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Bacteriën hebben een slecht imago, en in veel gevallen is dit terecht. In de geneeskunde

bijvoorbeeld, wordt het gebruik van prachtige vindingen zoals de kunstheup of het kunsthart

bemoeilijkt, doordat bacteriën graag aan implantaten hechten en daarmee infecties

veroorzaken. Deze biomateriaal-infecties zijn zo lastig te bestrijden, dat verwijderen van het

implantaat vaak de enige oplossing is. In andere gevallen doen bacteriën echter nuttige dingen,

zoals in de milieutechnologie waar bacteriën in vervuilde grond worden geïnjecteerd om

vervuiling, bijvoorbeeld olie, af te breken. In beide voorbeelden is de hechting van bacteriën

een belangrijke stap: in de geneeskunde zouden we graag de hechting van bacteriën willen

voorkomen zodat implantaten langer zonder problemen functioneren, terwijl het voorkomen

van hechting van bacteriën aan kleideeltjes of zandkorrels in vervuilde grond ervoor zorgt dat

bacteriën zich beter verspreiden en zo meer vervuiling kunnen afbreken. Vanwege deze

toepassingen, en andere, wordt tegenwoordig veel onderzoek gedaan om te begrijpen hoe

bacteriën aan oppervlakken hechten.

Bacteriën zijn doorgaans rond of staafvormig en hebben een grootte van een aantal

duizendste millimeters. Deeltjes van deze grootte worden colloïdale deeltjes of colloïden

genoemd. Hechting van colloïdale deeltjes aan elkaar of aan andere oppervlakken speelt in

veel processen een belangrijke rol. Een voorbeeld is het gebruik van latex verf, wat bestaat uit

water met daarin latex deeltjes. Deze deeltjes mogen niet aan elkaar hechten, vanwege de

smeerbaarheid van de verf, maar uiteraard wel aan een te verven oppervlak. Een ander

voorbeeld is het aan elkaar hechten van colloïdale eiwit deeltjes in melk, wat één van de

stappen in de vorming van kaas is.

Hechting van colloïdale deeltjes kan worden beschreven met de zogenaamde DLVO

theorie (genoemd naar de bedenkers: de russen Derjaguin en Landau en de nederlanders

Verwey en Overbeek). In het algemeen hebben oppervlakken, ook dat van colloïdale deeltjes

zoals bacteriën, een negatieve elektrische lading. De DLVO theorie stelt dat er, vanwege deze

elektrische lading, een afstotende kracht werkt tussen oppervlakken. Er werkt echter ook een

aantrekkende kracht, de Lifshitz-Van der Waals kracht, tussen oppervlakken en de verhouding

tussen aantrekking en afstoting bepaalt of deeltjes al of niet aan elkaar of aan een ander

oppervlak hechten.

De DLVO theorie is in het verleden vaak gebruikt om de hechting van bacteriën aan

oppervlakken te voorspellen, wat doorgaans echter relatief slechte voorspellingen heeft
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opgeleverd. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat bij het toepassen van de DLVO theorie

werd gedaan alsof bacteriën gelijk zijn aan simpele colloïden zoals latex deeltjes. In

werkelijkheid zijn bacteriën echter meer complex en hebben ze een heel eigen oppervlakte

structuur: de buitenste laag van bacteriën is bijvoorbeeld poreus, bacteriën hebben vaak kleine

haartjes aan hun oppervlak en ook heeft een bacterie niet overal op zijn oppervlak dezelfde

hoeveelheid elektrische lading. In dit proefschrift is de DLVO theorie aangepast, zodat deze

verschillen tussen bacteriën en simpeler colloïden zoals latex deeltjes, met name wat betreft

hun elektrische lading, beter beschreven kunnen worden. Vervolgens zijn verschillende

aspecten van bacteriële hechting, zoals de snelheid en de kracht waarmee bacteriën aan een

oppervlak hechten, bestudeerd met behulp van een microscoop en de invloed van elektrische

lading op deze aspecten is onderzocht door bacteriën aan een elektrode te laten hechten

waarvan de elektrische lading met behulp van een spanningsbron gewijzigd kan worden. De

uitkomsten van deze experimenten zijn vergeleken met voorspellingen op basis van de

aangepaste DLVO theorie. Gebleken is dat door de porositeit van bacterie oppervlakken de

elektrische afstoting tussen bacteriën en oppervlakken minder groot is dan tot nu toe werd

gedacht. Ook blijken bacteriën zelfs aan een oppervlak te kunnen hechten als de elektrische

afstoting zo sterk is dat bacteriën het oppervlak niet kunnen bereiken. Waarschijnlijk doen ze

dit door met hun haartjes de afstand naar het oppervlak te overbruggen. In dit geval zitten

bacteriën echter wel minder vast dan wanneer ze direct contact maken met een oppervlak, en

kunnen dus gemakkelijker verwijderd worden. Over het algemeen zorgen de in dit proefschrift

gepresenteerde aanpassingen in de DLVO theorie er voor dat bacteriële hechting beter kan

worden beschreven dan tot nog toe mogelijk was.

Een belangrijk doel van de bestudering van bacteriële hechting, het verminderen van

bacteriële hechting aan bijvoorbeeld implantaten, zou in principe bereikt kunnen worden door

de implantaat oppervlakken erg negatief geladen te maken, zodat ze bacteriën sterk afstoten.

Er komen in het lichaam echter zoveel verschillende soorten bacteriën voor, dat er altijd wel

enkele zijn die gedeeltelijk positief geladen zijn en daardoor juist extra worden aangetrokken

door een negatief geladen implantaat. Als deze bacteriën vervolgens gaan groeien of stoffen

uitscheiden die de hechting van andere bacteriën stimuleren dan kunnen alsnog infecties

ontstaan.

Een alternatieve methode ter voorkoming van infecties van implantaten zou het gebruik

van elektrische stromen kunnen zijn. Een elektrische stroom bestaat uit negatief geladen

elektronen die in de richting van een positief geladen elektrode bewegen. Op dezelfde wijze
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zullen bacteriën, die netto negatief geladen zijn, in aanwezigheid van een elektrische stroom

in de richting van een positieve elektrode bewegen. Dit proefschrift laat zien dat op deze wijze

een positieve elektrode compleet bedekt kan worden met bacteriën. Door nu met behulp van

elektrische stroom een implantaat te bedekken met ‘goede’ bacteriën kunnen deze door hun

aanwezigheid de hechting van ziekmakende bacteriën voorkomen. Ook laat dit proefschrift

zien dat de neiging van bacteriën om in aanwezigheid van een elektrische stroom van de

negatieve elektrode af te bewegen, zo sterk is dat reeds gehechte bacteriën loslaten van een

negatieve elektrode. Dit principe zou gebruikt kunnen worden om gehechte bacteriën van

implantaten te verwijderen en dit proefschrift bevat een eerste ontwerp hiertoe.

Samenvattend kan worden gezegd dat de elektrische lading van bacterie oppervlakken een

belangrijke rol speelt in bacteriële hechting. Dit proefschrift maakt een beter begrip van deze

rol mogelijk en laat zien dat elektrische ladingen mogelijk een aangrijpingspunt bieden tot het

bestrijden van bacteriële hechting aan oppervlakken.




