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Het is belangrijk om niet alleen aantallen 
micro-organismen te kennen, maar ook 
hun conditie. Bij gewenste organismen, 
zoals starterculturen of probiotica, is 
een goede levensvatbaarheid (viability) 
essentieel. Gaat het om micro-organis-
men die bederf of ziekte veroorzaken, 
dan is het juist zaak om te weten dat de 
cellen in voldoende mate zijn afgedood, 
of in elk geval zo zijn verzwakt dat ze niet 
meer in staat zijn uit te groeien.

Grijs gebied
De fysiologische conditie van micro-
organismen kan sterk variëren en daar-
voor zijn de omschrijvingen ‘levend’ en 
‘dood’ te beperkt. Remco Kort, scientist 
Microbial Genomics bij TNO legt uit dat 

er een groot grijs gebied bestaat tussen 
levende cellen die in staat zijn om zich te 
vermenigvuldigen en dode cellen. “Het 
maakt in de praktijk veel uit of micro-
organismen een beetje beschadigd zijn 
en zich weer volledig kunnen herstellen, 
of dat hun celfuncties zodanig zijn aan-
getast dat ze geen energie meer hebben 
– of kunnen genereren – om de schade te 
repareren.” 
TNO heeft met de onlangs gepatenteerde 
Real Time Viability (RTV) een methode 
ontwikkeld die inzicht geeft in de activi-
teit van cellen in het gebied tussen leven 
en dood.

Fluorescent
De RTV-methode bepaalt de conditie van 
cellen aan de hand van hun vermogen 
een neutrale pH te behouden in een zuur 
milieu. Des te langer de cellen dit volhou-
den, des te beter is hun conditie, aldus 
Kort en zijn collega’s. RTV is te gebruiken 
voor bacteriën, bacteriesporen, gisten, 
schimmels, schimmelsporen en zelfs 
humane cellen.
Kort wijst op de beperkingen van de tradi-
tionele plaatmethode: “Op platen zijn de 
micro-organismen zichtbaar die een kolo-
nie hebben gevormd. Dat zegt niets over 
de fysiologische toestand van de cellen op 
het moment van monstername. Daarmee 
is de plaatmethode dus niet altijd repre-
sentatief voor de micro-organismen die 
oorspronkelijk aanwezig waren.”

Methoden die direct na monstername 
een parameter van de aanwezige cel-
len bepalen, zoals metingen van ATP 
of enzymactiviteit, geven meer inzicht 
in de levensvatbaarheid van de cellen. 
Dat geldt ook voor de nieuwe methode. 
“RTV geeft net als ATP- en enzymbe-
palingen snel resultaat en is gebruiks-
vriendelijk. De methode vereist weinig 
specialistische kennis en de benodigde 
stof salicylzuur is zeer goedkoop”, aldus 
de onderzoeker. 

Zuur 
Real Time Viability is gebaseerd op het 
principe dat de inhoud van dode cellen 
gelijk is aan die van hun omgeving: het 
celmembraan vormt geen barrière meer. 
Cellen met een hoge levensvatbaarheid 

Real Time Viability (RTV) is een snelle en voordelige methode om inzicht te krijgen in de 

fysiologische conditie van micro-organismen. De door TNO ontwikkelde en gepatenteerde 

methode is in de praktijk getest bij startercultures en probiotica. Aan de toepasbaarheid voor 

levensmiddelen wordt nog gewerkt.

Snelle screening fysiologische 
conditie micro-organismen

‘Hoe sterker de fluorescentie, 
hoe meer levende cellen in het 
monster aanwezig zijn’

Figuur 1. Levende cellen nemen het salicylzuur uit de zure oplossing op in hun neutrale cel-
vocht en lichten op.
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bepalen daarentegen hun eigen intracel-
lulaire milieu. RTV maakt gebruik van een 
salicylzuur, een biomarker die fluores-
ceert bij een neutrale pH. Onder de zure 
omstandigheden van RTV nemen dode 
cellen direct de pH van hun omgeving 
aan, terwijl de levende cellen het salicyl-
zuur uit de zure oplossing opnemen in 
hun neutrale celvocht. Hoe sterker de flu-
orescentie, hoe meer salicylzuur bij een 
neutrale pH, dus hoe meer levende cellen 
in het monster aanwezig zijn. 
De pH van de RTV-oplossing is lager dan 
micro-organismen gedurende lange 
tijd kunnen verdragen. Daarom zullen 
uiteindelijk alle cellen in de oplossing 
doodgaan. Het verloop van het fluores-
centiesignaal geeft daarmee informatie 
over de levensvatbaarheid van de cel-
len: hoe vitaler de cellen, hoe langer het 
duurt voordat ze doodgaan. 

