu Typhimurium klesala intenzita fluorescence po 35 dnech hladovění.
Nukleová kyselina flurochromů:
a/ může být dobrým ukazatelem zničených buněk
b/ může vést ke kvantitativním výsledkům
Kontrola kvality vody požaduje kvantitativní výsledky, vysokou citlivost, která znamená, že by se měly
zabarvit biomolekuly s velmi vysokým komplexním podílem. Vysokou ochranou proti bakteriím jsou
metody založené na chlorování a ozonování, ochranou menší je potom chlordioxid a UV záření.
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2.3 ÚV v NANCY – technologické schéma
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2.4 „Pilot“ – modelová vodovodní síť
 laboratorní výzkum vlivu fyz. a chem. parametrů vody na tvorbu
biofilmu na stěně potrubí – diferenciální analýza,
 výstavba v.r. 1987 přímo v budově vodáren Nancy,
 6 identických oddělených trubních okruhů – délka 64m, GGG 80 s
vnitř. cem.výstélkou. Voda řízeně cirkuluje – oběhová čerpadla,
 Každý okruh má vlastní reservoár, kde se voda připravuje – každý
okruh může mít jiné složení vody,
 V potrubí osazeny snadno vyjímatelné „kupóny“ z různých
materiálů, na nichž se tvoří BF,
 Zkoumá se dynamika nárůstu BF na různých materálech potrubí +
vliv chem. složení vody a fyz. činitelů.
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Pilot – modelová VDS – 6 nezávislých trubních okruhů
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Pilot – modelová VDS – 6 nezávislých trubních okruhů
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Pilot – modelová VDS – 6 nezávislých trubních okruhů

www.WaterRisk.cz

strana 13 /18

Pilot – modelová VDS – „kupón“ vyjmutý z potrubí (za provozu pod tlakem)
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Pilot – modelová VDS – 6 nezávislých trubních okruhů – oběhová čerpadla
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Nancy
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Nancy
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Poznatky ze závěrečného workshopu projektu SAFER,
Nancy, Francie, 7.-8.9. 2006
Prezentace vznikla s podporou rozvojového projektu
VUT v Brně – Zapojení FAST do mezinárodní
spolupráce v rámci projektu COST č. RP458

V Brně, 10/2006
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