
Ingrediënten hebben – al naar gelang hun functie – een
bepaalde ruimtelijke verdeling in een levensmiddel. Zo
zullen de moleculen in een gel gelijkmatig over de

ruimte zijn verdeeld, de stabiliserende eiwitmoleculen in
mayonaise echter zijn vooral op het grensvlak van water
en vet te vinden.

Voor de functionaliteit van moleculen is het niet alleen
van belang dat ze zich op de juiste plaats bevinden, ook

hun bewegelijkheid (dynamica) speelt een rol. De mobili-
teit van smaakstofmoleculen bijvoorbeeld bepaalt hoe
lang de smaak van een product behouden blijft. En de
moleculen van een polymeernetwerk mogen niet of
slechts heel langzaam bewegen om synerese (uitzakken
van een suspensie) tegen te gaan. Synerese leidt op lange
termijn tot ongewenste effecten op uiterlijk en eigen-
schappen van producten. Op microscopische schaal dient
synerese zich veel eerder aan via kleine veranderingen
(‘rearrangements’) in de bouwstenen van de structuur.

De voorspellende waarde van structuurveranderingen op
microscopische schaal onderstreept het belang van het op
eenvoudige wijze zichtbaar maken van de molecuulmobi-
liteit en het dynamische karakter van een structuur. Bin-
nen het Wageningen Centre for Food Sciences is FRAP
met behulp van een confocale microscoop verder ontwik-

keld voor voedingsmiddelenonderzoek. NIZO food
research past dit toe voor innovaties in de voedingsmid-
delenindustrie.

Hoe werkt het?
FRAP maakt gebruik van het feit dat de fluorescente label
van een molecuul onomkeerbaar veranderd kan worden
door intense belichting met een laser. Met behulp van bij-
voorbeeld Confocal Scanning Laser Microscopy (CSLM)
wordt de mobiliteit van de fluorescent gelabelde molecu-
len vervolgens bepaald. Met FRAP is het mogelijk om de
diffusie van kleine moleculen in een getextureerd materi-
aal te meten of om het bestaan van een netwerk aan te
tonen in systemen met een lage zwichtspanning, zoals
viskeuze maar wel vloeibare desserts.

CSLM staat bekend om zijn vermogen verschillende
ingrediënten tegelijkertijd zichtbaar te maken in een
microscopisch beeld. Voorbeelden van producten waarbij
dit succesvol is toegepast zijn deeg, beslag, slagroom en
vla. Om door middel van CSLM beelden te verkrijgen, is
het noodzakelijk dat het bestudeerde preparaat fluores-
cente componenten bevat. Componenten voorzien van
een fluorescent label geven licht af wanneer ze met een
laserbundel van een bepaalde golflengte worden besche-
nen. De noodzaak van fluorescente labelling heeft een
aantal voordelen. Voor de hand liggend is de mogelijk-
heid om verschillende componenten tegelijkertijd in ver-
schillende kleuren te kunnen waarnemen. 

Een minder in het oog springend voordeel is het feit dat
de fluorescente labels onomkeerbaar kunnen worden ver-
anderd (‘bleached’) door intense belichting met de CSLM-
laser. Dit geeft een contrast tussen wel en niet belicht
gebied. Observatie in de tijd van het belichte gebied,
waarin de labelling zwakker is geworden of zelfs is ver-
dwenen, geeft informatie over de bewegingssnelheid van
de gelabelde moleculen. Immers, wanneer moleculen de
mogelijkheid hebben om te diffunderen, dan kunnen
moleculen met intact label het belichte, donkere gebied
ingaan terwijl moleculen met beschadigd label dit gebied
kunnen verlaten. Als resultaat van deze beweging wordt
het contrast tussen belicht en niet belicht gebied lang-
zaam vager (‘recovery’, figuur 1). Zijn de gelabelde mole-
culen niet in staat tot beweging, dan zal het contrast tus-
sen belicht en onbelicht gebied gelijk blijven.

