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SAMENVATTING 

 

Mucositis is een belangrijke bijwerking van chemo- en radiotherapie, waar slechts weinig 

over gekend is. In het bijzonder over de rol van bacteriën in het ontwikkelen van deze 

bijwerking, is nog niets met zekerheid gekend. Informatie winnen over de manier waarop 

bacteriën bijdragen tot mucositis is cruciaal voor het ontwikkelen van een effectieve 

therapie voor mucositis. Op deze manier zal ook de overlevingskans van kankerpatiënten 

verhoogd worden, aangezien de bijwerking nu vaak zorgt voor een vroegtijdige stopzetting 

van chemo- en radiotherapie. Daarom is deze masterproef een eerste stap in het opsporen 

van de rol van bateriën in chemotherapie-geïnduceerde mucositis. Er werd namelijk 

onderzocht hoe gevoelig bepaalde in de darm en de mond voorkomende bacteriën zijn aan 

5-fluorouracil (5-FU), een chemotherapeuticum dat frequent mucositis veroorzaakt. 

Hiervoor werden de bacteriën geïncubeerd in aanwezigheid van verschillende concentraties 

5-FU. Het effect van 5-FU kon dan bestudeerd worden enerzijds aan de hand van flow 

cytometrie en anderzijds aan de hand van spectrofotometrie. Deze testen toonden dat er 

duidelijk een grote variabiliteit was in de gevoeligheid van de verschillende bacteriën aan 

5-FU. De bacteriën konden bijgevolg in vier groepen ingedeeld worden. Ten eerste waren er 

de resistente bacteriën Lactobacillus mucosae en Klebsiella oxytoca. Verder was er bij de 

meeste bacteriën een daling in de maximale optische densitieit, en dus in het aantal cellen, 

te zien naargelang de concentratie 5-FU steeg. Daarentegen waren er enkele bacteriën waar 

het totaal aantal cellen constant bleef, maar een toename in het aantal dode cellen of een 

daling in het aantal levende cellen optrad bij stijgende concentraties 5-FU. Ten vierde waren 

er sommige bacteriën waarbij bij bepaalde concentraties 5-FU een daling plaatsvond in de 

maximale groeisnelheid, terwijl de maximale optische densiteit weinig beïnvloed werd. 

Er werd dus per bacterie een typische reactie waargenomen op 5-FU. Het zal belangrijk zijn 

om in de toekomst naar verklaringen te zoeken voor deze verschillen in gevoeligheid aan 

5-FU. Een mogelijk mechanisme hierbij is de productie van extracellular polymeric 

substances (EPS), al zal onderzoek in de toekomst dit moeten uitwijzen. 
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TLR: Toll-like receptor 



TNF-α: Tumor necrosis factor-α 

TP: Thymidine fosforylase 

TS: Thymidilaat synthase 

UK: Uridine kinase 

UP: Uridine fosforylase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 INLEIDING 

 

1.1 MUCOSITIS  

1.1.1 Algemeen 

Mucositis is een ernstige en frequent voorkomende bijwerking van chemo- en radiotherapie. 

Ongeveer 40% van alle patiënten behandeld met een standaarddosis chemotherapie zullen 

de bijwerking ontwikkelen. Daarentegen treedt mucositis bijna altijd op bij patiënten die een 

hoge chemotherapeutische dosis krijgen of radiotherapie, al dan niet gevolgd door een 

stamceltransplantatie (Stringer 2013; van Vliet et al. 2010). Orale mucositis komt het meest 

voor bij hoofd- en halskankers (Sonis 2009; Gibson et al. 2013). Gastro-intestinale mucositis 

komt onder andere voor bij darmkanker en gynaecologische maligniteiten (Sonis et al. 2004). 

Inmiddels wordt aangenomen dat mucositis niet enkel een lokaal destructief proces is ter 

hoogte van de mucosa, maar dat ook diepere weefsellagen en bacteriën aanwezig in de 

mondholte en het darmlumen een rol spelen (Sonis 2009; Stringer & Logan 2014). 

Uiteindelijk resulteert het in de vorming van zweren, die verantwoordelijk zijn voor de 

klinische symptomen. Bij intestinale mucositis treedt typisch diarree, maar ook constipatie 

op. Verdere symptomen zijn abdominale pijn, misselijkheid en braken, wat later kan leiden 

tot gewichtsverlies (Gibson et al. 2013; Stringer 2013). Orale mucositis wordt gekenmerkt 

door pijn en slikproblemen, waardoor handelingen zoals eten en spreken moeilijk worden 

(Stringer & Logan 2014). Mucositis is vaak zo ernstig dat de behandeling met chemo- of 

radiotherapie moet worden stopgezet. Daardoor daalt de overlevingskans op kanker (Gibson 

et al. 2013; Sonis 2009). 

