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Biomaterialen zijn kunstmatige materialen die functies van het menselijke lichaam 

ondersteunen of vervangen. Er kan hierbij gedacht worden aan urinewegkatheters, 

contactlenzen of bloedvaten. Een probleem bij deze toepassingen is dat biologische deeltjes 

zoals eiwitten en bacteriën vrij gemakkelijk aanhechten, in ieder geval veel gemakkelijker 

dan aan lichaamseigen weefsel. Deze aanhechting wordt meestal gevolgd door groei van 

bacteriën die vervolgens een soort slijmlaag uitscheiden voor extra verankering aan het 

oppervlak. Dit complex van eiwitten, slijm en bacteriën wordt een biofilm genoemd. De 

vorming en groei van biofilm op een biomateriaal kan leiden tot een infectie, wat pijn, ziekte 

of zelfs overlijden van de patiënt kan veroorzaken. Het is bekend dat aanhechting van 

bacteriën afhankelijk is van de oppervlakte-eigenschappen van zowel de bacterie als het 

biomateriaal. Aangezien in praktische toepassingen modificatie van het oppervlak van de 

bacteriën vaak niet mogelijk is, is het belangrijk om uit te zoeken welke eigenschappen van 

het oppervlak van een biomateriaal leiden tot minimale aanhechting van bacteriën.  

Het oppervlak van een biomateriaal kan gemodificeerd worden zonder de bulk 

eigenschappen, zoals de hardheid en elasticiteit, te veranderen. Dit kan door een laagje op de 

buitenkant van het materiaal aan te brengen, de zogenaamde coating. In het inleidende 

literatuuroverzicht van Hoofdstuk 1 vergelijken we verschillende coatings die gebruikt zijn 

met de bedoeling bacterie-aanhechting te verminderen. Ten eerste is gekeken naar coatings 

met een lage oppervlakte-vrije energie, waar deeltjes over het algemeen niet graag aan 

hechten. Denk bijvoorbeeld aan een Teflon pan, waar niet snel iets op aanbakt. Het bleek dat 

deze oppervlakken in experimenten in het laboratorium (in vitro) niet altijd vermindering in 

de aanhechting van bacteriën teweeg brengt. Echter, deze oppervlakken bleken in 

experimenten in het menselijke lichaam (in vivo) wel voordelig te zijn. Deze experimenten 

vonden plaats in intra-orale toepassingen en urinewegkatheters. In tegenstelling tot 

experimenten in het laboratorium varieert hier de kracht op de bacteriën sterk door de 

wisselende stroomsnelheden van speeksel en urine.  

 Een ander manier om een biomateriaal te coaten is door het gebruik van polymere 

borstels. Dit zijn lange, draadvormige moleculen vastgemaakt aan een oppervlak die zich 

uitstrekken in water, tot een borstel-vormige structuur. Meestal wordt hiervoor het polymeer 

poly(ethyleenoxide) (PEO) gebruikt, omdat deze niet giftig en goed oplosbaar in water is. 
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Deze borstels vormen een barrière tussen het originele oppervlak van het materiaal en de 

bacterie, waardoor in theorie de mogelijkheid om te hechten tegengegaan wordt. Uit enkele 

studies blijkt dat polymere borstels een hoge vermindering in de aanhechting van zowel 

eiwitten als bacteriën kunnen geven. Echter in klinisch onderzoek zijn nog geen positieve 

resultaten met polymere borstels bekend.  

Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van de mogelijkheden om met PEO 

borstels aanhechting van bacteriën tegen te gaan, zodat deze gebruikt kunnen worden om de 

kans op biomateriaal gerelateerde infecties te verminderen.  

In Hoofdstuk 2 beschrijven we hoe een PEO borstel werd gemaakt door PEO ketens 

aan glas vast te maken. Vervolgens werd de aanwezigheid van de PEO borstel aangetoond 

door met verschillende technieken het oppervlak te karakteriseren. De aanhechting van 

verschillende micro-organismen, die vaak bij biomateriaal gerelateerde infecties voorkomen 

is bestudeerd met de parallelle plaat stroomkamer. Het blijkt dat de PEO borstel de 

aanhechting van de bacteriën Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus salivarius en Escherichia coli met meer dan 98% verlaagt ten opzichte van het 

kale glas, hoewel voor Pseudomonas aeruginosa een kleinere verlaging gevonden werd. Bij 

de gist stammen Candida albicans en Candida tropicalis wordt de aanhechting veel slechter 

onderdrukt dan bij de bacteriën. Een mogelijke verklaring volgt uit één van de bijdragen die 

zorgt dat deeltjes aan een oppervlak hechten, de zogenaamde Lifshitz-Van der Waals 

wisselwerking. Deze is gunstiger voor de grotere gisten dan de kleinere bacteriën.  

