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De hechting van bacteriën is de eerste stap in de vorming van een biofilm, wat vaak 

de oorzaak is van zeer persistente contaminatie van oppervlakken in veel 

verschillende toepassingen en van infecties geassocieerd met geïmplanteerde 

biomaterialen en apparaten. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de mechanismen 

waarvan bacteriën gebruik maken bij het waarnemen van en reageren op 

substraatoppervlakken. Het wordt gesuggereerd dat de bacteriële celwand 

verschillende mate van vervorming vertoont afhankelijk van de grootte van de 

hechtingskrachten tussen een bacterie en het oppervlak. Atomaire kracht 

microscopie (AFM) is uitgebreid toegepast om de bacteriële hechtingskrachten te 

bepalen, maar de mate van vervorming van de celwand tijdens hechting is, dankzij 

de complexe manier van monitoren en kwantificeren die het meten hiervan vereist, 

nog niet duidelijk. In dit proefschrift hebben we verschillende manieren 

voorgesteld om de bacteriële hechtingskrachten op substraatoppervlakken en de 

daarmee geassocieerde vervorming van de celwand te meten, om vervolgens hun 

rol te bepalen bij de gevoeligheid van bacteriën voor antimicrobiële stoffen, zowel 

in oplossing als geïmmobiliseerd op een oppervlak. 

 Bacteriële hechting aan substraatoppervlakken met twee verschillende 

coatings, één bestaande uit een anti-hechting polymere borstel-coating en één 

bestaande uit een laag van geïmmobiliseerde quaternaire ammoniumverbindingen 

(QACs), werd geëvalueerd door het meten van hechtingskrachten met de AFM. De 

hechtingskrachten werden gerelateerd aan de gevoeligheid van hechtende 

bacteriën ten opzichte van antimicrobiële stoffen en hun overlevingskans na 

hechting. In het eerste deel van Hoofdstuk 2 laten we zien dat negen stammen van 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis en Pseudomonas aeruginosa 

minder sterk hechtten ((-0.05 ± 0.03) – (-0.51 ± 0.62) nN) aan siliconenrubber met 

een polymere borstel-coating dan aan onbehandeld siliconenrubber ((-1.05 ± 0.46) 

– (-5.1 ± 1.3) nN). Hoewel bacteriën op de polymere borstel-coating nog steeds 
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uitgroeiden tot een biofilm, bleven ze door de lage hechtingskrachten in de 

planktonische toestand en daardoor ook gevoelig voor gentamicine, in 

tegenstelling tot de biofilms die groeiden op onbehandeld siliconenrubber. Die 

biofilms waren resistent voor antimicrobiële stoffen. In het tweede deel van dit 

hoofdstuk wordt aangetoond dat S. epidermidis dermate sterke hechtingskrachten 

vertoonde op hyperbranched QAC coatings dat ze letaal waren. De extreem hoge 

hechtingskrachten geven aan dat quaternaire ammonium moleculen op 

hyperbranched polyurea wellicht de bacteriën gedeeltelijk omhullen zodra ze met 

elkaar in aanraking komen. De resultaten van deze studies stellen dat de reactie 

van bacteriën op de staat van hun hechting en de bijkomende gevoeligheid voor 

antimicrobiële stoffen bepaald wordt door de grootte van de kracht waarmee de 

organismen op een substraatoppervlak hechten. 

 Hoewel bacteriële hechtingskrachten aan een oppervlak direct gemeten 

kunnen worden met behulp van de AFM, is verdere analyse nodig om de rol van 

onderliggende componenten, zoals Lifshitz-Van der Waals (LW) en zuur-base (AB) 

krachten, te bepalen. Hoofdstuk 3 kijkt terug op de op statistiek gebaseerde 

Poisson-analyse van met de AFM gemeten hechtingskrachten en de onderliggende 

aannames. Door het samenvatten van data uit de literatuur voor verschillende 

combinaties van bacteriële stammen en substraatoppervlakken, is de conclusie 

getrokken dat bacteriële hechting op oppervlakken in het algemeen bepaald wordt 

door korte afstand, aantrekkende AB interacties, in combinatie met lange afstand, 

zwakkere LW krachten, in overeenstemming met thermodynamische analyse van 

bacteriële hechting. De afgeleide sterkte van een enkele korte afstand binding fSR 

varieerde tussen -0.1 en -1.1 nN en was ordes van grootte sterker dan de kracht die 

het kost om een waterstof binding te verbreken (~0.01 nN). Dit geeft aan dat korte 

afstand bacteriële hechtingskrachten bestaan uit meerdere moleculaire krachten 

op verschillende discrete hechtingssites op het oppervlak van bacteriën, in plaats 
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van een enkele moleculaire kracht. De hechtingskrachten die ontstaan op deze 

plekken op het celoppervlak en het aantal beschikbare plekken kunnen variëren 

van stam tot stam. Om de eentonige taak van het identificeren van alle kleine 

pieken in de AFM terugtrekkende kracht-afstand curves die betrokken zijn bij de 

Poisson-analyse van bacteriële hechtingskrachten te vermijden, suggereren we een 

Poisson-analyse uit te voeren op de arbeid van hechting, ook afgeleid van de 

terugtrekkende kracht-afstand curves. Poisson-analyse van de arbeid van hechting 

bevestigde dat de korte afstand binding overeenkomt met één hechtingssite op het 

bacterie-oppervlak, bestaande uit meerdere AB bindingen, in plaats van een enkele 

moleculaire binding. 

