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Teamwork in ziekmakende biofilms
Microbiële infecties zijn een belangrijke reden voor medisch handelen, zeker in de tandheelkunde. De ideeën over de rol die
bacteriën spelen in het ontstaan van ziekten zijn de afgelopen eeuwen steeds veranderd. Tegenwoordig staan biofilms sterk
in de belangstelling vanwege hun ziekmakende effect bij hechting op harde weefsels, orale implantaten en op knie-, heup- en
stemprothesen. In biofilms functioneren en communiceren bacteriën in georganiseerde structuren, aangehecht aan een oppervlak. Een biofilm biedt bacteriën bescherming tegen het afweersysteem en antibacteriële middelen. Door inzicht te krijgen in
het ontstaan en functioneren van biofilms kunnen betere antibacteriële therapieën worden ontwikkeld.
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Inleiding
Bacteriën kunnen infecties veroorzaken. Meer dan 10%
van de volwassenen leidt aan enige vorm van parodontale
infecties. In de tandheelkunde zijn peri-implantitis, cariës
en endodontale problemen eveneens het gevolg van bacteriën. Bij een groot aantal van deze microbiële infecties spelen
meerdere soorten micro-organismen een rol. Als deze, zoals
in de mond, aan een hard oppervlak zijn aangehecht, kan er
sprake zijn van een biofilmgerelateerde infectie. In biofilms
zijn bacteriën ingebed in een kleverige polymere matrix en
aangehecht aan een oppervlak. Bij de mens vormen onder
andere contactlenzen, hartkleppen, stemprothesen, katheters en prothetische voorzieningen oppervlakken waar biofilms aan hechten en ontstekingen kunnen veroorzaken. Het
inzicht dat bacteriën zich organiseren in structuren door de
vorming van een biofilm en als zodanig een rol spelen bij
infecties, heeft pas de laatste decennia binnen de algemene
geneeskunde een plaats gekregen. De effecten van biofilms
(tandplaque) in de mond zijn echter al veel langer bekend
en onderwerp van onderzoek. In het onderstaande wordt
een beeld geschetst van wat biofilms zijn, waarbij de nadruk
ligt op biofilms op de harde weefsels in de mond. Ten slotte
worden alternatieve antibacteriële therapieën beschreven,
gebaseerd op de kennis over de vorming, structuur en processen die optreden in biofilms.

konden worden gekoppeld (tab. 1). Met het aantonen van
Mycobacterium tuberculosis en Bacillus anthracis als etiologische verwekkers van tuberculose en miltvuur bewees hij
het gelijk van Pasteur. Er zijn echter ook infecties waarbij
het onmogelijk is een enkele ziektekiem te isoleren. Deze
poly-microbiële infecties voldoen niet altijd aan de postulaten van Koch (tab.1). Peritonitis is een voorbeeld van
een poly-microbiële infectie van het buikvlies waarbij wel
wordt voldaan aan de postulaten van Koch. De verschillende soorten bacteriën die uit peritonitis laesies konden
worden geïsoleerd, werden getest in een muizenmodel op
mortaliteit en vorming van abcessen. Hierbij bleek dat de
gecombineerde aanwezigheid van de verschillende soorten
leidde tot een significant verhoogde mortaliteit en vorming
van meer abcessen vergeleken met de situatie waarbij slechts
1 soort werd getest (Brook et al, 1984). Andere voorbeelden
van polymicrobiële infecties zijn vaginitis, sinusitis en parodontale aandoeningen.
Het ontbreken van één enkele soort verwekker bij parodontale aandoeningen heeft geleid tot de ontwikkeling
van de ‘niet-specifieke plaquehypothese’. In navolging van
Miller, een student van Koch, zijn parodontale aandoeningen lange tijd beschouwd als het resultaat van de overgroei
van de commensale flora (Loesche et al, 2001). Deze theorie
heeft lange tijd het denken beïnvloed en is terug te vinden in
de traditionele initiële behandeling van patiënten met paro-