 

1.1.2 Pathobiologie 

De ontwikkeling van mucositis is een complex proces dat slechts gedeeltelijk opgehelderd is. 

In het algemeen worden vijf stadia onderscheiden, die gelijkaardig zijn voor het hele 

spijsverteringskanaal, dus zowel in de mond als in de darm (Stringer 2013). 

De eerste fase is de initiatiefase waarin zowel radiotherapie als chemotherapie zorgen voor 

het ontstaan van de celschade. Dit gebeurt enerzijds door directe beschadiging van het DNA 

van de basale epitheelcellen en anderzijds door vorming van reactive oxygen species (ROS) 

die de cellen indirect kunnen aantasten (Sonis 2009). 
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In de tweede fase, de primaire fase respons, worden een aantal pathways geactiveerd die 

een inflammatoire respons zullen teweegbrengen. Dit kan zowel door de chemotherapie als 

door de ontstane ROS gebeuren. De belangrijkste pathway is deze van de nucleaire factor 

kappa B (NFκB). Stimulatie van de NFκB-pathway resulteert in een verhoogde expressie van 

pro-inflammatoire moleculen zoals cytokines, bijvoorbeeld tumor necrosis factor-α (TNF-α) 

(Sonis 2009; Stringer 2013; Stringer & Logan 2014). 

In de amplificatiefase zal de primaire fase respons zich uitbreiden naar andere cellen. Zo 

zullen de cytokines, gevormd in de eerste fase, via een feedback mechanisme zorgen voor 

een versterking van de inflammatoire reactie. Een voorbeeld hiervan is TNF-α, dat via 

positieve feedback inwerkt op de NFκB-pathway (Sonis 2009). 

De verzweringsfase treedt op wanneer zodanig veel celschade en celdood wordt bereikt dat 

er een ulcer ontstaat. Deze ulcer is een ideale toegangspoort voor bacteriën en zal dan ook 

snel gekoloniseerd worden. De bacteriële celwandcomponenten zullen de macrofagen in de 

submucosa activeren, die daardoor nog meer cytokines produceren. Ernstiger is, wanneer bij 

granulocytopenie intacte bacteriën in het bloed komen via de submucosa en op die manier 

een bacteremie of sepsis veroorzaken (Sonis 2009; Stringer & Logan 2014). 

Ten slotte zal in de vijfde fase of de genezingsfase meestal spontane genezing volgen. Hierbij 

zullen signalen uit de extracellulaire matrix er voor zorgen dat de epitheelcellen terug 

beginnen te delen en differentiëren (Sonis 2009). 

 

1.1.3 Bacteriën en mucositis 

1.1.3.1 De rol van bacteriën in mucositis 

Over de rol van bacteriën in mucositis is slechts weinig gekend. Hier volgen enkele van de 

reeds bekende mechanismen waarin bacteriën mucositis beïnvloeden. Dit kan zowel positief 

als negatief zijn.  

In de tweede fase van het ontwikkelingsproces van mucositis is vastgesteld dat de 

NFκB-pathway ook geactiveerd kan worden door de toll-like receptor (TLR) pathway in de 

darm. TLR’s kunnen gestimuleerd worden door bijvoorbeeld lipopolysachariden of 

peptidoglycaan afkomstig van bacteriën. Na deze activatie kunnen ze de NFκB-pathway op 

hun beurt op gang brengen via een complexe cascade van signaalstransductiepathways. Ook 

de TLR-pathway zal dus finaal bijdragen tot de productie van pro-inflammatoire cytokines 

(Sonis 2009; Stringer 2013; Stringer & Logan 2014). Belangrijk hierbij is dat niet alle bacteriën 
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de NFκB-pathway stimuleren. Bepaalde intestinale bacteriën, zoals bijvoorbeeld Bacteroides 

thetaiotaomicron, zijn juist in staat om deze pathway te onderdrukken (van Vliet et al. 2010). 

Ook kunnen sommige intestinale bacteriën de ontstekingsreactie verminderen door de 

productie van boterzuur, een korte keten vetzuur met anti-inflammatoire eigenschappen 

(van Vliet et al. 2010; Hamer et al. 2008). 

De derde en vierde fase van het ontstaan van mucositis gaat gepaard met een verhoogde 

permeabiliteit in de darm. Dit wordt veroorzaakt door de epitheelcelbeschadiging en de 

daaruit volgende darmvlokatrofie. Pathogene bacteriën dragen bij tot deze verhoogde 

permeabiliteit. Daarentegen kunnen bepaalde commensalen, zoals sommige bifidobacteria, 

de intestinale permeabiliteit terug verlagen door het aantal en de sterkte van de tight 

junctions te verhogen (van Vliet et al. 2010; Wardill et al. 2012; Ahrne & Hagslatt 2011; 

Moorthy et al. 2009). Ook boterzuurproducerende bacteriën dragen bij tot het herstel van 

de intestinale permeabiliteit. Boterzuur heeft een positief effect op de 

epitheelcelbeschadiging (van Vliet et al. 2010; Hamer et al. 2008). 

