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Het doel van dit promotiewerk was te onderzoeken, welke biologische en 

ecologische factoren van invloed zijn op de sterkte van medisch-relevante biofilms. 

Uit de veelheid van medisch belangrijke biofilms, richtten we ons voornamelijk op 

orale biofilms en schimmel biofilms van Candida soorten. We bestudeerden hoe 

morfologische en soortensamenstelling, biofilm architectuur, hydrodynamische 

omstandigheden tijdens de groei, EPS samenstelling en “quorum sensing” de 

mechanische eigenschappen van een biofilm beïnvloeden. Biofilm mechanica werd 

bestudeerd met behulp van een nieuwe methode, “low load compression testing” 

(LLCT), waarmee de weerstand van biofilms tegen compressie en de dikte van een 

biofilm nauwkeurig bepaald kunnen worden. Fase contrast en confocale laser 

scanning (CLSM) microscopie werden gebruikt om de architectuur van de biofilms te 

visualiseren. 

Hoofdstuk 1 introduceert de lezer in het onderwerp door het geven van een 

definitie van het begrip “biofilm”, een overzicht van medisch-relevante biofilms en een 

samenvatting van recente studies aangaande de mechanische eigenschappen van 

biofilms. 

In hoofdstuk 2 beschrijven wij LLCT, als een nieuwe methode voor het meten 

van de dikte van een biofilm. Dikte is een belangrijke karakteristiek van een biofilm 

en huidige methoden voor het meten van biofilm diktes zijn vaak kostbaar en dus niet 

overal beschikbaar. Het meten van biofilm dikte met LLCT, gebeurde door een 

minimale compressie (maximaal 5 Pa, overeenkomend met 0.1% vervorming) op de 

biofilm uit te oefenen, waaruit vervolgens de dikte van de biofilm bepaald kon 

worden. Een vergelijking van de diktes van de verschillende bacteriële en schimmel 
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biofilms, bepaald met LLCT en verkregen met behulp van CLSM (de methode die tot 

nu toe werd gebruikt), leverde de conclusie op, dat CLSM de dikte van een biofilm 

onderschat. Dit was met name het geval voor de dikkere biofilms en is waarschijnlijk 

te wijten aan de slechte penetratie van de verschillende fluorescerende kleurstoffen 

in de biofilms. Dikte bepalingen door LLCT worden niet beïnvloed door deze 

beperking. 

Het doel van de studie gepresenteerd in hoofdstuk 3 is de factoren te 

identificeren die bepalend zijn voor de compressie sterkte van Candida biofilms. 

Candida albicans is de veroorzaker van veel schimmelinfecties bij mensen. 

Mechanische eigenschappen van Candida biofilms zijn tot nu toe niet bestudeerd, 

ondanks het feit dat de mechanische eigenschappen belangrijk zijn voor de selectie 

van een juiste behandeling en de verspreiding van biofilm organismen door het 

lichaam. Biofilms van C. albicans Caf2-1, de mutant Chk24, welke het eiwit Chk1p 

mist dat betrokken is in de morfogenese van gist-tot-hyfe, en de gen-mutant Chk23 

werden gebruikt, alsmede twee andere candida stammen: C. tropicalis GB9/9 en C. 

parapsilosis GB 2/8, afkomstig van gebruikte stem prothesen. De aanwezigheid van 

hyfen bleek de mechanische sterkte van schimmel biofilms te bevorderen. Biofilms 

met meer dan 50% hyfen bleken aanzienlijk sterker dan biofilms met minder hyfen. 

De aanwezigheid van extracellulair DNA (eDNA) had een negatieve invloed op de 

sterkte van C. albicans Caf2-1 en Chk24 biofilms, alhoewel het bepalen van de 

invloed van eDNA niet eenvoudig was, omdat de hoeveelheid eDNA niet 

onafhankelijk van het percentage hyfen gevarieerd kon worden. 

In hoofdstuk 4 wordt de invloed van de hydrodynamische omstandigheden 

tijdens de groei en de soorten samenstelling op de mechanische eigenschappen van 

orale biofilms onderzocht. Biofilms bestaande uit één of meerdere stammen 
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(Streptococcus oralis J22 en Actinomyces naeslundii TV14-J1) en biofilms uit totaal 

speeksel werden gegroeid onder verschillende afschuifkrachten variërend van 0.1 tot 

50 s-1. Biofilms bestaande uit meerdere bacterie stammen  waren sterker (6 tot 51 Pa 

) dan biofilms bestaande uit één stam (5 tot 17 Pa). De architectuur van de biofilms 

veranderde ook onder invloed van de afschuifkrachten tijdens groei en biofilms 

gegroeid onder lage afschuifkrachten waren compacter dan biofilms gegroeid onder 

hogere afschuifkrachten, die een meer "pluizig" uiterlijk hadden. Wanneer de 

afschuifkrachten tijdens de groei gevarieerd werden, nam de biofilm de architectuur 

aan van de laatst toegepaste afschuifkracht. De mechanische sterkte echter, bleek 

een intermediaire waarde aan te nemen. 

De studie gepresenteerd in hoofdstuk 5 heeft als doel om vast te stellen of 

orale biofilms van coaggregerende bacteriën een andere mechanische sterkte 

hebben dan die van niet-coaggregerende bacteriën en biofilms bestaande uit één 

bacterie stam. Coaggregatie is een specifieke cel-cel herkenning, die optreedt tussen 

genetisch-verschillende stammen, waardoor een hechtingsreactie tussen de beide 

soorten optreedt. Biofilms bestaande uit één bacterie stam, S. oralis J22, S. sanguis 

PK1889 of A. naeslundii TV14-J1, biofilms van een coaggregerend paar S. oralis J22 

en A. naeslundii TV14-J1, en een niet-coaggregerend paar S. sanguis PK1889 en A. 

naeslundii TV14-J1 werden gegroeid in een parallelle plaat stroomkamer en 

onderworpen aan compressie krachten in LLCT. Biofilm architectuur werd 

geëvalueerd met behulp van een CLSM. Coaggregerende paren vormden biofilms 

die 4 keer sterker waren dan biofilms van een niet-coaggregerend paar. Tevens 

waren de biofilms van het coaggregerende paar 2 tot 7 maal sterker dan biofilms van 

alleen S. oralis en A. naeslundii. Er bleek een correlatie tussen het percentage “lege 

ruimten” (poriën) in de biofilms en de mechanische sterkte: biofilms met minder 
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poriën waren sterker dan biofilms met meer poriën. De gemiddelde dikte van de 

biofilm varieerde rond de 20 µm en had geen invloed op hun sterkte. 

In hoofdstuk 6 worden de belangrijkste conclusies van deze studie 

samengevat en worden suggesties gedaan voor een nieuwe methode om ook 

afschuif- en treksterkte van biofilms te kunnen meten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 