Geschiedenis
De 17e eeuwse lakenkoopman Antonie van Leeuwenhoek
gebruikte zijn zelfontwikkelde lenzen om geweven stoffen
op hun kwaliteit te beoordelen. Met deze hoogwaardige lenzen ontdekte hij als eerste wat er nu eigenlijk in die witte
plaque op onze tanden zit. Zijn ‘dierkens’ waren de eerste
waarnemingen van bacteriën. Deze minuscule ‘dierkens’
werden pas 2 eeuwen later herontdekt door Louis Pasteur
als de veroorzakers van ziektes. In 1884 stelde de Duitse arts
Koch postulaten op waarmee verwekker en ziekte aan elkaar
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Tabel. 1. De postulaten van Koch.
1. De ziektekiem wordt in grote hoeveelheden aangetroffen bij de patiënt.
2. De ziektekiem kan worden geïsoleerd en verder worden gekweekt.
3. Een proefdier dat met de gekweekte kiem wordt besmet, moet
dezelfde ziekte krijgen.
4. De ziektekiem moet uit het proefdier kunnen worden geïsoleerd, en
moet gelijk zijn aan de ziektekiem in het lichaam van de patiënt.
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1. De aanwezigheid van bacteriën in de buurt van de laesie is
hoger dan bij gezonde personen.
2. Patiënten die met de bacterie zijn geïnfecteerd, ontwikkelen
hoge antilichaam titer in serum, speeksel en de gingivale
creviculaire vloeistof.
3. Van de bacterie kan in vivo worden aangetoond dat deze
virulentie factoren bezit die kunnen worden gecorreleerd met
de klinische histopathologie.
4. Een proefdier dat met de bacterie wordt geïnfecteerd, ontwikkelt kenmerkende histopathologische symptomen.
5. Behandeling die leidt tot de eliminatie van deze bacterie
resulteert in een klinische verbetering.
Tabel. 2. De postulaten van Socransky.

dontitis. Hierbij wordt gestreefd naar het onder controle
krijgen van de infectie en het verlagen van de totale hoeveelheid bacteriën door het verwijderen van supra- en subgingivale plaque en het invoeren van een goede zelfzorg.
Socransky (1977) formuleerde 5 nieuwe postulaten om
specifieke soorten bacteriën te relateren aan parodontitis
(tab. 2). Uit onderzoek volgde dat Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis en Tannerella
forsythensis moesten worden beschouwd als echte parodontale pathogenen. In 1998 werden 13.261 subgingivale
plaquemonsters geanalyseerd op 40 soorten bacteriën met
behulp van moleculaire DNA-technieken. Na analyse bleek
1 groep bacteriën sterk gerelateerd te zijn aan parodontitis.
Deze groep wordt het ‘red complex’ genoemd en bestaat uit
Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis en Treponema denticola (Socransky et al, 1998). Deze specifieke
plaquehypothese is terug te vinden in de behandeling van
bepaalde vormen van parodontitis, zoals refractaire en juveniele parodontitis. Actinobacillus actinomycetemcomitans
en Porphyromonas gingivalis zijn geassocieerd met voortdurend verlies van aanhechting en een slechte respons op
initiële therapie. Het identificeren van de aanwezige soorten
door kweek of polymerasekettingreactie dient dan om deze
soorten gericht te verwijderen door additionele antibioticatherapie (Van Winkelhoff en Winkel, 2005).
Uit onderzoek is gebleken dat bacteriën niet alleen vrij
rondzwemmen in een waterig medium zoals lange tijd werd
gedacht, maar ook samengeklonterd zitten in slijmerige
constructies die zijn gehecht aan een oppervlak (Costerton
et al, 1978). Dit fenomeen werd voor het eerst ontdekt in
bergbeekjes, maar komt onder meer ook voor in de mond,
de luchtwegen en op implantaten in het lichaam. Een biofilm is een complexe architectuur waarin verschillende
soorten bacteriën, virussen en schimmels samenleven. In de
behandeling van biofilmgerelateerde aandoeningen dient
daarom niet de afzonderlijke soort, maar de gehele biofilm
als oorzaak te worden gezien.