Daarnaast zullen de intestinale commensalen proberen de inflammatiereactie in de vierde 

fase te verminderen door de mucuslaag, die zich bovenop de epitheelcellen bevindt, te 

beïnvloeden. De mucuslaag is een mechanische beschermingslaag tegen indringers zoals 

bacteriën. De dikte en de samenstelling van deze laag kan door de commensalen zodanig 

veranderd worden dat het moeilijker wordt voor andere bacteriën om deze barrière te 

doorkruisen (van Vliet et al. 2010; Moncada et al. 2003). 

Verder wordt, zoals eerder besproken, de vierde fase gekenmerkt door een snelle 

kolonisatie van de gevormde ulcer. Dit draagt ook bij tot de inflammatiereactie (Sonis 2009; 

Stringer & Logan 2014). 

Ook in de genezingsfase kunnen bacteriën een positieve rol spelen. De intestinale 

commensalen kunnen immers op diverse manieren bijdragen tot het herstel van de 

beschadigde epitheelcellen. Dit zou onder andere te maken hebben met de TLR-pathway. 

Verder begunstigt ook boterzuur, geproduceerd door sommige bacteriën, de 

epitheelcelmigratie (van Vliet et al. 2010). 

Bovendien oefenen de commensalen op alle fasen van het mucositis proces een gunstig 

effect uit door te interfereren met het immuunsysteem. Zo kunnen ze de expressie en 

vrijstelling van bepaalde effectormoleculen van het immuunsysteem, zoals bijvoorbeeld 

immunoglobine A, beïnvloeden. Op deze manier trachten ze ongewenste bacteriën uit de 
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darm te houden (van Vliet et al. 2010). Daarnaast kunnen boterzuurproducerende bacteriën 

zorgen voor een verhoogde expressie van bepaalde immuun effector moleculen. Zo 

stimuleert boterzuur de productie van cathelicidinen. Dit zijn peptiden met een 

anti-bacteriële activiteit tegen pathogenen (van Vliet et al. 2010; Müller et al. 2005). 

 

1.1.3.2 Het belang van het microbioom voor de menselijke gezondheid 

Niet alleen in mucositis blijken bacteriën een belangrijke rol te spelen. Er zijn nog tal van 

andere processen die afhankelijk zijn van de bacteriën in ons lichaam. Hierbij vervullen 

commensalen een cruciale rol in het behoud van de menselijke gezondheid. Vooral 

commensalen die het spijsverteringskanaal koloniseren zijn belangrijk. Ze produceren onder 

andere metabolieten die als anti-oxidans of als anti-inflammatoire verbinding werken in de 

gastheer. Daarnaast zorgen ze voor de productie van vitaminen en energieleverende 

verbindingen. Verder vervullen ze een barrièrefunctie tegen pathogenen en dragen ze bij tot 

de ontwikkeling van het immuunsysteem. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een 

onevenwicht in de intestinale commensalen gepaard gaat met aandoeningen zoals 

inflammatoir darmlijden, het prikkelbare darmsyndroom en mogelijks zelfs obesitas (Khanna 

& Tosh 2014; Sekirov et al. 2010).  

 

1.1.3.3 Veranderingen van microbiota door chemotherapie 

In de darm werd reeds aangetoond dat chemotherapie zowel het aantal bacteriën als de 

diversiteit ervan verlaagt (Zwielehner et al. 2011; van Vliet et al. 2010). Voor 5-fluorouracil 

(5-FU), een chemotherapeuticum dat verder besproken zal worden, zijn er aanwijzingen dat 

er een overgang optreedt van hoofdzakelijk gram-positieve naar gram-negatieve bacteriën in 

de darm (Von Bültzingslöwen et al. 2003). Daarnaast gaat het gebruik van 5-FU gepaard met 

een daling aan Lactobacillus spp. en Enterococcus spp. en een stijging aan Clostridium spp. 

en Staphylococcus spp. in de darm (Stringer 2013; Stringer et al. 2009). Verder veroorzaakt 

irinotecan, een chemotherapeuticum dat ook leidt tot mucositis, tevens veranderingen in de 

intestinale microbiota. Na een behandeling met irinotecan is er een stijging aan 

Staphylococcus spp. en Clostridium spp. en een een daling aan Lactobacillus spp. (Stringer 

2013; Stringer et al. 2009). 