 Bacteriële hechting en het weer loslaten zijn nauw verbonden met de visco-

elastische vervorming van het contactvolume tussen de hechtende bacterie- en het 

substraatoppervlak. Vervorming van het bacteriële celoppervlak en de daarmee 

verbonden verandering in contactoppervlak als reactie op een externe kracht zijn 

moeilijk te modelleren en vereisen kennis van de visco-elasticiteit van het 

bacteriële celoppervlak. Huidige modellen over elastische deformatie gebaseerd op 

de kennis van colloïden zijn niet in staat om onderscheid te maken tussen de relatief 

zachte buitenkant van het bacteriële celoppervlak en de harde kern van een 

bacterie, bestaande uit een laag gecrosslinked peptidoglycan. Vandaar dat we in 

Hoofdstuk 4 een nieuw simpel model presenteren om de gereduceerde Young’s 

modulus van het contactvolume tussen hechtende bacteriën en 

substraatoppervlakken af te leiden, gebaseerd op de relatie tussen vervorming en 

toegepaste externe kracht, gemeten met de AFM. Volgens paarsgewijze 

vergelijkingen tussen zes stammen van Streptococcus salivarius, S. epidermidis en 

S. aureus waren we in staat om de gereduceerde Young’s moduli E* ( 8 - 47 kPa) en 

de initiële dimensies (hoogte 11 - 91 nm) van de contactcilinder te bepalen op basis 

van het celoppervlak en celwand eigenschappen, i.e., stijvere oppervlakken 



Samenvatting 

163 

 

(vanwege een lager aantal fibrillen, minder productie van extracellulaire polymere 

substanties (EPS) of meer crosslinks in de peptidoglycan laag) hadden kortere 

contactcilinders en hogere gereduceerde Young’s moduli. Het toepassen van een 

bewezen Hertz model op onze experimentele data gaf ook paarsgewijze verschillen 

in gereduceerde Young’s moduli, wat duidt op verschillen in celoppervlakte 

structuren en celwand eigenschappen binnen stammen, net als ons nieuwe, 

elastische vervormingsmodel. Echter, E* waarden afgeleid van het Hertz model 

waren tot 100 keer hoger voor alle onderzochte stammen, waarschijnlijk voor een 

groot deel veroorzaakt door de harde kern van bacteriën; terwijl ons model zelf de 

dimensies van de contactcilinder definieert en daarmee rekening houdt met de 

heterogene samenstelling en visco-elastische eigenschappen van bacteriën. 

 Gebaseerd op het elastische vervormingsmodel geïntroduceerd in het 

vorige hoofdstuk, stellen we in Hoofdstuk 5 een alternatieve methode voor om de 

korte- en lange afstand bijdragen aan de bacteriële hechtingskrachten te scheiden. 

Om het effect van verschillende bacteriële celoppervlakte structuren op de 

hechtingskrachten te identificeren, werden vier stammen van S. epidermidis en S. 

salivarius onderzocht die paarsgewijs vergeleken konden worden betreffende hun 

oppervlakte structuren (i.e. de slijmproductie en de aanwezigheid van een laag 

fibrillen). De voorgestelde methode bevat een lineaire relatie tussen de 

hechtingskracht en de toegepaste laadkracht in AFM metingen, wat bevestigd werd 

door experimentele data uit drie van de vier onderzochte stammen, met als enige 

uitzondering de kale S. salivarius HB-C12 stam. In lijn met Poisson-analyse van de 

hechtingskrachten waren de lange afstand krachten in de meeste gevallen 

attractief en hun grootte beneden de 1 nN, ongeacht de laadkracht. Beide 

methoden gaven significant hogere korte afstand krachten voor de slijm 

producerende S. epidermidis ATCC 35984 en de S. salivarius HB-7 mét fibrillen, 

vergeleken met S. epidermidis ATCC 35983 en de kale S. salivarius HB-C12. Onze 
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resultaten suggereren dat de aanwezigheid van extracellulaire structuren de 

hechting van bacteriën vooral beïnvloedt door middel van korte afstand krachten 

Door deze methode toe te passen op twee S. aureus stammen (NCTC 8325-

4 en ATCC 12600) en hun isogene Δpbp4 mutanten, laten we in Hoofdstuk 6 zien 

dat de lange afstand hechtingskrachten van het wild type (0.5 and 0.8 nN) slechts 