Diversiteit in biofilms
Moore en Moore (1994) kweekten uit supra- en subgingi-



vale plaquemonsters 509 verschillende soorten bacteriën.
De schatting is dat deze 509 soorten ongeveer de helft zijn
van de soorten die in de mond kunnen worden aangetroffen
(Wilson et al, 1997). Met de introductie van kweekonafhankelijke moleculaire technieken is het aantal gevonden soorten in de mond verder uitgebreid (Kroes et al, 1999; Paster
et al, 2001; Hutter et al, 2003) tot meer dan 700 (Aas et al,
2005). De geïdentificeerde bacteriën behoren tot 9 verschillende groepen: Deferribacteres, Spirocheates (Treponema
denticola), Fusobacteria (Fusobacterium nucleatum), Actinobacteria (Actinomyces neaslundii), Firmicutes (Streptococcus
mutans), Proteobacteria (Actinobacillus actinomycetemcomitans), Bacteroidetes (Porphyromonas gingivalis, Prevotella
intermedia en 2 groepen waarvan geen gekweekte soorten
zijn beschreven (Paster et al, 2001). Hierbij moet worden
aangetekend dat verschillende plaatsen in de mond zoals
de tong, supra- en subgingivale plaque, harde tandweefsels
en wangepitheel door verschillende groepen bacteriën en
in wisselende aantallen worden gekoloniseerd (Mager et al,
2003). Het aantal verschillende soorten in een enkele pocket
wordt geschat op minder dan 50 (Zijnge et al, 2003; Aas et al,
2005) en kan verschillen tussen bemonsterde locaties en tussen patiënten (Marsh et al, 1989; Socransky et al, 1998). De
subgingivale microbiële diversiteit wordt mede bepaald door
plaatsspecifieke kenmerken zoals pH, zuurstof, humane
afweerfactoren en de beschikbaarheid van nutriënten (Sissons, 1997). Hoewel bacteriën kunnen worden beschouwd
als pathogenen met als doel ziekte te veroorzaken, worden ze
in beginsel gedreven door voedsel en vermeerdering. Inzicht
in de sturende krachten achter bacteriële kolonisatie kan
richting geven aan therapeutische middelen.

De vorming van een biofilm
In de ontwikkeling van biofilms kunnen 4 stadia worden
onderscheiden die beginnen met de initiële hechting aan
een oppervlak zoals beschreven in een overzichtsartikel
door Stoodley et al (2002). De ontwikkeling van biofilms
wordt schematisch weergegeven in afbeelding 1. In de mond
vormt zich bijvoorbeeld op het harde tandweefsel een pellicle met glycoproteïnen, mucinen en enzymen, afkomstig
uit speeksel. Deze eiwitten worden herkend door receptoren (fimbriae) op de bacteriecelwand. Streptokokken- en
actinomycessoorten zijn de eerste kolonisten en binden
zich aan een groot aantal substraten in het speeksel en op de
gebitselementen (Kolenbrander en London, 1993; Jenkinson en Lamont, 1997). Als bacteriën eenmaal zijn aangehecht, worden genen voor het bewegen, het herkennen en
het hechten aan substraten onderdrukt (Jefferson, 2004).
Genen van belang voor de vorming van biofilm, zoals de
productie van extracellulaire polysacchariden (EPS), worden actief (Stoodly et al, 2002). Uitbreiding van de biofilm
vindt plaats door een combinatie van processen zoals verspreiding van cellen, celdeling van al aangehechte cellen en
de aantrekking van cellen uit de omgeving. Bacteriën uit de
omgeving kunnen direct hechten aan bacteriën in een bio-
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Afb. 1. Schematische weergave van de vorming van een biofilm, met van links naar rechts de eerste aanhechting, de productie van extracellulaire
polysachariden (EPS) en uiteindelijk de volgroeide biofilm met holle ruimten en verschillende soorten bacteriën.