Deze observatie maakt een kwalitatieve en kwantitatieve
interpretatie mogelijk. Kwantitatieve gegevens worden
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De structuur van levensmiddelen wordt bepaald door de plaats van de

moleculen en door hun bewegingen. De bewegingen van moleculen

hebben een voorspellende waarde voor de stabiliteit van

levensmiddelen. Molecuulbewegingen kunnen kwalitatief en

kwantitatief worden gemeten met de techniek Fluorescence Recovery

After Photobleaching (FRAP). Deze techniek wordt nu ook toegepast op

voedsel.
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Samenvatting
De stabiliteit van voedingsmiddelen kan worden onderzocht met behulp

van Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP). Deze techniek is

gebaseerd op de onomkeerbare verandering (bleaching) van moleculen

door een intense laserstraal. Met behulp van confocale microscopie kan het

contrast tussen het belichte en het niet belichte gebied gevisualiseerd wor-

den. Dit geeft informatie over de mobiliteit van de moleculen. De ‘aange-

slagen’ moleculen kunnen van het belichte gebied weg diffunderen terwijl

niet-aangeslagen moleculen het belichte gebied kunnen binnenkomen. Het

resultaat van deze beweging is dat het contrast tussen het belichte en het

niet-belichte gebied vervaagt. Deze vervaging is een maat voor de bewe-

ging van de moleculen.

FRAP biedt de mogelijkheid om diffusieprocessen van ingrediënten en

structurele veranderingen te volgen. Voorbeelden zijn de gelering van gela-

tineuse producten, de stabiliteit van zuivelproducten en mogelijk zelfs de

diffusie van smaakmoleculen in een heterogene matrix.

Summary
The stability of food structures can be investigated with ‘Fluorescence Reco-

very After Photobleaching’ (FRAP). This technique is based on the fact that

a fluorescent label on a molecule can be irreversible bleached by an intense

laser beam. With a confocal microscope the contrast between the exposed

and non-exposed area can be visualised, giving information on the mobility

of the molecules. Bleached molecules can diffuse away from the exposed

area, whereas unbleached molecules can move into the area. The result of

these movements is that the contrast becomes vaguer which serves as a

measure of mobility..

FRAP offers the possibility to follow diffusion processes of ingredients and

structural rearrangements. Examples are the gelation of gelatine, the stabi-

lity of a dairy products and possibly the diffusion of flavour molecules in a

heterogeneous matrix.

FRAP maakt de diffusie van 

moleculen in levensmiddelen zichtbaar



FRAP

verkregen door het intensiteitsprofiel te meten langs lij-
nen door het belichte gebied. Met deze intensiteitsprofie-
len zijn diffusieconstanten van verschillende ingrediënten
te berekenen. 

Gelatine en zuivel
Ter illustratie van FRAP geven kwalitatieve voorbeelden
met gelatine en zuivel aan hoe FRAP het wel of niet bewe-
gen van moleculen van een ingrediënt zichtbaar maakt.

In figuur 2 is het effect van bleaching te zien in een
gelatinegel en in een warme niet gegeleerde oplossing van
gelatine. In beide gevallen is een gebied van 20 bij 20
micrometer belicht met een intense laserbundel. Het

belichte gebied, waarin de fluorescente kleurstof irrever-
sibel is beschadigd, wordt geobserveerd bij een vier maal
lagere vergroting en een veel lagere intensiteit van de
laser om verdere beschadiging van kleurstof te voorko-
men. De foto’s in figuur 2 zijn ongeveer 10 seconden na
de belichting genomen. Het is duidelijk dat in de gege-
leerde gelatine de gelabelde gelatine niet diffundeert, ter-
wijl in de vloeibare oplossing van gelatine het belichte
gebied vervaagt. Hier diffunderen moleculen met een
intact label het belichte gebied in en moleculen met een
kapot label het belichte gebied uit. De verschillen in
intensiteitsprofiel zijn weergegeven in figuur 3.

In figuur 4 is een met pectine gestabiliseerd zuivelpro-
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Fig. 1   Schematische weergave van de manier waarop FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching) informatie geeft over de mobiliteit van moleculen

in een matrix. A: situatie voor bleaching, B: direct na bleaching van een klein gebied in het midden van het zichtbare deel van het preparaat, C: enige tijd na

bleaching, de gelabelde moleculen hebben de gelegenheid gehad te diffunderen en het bleachprofiel enigszins te vervagen, D: lange tijd na bleachen. De

bovenste rij geeft schematisch typische CSLM images weer, de onderste rij laat een dwarsdoorsnede zien van de intensiteit van fluorescentie door het

bleachpatroon. 

Fig. 1   Schematic representation of the FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching) technique, giving information on the mobility of molecules in a

matrix. A: situation before bleaching, B: right after bleaching a small area in the centre of the image, C: some longer time after bleaching, the labeled

molecules diffused in the mean time resulting in a fading contrast, D: long time after bleaching. The upper row schematically shows typical CSLM images, the

lower row represents a cross section of the fluorescence intensity of the bleach pattern.

