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Technologie
Thema: Slimme analyse

De nieuwste microbiële detectiemethodes, op basis van flowcytometrie (FCM), kunnen duizenden

cellen per seconde analyseren en specifieke cellen in voedselmatrices detecteren. Een grote

sprong voorwaarts ten opzichte van traditionele microbiologische testmethoden waarvan de

resultaten pas na een of meer dagen beschikbaar zijn. En ook sneller en gevoeliger dan moderne-

re detectiemethoden als PCR, ELISA, IMC en ATP.

Cytometrie, letterlijk het meten (-metrie)
van cellen (cyto-), kan gaan over fysische
celeigenschappen (lengte, volume, et ce-
tera) of over biochemische/moleculaire
celeigenschappen (eiwitinhoud, vet-
inhoud, enzymatische reacties, enzo-
voort). De metingen gebeuren terwijl de
cellen in een vloeistofstroom (flow) langs

een reeks vaste detectoren bewegen.
Meestal worden de cellen (micro-orga-
nismen) met een kleurstof (fluoro-
chroom) gekleurd.
Een flowcytometer is opgebouwd uit een
flowcel, een lichtbron (gewoonlijk een
laser), optische lenzen en filters, detecto-
ren en een computer voor signaal- en
dataverwerking. In de flowcel zullen cel-
len, al dan niet gekleurd, door hun vorm
en inhoud het laserlicht verstrooien. An-
derzijds kunnen gebonden fluorochro-

men worden geëxciteerd en licht uitzen-
den (emissie) met een langere golflengte
dan het excitatielicht. Het verstrooide en
uitgezonden licht wordt door detectoren
omgezet naar een elektrisch signaal, dat

aan de hand van software kan worden
geanalyseerd. Tussen de flowcel en de
detectoren zit een reeks optische lenzen
en filters om excitatie- en emissielicht te
scheiden.

Nieuwe microbiële detectiemethode

Flowcytometrie is sneller,
gevoeliger, specifieker

Samenvatting
Flowcytometrie biedt een snel en gevoelig alternatief voor
standaard microbiële detectiemethodes. De methode kan
bovendien nuttige kwantitatieve en kwalitatieve informatie
verschaffen omtrent de microbiële populatie. Een recente
ontwikkelingen op het gebied van de flowcytometrie is de
ontwikkeling van compacte toestellen die werken met een
laserdiode. Een compacte flowcytometer met een groene
laserdiode werd geëvalueerd op zijn doeltreffendheid als
microbiologisch kwaliteit-, proces- en hygiënebeoordeling-
instrument in verschillende voedingsectoren en bij de 
evaluatie van gist- en starterculturen.

Abstract
Flow cytometry offers a fast and sensitive alternative to
standard microbiological methods and can provide new
applications in food quality and food processing control.
Flow cytometry can also provide useful quantitative and 
qualitative information concerning the microbial population.
Recent developments in flow cytometry include the develop-
ment of compact devices using a laser diode. A compact flow
cytometer with a green laser diode was evaluated for its
effectiveness as a device to evaluate the microbiological
quality, process and hygiene in different food sectors and as
an evalutation device of yeast and starter cultures. 

Fig. 1   Verschillende cellulaire plaatsen voor fysiologische en taxonomische probes.
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Een hoog celgetal in melk, een
indicatie van mastitis, kan eenvoudig

en snel worden opgespoord



Parameters
Afhankelijk van de uitrusting van de flow-
cytometer kunnen verschillende parame-
ters worden opgemeten. De lichtver-
strooiing van een cel is afhankelijk van de
celgrootte, oppervlakte celruwheid, bre-
kingsindex van de celcomponenten, en
de interne celgranulariteit. Naast licht-
verstrooiing worden met een flowcytome-
ter ook fluorescenties (FL1, FL2, et cetera)
gemeten.
De fluorescerende kleurstoffen, met een
specifieke excitatie- en emissiegolfleng-
te, worden ingedeeld naar hun manier
van interactie met de cel (figuur 1). Som-
mige binden met specifieke celcompo-
nenten zoals eiwitten, nucleïnezuren en
lipiden, terwijl andere een fluorescentie
geven die wordt bepaald door cellulaire
parameters (zoals pH of membraanpo-
tentiaal) en enzymatische activiteit. De
fluorochromen kunnen eveneens gekop-
peld worden aan antilichamen en nucleo-
tideprobes om rechtstreeks een aantal
microbiële antigenen of DNA- en RNA-
sequenties te detecteren.