Experimenten
RTV-experimenten zijn eenvoudig uit te 
voeren in een fluorescentiereader voor 
microtiterplaatjes, zodat veel monsters 
gelijktijdig zijn te onderzoeken. Bacte-
riën, gisten en schimmels hebben elk een 
andere responstijd op salicylzuur, varië-
rend van enkele minuten voor bacteriën 
tot enkele uren voor schimmelsporen. 
Daardoor is het mogelijk onderscheid 
te maken tussen verschillende soorten 
micro-organismen. “RTV biedt hier meer-
waarde ten opzichte van methoden als 
ATP- en enzymbepalingen die dit onder-

scheid niet (snel) kunnen maken”, voegt 
Kort toe.
Door de testomstandigheden te variëren, 
is RTV aan te passen aan de praktijk. Zo 
kan bij een onderzoek naar alleen gisten, 
schimmels of schimmelsporen de pH 
worden verlaagd om kortere reactietijden 
te verkrijgen. Ook is de methode geschikt 
om snel overleving vast te stellen na 
blootstelling van micro-organismen aan 
stressvolle condities, zoals hoge tempe-
ratuur, lage pH of anti-microbiële mid-
delen. 

Startercultures en probiotica
RTV is in de praktijk getest bij startercul-
tures en probiotica. “Bij die producten 
is het belangrijk te weten hoeveel van de 
aanwezige cellen echt levensvatbaar zijn. 
RTV blijkt een prima methode om dat te 
testen”, vertelt Kort. Ook voor heldere 
vloeistoffen is de methode geschikt. De 
detectiegrens bedraagt 6 x 105 cellen per 
ml, dus vloeistoffen waarin veel bacteriën 
zitten, kunnen direct worden onderzocht 
met RTV. Bevat een vloeistof lage concen-
traties micro-organismen, dan wordt een 
grote hoeveelheid vloeistof gefiltreerd. 
Op de filter komt dan een waarneembaar 
aantal micro-organismen dat vervolgens 
wordt onderzocht. 

Levensmiddelen
Aan de toepasbaarheid van RTV voor 
levensmiddelen – onder meer kwaliteits-
controle, screening van ingrediënten 

of de snelle bepaling van levende bio-
massa bij schimmelfermentaties – wordt 
gewerkt. Op dit moment is de methode 
nog niet direct te gebruiken voor levens-
middelen, omdat de aantallen micro-
organismen hierin veelal lager zijn. Ook 
verstoort de levensmiddelenmatrix de 
detectie. In modelstudies, bijvoorbeeld 
om optimale tijd-temperatuurcombi-

naties te vinden voor de afdoding van 
micro-organismen, is RTV goed bruik-
baar.
Om de detectie van micro-organismen 
in vloeistoffen en lucht met RTV te verge-
makkelijken, ontwikkelen TNO Industrie 
en Techniek (Delft) en TNO Kwaliteit van 
Leven (Zeist) een apparaat. Het is nog 
onbekend wanneer dit op de markt ver-
krijgbaar zal zijn. 
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Voor de uitvoering van Real Time Viability wor-
den salicylzuuroplossingen van pH 2 gebruikt. 
Het relatief apolaire salicylzuur is een zwak 
zuur, dus in water ioniseert het niet volledig. De 
zuurconstante bedraagt 2,9, wat wil zeggen dat 
het zuur geprotoneerd is bij een pH lager dan 
2,9 – en dus ook onder de testomstandigheden 
van pH 2. Het zuur wordt vanwege zijn apolaire 
karakter relatief eenvoudig opgenomen door 
de levende micro-organismen. In de levende cel 
is de pH neutraal, dus hoger dan de zuurcon-
stante. Het salicylzuur zal daarom dissociëren 
(een H+-atoom afsplitsen). De gedissocieerde 
vorm van het salicylzuur is sterk fluorescerend. 
Dat betekent dat levende cellen die de gedisso-
cieerde vorm van salicylzuur bevatten oplichten, 
terwijl de dode cellen en de oplossing zelf geen 
signaal geven.
De methode Real Time Viability, met European 
Patent Application No. 07150271.0, is gepubli-
ceerd in BMC Biotechnology http://www.bio-
medcentral.com/1472-6750/10/45 .

Real Time Viability – de uitvoering

‘Door de testomstandigheden 
te variëren, is RTV aan te 
passen aan de praktijk’

Figuur 2. Principe van de Real Time Viability-methode. Alleen levensvatbare cellen geven 
een fluorescerend signaal. Bron: TNO.
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