Anderzijds vindt er in de mond een verschuiving plaats van voornamelijk gram-positieve 

streptococci naar meer pathogene gram-negatieve anaerobe bacteriën. Het zullen ook de 
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lipopolysacharide endotoxinen zijn van deze gram-negatieve bacteriën die de macrofagen 

activeren in de vierde fase van het mucositis proces (Napeñas et al. 2007). 

Door chemotherapie wordt het ook gemakkelijker voor pathogene bacteriën om de mond te 

koloniseren aangezien de beschermingsmechanismen tegen pathogenen gedaald zijn. Dit 

enerzijds door de directe destructieve impact van chemotherapeutica op de mucosa en 

anderzijds door de neutropenie die ze veroorzaken (Napeñas et al. 2007). 

 

1.2 CHEMOTHERAPIE 

In dit onderzoek werd enkel 5-fluorouracil onderzocht. Het zal hieronder uitgebreid worden 

besproken. Andere chemotherapeutica die aanleiding geven tot mucositis zijn irinotecan en 

doxorubicine, ze worden verder kort toegelicht. 

 

1.2.1 5-Fluorouracil 

1.2.1.1 Algemeen 

5-Fluorouracil is een chemotherapeuticum dat voornamelijk wordt gebruikt bij colorectale 

carcinomen, al is het ook geschikt voor de behandeling van andere vaste tumoren zoals 

bijvoorbeeld borstkanker. Het is één van de oudste antikanker geneesmiddelen. Nieuwere 

chemotherapeutica zoals irinotecan worden vaak gecombineerd met 5-fluorouracil ter 

behandeling van colorectale kankers (Chamorey et al. 2002). Een veel voorkomende 

bijwerking van 5-fluorouracil is mucositis, waarbij diarree een frequent symptoom is 

(Stringer, Gibson, Bowen, et al. 2009). 

De structuur van 5-fluorouracil is afgeleid van het natuurlijke uracil waar op de 5-positie een 

fluoratoom is ingebouwd. Op deze manier ontstaat een zogenaamde fluoropyrimidinebase 

(Longley et al. 2003). 

 

1.2.1.2 Farmacokinetiek 

1.2.1.2.1 Biologische beschikbaarheid en eliminatie 

De farmacokinetiek van 5-FU vertoont grote interindividuele verschillen. Dit is voornamelijk 

te wijten aan variërende activiteiten van het dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD), een 

belangrijk enzym in de afbraak van 5-FU. Hoe lager de activiteit van dit enzym, hoe hoger de 

toxiciteit van 5-FU (Ree 2006; Chamorey et al. 2002). 
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De biologische beschikbaarheid van 5-FU is zeer laag aangezien het sterk onderhevig is aan 

het first pass effect. Daarom zijn intraveneuze preparaten te verkiezen boven orale. Gezien 

de korte halfwaardetijd van 5-FU en de S-fase specifieke werking is een langdurige 

intraveneuze toediening gewenst (Chamorey et al. 2002; Grem 2000; Borner et al. 1993). 

De eliminatie van 5-FU gebeurt voornamelijk door biotransformatie in de lever. Renale 

excretie van het onveranderd chemotherapeuticum gebeurt slechts in zeer geringe mate 

(Chamorey et al. 2002). 

 

1.2.1.2.2 Metabolisme 

Om zijn werking te kunnen uitoefenen moet 5-FU eerst omgezet worden tot de actieve 

metabolieten 5-fluorodeoxyuridine monofosfaat (FdUMP), 5-fluorouridine trifosfaat (FUTP) 

en 5-fluorodeoxyuridine trifosfaat (FdUTP) Dit zal gebeuren door de in de cel aanwezige 

enzymen nadat 5-FU via gefaciliteerd transport de celmembraan heeft doorkruist (Longley et 

al. 2003; Scartozzi et al. 2011). Figuur 1.1 toont schematisch op welke manier deze 

metabolieten ontstaan.  

 

 

Figuur 1.1: Overzicht van de metabolisatiepathways van 5-fluorouracil (Longley et al. 2003). 

 

Een eerste enzym dat inwerkt op 5-fluorouracil (5-FU) is thymidine fosforylase (TP) waardoor 

er 5-fluorodeoxyuridine (FUDR) ontstaat. Dit wordt vervolgens gefosforyleerd door 
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thymidine kinase (TK) met vorming van 5-fluorodeoxyuridine monofosfaat (FdUMP). Deze 

actieve metaboliet is verantwoordelijk voor de inhibitie van het thymidilaat synthase (TS). 