FRAP biedt de
mogelijkheid om
bewegingen van
moleculen in
levensmiddelen te
visualiseren. Deze
bewegingen hebben
een voorspellende
waarde voor de
stabiliteit.



duct te zien. De kleur wordt veroorzaakt door gelabeld
pectine. Het blijkt dat de pectinemoleculen zelfs twee uur
na belichting niet van hun plaats zijn gekomen. Dat bete-
kent dat pectine in een netwerk zit, waardoor de molecu-
len niet onder invloed staan van thermische mobiliteit
(Brownse beweging). Deze onveranderlijke structuur is
mogelijk de verklaring van de stabiliteit van dit product,
dat de schenkeigenschappen van een vloeistof heeft. De
microscopische waarneming dat niets verandert geduren-
de twee uur is bovendien een sterke aanwijzing van
macroscopische stabiliteit over langere tijd.

Visualiseren
FRAP biedt de mogelijkheid om mobiliteit van ingrediën-
ten te visualiseren. Deze ingrediënten mogen zowel hoog-
als laagmoleculair zijn. Behalve diffusieprocessen zijn
ook structuurveranderingen zichtbaar te maken. Zo kan
FRAP inzicht geven in processen die gepaard gaan met
instabiliteit. Voorwaarde is dat de bouwstenen van de
structuur fluorescent gelabeld kunnen worden.

Een voorbeeld is synerese van een sterk gehydrateerd
caseïnegel in zure zuivelproducten. Indien een gebied ter

grootte van de structuurelementen van de gel wordt
gebleached, dan zal dat gebied van vorm veranderen door
bewegingen van deze structuurelementen. Zo kunnen ver-
schillen in stabiliteit tussen vergelijkbare producten wor-
den bepaald.

Een belangrijk potentieel toepassingsgebied is de bewe-
ging van smaakstofmoleculen door heterogene matrices
zoals gemengde gelen, kaas of instant desserts. Voor-
waarde is wel dat de moleculen van een fluorescente
kleurstof kunnen worden voorzien die de beweeglijkheid
van de smaakmoleculen niet beïnvloedt. De houdbaarheid
van deze voedingsmiddelen qua smaak wordt bepaald
door de snelheid waarmee smaakstofmoleculen het
oppervlak kunnen bereiken of de snelheid waarmee deze
moleculen zich herverdelen over hydrofiele en hydrofobe
gebieden (vet of eiwit). Naast moleculaire parameters
bepaalt ook de microstructuur van de matrix deze snel-
heid. Het is bijvoorbeeld van belang of hydrofiele gebie-
den geïsoleerd van elkaar liggen of dat ze een volumevul-
lend netwerk vormen. FRAP kan laten zien hoe fluores-
cente analogen van smaakstofmoleculen diffunderen
door de matrix van het product. ■
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Fig. 4   FRAP toegepast op pectine toegevoegd als stabilisator aan een verzuurd

zuivelproduct. Het blijkt dat pectine geen mobiliteit heeft in dit overigens vloeibare

product. Pectinemoleculen blijken verweven te zijn in een min of meer permanent

netwerk.

Fig. 4   FRAP applied to a pectine stabilised sour dairy product. It appeared that the

pectine is not mobile, although the product is a fluid. Pectine molecules form a kind of

permenant network.
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Fig. 2   FRAP aan gelatineoplossingen in gegeleerde vorm (links boven) en in vloeibare vorm

(rechts boven), ongeveer 10 seconden na belichting waarbij kleurstof uitgeschakeld wordt,

resulterend in een donker gebied. 

Fig. 2   FRAP applied to gelatine solutions in a gelled form (left) and in fluid form (right),

about 10 seconds after exposure by an intense laser beam, resulting in dark areas where the

fluorescent label of the molecules is irreversibly bleached.

Gefotografeerd gebied: 80 x 80 µm

Belicht gebied: 20 x 20 µm

Fig. 3   Het intensiteitsprofiel langs een lijn door het

‘gebleachte’ gebied. Blauw correspondeert met de gegeleerde

vorm en rood met de vloeibare vorm.

Fig. 3   The intensity profiles of cross sections through the

exposed areas. The blue line corresponds with the gelled form

and the red one with the fluid form.