Kwaliteitcontrole
FCM wordt al op diverse plaatsen toege-
past voor de kwaliteitscontrole van le-
vensmiddelen. De techniek wordt toege-
past bij het onderzoek van startercultu-

ren en het opvolgen van fermentatiepro-
cessen. Met passende fluorochromen
wordt de graad van celbeschadiging van
gedroogde, gevriesdroogde en diepgev-
roren geconcentreerde culturen nage-
gaan. Routineanalyse van de melkkwa-
liteit kan worden uitgevoerd met de Bac-
toscan-flowcytometer (Foss-Denemar-
ken). Reeds enige tijd wordt met bijvoor-

beeld de Chemflow/D-count van Chemu-
nex S.A. gistcontaminatie in yoghurt of
steriliteit van fruitsappen gemeten. In de
brouwerij wordt deze techniek gebruikt
voor procescontrole, procesoptimalisatie
en kwaliteitscontrole.

Pathogenen
Met FCM kunnen niet alleen algemene
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Flowcytometrische analyses (Bactiflow GL100) voor de bepaling van het aantal cellen
Product Tijd tot Kleuring Monsterbehandeling Detectielimiet Opmerking

resultaat  (aantal ml-1 of g-1)

Somatisch celgetal in melk 5 min. Propidium Triton X-100 104

Jodide
Gisten in yoghurtproducten 30-60 min. PI-Syto81 Wasstap, Triton X-100, 5.104-105 Fruitbestanddelen

enzymatische klaring, kunnen de nauwkeurig-
filtratie heid beïnvloeden

Bier – opsporen van 15 min. PI-Syto81 Facultatieve wasstap 103-104 Donkere bieren en nagis-
bacteriën  (20 min. ting in fles hebben invloed

met was- op de nauwkeurigheid: 
stap) kan verbeteren via een 

centrifugatie en wasstap
Bier – opsporen van gisten 15 min. PI-Syto81 Facultatieve wasstap 102-103 Donkere bieren hebben

(20 min. invloed op de nauwkeu-
met was- righeid: kan verbeteren
stap)  via een centrifugatie en 

wasstap
Frisdranken en vruchten- 15 min. PI-Syto81 Facultatieve wasstap 102 (frisdranken) & Vruchtensoort, pulpbe-
sappen – opsporen van (20 min. 104- 5.104 (vruchten- standdelen, troebelheid 
gisten  met was- sappen) kunnen de nauwkeurig-

stap)  heid beïnvloeden
Starters en probiotische 15 min. PI-Syto81 Verdunning en facul- 104-105 Nauwkeurigheid kan ver-
culturen (vers, diepgevroren, (20 min. tatieve wasstap beteren via een centrifu-
gelyofiliseerd), gefermen- met was- gatie en wasstap
teerde melkdranken – opspo- stap) 
ren van melkzuurbacteriën