film (coadhesie) of eerst aan elkaar (coaggregatie), en dan
aan een biofilm. Het onderliggende mechanisme is hetzelfde
en bestaat meestal uit een lectinebinding tussen een eiwit op
de ene cel dat een complementair carbohydraat op de celwand van een andere bacterie herkent. Een voorbeeld van
coaggregatie is de zogenaamde ‘corncob’ of maïskolf (Listgarten, 1973). Deze bestaat uit filamenteuze bacteriën die
zijn omringd door kokkoïde cellen. Coaggregatie en coadhesie zijn in vitro uitgebreid onderzocht, wat heeft geleid
tot een schematisch biofilmmodel waarin Fusobacterium
nucleatum een brugfunctie vervult tussen initiële hechters
zoals streptokokken- en actinomycessoorten en late hechters zoals bacteroïdessoorten (afb. 2) (Kolenbrander en
London, 1993). Of dit model ook de werkelijke structuur in
vivo weergeeft, is onbekend.
Na het eerste stadium waarin de bacteriën zich hechten,
volgt het tweede stadium waarin de aangehechte bacteriën EPS produceren, de slijmerige matrix die een biofilm
zijn structuur geeft. De precieze structuur van de biofilm
wordt bepaald door een aantal factoren, waaronder de
expressie van genen voor de productie van EPS, specifieke
oppervlakte-eiwitten en signaaleiwitten. Daarbij spelen
ook bacteriële interacties een rol, zoals mutualisme, commensalisme en competitie voor de aanwezige substraten
(Wimpenny et al, 2000). Daarnaast zijn fysisch-chemische
factoren van belang, zoals pH, zuurstof concentratie en de
redoxpotentiaal.
In het derde en vierde stadium vindt maturatie van de
biofilm plaats. Er ontstaan open ruimten en waterkanalen,
en cellen en biomassa worden heterogeen verdeeld. Zonder
de aanwezigheid van laminaire stroming ontstaan paddestoelachtige structuren (afb. 1), terwijl met het toenemen
van de stroming de biofilm een meer filamenteuze structuur krijgt. Dit past goed bij supragingivale biofilms die
blootstaan aan speeksel en creviculaire vloeistofstroming.
Over de vorm en structuur van subgingivale biofilms is veel
minder bekend (Costerton et al, 1995). Ook orale biofilms
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vertonen een specifieke architectuur met holle ruimten en
kanalen (Wood et al, 2000) en een heterogene distributie
van bacteriën (Omar et al, 1990; Kigure et al, 1995; Crespi et
al, 1996). Het is nog grotendeels onbekend waar in een orale
biofilm zich de verschillende bacteriën bevinden. Als er veranderingen optreden in het milieu of de beschikbaarheid
van nutriënten, kan een biofilm uiteindelijk weer loskomen
van het oppervlak en verdwijnen.

