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Samenvatting 
 

 

Toepassen van fysisch-chemische modellen om hechting van micro- organismen 
aan oppervlakken te verklaren is meestal niet succesvol. Alleen voor een klein 
aantal stammen onder specifieke omstandigheden kunnen deze fysisch-chemische 
modellen de hechting aan een oppervlak beschrijven (Hoofdstuk1). Een van de 
redenen waarom deze modellen veelal in gebreke blijven is dat micro-organismen 
beschouwd worden als inerte polystyreen bolletjes, maar micro-organismen zijn 
geen gladde deeltjes en hebben vaak lange dunne oppervlakte structuren, die 
uitsteken vanaf het celoppervlak in de omliggende vloeistof. Deze celwand- 
structuren spelen hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol in de hechting van 
micro-organismen aan oppervlakken en zijn dan ook de reden dat de gangbare 
fysisch-chemische modellen slecht toepasbaar zijn. Om de fysisch-chemische 
eigenschappen van deze microstructuren te kunnen meten zullen er andere dan de 
traditionele technieken, zoals zeta potentiaal en randhoekmetingen, gebruikt 
moeten worden. 

De introductie van de Atomic force microscoop (AFM) en de toepassing op 
biologische oppervlakken heeft de weg geopend om fysisch-chemische 
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eigenschappen op microscopisch niveau te kunnen meten. Het doel van dit 
proefschrift is een microscopische karakterisatie van de fysisch-chemische 
eigenschappen van bacterie-oppervlakken te geven, met als tweede doel deze 
microscopische eigenschappen te relateren aan macroscopische eigenschappen van 
een bacterie, zoals hun hechting aan vaste stof oppervlakken. 

Een collectie van negen Streptococcus mitis stammen met lange dunne fibrillen 
aan hun oppervlak zijn in het verleden al macroscopisch gekarakteriseerd door het 
meten van hun hydrofobiciteit (water randhoekmetingen) en chemische 
samenstelling (X-ray photoelectron spectroscopy). Om hun macroscopische 
karakterisatie compleet te maken is ook de elektroforetische hardheid en 
ladingsverdeling gemeten in de polyelektrolietlaag rondom de cellen van S. mitis 
stammen. Dit is gedaan door het meten van de electroforetische mobiliteit als een 
functie van de zoutconcentratie (Hoofdstuk 2). De S. mitis cellen zijn 
elektroforetisch zacht en hebben een negatieve lading, maar meting van de 
electroforetische mobiliteit gaf geen verklaring op morphologisch niveau voor de 
gemeten zachtheid van het bacterie-oppervlak. De meest waarschijnlijke verklaring 
is dat de electro-osmotische vloeistofstroom alleen plaatsvindt in de buitenste lagen 
van de dikke extracellulaire laag aan het oppervlak. 

Voor AFM experimenten is het van groot belang dat bacterie cellen stevig 
verankerd worden aan het substraat om de frictie-krachten met de silicium nitride 
tips te weerstaan. Om de fysisch-chemische eigenschappen van de bacterie 
oppervlakken onder fysiologische omstandigheden te kunnen meten, is het 
noodzakelijk dat de immobilisatie-methode geen invloed heeft op de chemische en 
structurele samenstelling van de bacterie. In de literatuur zijn verschillende 
immobilisatie-methoden beschreven. Hoofdstuk 3 vergelijkt de AFM 
interactiekrachten tussen Klebsiella terrigena en een silicium nitride tip voor drie 
veel gebruikte immobilisatie technieken, nl. het mechanisch vangen van een 
bacterie in een membraan filter, fysische adsorptie van de negatief geladen bacterie 
aan een positief geladen oppervlak en glutaardialdehyde fixatie van de bacterie aan 
de AFM-tip. Hieruit bleek dat verschillende preparatie technieken verschillende 
interactie krachten opleverden. Fysische adsorptie van bacterie-cellen op 
gemodificeerde oppervlakken kan structuurveranderingen van het bacterie 
oppervlak veroorzaken, terwijl glutaardialdehyde behandeling veranderingen 
teweeg brengt in de fysisch-chemische eigenschappen en ook mechanische 
veranderingen van het oppervlak veroorzaakt. Het mechanisch vangen van 
individuele bacteriën in een filter is de meest betrouwbare immobilisatie methode 
gebleken. 