 Om na te gaan waarom een P. aeruginosa stam aan een borstel kan hechten, zijn zes 

P. aeruginosa stammen onderzocht in Hoofdstuk 3. Er was een onderscheid te maken tussen 

drie aanhechtende en drie niet aanhechtende stammen. Randhoeken met water gaven aan dat 

de aanhechtende stammen meer hydrofoob (waterafstotend) waren dan de niet aanhechtende 

stammen, terwijl beweeglijkheid en lading van de bacteriën vergelijkbaar waren voor de zes 

stammen. Verder bleek dat alleen de aanhechtende stammen oppervlakte-actieve stoffen 

produceren, die mogelijk aantrekkende interacties met de PEO ketens kunnen aangaan. Ook 

wanneer de aantrekkingsenergie tussen een bacterie en een PEO borstel direct gemeten werd 

(d.m.v. atomic force microscope) bleek deze het grootst voor de aanhechtende bacteriën. 

Toepassing van verschillende theorieën die bacterie-aanhechting modelleren, te weten 
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oppervlakte-thermodynamica en de uitgebreide DLVO theorie, leidde tot de conclusie dat 

deze sterkere aantrekkingsenergieën het gevolg zijn van zuur-base interacties. Genoemde 

theorieën voorspelden ook dat hechting aan de PEO borstel zwak is ten opzichte van het kale 

glas. Experimenteel bleek dan ook dat de bacteriën eenvoudig van de PEO borstel verwijderd 

kunnen worden met een passerende luchtbel.  

 In Hoofdstuk 4 is het effect van temperatuur en de lengte van de PEO borstel op de 

hechting bekeken. Karakterisering van het oppervlak toonde aan dat PEO borstels aanwezig 

waren met een geschatte lengte van 2.8, 7.5 en 23.7 nanometer (één nanometer is een 

miljardste van een meter). Voor de bacteriën P. aeruginosa en S. epidermidis en de gist C. 

tropicalis was de aanhechting op de kortste borstel duidelijk hoger dan op de langere borstels, 

wat klopt met een hogere Lifshitz-Van der Waals aantrekkingsenergie op kortere afstand. 

Aanhechting van de gist C. albicans op de PEO borstels was lager dan op glas, maar er 

werden geen verschillen gevonden tussen de drie borstellengtes. Na het passeren van een 

luchtbel werden bijna alle bacteriën van het borsteloppervlak verwijderd, onafhankelijk van 

de borstellengte. De conclusie is dat de micro-organismen die nog hechten aan een PEO 

borstel vrij zwak gebonden zijn. Ten slotte werkten de borstels even goed bij 37 ºC als bij 20 

ºC.  

  In de praktijk ontstaan biomateriaal-gerelateerde infecties bij verschillende 

stroomsnelheden, dat wil zeggen in situaties waarbij verschillende krachten op de 

aangehechte bacteriën worden uitgeoefend. Ook kan zwaartekracht een rol spelen, omdat 

micro-organismen iets zwaarder zijn dan water. In Hoofdstuk 5 werd de aanhechting van de 

bacteriën E. coli, P. aeruginosa en de gist C. tropicalis bij verschillende stroomsnelheden op 

glas en de PEO borstel gemeten. Er hechtten meer micro-organismen op de onderplaat dan op 

de bovenplaat van de stromingskamer, wat aangeeft dat zwaartekracht inderdaad een 

belangrijke factor is. Verder bleek dat alle micro-organismen de algemene trend vertonen van 

minder aanhechting bij een hogere stroomsnelheid, wat verklaard kan worden door een 

hogere hydrodynamische kracht veroorzaakt door de stroming. Ten slotte bleek dat de 

aanhechting van micro-organismen op de PEO borstel al bij een lagere stroomsnelheid 

voorkomen wordt. Dit is in overeenstemming met de theoretisch voorspelde zwakkere kracht 

van hechting op een PEO borstel.  
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 In Hoofdstuk 6 wordt een methode beschreven om naar de stabiliteit van PEO 

borstels te kijken. De borstels werden voor bepaalde tijdsintervallen blootgesteld aan 

speeksel, urine of een zoutoplossing in water. Vervolgens werd de effectiviteit van de PEO 

borstel om aanhechting van de bacterie S. epidermidis tegen te gaan gemeten. De PEO borstel 

was stabiel gedurende 24 uur in de zoutoplossing in water, voor 48 uur in urine en een half 

uur in speeksel. Door oppervlaktekarakterisering van de blootgestelde PEO borstels bleek dat 

deze verschillen waarschijnlijk voortkomen uit de aanhechting van macromoleculen, zoals 

eiwitten, uit speeksel en urine. De algemene korte stabiliteit van twee dagen of korter werd 

toegeschreven aan de instabiliteit van de chemische binding waarmee de PEO moleculen aan 

het glas vastzitten.  

 In de algemene discussie (Hoofdstuk 7) wordt eerst de invloed van PEO coatings op 

de aanhechting van microorganismen besproken. Ten tweede wordt voor verschillende 

toepassingen het gebruik van deze coatings belicht.  
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