Bacterietaal
Een georganiseerde structuur, zoals een biofilm, is alleen
mogelijk als er sprake is van communicatie. Vormen van communicatie die worden gevonden bij bacteriën zijn metabole
communicatie, cel-celherkenning, uitwisseling van genetisch
materiaal tussen soorten en de productie van signaalmoleculen (Kolenbrander, 2000; Kolenbrander et al, 2002).
Vooral de productie van signaalmoleculen vormt een
interessant aspect van biofilms. Bacteriën scheiden zogenaamde signaalstoffen (feromonen) af. Als deze een zekere
concentratie hebben bereikt, leidt dat tot het aan- of uitzetten van de expressie van genen van omringende cellen. Dit
proces heet ‘quorumsensing’ (QS).
Er worden 3 soorten QS-systemen onderscheiden. Het
eerste is het LuxR/I-systeem dat bestaat uit een acyl-homoserine lacton (AHL) molecuul dat bijvoorbeeld de productie van afweerstoffen kan verstoren (Reading en Sperandio,
2006).
Het tweede QS-systeem is het LuxS-communicatiesysteem dat onder meer wordt gebruikt door de orale bacteriesoorten Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum,
Porphyromonas gingivalis en Actinobacillus actinomycetemcomitans (Frias et al, 2001; Chung et al, 2001; Fong et al,
2001; Yuan et al, 2005). Deze bacteriën zijn hierdoor in staat
de hoeveelheid hemine en ijzer in het milieu te meten en de
productie van eiwitten daarop aan te passen. Dit heeft ook
gevolgen voor de productie van virulentiefactoren zoals het
leukotoxine van Actinobacillus actinomycetemcomitans dat
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Actinobacillus actinomycetemAfb. 2. Schematische weergave van een orale biofilm met initiële hechters en bacteriën die later
comitans (Permpanich et al,
aanhechten gebaseerd op in vitro coaggregatie en coadhesie experimenten. (Met toestemming
2006) en Porphyromonas ginovergenomen uit Bakaletz, 2004.)
givalis (Lamont en Jenkinson,
1998) zijn voorbeelden van
actief de leukocyten en neutrofielen doodt en de verhoogde paropathogenen die fagocytose kunnen ontwijken en de rouresistentie van Porphyromonas gingivalis tegen de afweer ting van leukocyten kunnen moduleren.
van de gastheer.
De humorale afweer van het lichaam bestaat uit een
Het derde systeem is gebaseerd op peptiden die − afhan- ontstekingsreactie die op gang wordt gebracht door prokelijk van de concentratie − de transcriptie van genen regu- inflammatoire cytokinen, die door lichaamscellen worleren. Dit systeem regelt bij streptokokken de competentie den geproduceerd bij contact met bacterieproducten.
om DNA op te nemen. Hierdoor kunnen cellen zich beter Daarnaast bezit het lichaam antigeenpresenterende cellen
aanpassen aan hun omgeving. Daarnaast spelen deze zoge- zoals macrofagen, dendritische cellen en B-cellen. Deze
naamde ‘competence stimulating peptides’ (CSP) een rol presenteren lichaamsvreemde eiwitten aan T-cellen zodat
bij de vorming van biofilms, zuurtolerantie en de productie een specifieke afweerreactie in gang wordt gezet voor het
van virulentie factoren.
effectief verwijderen van de bacteriën. De bacteriën in een
biofilm hebben echter sterke verdedigingsmechanismen
Waarom vormen bacteriën een biofilm?
tegen deze humorale afweer. Van Staphylococcus aureus in
Uit het voorgaande blijkt dat de microbiële populatie in een een biofilm is bijvoorbeeld aangetoond dat deze bacterie
biofilm uit een groot aantal verschillende soorten bestaat sneller gaat groeien als reactie op pro-inflammatoire cytokimet een onderlinge communicatie. Maar waarom vormen nen (McLaughlin en Hoogewerf, 2006). Van Porphyromonas
bacteriën biofilms? Ten eerste bieden biofilms bescherming gingivalis in de tandplaque is bekend dat deze de productie
tegen de immuunrespons van de gastheer en tegen antibio van zowel pro- als anti-inflammatoire cytokinen kan regutica. Ten tweede zijn biofilms van belang voor het in bezit leren en ook enzymen heeft om cytokinen af te breken en zo
nemen en in bezit houden van nutriëntrijke milieus (Jef- de afweerreactie kan verstoren (Fletcher et al, 1998; Lamont
ferson, 2004).
en Jenkinson, 1998).
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Bacteriën in een biofilm zijn tot slot ook minder gevoelig
voor antibiotica doordat de antimicrobiële stoffen minder
goed kunnen diffunderen in de biofilm. Daarnaast verkeren groepen cellen van dezelfde soort in diverse groeistadia
of hebben ze mutaties ondergaan (Lewis, 2001), waardoor
antibiotica op deze cellen minder effect hebben. Vooral
bacteriën in gematureerde biofilms hebben een grote resistentie opgebouwd. Zo heeft Porphyromonas gingivalis in
de tandplaque vergeleken met de vrijzwevende cellen een
sterk verhoogde resistentie voor amoxcilline, doxycycline en
metronidazol (Larsen, 2002).