Een tweede pathway begint met de omzetting van 5-FU tot 5-fluorouridine monofosfaat 

(FUMP). Dit kan enerzijds gebeuren door de uridine fosforylase (UP) gekatalyseerde vorming 

van 5-fluorouridine (FUR), gevolgd door inwerking van het uridine kinase (UK). Anderzijds 

kan FUMP ook rechtsreeks ontstaan uit 5-FU door het enzym orotaat fosforibosyltransferase 

(OPRT) met fosforibosyl pyrofosfaat (PRPP) als cofactor (Longley et al. 2003; Grem 2000). 

Het aldus gevormde FUMP zal verder gefosforyleerd worden tot 5-fluorouridine difosfaat 

(FUDP) en 5-fluorouridine trifosfaat (FUTP), wat de tweede actieve metaboliet is. Alternatief 

kan FUDP via ribonucleotide reductase (RR) omgezet worden tot 5-fluorodeoxyuridine 

difosfaat (FdUDP), dat dan verder gedefosforyleerd of gefosforyleerd kan worden tot 

respectievelijk 5-fluorodeoxyuridine monofosfaat (FdUMP) en 5-fluorodeoxyuridine 

trifosfaat (FdUTP). Dit laatste is de derde actieve metaboliet (Longley et al. 2003; Grem 

2000). 

Een laatste pathway zorgt voor de afbraak van 5-FU en wordt gekatalyseerd door 

dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD). Hierbij wordt dihydrofluorouracil (DHFU) gevormd, 

wat een inactieve metaboliet is door de gereduceerde dubbele binding in de zesring. DPD is 

het meest abundant in de lever, waardoor deze afbraakreactie daar het meeste optreedt 

(Longley et al. 2003; Scartozzi et al. 2011). 

Opmerkelijk is dat het metabolisme van 5-FU ook onrechtstreeks beïnvloed kan worden door 

bacteriën. Het antivirale middel sorivudine kan namelijk door intestinale bacteriën, 

bijvoorbeeld Bacteroides spp., omgezet worden tot (E)-5-(2-bromovinyl)uracil (BVU). Deze 

metaboliet is een inhibitor van DPD waardoor bij gelijktijdig toedienen van 5-FU en 

sorivudine dodelijk hoge concentraties 5-FU kunnen ontstaan. Sorivudine is inmiddels van de 

markt genomen (Sousa et al. 2008). 

 

1.2.1.3 Werking 

5-Fluorouracil heeft een dubbel werkingsmechanisme. Het inhibeert enerzijds de omzetting 

van 5-deoxyuridine monofosfaat (dUMP) naar 5-deoxythymidine monofosfaat (dTMP) door 

remming van het thymidilaat synthase. Op deze manier zal de synthese van DNA verhinderd 

worden (Longley et al. 2003; Pinedo & Peters 1988). 
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Anderzijds zal 5-fluoruracil onder de vorm van 5-fluorouridine trifosfaat en 

5-fluorodeoxyuridine trifosfaat ingebouwd worden in respectievelijk RNA en DNA en 

bijgevolg zorgen voor een verstoring van de structuur hiervan (Longley et al. 2003; Scartozzi 

et al. 2011; Pinedo & Peters 1988). 

 

1.2.1.3.1 Inhibitie thymidilaat synthase 

Het thymidilaat synthase zorgt voor de vorming van dTMP uit dUMP. Hierbij heeft het enzym 

nood aan de cofactor N5,N10-methyleen tetrahydrofolaat aangezien dTMP een methylgroep 

meer bevat dan dUMP (Longley et al. 2003; Grem 2000). 

De inhibitie van het thymidilaat synthase door 5-FU gebeurt door binding van FdUMP op de 

nucleotide bindingsplaats van dit enzym, terwijl N5,N10-methyleen tetrahydrofolaat zijn 

eigen bindingssite inneemt. Op deze manier ontstaat een stabiel complex dat belet dat het 

natuurlijke dUMP kan binden op het enzym. Het directe gevolg van de inhibitie van 

thymidilaat synthase is dat er geen 5-deoxythymidine trifosfaat (dTTP) meer kan worden 

gevormd, zodat de DNA synthese niet meer kan doorgaan (Longley et al. 2003; Grem 2000). 

Toch zijn er nog andere mechanismen die bijdragen tot de schade aan het DNA. Ze hebben 

te maken met de verstoring van het evenwicht in de deoxynucleotide concentraties in de cel. 

Zo ontstaat er een tekort aan dTTP en een overmaat aan dUMP, dat kan worden omgezet tot 

dUTP. dUTP (samen met FdUTP) kan vervolgens foutief worden ingebouwd in het DNA. De 

DNA herstelmechanismen, die normaal beschermen tegen foute basen, worden op deze 

manier overweldigd door de hoge concentraties FdUTP en dUTP, waardoor ze niet meer 

correct kunnen functioneren en enkel nog meer foute basen zullen toevoegen. Uiteindelijk 

zullen de DNA strengen te onstabiel worden en zullen ze in stukken breken, waardoor ook de 

cel afsterft (Longley et al. 2003; Pinedo & Peters 1988; Grem 2000). 