een derde waren van de gemeten krachten voor de meer vervormbare mutant (2.7 

and 1.6 nN), die geen peptidoglycan crosslinks heeft. Hoewel de buitenste celwand 

structuren kunnen variëren tussen verschillende stammen, is de algemene 

compositie van verschillende stammen redelijk gelijk, wat suggereert dat de 

variatie geobserveerd in lange afstand hechtingskrachten een andere oorsprong 

zou kunnen hebben dan verschillen in chemische compositie. Gemeten lange 

afstand LW hechtingskrachten, kwamen overeen met die berekend waren met 

behulp van gepubliceerde Hamaker constanten wanneer een elliptische 

vervorming van 40% werd aangenomen voor de Δpbp4 mutanten. We hebben ook 

de vervorming direct gemeten met behulp van de AFM in de PeakForce-QNM mode, 

wat de hoogte reductie door vervorming in de Δpbp4 mutanten bevestigde met 164 

en 98 nm. Het verschil in de oorsprong van de externe belastingen in beide 

methodes verklaart waarschijnlijk waarom de berekende vervorming van 

overeenkomende gemeten en theoretisch berekende LW krachten groter was dan 

gemeten met de AFM in de PeakForce-QNM mode. Onze resultaten ondersteunen 

dat Δpbp4 mutanten mechanisch gezien “zachter” waren dan hun moederstam en 

significant vervormden onder belasting, wat in overeenkomst is met het gebrek aan 

gecrosslinked peptidoglycan in hun celwand. Nog belangrijker, extrapolerend 

vanuit de resultaten van dit hoofdstuk, onthullen we dat een kleine, tot nu toe 

genegeerde vervorming van de bacteriële celwand misschien optreedt op het 

moment dat bacteriën hechten aan oppervlakken, en daarmee maken we een 

begin voor een beter begrip van slecht begrepen fenomenen zoals bacteriële 
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“stress de-activatie” bij sterke hechtingkrachten van bacteriën op een 

substrataatoppervlak. 

Als vervolg op Hoofdstuk 4 waar we een methode hebben vastgesteld om 

de elasticiteit van het contactvolume van een bacterie hechtend op een oppervlak 

te bepalen, is Hoofdstuk 7 gewijd aan het bepalen van het viskeuze karakter van 

deze binding voor zes stammen onder twee verschillende laadkrachten. Stammen 

werden gekozen zodat paarsgewijze vergelijkingen mogelijk waren om het effect 

van dichtheid en lengte van fibrillen in isogene S. salivarius mutanten, EPS in S. 

epidermidis stammen en de mate van crosslinking van peptidoglycan in twee 

isogene S. aureus mutanten, te bepalen. Om dit te doen, is een script geschreven 

voor de AFM dat het mogelijk maakte een constante laadkracht van 1 nN of 5 nN 

30 s lang op een bacterie uit te oefenen die gevangen zat tussen de cantilever en 

een glasoppervlak, terwijl tegelijkertijd de vervorming werd gemeten. 

Tijdsafhankelijke vervorming werd gekoppeld aan een Kelvin-Voigt analoog van de 

binding om een karakteristieke relaxatie tijd en visco-elasticiteit van de binding te 

verkrijgen. Binnen het paar streptokokken met fibrillen, liet een verhoging van 

dichtheid van fibrillen een iets langere relaxatie tijd zien, maar de viscositeit bleef 

hetzelfde. Binnen het paar stafylokokken zorgde de aanwezigheid van meer EPS, of 

minder crosslinks in de peptidoglycan laag, voor significant hogere relaxatie tijden, 

en een iets hogere viscositeit. De viscositeit van de bindingen in streptokokken was 

lager (< 20 kPa∙s) dan die van bindingen in stafylokokken (> 31 kPa∙s). Omdat 

stafylokokken relatief rijk zijn aan EPS, terwijl streptokokken vooral fibrillen hebben, 

kunnen we concluderen dat de aanwezigheid van EPS meer bijdraagt aan een 

viskeuze respons dan fibrillen. Het viskeuze karakter van de binding tussen een 

hechtende bacterie en een oppervlak vertraagt de impact van externe stress en zou 

een bacterie meer tijd kunnen geven om te reageren en zichzelf te beschermen 

tegen zulke stress.  
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Een discussie omtrent de aannames onderliggend aan onze analyse en 

modellen zoals gepresenteerd in dit proefschrift, samen met de uitdagingen en 

toekomstige toepassingen van AFM studies betreffende bacteriële 

hechtingskrachten wordt gepresenteerd in hoofdstuk 8. Een poging om AFM data 

te combineren met resultaten verkregen met een quartz crystal microbalance met 

dissipatie om de binding tussen een bacterie en een substraatoppervlak te 

onderzoeken is ook kort besproken. Tenslotte zijn de belangrijkste conclusies van 

dit proefschrift samengevat. 

 