Biofilm en nutriëntrijke milieus
Het menselijk lichaam is een aangename locatie voor bacteriën. Het is er vochtig, warm en rijk aan nutriënten en,
afgezien van het afweersysteem, een ideale plek voor bacteriën om te leven. Met behulp van chemoreceptoren op de
celwand kunnen bacteriën de fysiologische eigenschappen
van hun omgeving meten, zoals de aanwezigheid van nutriënten, de pH, de zuurstofspanning en de redoxpotentiaal.
Met behulp van flagellen kunnen ze in de richting van een
optimale niche bewegen (Alexandre et al, 2004). Als bacteriën een aantrekkelijke niche detecteren, hechten ze aan een
oppervlak of een biofilm. De verschillende soorten bacteriën zijn gespecialiseerd in verschillende stappen in de enzymatische afbraak van complexe nutriënten zoals mucinen,
glycoproteïnen en eiwitten (Kolenbrander, 2000; O’Toole et
al, 2000; Jenkinson en Lamont, 2005). Eenmaal gevestigd in
een biofilm kunnen bacteriën elkaars eigenschappen aanvullen, waardoor ze efficiënter complexe substraten kunnen
afbreken, zoals humane glycoproteïnen.

De behandeling van biofilmgerelateerde
aandoeningen
Biofilms vormen duidelijk een andere entiteit dan los zwevende cellen. Biofilms bestaan uit een extrapolymere matrix
waarin verschillende soorten bacteriën samenleven en communiceren. Ze vormen voor bacteriën een beschermd milieu
waarin ze optimaal gebruik kunnen maken van de aanwezige nutriënten en dat bescherming biedt tegen het afweersysteem van de gastheer of antibacteriële therapie. Met het
beschreven beeld van wat biofilms zijn, is het mogelijk om
het effect van antibacteriële therapie in te schatten en aanwijzingen te geven hoe deze het beste kan worden ingesteld.
Plaquevorming, feitelijk de vorming van een biofilm,
staat aan de basis van cariës, endodontale problemen, gingivitis en parodontitis. Maar ook infecties aan bijvoorbeeld
hartkleppen, katheters, een stem en orthopedische protheses kunnen een gevolg zijn van biofilms. Plaquecontrole
vormt derhalve een essentieel onderdeel van zowel de tandheelkunde als de geneeskunde. In de tandheelkunde wordt
plaque bestreden door middel van mechanische verwijdering, mondspoelmiddelen en antibiotica. De mechanische
verwijdering van plaque leidt aantoonbaar tot een afname
van bloeding, pocketdiepte en aanhechtingsverlies (Cobb
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et al, 2002; Van der Weijden en Timmerman, 2002). Het
effect van alleen mondspoelmiddelen op plaque is minder eenduidig. Dit komt omdat veel onderzoeken naar de
effecten van mondspoelmiddelen te kort (< 6 maanden)
zijn, mondspoelmiddelen met elkaar worden vergeleken
in de aanwezigheid van mechanische reiniging, een controlegroep ontbreekt, het onderzoek niet geblindeerd en
gerandomiseerd is, of retrospectief is. Het biofilmconcept
impliceert dat gematureerde biofilms verminderd gevoelig
zullen zijn voor de effectieve bestanddelen in de spoelmiddelen. Dit wordt onderstreept door in vitro-onderzoek
waarin het effect van chloorhexidine beperkt blijft tot de
bovenste lagen van een biofilm (afb. 3) (Zaura-Arite, 2001)
en slechts een tijdelijk effect sorteert (Pratten et al, 1998).
Na mechanische verstoring van de volgroeide biofilm is te
verwachten dat het antibacteriële effect van mondspoelmiddelen groter is. Gebleken is ook dat vrijwilligers na
professionele mondreiniging vrij van plaque en gingivitis
bleven door alleen te spoelen met chloorhexidine (Löe en
Schiott, 1970). Spoelmiddelen hebben naast mechanische
reiniging wel een toegevoegd effect op plaquecontrole
en de reductie van gingivitis, waarbij chloorhexidine het
grootste effect sorteert, zoals uitgebreid is samengevat door
Paraskevas (2005). Over het effect van chloorhexidine op
de preventie en reductie van cariës kunnen nog geen sluitende uitspraken gedaan worden (Twetman, 2004).
Zoals eerder beschreven zijn bacteriën in biofilms resistenter tegen antibiotica dan vrij rondzwemmende bacteriën. Voor Porphyromonas gingivalis is aangetoond dat deze
in biofilms 4 tot 8 maal resistenter is tegen metronidazol en
amoxicilline en 64 maal resistenter tegen doxycycline. Over
de resistentie van andere orale micro-organismen in biofilms is nog weinig bekend. Het biofilmconcept geeft echter
duidelijk aan dat het toepassen van antibiotica effectiever is
na mechanische verstoring van de biofilm. Loesche (1994)
en de American Association of Periodontology (1996)
adviseren daarom alleen antibiotica voor te schrijven na
de mechanische verwijdering van plaque, bij patiënten met
een goede mondhygiëne en ondersteund met het nogmaals
reinigen van de pockets.
De richtlijnen en het nut van de toepassing van antibio
tica bij parodontale infecties zijn uitgebreid beschreven
door Van Winkelhoff en Winkel (2005). Illustratief is het
onderzoek van Pähkla et al (2005) waaruit bijkt dat de
systemische toediening van 3 maal daags 500 mg metronidazol resulteert in 15-20 µg/ml metronidazol in de pocket.
De minimum remmende concentratie (MIC) ligt tussen
de 0,01 en 0,1 µg/ml voor de meeste paropathogenen en
lijkt dus ruim te worden gehaald. In vitro biofilms van Porphyromonas gingivalis worden echter slechts gedeeltelijk in
hun groei geremd door 20 µg/ml metronidazol (Wright et
al, 1997). Gezien de verhoogde resistentie van bacteriën in
biofilms tegen antibiotica is het dus van belang de voorgeschreven concentraties antibiotica aan te houden en vooral
niet te laag te doseren.
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a