 

1.2.1.3.2 Inbouw van FUTP en FdUTP 

Zowel de actieve metaboliet FdUTP als de grote hoeveelheid dUTP, die onstaan is uit de 

overmaat dUMP door blokkage van het thymidilaat synthase, kunnen foutief worden 

ingebouwd in DNA. Uiteindelijk leidt dit tot het stuk gaan van de DNA strengen en celdood. 

Verder kan ook FUTP foutief worden ingebouwd in RNA en zo op verschillende manieren het 

normaal functioneren hiervan beletten. Zo zal bijvoorbeeld de secundaire structuur van RNA 

beïnvloed worden. Een ander voorbeeld is dat FUTP interfereert met de postranscriptionele 
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wijzigingen die moeten worden aangebracht op tRNA. Verder zal het verlies van de normale 

functie van RNA ook kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen in de proteïnesynthese 

met zich meebrengen (Longley et al. 2003; Pinedo & Peters 1988; Grem 2000). 

 

1.2.2 Irinotecan en doxorubicine 

Irinotecan is een semi-synthetische camptothecine analoog en doxorubicine behoort tot de 

anthracycline chemotherapeutica (Vanhoefer et al. 2001; Thorn 2012). Ze werken 

respectievelijk in op topoisomerase 1 en topoisomerase 2, belangrijke enzymen bij 

processen als DNA replicatie en transcriptie (Nitiss 2009; Thorn 2012; Vanhoefer et al. 2001). 

Zowel bij irinotecan als bij doxorubicine komt mucositis frequent voor als bijwerking 

(Stringer et al. 2009; Napeñas et al. 2007). 

 

1.3 FLOW CYTOMETRIE 

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van flow cytometrie om de invloed van 5-FU op het 

aantal cellen na te gaan voor verschillende bacteriën.  

  

1.3.1 Opbouw en werking 

1.3.1.1 Inleiding 

Flow cytometrie is een techniek die gebruikt wordt om individuele cellen te bepalen in een 

vloeistofstroom. Hierbij kunnen de cellen zowel gekwantificeerd als gekarakteriseerd 

worden aan de hand van bepaalde eigenschappen zoals bijvoorbeeld celgrootte en 

fluorescentie. De opbouw van een flow cytometer bestaat uit drie grote delen die hieronder 

zullen worden besproken: het vloeistofsysteem, de lichtbron en het optisch systeem, en het 

elektronisch systeem (Marti et al. 2001). 

 

1.3.1.2 Het vloeistofsysteem 

In de flow cytometer zullen de cellen van het staal bestraald worden, waardoor ze 

lichtverstrooiing en fluorescentie vertonen naargelang de eigenschappen van de individuele 

cellen. Daarom is het belangrijk dat alle cellen één voor één voor de laserstraal worden 

gebracht. Dit is de functie van het vloeistofsysteem (Marti et al. 2001; Jaroszeski & Radcliff 

1999). Het staal, dat bij voorkeur bestaat uit gesuspendeerde cellen, zal worden geïnjecteerd 

in een capillair dat omringd is door een stromende vloeistof genaamd sheath fluid. Het 
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capillair mondt uit in de flow chamber, waardoor het staal omringd zal worden met de 

sheath fluid. Deze vloeistof zal via hydrodynamische focusing er voor zorgen dat de cellen in 

het staal op één lijn komen te liggen en dus één voor één voorbij de lichtbron worden geleid. 

Dit kan omdat de snelheid van de sheath fluid hoger is dan deze van het staal, waardoor een 

parabool vloeistofvorm in het staal ontstaat. De sneller stromende sheath fluid oefent als 

het ware een zuigend effect uit en zal er voor zorgen dat het staal centraal in de sheath fluid 

blijft (Marti et al. 2001; Díaz et al. 2010; Deckx 2011). 

Bij een stream-in-air flow cytometer stroomt de vloeistof neerwaarts en verlaat de flow 

chamber zodat de laser inschijnt op de vloeistof in de open lucht. Een benchtop flow 

cytometer is daarentegen een gesloten systeem waarbij de vloeistof opwaarts wordt 

geduwd (Marti et al. 2001). In dit onderzoek werd een benchtop flow cytometer gebruikt. 

 

1.3.1.3 De lichtbron en het optisch systeem 

Bestraling van de cellen gebeurt in de meeste flow cytometers door middel van een laser.  