Na het vaststellen van de meest betrouwbare immobilisatie-methode voor 
AFM, is met deze methode een gedetailleerde studie gedaan naar de interactie-
krachten tussen de silicium nitride tip en negen verschillende orale S. mitis 
stammen. In Hoofdstuk 4 wordt een eerste poging gedaan om microscopische en 
macroscopische eigenschappen van deze bacterie oppervlakken met elkaar te 
correleren. Verrassenderwijs konden de microscopische karakteristieken uit de 
kracht-afstand curves zo worden verklaard dat er relaties werden gevonden tussen 
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de microscopische en de macroscopische oppervlakte-eigenschappen van de 
bacterie, ook al waren deze relaties niet altijd volledig te begrijpen. 

In Hoofdstuk 5 hebben we geprobeerd een relatie te vinden tussen de 
microscopische hechting van S. mitis stammen aan de negatief geladen, hydrofiele 
silicium nitride tip van een AFM en de macroscopische hechting van de bacteriën 
aan een negatief geladen, hydrofiel glasoppervlak in de parallelle plaat 
stroomkamer. De afstotende kracht gemeten met AFM tijdens het naderen van de 
tip naar een bacterie oppervlak kwam overeen met de aktivatie drempel, die de 
snelheid van de initiële hechting van het organisme aan het glasoppervlak bepaalt. 
Ook is er een relatie gevonden tussen de maximum afstand waarover krachten 
werden gemeten tussen de AFM tip en de bacterie en de afstand tussen gehechte 
bacteriën op een oppervlak. Desorptie van gehechte bacteriën kon niet worden 
gerelateerd aan de aantrekkende krachten zoals die gevonden worden met AFM, 
waarschijnlijk omdat het desorptie proces, zoals dat in de parallelle plaat 
stroomkamer plaatsvindt, aanmerkelijk verschilt van het geforceerde lostrekken van 
de AFM tip. 

De desorptie van micro-organismen is door een vorige promovendus in situ 
bestudeerd met gecontroleerde stroomsystemen als functie van de verblijftijd van 
het organisme op het oppervlak (Meinders et al., 1994). Het bleek dat de desorptie 
van Streptococcus thermophilus sterk afneemt in de eerste 50 s na de initiële 
hechting als gevolg van het versterken van de binding in de tijd. In Hoofdstuk 6, is 
dit versterkingsproces van de binding  tussen het S. thermophilus oppervlak en de 
silicium nitride tip van de AFM microscopisch bestudeerd, en gerelateerd aan de 
macroscopische desorptie. De AFM geeft aan dat de binding tussen de tip en het 
bacterie oppervlak versterkt in de eerste 100 s na hechting. Dit is een zelfde 
tijdschaal als waarover macrocopische bindingsversterking plaatsvindt in de 
parallelle plaat stroomkamer. Het sterker worden van de binding bleek een gevolg 
te zijn van een toename in het aantal hechtingsplaatsen tussen bacterie en vaste stof 
oppervlak. 

