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Bacteriële hechting en daaropvolgende biofilmvorming treden op aan 

oppervlakken van vrijwel alle natuurlijke en niet-natuurlijke materialen en 

verhinderen vaak verdere technologische ontwikkeling in tal van toepassingen.  

Voor al deze toepassingen is de kinetiek van bacteriële hechting belangrijk en 

begrip hiervan is essentieel bij het beheersen of voorkomen van  biofilms. In 

Hoofdstuk 1 wordt een korte introductie over bacteriële hechting gegeven en 

worden methoden geïntroduceerd die gebruikt worden om de kinetiek van 

bacteriële hechting aan oppervlakken te bestuderen, zoals stroomkamers met 

microscopische observatie methoden. Het is eerder aangetoond dat bacteriële en 

materiaal oppervlakken heterogeen zijn, maar ook hydrodynamica en 

massatransport in stroomkamers zijn afhankelijk van de positie. Dit wordt echter 

niet altijd duidelijk met microscopische observatie. Daarom kunnen 

macroscopische benaderingen tot beter en aanvullend inzicht leiden in bacterieel 

massatransport naar en hechting van bacteriën aan oppervlakken. Het 

belangrijkste doel van dit proefschrift is dan ook om een nieuwe in vitro 

macroscopische fluorescentie-beeldvormingstechniek te ontwikkelen om 

bacteriële hechting en bacterie-materiaal interacties in stroomkamers te 

bestuderen. 

Om bacterie-materiaal interacties te onderzoeken, is inzicht in bacterieel 

massatransport tijdens de interactie essentieel. Vergelijking van experimenteel 

waargenomen initiële depositie snelheden met theoretische waarden gebaseerd 

op diffusie en convectie in parallelle plaat-stroomkamers levert vaak depositie-

efficiënties boven 100% op, ondanks elektrostatische afstoting. De hypothese dat 

met name sedimentatie massatransport bepaalt in een parallelle plaat-

stroomkamer wordt daarom experimenteel onderzocht in hoofdstuk 2 waarbij 
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een nieuwe, op microscopie gebaseerde methode wordt gehanteerd. Eerst 

werden hoogte-afhankelijke bacteriële concentraties gemeten op verschillende 

tijdstippen en stroomsnelheden en deze werden gebruikt om bacteriële 

sedimentatiesnelheden te berekenen. Voor Staphylococcus aureus ATCC 12600, 

werd een sedimentatiesnelheid van 240 m per uur vastgesteld. Daarmee levert 

sedimentatie een grote en overheersende bijdrage aan massatransport in een 

parallelle plaat-stroomkamer. Daar waar gemeten depositie-efficiënties van S. 

aureus ATCC 12600 4 tot 5 keer hogere waarden opleverden dan theoretische 

efficiënties op basis van de Smoluchowski-Levich benadering van de convectieve-

diffusievergelijking, konden op basis van de sedimentatie snelheid depositie-

efficiënties worden berekend lager dan 100%. Depositie-efficiënties daalden 

daarbij van 78% naar 36% bij toenemende stroomsnelheden (van 0.017 tot 0.33 

cm3 s-1). Deze analyse van bacteriële massatransportprocessen bleek eenvoudig 

en effectief: er was geen extra apparatuur nodig en het leverde een betere 

interpretatie van bacterieel transport op in een parallelle plaat-stroomkamer. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we een nieuwe manier om hechting van 

bacteriën te kwantificeren, namelijk door middel van beeldvorming van 

fluorescerende bacteriën in een parallelle plaat-stroomkamer. Deze methode 

maakt het ook mogelijk om de distributie van bacteriële hechting te bestuderen 

als functie van de afstand tot de inlaat van de stroomkamer. Beeldvorming van 

bacteriële fluorescentie werd uitgevoerd met behulp van een macroscopische bio-

optische camera die de fluorescentie meet over het volledige oppervlak van de 

stroomkamer, inclusief boven- en onderplaten en van de bacteriesuspensie 

daartussen. Een algoritme kon worden opgesteld waarmee fluorescentie 

afkomstig uit de suspensie gescheiden kan worden van hechtende bacteriën in de 
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stroomkamer. Dit maakte kwantificering van het aantal gehechte bacteriën 

mogelijk, en voor een fluorescente S. aureus-stam bleek dit samen te vallen met 

resultaten behaald met behulp van fase-contrast-microscopie. Bovendien bleek 

dat het aantal hechtende stafylokokken lineair toeneemt met de afstand vanaf de 

inlaat van de stroomkamer, hetgeen kon worden verklaard uit een 

vereenvoudigde massabalans van convectie en sedimentatie in de nabijheid van 

de bodemplaat van de stroomkamer. 