Fig. 2   Compacte flowcytometer Bactiflow GL100 (YAG groene laserdiode, 4 parameters).
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kwaliteitsparameters (totaal kiemgetal,
aantal levensvatbare kiemen) worden
bepaald, maar ook pathogene micro-
organismen opgespoord. Hiervoor wor-
den specifieke merkers gebruikt om de
pathogene cultuur tussen de andere in
het product aanwezige micro-organis-
men te kunnen detecteren. Dit kan bij-
voorbeeld door een fluorescerende kleur-
stof te binden aan antistoffen, specifiek
voor de te bepalen cultuur. De gelabelde
antistoffen kunnen dan binden aan deze
cultuur (immunolabeling) en met de
flowcytometer kan de fluorescentie ge-
meten worden. Ook kan een schei-
dingstechniek, immunomagnetische
separatie (IMS) gekoppeld worden aan
FCM. IMS is een eenvoudige techniek om
een bepaald organisme te isoleren uit
een heterogene groep bacteriën, zoals in
voedsel. De techniek steunt op de inter-
actie tussen antigenen op het celopper-
vlak van de bacteriën en antistoffen die
aan paramagnetische pareltjes vastzit-
ten. De gewenste cellen worden geschei-
den door de suspensie met de pareltjes
in een sterk magnetisch veld te brengen.
Door de antilichamen op de paramagne-
tische pareltjes te labelen (= er een fluore-
scerende kleurstof op te binden), kan met
de flowcytometer een onderscheid worden
gemaakt met en zonder bacteriën.
Naast antistoffen kunnen ook nucleoti-
deprobes gelabeld worden die dan kun-
nen gebruikt worden voor identificatie. 

Knelpunten
De microbiologische voedingstoepassin-
gen van FCM zijn veel minder ver ontwik-
keld dan de toepassingen in de studie
van de fysiologie van menselijke cellen.
Redenen daarvoor zijn onder andere dat
de apparatuur in eerste plaats gebouwd
werd voor de detectie van dierlijke cellen.
Aangezien bacteriën veel kleiner zijn (cir-
ca 1 µm groot), kunnen deze net tegen de
detectiegrens van het toestel liggen.
Gisten leveren qua grootte (circa 5-10
µm) minder problemen op. Verder geldt
dat de kleurstoffen niet zijn aangepast
aan micro-organismen: de werking van
fluorochromen bij dierlijke cellen is goed
gedocumenteerd, maar er is minder be-
kend over de werking binnen microbiële
systemen. Binnen de groep micro-orga-
nismen treden ook nog verschillen op
qua kleuringefficiëntie. Derde knelpunt
is dat micro-organismen nog geen
0.0001% vertegenwoordigen van de in
voedsel aanwezige deeltjes. Dit maakt
een extra monstervoorbereidingstap

zoals filtratie, centrifugatie of enzymati-
sche behandeling nodig om interferentie
van de matrix (het voedingsmiddel) te
minimaliseren. Bovendien moeten de
cellen in een vloeistof worden gesuspen-
deerd. De detectielimiet van het instru-
ment kan een vooraanrijkingsprocedure
van het te onderzoeken monster noodza-
kelijk maken. Dit kan de kwantitatieve
detectie van een specifiek organisme
bemoeilijken. Vierde probleem is dat de
storende voedingsmatrix ook kan interfe-
reren met de niet-specifieke binding van
de kleurstoffen. Ten vijfde zijn flowcyto-
meters duur in aanschaf. Een toestel met
vijf parameters en Argonlaser kost al
¤ 80.000 of meer. En last but not least
geldt dat er nog altijd speciaal opgeleid
personeel nodig is om de vele resultaten
van het toestel op een juiste manier te
interpreteren.

Compacte laserdiode
Er wordt gewerkt aan het reduceren van
de hoge kosten van FCM door de elektro-
nische en optische onderdelen en com-
puters aan te passen. Zo zijn lasers in-
middels een stuk in prijs gedaald. Tegen-
woordig bestaan er compacte diodela-
sers met een lage kostprijs (< ¤ 1000),
hoge doeltreffendheid, lage optische ruis
en lange levensduur (> 10.000 uur). Nieu-
we FCM-systemen met een solid-state
laser en lage elektrische en koelingve-
reisten maken het toestel veel kleiner en
sterker, en er zijn zelfs draagbare syste-
men ontwikkeld voor veldanalyse.