b

Afb. 3. Confocale Laser Scanning Microscopie (CLSM) opname van
een 24-uur oude biofilm na kleuring met een live (green)-dead (red)
stain. De groene fluorescentie zijn levende bacteriën en de rode
cellen zijn dode bacteriën. Afb. a laat een onverstoorde biofilm zien
en b laat een biofilm zien die met chloorhexidine is behandeld.
Duidelijk zichtbaar is het oppervlakkige effect van chloorhexidine.
(Met toestemming overgenomen uit Zaura-Arite et al, 2001.)

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat controle
van tandplaque- of biofilm het meest effectief is door de
mechanische verwijdering van beide. Dit kan worden
aangevuld met spoelmiddelen, waarbij het grootste effect
wordt bereikt met chloorhexidine. Voor de verwijdering
van specifieke pathogenen kunnen antibiotica worden
voorgeschreven. Dit dient na de mechanische verwijdering
van plaque te gebeuren op geleide van een bacteriologische
analyse. Zonder mechanische verstoring van de plaque of
bij onvoldoende plaquecontrole moet het voorschrijven
van spoelmiddelen of antibiotica als minder zinvol worden beschouwd. Helaas geldt dat ook voor het behandelen
van geïnfecteerde prothetische voorzieningen elders in het
lichaam. Het mechanisch reinigen vereist daarbij meestal
een ingrijpende operatie, terwijl de behandeling met anti
biotica vaak langdurig en belastend is voor de patiënt, zonder dat altijd het gewenste effect wordt bereikt.