Het gebruik van stroomkamers voor het bestuderen van initiële bacteriële 

hechting aan oppervlakken is meestal beperkt tot transparante materialen. 

Hoofdstuk 4 presenteert een methode op basis van macroscopische 

fluorescentie-beeldvorming waarmee aantallen hechtende bacteriën real-time 

kunnen worden gekwantificeerd op niet-transparante materialen onder vloeistof 

stroming. Hiertoe wordt een stapsgewijs protocol beschreven voor hechting van 

groen-fluorescerend eiwit producerende S. aureus bacteriën op gepolijste en niet-

gepolijste metalen en polymeeroppervlakken waarbij rekening gehouden wordt 

met oppervlakte-gerelateerde  fluorescentieversterking  (OFV) op 

metaaloppervlakken. Dit werd gedaan door de verhouding te bepalen tussen 

fluorescentie van planktonische bacteriën (bacteriën in suspensie) en gehechte 

bacteriën. Kwantificering van hechtende fluorescerende stafylokokken door 

middel van deze methode viel samen met de resultaten verkregen met behulp 

van metallurgische microscopie. Het voordeel van deze methode is dat niet-

homogene bacteriële verdelingen en oppervlakte ruwheid van het materiaal 

oppervlak niet van invloed zijn op de kwantificering. Bovendien, door gebruik te 

maken van OFV, biedt deze methode een nieuwe manier om bacteriële 

vervorming te meten tijdens bacteriële hechting.  
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Bacteriële hechting gaat gepaard met een versterking van de initiële 

binding en celwandvervorming, die aangrijpt op het lipide-membraan en van 

invloed kan zijn op de gevoeligheid voor antimicrobiële stoffen. 

Celwandvervorming bij hechting is moeilijk meetbaar en is slechts beschreven aan 

de hand van extrapolaties van het vervormingsgedrag van Δpbp4-mutanten die 

deficiënt zijn in peptidoglycan-verknoping en derhalve zeer vervormbaar. In 

hoofdstuk 5 analyseren we de OFV van aan goud oppervlakken hechtende 

fluorescente stafylokokken. OFV is afhankelijk van de afstand van de bacteriën tot 

het goud-oppervlak en hun celwandvervorming. Door de OFV van bacteriën met 

oplopende verblijftijd aan het oppervlak te vergelijken met OFV van groen-

fluorescerende latex-deeltjes kon worden geconcludeerd dat gedurende de eerste 

60 minuten de buitenste laag van een bacterie, rijk aan extra-cellulaire polymere 

substanties (EPS), als eerste werd samengedrukt. Daarna vond 

celwandvervorming plaats in  een mate die onafhankelijk bleek van de integriteit 

van de EPS-laag. Deze vervorming vond eerder en sneller plaats bij een isogene 

Δpbp4-stam. Omdat celwandvervorming gepaard gaat met een gewijzigde 

membraanspanning en wijzigingen in de structuur van de membraanlipiden, kan 

dit zijn effect hebben op de gevoeligheid voor antibiotica. Daarom zijn deze 

metingen van groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële 

stoffen in een tijdperk waarin antimicrobiële-resistente organismen een 

toenemende bedreiging vormen. 

In hoofdstuk 6 bespreken we de detectielimieten, ruimtelijke resolutie en 

toepassingen van de macroscopische fluorescentie-beeldvormingsmethode 

ontwikkeld in dit proefschrift. We concluderen, dat door toepassing van 

macroscopische fluorescentie-beeldvorming, de kinetiek van bacteriële hechting 
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kan worden gekwantificeerd, gelijktijdig en in real-time, op diverse materialen en 

ongeacht hun transparantie- en reflectie-eigenschappen. Bovendien biedt OFV  

nieuwe mogelijkheden om vervorming van hechtende bacteriën te onderzoeken. 