Alle cellen zullen het ingestuurde licht verstrooien in diverse richtingen. Het licht dat hierbij 

de detector bereikt die op dezelfde lijn staat als de lichtstraal, wordt het forward scattered 

light (FSC) genoemd en geeft een idee over de celgrootte. Daarentegen wordt het 

verstrooide licht dat de detector bereikt die in een hoek van 90 graden staat ten opzichte 

van de lichtbron, het side scattered light (SSC) genoemd. Dit is een maat voor de 

complexiteit van de cel (Alvarez-Barrientos et al. 2000; De Roy 2014). 

Verder kunnen cellen ook natuurlijke fluorescentie vertonen of fluorescent worden gelabeld 

door middel van fluorochromen. De laserstraal kan er voor zorgen dat deze moleculen 

geëxciteerd worden en fluorescent licht uitzenden, dat kan worden gemeten door specifieke 

detectors. Op deze manier kan er bijkomende informatie worden verschaft over het staal, 

afhankelijk van de gebruikte kleurstof (Alvarez-Barrientos et al. 2000). 

Het optisch systeem zal er vervolgens voor zorgen dat het uitgezonden of verstrooide licht 

bij de juiste detector terecht komt. Het licht zal eerst worden opgevangen door een lens en 

dan worden doorgestuurd naar een reeks van dichromatische spiegels. Deze zijn in staat om 

licht door te laten of te reflecteren naargelang de golflengte. Vervolgens zal het licht, 

alvorens in te vallen op de correcte detector, gefilterd worden. Hierbij bestaan er drie types 

filters. Bandpass filters zullen een kleine reeks van golflengten doorlaten naar de detector. 

Daarentegen laten shortpass filters al het licht onder een bepaalde golflengte door, terwijl 
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dit bij longpass filters al het licht boven een bepaalde golflengte is (Díaz et al. 2010; Marti et 

al. 2001). De weg die op deze manier wordt afgelegd door het verstrooide- en geëxciteerde 

licht wordt in Figuur 1.2 weergegeven.  

 

 

Figuur 1.2: Overzicht van een benchtop flow cytometer (De Roy 2014). 

 

1.3.1.4 Het elektronisch systeem 

De twee meest gebruikte detectoren zijn photodiode detectors en photomultiplier tubes. De 

photodiode detectors worden voornamelijk gebruikt om het voorwaarts verstrooide licht op 

te sporen. Dit geeft meestal een sterk signaal, wat vereist is voor deze minder gevoelige 

detector. Het zijwaarts verstrooide licht en de fluorescentie wordt gemeten door een 

photomultiplier tube (Marti et al. 2001; Díaz et al. 2010; Jaroszeski & Radcliff 1999). 

Wanneer er licht invalt op deze detectoren vindt er een proces plaats van 

elektronenamplificatie, wat uiteindelijk leidt tot een spanningsimpuls. Na omzetting naar 

een digitaal signaal, kunnen de data dan geanalyseerd worden (Marti et al. 2001; Díaz et al. 

2010; Alvarez-Barrientos et al. 2000). 

 

1.3.2 Kleuringen voor flow cytometrie 

1.3.2.1 Overzicht 

Om bijkomende informatie over bacteriën te verkrijgen en de cellen duidelijk te kunnen 

afscheiden van de achtergrond, worden ze vaak gekleurd met fluorescente kleurstoffen. 



12 
 

Hierdoor kunnen verschillende celeigenschappen belicht worden (De Roy 2014). Zo kan 

bijvoorbeeld de enzymactiviteit van een cel bepaald worden, zoals de esterase activiteit via 

een carboxyfluorescein diacetate (CFDA) kleurstof. Deze geeft een indicatie voor de 

metabole celactiviteit (De Roy 2014; Díaz et al. 2010). Verder bestaan er ook kleurstoffen, 

zoals DiBAC4, die afhankelijk zijn van de membraanpotentiaal. Deze kleurstoffen kunnen de 

cel enkel binnendringen wanneer de membraan depolariseert bij het sterven van de cel (De 

Roy 2014; Díaz et al. 2010; Nebe-von-Caron et al. 2000). De beste indicator voor de 

leefbaarheid van de cellen is echter de membraanintegriteit (Veal et al. 2000; De Roy 2014). 

Deze eigenschap werd ook gebruikt in dit onderzoek en zal hieronder worden besproken.  

 

1.3.2.2 SYBR Green-propidium iodide 

De combinatie van SYBR Green en propidium iodide (SGPI) wordt gebruikt om een verschil in 

membraanpermeabiliteit aan te tonen tussen bacteriën. Het wordt vaak kortweg ‘live/dead 

staining’ genoemd, al is deze benaming niet helemaal correct. Dode cellen hebben een 

verhoogde membraanpermeabiliteit, hoewel het omgekeerde niet altijd waar is. Zo kunnen 

er beschadigingen in de membraanintegriteit optreden bij levende cellen, bijvoorbeeld 

tijdens de groei bij de opbouw van de celwand. Daarom is het beter om over cellen met een 

intacte of beschadigde celmembraan te spreken (Bensch et al. 2014). 