Aan de Hogeschool Gent loopt reeds
twee jaar een project waarin zo’n com-
pacte, relatief goedkope flowcytometer
(Bactiflow GL100) wordt geëvalueerd. Dit
toestel is uitgerust met een 100 mW YAG
groene laserdiode, werkzaam bij 532 nm
en kan hierbij tegelijkertijd vier celpara-
meters meten (twee scatters FSC & SCC
en twee fluorescenties, oranje FL1 & rode
FL2 – figuur 2). Belangrijk onderdeel van
het onderzoek is het ontwerpen van pro-
tocols voor monsterbehandeling en flow-
cytometrische analyses van verschillende
voedingsproducten voor de bepaling van
het totaal aantal cellen.

Viabiliteitanalyses
Met FCM kan onderscheid worden ge-
maakt tussen levende en dode bacteriën
en gisten. Bij de analyse met de fluoro-
chrome stoffen Syto81 en propidium jodi-
de (PI) worden twee kleurstoffen gebruikt
die binden op DNA-RNA en die verschil-
len in hun mogelijkheid om een microbi-
ologisch celmembraan te doordringen.
Cellen met een intact membraan staan
enkel toe dat Syto81 de cel binnendringt
en oranje fluoresceert, terwijl die met
beschadigd membraan toestaan dat PI
de cel binnendringt en rood fluoresceert
(figuur 3). Een andere FCM-meting is
mogelijk met DiSBAC(2)3. Dit is een ani-
onische kleurstof die minder goed bindt
en fluoresceert bij een actief membraan
(levende en actieve cellen met membraan-
potentiaal) dan in niet-actieve en dode
cellen (zonder membraanpotentiaal).

Fig. 3   Viabiliteitsbepaling op basis van celmembraanintactheid via de fluorochromencombi-
natie Syto81 en PI.
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Personalia

EFARO
Dr. Martin Scholten, directeur van Wageningen Imares, het Ne-
derlands instituut voor marien ecologisch onderzoek, is gekozen
tot president van EFARO, de vereniging van Europese Visserij en
Aquacultuur Onderzoeksinstituten. Hij volgt daarmee Maurice
Heral op, directeur van het Franse zusterinstituut IFREMER. Ir. Luc
van Hoof, medewerker van Wageningen Imares, wordt executive
secretary. Zij bekleden deze functie de komende twee jaar.

WUR
Wageningen Universiteit heeft Bart Gremmen be-
noemd tot bijzonder hoogleraar Ethische en sociale
aspecten van genomics. Gremmen (50) gaat instru-
menten ontwikkelen waardoor onderzoekers, burgers
en groeperingen op verantwoorde wijze kunnen om-
gaan met genomics. Gremmen zal zijn onderzoek en
onderwijs concentreren rond de ethische en sociale
positie en rol van de biowetenschappen in de maat-
schappij.

DSM
De Raad van Toezicht van DSM heeft Rolf-Dieter Schwalb (54) per
1 oktober 2006 benoemd als lid van de Raad van Beheer en Chief
Financial Officer. Schwalb is momenteel CFO en lid van de Uitvoe-
rende Raad van Beiersdorf AG (Nivea) in Duitsland. Voor toetre-
ding tot Beiersdorf AG in 1994 had Rolf-Dieter Schwalb diverse
verantwoordelijkheden binnen Procter & Gamble.

Friesland Foods
Frans Keurentjes is met ingang van 20 december 2006
benoemd tot lid van het Bestuur van de Zuivelcoöpe-
ratie Friesland Foods UA. De algemene vergadering
van de zuivelcoöperatie heeft dit in haar vergadering
van 6 september 2006 besloten. Het is het voornemen
Frans Keurentjes per 20 december 2006 tevens te
benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen
van Koninklijke Friesland Foods NV.

Campina
Campina heeft met ingang van 1 oktober Frans Visser (58) be-
noemd tot groepsdirecteur Industrial Products, voor een nog te
bepalen interimperiode. Frans Visser was van 1977 tot en met
1995 in diverse functies werkzaam bij Campina. Zijn laatste func-
tie was groepsdirecteur Industriële Producten. Nadien werkte hij
als divisiedirecteur bakkerij-ingrediënten voor CSM.