De toekomst
Het beschreven biofilmmodel biedt aanknopingspunten
voor alternatieve antibacteriële therapie, zoals het tegengaan
van de aanhechting op een oppervlak, het ingrijpen in het
metabolisme van bacteriën, het vervangen van schadelijke
bacteriën of het interfereren in de bacteriële communicatie.
Zo kan de hechting van een biofilm op een oppervlak worden tegengegaan door bijvoorbeeld heupprotheses eenmalig
te coaten met quaternair ammonium silaan of door het toevoegen van biosurfactanten aan tandpasta (Gottenbos et al,
2002; Hoogmoed et al, 2006).
Het optimaal benutten van de aanwezige nutriënten is een
van de redenen van bacteriën om biofilms te vormen. Kennis
van het metabolisme van de biofilmbacteriën biedt mogelijkheden om het functioneren van een biofilm te verstoren. De
tandplaque is hiervan een voorbeeld. Cariës is het gevolg van
de omzetting van suikers in zuren door bacteriën in de tand-
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plaque. Het modificeren van het bacterieel metabolisme door
het wegnemen van suikers leidt tot een reductie van cariës.
Het vervangen van schadelijke bacteriën in de biofilm
door onschadelijke bacteriën wordt al langer toegepast voor
het verbeteren van de microbiota in de darm. Voedingsmiddelen zoals Yakult® − dit bevat Lactobacillus casei shirota −
worden gepropageerd voor onder andere het stimuleren van
de afweer, het voorkomen van kanker en allergieën en het
verbeteren van de stoelgang. Ook blijkt Yakult Light® de biofilmvorming op stemprothesen te verminderen en daardoor
de levensduur ervan te verlengen (Schwandt et al, 2006). Het
toepassen van deze zogenaamde probiotica is nu ook voor de
mond in opkomst. Zo is Streptococcus salivarius K12 getest
bij patiënten met halitose. Deze initiële hechter produceert
weinig vluchtige zwavelverbindingen en voorkomt dat de aan
halitosis gerelateerde microbiota zich na het mechanisch en
chemisch reinigen van de mond weer opnieuw kunnen vestigen in de mond. Na 1 week bleek er een reductie te zijn opgetreden in de hoeveelheid geproduceerde vluchtige zwavelverbindingen (Burton et al, 2006). Ook voor de preventie van
cariës is het vervangen van cariogene door minder cariogene
bacteriën onderwerp van onderzoek (Caglar et al, 2005).
Futuristisch is het ingrijpen in de communicatie tussen
bacteriën. Deze communicatie kan worden verstoord door
de productie van acyl-homoserine lacton (AHL), een stof die
een rol speelt bij de communicatie tussen bacteriën, te blokkeren met L/D-S-adenosylhomocysteïne. Daarnaast kan het
AHL geïnactiveerd worden door lactonolyse door het bacteriële enzym aiiA. Een derde mogelijkheid is het toepassen
van stoffen die analoog zijn aan AHL en de AHL-receptor in
bacteriën blokkeren. Deze kunnen worden gesynthetiseerd of
in de natuur worden aangetroffen bij planten en schimmels
zoals gehalogeneerd furanon en knoflookextract. De verstoorde communicatie zorgt ervoor dat de vorming van een
biofilm onvolledig is. Het immuunsysteem zou dan beter in
staat zijn een biofilm op te ruimen. Getest in een muizenmodel met een longinfectie door Pseudomonas aeruginosa bleken
deze stoffen de mortaliteit van de muizen te verlagen en het
aantal bacteriën in de longen te verminderen (Rasmussen en
Givskov, 2006). Recent is een synthetische peptide, een zogenaamd ‘selectively targeted antimicrobial peptide’ (STAMP),
ontwikkeld dat specifiek het CSP van Streptococcus mutans
− dat een rol speelt bij de communicatie tussen bacteriën
en biofilmvorming − gebruikt als doel. Hierdoor wordt de
Streptococcus mutans selectief gedood in een biofilm. Hoewel
dergelijk onderzoek veelbelovend lijkt, is er nog geen klinisch
onderzoek gedaan naar het effect van deze stof op Streptococcus mutans in de mond (Eckert et al, 2006).

Epiloog
Biofilms in de mond en elders in het lichaam vertonen overeenkomsten in het ontstaan en de functie, en dus ook in de
mogelijkheden om ze te bestrijden. Door de toegenomen
kennis over biofilms kunnen antibacteriële therapieën beter
worden ingesteld. Onderzoek naar biofilms in de mond
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heeft duidelijk gemaakt dat de mechanische verwijdering
van de biofilm (plaque) het meest effectief is. Helaas is dit
niet met alle biofilms in het lichaam mogelijk. Dank zij de
toenemende kennis over biofilms zijn nieuwe vormen van
anti-biofilmtherapie in ontwikkeling. Deze zullen in de toekomst ook hun toepassing vinden in de mond.
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