De hydrofobiciteit van het bacterie oppervlak, gewoonlijk gemeten door het 
plaatsen van een waterdruppel op een zorgvuldig bereide en gedeeltelijk gedroogde 
bacterielaag, is algemeen geaccepteerd als een eigenschap die van belang is voor 
bacteriële interactie met zijn omgeving. Deze zorgvuldig bereide en droge 
bacterielaag, is eigenlijk een gelachtige laag van willekeurig samengevouwen 
cellulair oppervlakte-materiaal. Daarom zijn deze resultaten alleen te gebruiken 
voor het interpreteren van lange afstand interacties tussen een organisme en een 
substraat-oppervlak, maar zijn de resultaten niet te gebruiken voor de korte afstand 
interacties, die gedomineerd worden door structurele en chemische 
heterogeniteiten. In Hoofdstuk 7 zijn met chemisch gemodificeerde AFM tips, met 
hydrofobe (CH3) en hydrofiele eindgroepen (OH), de interactie-krachten gemeten 
voor twee Lactobacillus acidophilus stammen met en zonder S(urface) L(ayer) 
P(rotein) bij een hoge en lage zoutconcentratie. De macroscopische hydrofobiciteit 
van beide stammen is ook gemeten door middel van randhoekmetingen bij beide 
gebruikte zoutconcentraties. Algemeen  geldt  dat  grote interactie-krachten met een    
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hydrofiele tip corresponderen met lage randhoeken, terwijl een celoppervlak met 
een hoge randhoek de sterkste interactie geeft met een hydrofobe tip. Voor beide 
stammen bleek het hydrofobe karakter te veranderen naar meer hydrofiel of 
hydrophoob, wanneer de zoutconcentratie veranderde van 10 naar 100 mM. Het is 
interessant dat het dynamische gedrag van de hydrofobiciteit van het celoppervlak 
van de lactobacillen niet alleen macroscopisch meetbaar is met randhoeken, maar 
ook met de AFM op een microscopisch niveau. Dit dynamische gedrag van 
bacterie-oppervlakken onder invloed van de zoutconcentratie geeft deze stammen 
een mechanisme om te hechten aan zowel hydrofobe als hydrofiele oppervlakken, 
afhankelijk van de zoutconcentraties. 

Algemeen is gevonden dat hechting van lactobacillen aan vaste oppervlakken 
niet gaat volgens verwachtingen op grond van de hydrofobiciteit van hun 
oppervlak. In Hoofdstuk 8 is de invloed van de hydrofobiciteit van beide 
lactobacillus stammen met en zonder S(urface) L(ayer) P(rotein) onderzocht op hun 
hechting aan hydrofoob en hydrofiel gemaakt glas, zowel bij hoge als lage 
zoutconcentraties. Ook is de interactie gemeten van de lactobacillen met hydrofobe 
en hydrofiele AFM tips. Bij een lage zoutconcentratie, hebben beide lactobacillus 
stammen een hogere initiële depositie snelheid op hydrofoob glas dan op hydrofiel 
glas, terwijl er bij een hoge zoutconcentratie geen duidelijke invloed is van de  
hydrofobiciteit op de hechting. Onafhankelijk van de zoutconcentratie, meten we 
met de AFM sterkere interactie-krachten als zowel de tip als de bacterie hydrofoob 
dan wel hydrofiel zijn, dan wanneer de bacterie en de tip een tegenovergestelde 
hydrofobiciteit hebben. Deze sterke hechtingskrachten zien we niet bij de 
macroscopische waarnemingen van bacteriële hechting, hetgeen doet vermoeden 
dat de toegepaste kracht waarmee een bacterie en een oppervlak in contact komen, 
de manier van hechten beïnvloedt. Daar komt ook nog bij dat de 
afstandsafhankelijkheid van de totale Gibbs energie bij hechting alleen kwantitatief 
gecorreleerd kan worden met bacteriele depositie en desorptie in de parallelle plaat 
stroomkamer terwijl met AFM metingen geen DLVO krachten konden worden 
gemeten tijdens het naderen van functionele tips naar het bacterie celoppervlak. 

In de Algemene discussie worden de volgende drie belangrijke conclusies uit 
dit proefschrift verder besproken: 

(a) De kracht-afstand curve tijdens naderen correleert met de snelheid van 
initiële macroscopische hechting van een micro-organisme aan een oppervlak, 

(b) de maximale afstand waarover aantrekkende krachten worden gemeten met 
AFM bij terugtrekken van de tip beïnvloedt de onderlinge afstand tussen gehechte 
bacterien op een oppervlak en 

(c) bacteriële desorptie van een oppervlak heeft geen relatie met de 
aantrekkende krachten zoals die gemeten met AFM, tenzij er rekening wordt 
gehouden met de tijd dat een bacterie en een oppervlak contact hebben. 

Ook wordt er gesproken over de beperkingen van het AFM systeem wat betreft 
de precieze interpretatie van de kracht-afstand curves en toekomstige perspectieven 
worden gepresenteerd. 
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