Food & Nutrition Delta
De stichting Food & Nutrition Delta heeft Kees de
Gooijer (46) per 1 oktober 2006 benoemd tot direc-
teur. De stichting is op 31 augustus opgericht en heeft
tot doel om gericht de positie van de Nederlandse voe-
dingsmiddelenindustrie te versterken.

Laurus
Oud Cehave-topman Tonn van de Laar volgt Harry
Bruijniks alsnog op bij supermarktketen Laurus. Bruij-
niks kon het met de rest van de Laurus-top niet eens worden over
de toekomst van Super de Boer. Bruijniks treedt per direct terug,
maar zal ter beschikking blijven voor de onderneming voor advie-
zen en speciale projecten. Zijn vertrek heeft volgens Laurus niets
te maken met de financiële positie van het concern.

Bart Gremmen

Frans Keurentjes

Kees de Gooijer
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Nieuwe applicaties
Tabel 1 geeft een aantal applicaties van voedingsmiddelen-
onderzoek met de Bactiflow GL100 weer. Zo is een snelle soma-
tische celanalyse in melk mogelijk met een nauwkeurigheid van
10.000 somatische cellen ml-1. Hierdoor kan eenvoudig en snel
een hoog celgetal in melk worden opgespoord, wat gewoonlijk
wijst op (subklinische) mastitis. Het flowcytometrisch opsporen
van gisten in gefermenteerde verse zuivelproducten kan ge-
woonlijk pas na een voorafgaande monsterbehandeling.
Een nauwkeurige en snelle analyse van het totaal bacterieel
kiemgetal in melk was niet mogelijk met de Bactiflow GL100.
Hierbij werden melkbehandelingstappen en klaringsprocedu-
res om optische belemmeringen te vermijden getest. Dit resul-
teerde steeds in hoge achtergrondaantallen (te wijten aan licht-
verstrooiing en een hoog gehalte niet-bacterieel DNA in de
melk waarop de gebruikte DNA-fluorochromen binden) en het
was niet mogelijk om de bacteriële flowcytometertelling in
melk (< 105 kve ml-1) te verbeteren.
Bij diepvriesgroenten is de belangrijkste hindernis de bacteriën
te onderscheiden van andere componenten vanwege de interfe-
rentie door de voedingsmatrix (gesuspendeerde partikels en
autofluorescentie). Met de groenten wortel, prei en spinazie,
was de matrixinterferentie (achtergrond > 105 counts g-1) te

hoog om betrouwbare resultaten te kunnen afleiden.
Op gisten zijn verschillende kleurstoffen onderzocht, op basis
van celmembraanintactheid en membraanpotentiaal, voor de
bepaling van de celviabiliteit. Deze procedures blijken veel
sneller, objectiever en nauwkeuriger te zijn dan de standaard
methyleenblauw microscopische viabiliteitsmethode.
Relatief eenvoudig en snel is het mogelijk om microbiologische
contaminanten in bier en andere dranken op te sporen. De
minimale detectielimiet van gisten en melkzuurbacteriën in
bier is respectievelijk log 2 - log 4 kve ml-1 en log 3 - log 4 kve
ml-1 afhankelijk van het bier en de monsterbehandeling, name-
lijk centrifugatie en wassen.
De flowcytometrie PI-Syto81-procedure werd tevens toegepast
op starterculturen (gevriesdroogd en bevroren concentraat) en
probiotische producten (gevriesdroogd en commerciële probio-
tische dranken). In elk van de producten waren de bacteriën
heterogeen met betrekking tot membraanintegriteit.

Conclusie
De beschikbaarheid van goedkopere, effectieve en lang mee-
gaande diodelasers vergroot het aantal potentiële toepassingen
van flowcytometrie in de voedselmicrobiologie. Ook de verdere
ontwikkeling van fluorescentie kleurstoffen (fysiologische en
moleculaire probes) dragen bij aan de mogelijkheid om de fysi-
ologie van microben vast te stellen en micro-organismen in
voedsel te detecteren.
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Bij gisten blijkt FCM sneller, objectiever en
nauwkeuriger dan de standaard methyleen-

blauw microscopische viabiliteitsmethode