SYBR Green kan alle cellen binnentreden door passieve diffusie, ongeacht de toestand van 

de cytoplasmatische membraan. De kleurstof zal binden met het DNA en na bestraling met 

een blauwe laser van 488 nm, groen fluorescent licht uitzenden (De Roy 2014; De Roy et al. 

2012; Berney et al. 2007; Van Nevel et al. 2013; Hammes et al. 2012). 

Propidium iodide daarentegen kan wegens zijn hydrofiele structuur enkel in cellen met een 

beschadigde celmembraan binnendringen (Sträuber & Müller 2010). Daar zal het tevens 

binden met het DNA. Het groene fluorescente licht dat wordt uitgezonden nadat SYBR Green 

geëxciteerd werd, zal nu de energie leveren voor de excitatie van propidium iodide. Hierdoor 

zal de groene fluorescentie gedempt worden ten voordele van de rode fluorescentie 

uitgezonden door propidium iodide. Dit proces wordt ‘fluorescence resonance energy 

transfer’ (FRET) genoemd. Hoe meer propidium iodide er binnen kan treden in de cellen, hoe 

meer ze beschadigd zijn en hoe meer de groene fluorescentie gedempt wordt. Bijgevolg 

kleuren de intacte cellen groen en de beschadigde cellen rood (De Roy et al. 2012; Berney et 

al. 2007; Van Nevel et al. 2013; Hammes et al. 2012). 
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2 OBJECTIEVEN 

 

Het onderzoek waar deze masterproef toe bijdraagt bestudeert de rol van bacteriën in 

chemotherapie-geïnduceerde mucositis. Mijn deel van dit onderzoek bestond erin de 

gevoeligheid aan 5-fluorouracil te testen voor bacteriën die in de mond en de darm 

voorkomen.                                                                                                                                             

Hiervoor werd voor verschillende intestinale en orale bacteriën het aantal cellen na een 

overnacht groei bepaald door middel van flow cytometrie. Daaruit kon de nodige 

verdunningsgraad berekend worden om 4 log (cellen/mL) te bekomen. Dit is belangrijk 

omdat de dosis-responstesten met 5-fluorouracil voor alle bacteriën dienden te starten bij 

een zelfde hoeveelheid cellen. 

Vervolgens werden deze 4 log (cellen/mL) van elke bacterie blootgesteld aan verschillende 

concentraties 5-fluorouracil. Na 24 uur werd opnieuw het aantal cellen gemeten met de flow 

cytometer. Hieruit kon de EC 50 waarde bepaald worden. 

Tot slot kon gedurende 24 uur de groei van de bacteriën, in aanwezigheid van verschillende 

concentraties 5-fluororuacil, opgevolgd worden met de spectrofotometer. Uit de 

groeicurven werd de maximale optische densiteit en groeisnelheid berekend bij elke 

concentratie 5-FU. Figuur 2.1 geeft een overzicht van de doelstellingen. 

 

 

Figuur 2.1: De voornaamste doelstellingen van deze masterproef. 
 

  

FLOW CYTOMETRIE: 

Verdunningsgraad bepalen tot 4 log 
(cellen/mL) na een overnacht groei 

FLOW CYTOMETRIE: 

Het aantal cellen en EC 50 bepalen na 24 
uur blootstelling aan 5-fluorouracil   

SPECTROFOTOMETRIE: 

Groeicurve opstellen, maximale optische 
densiteit en groeisnelheid bepalen 
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3 MATERIAAL EN METHODEN 

 

3.1 FLOW CYTOMETRIE 

Er werd gebruik gemaakt van de BD Accuri C6 flow cytometer (Becton, Dickinson and 

Company, Erembodegem, België) met Milli-Q water als sheath fluid en een 488 nm laser als 

lichtbron. De FL-1 detector in deze flow cytometer detecteert groen licht met een golflengte 

tussen 518 nm en 548 nm, terwijl de FL-3 detector rood licht ontvangt vanaf 670 nm. 

Een meting met de flow cytometer vereiste twee extra stalen, een dood staal en een 

gefilterd staal. Het dode staal (12 minuten bij 75°C), werd gebruikt om de ligging van de 

beschadigde cellen aan te duiden op de plots die werden bekomen met de flow cytometer. 

Het gefilterde staal werd gebruikt om de regio van het achtergrondsignaal aan te geven. Het 

werd bereid door een staal te filteren met een 0,22 µm filter. 

De stalen werden verdund in 0,22 µm gefilterde fosfaat gebufferde fysiologische oplossing 

(PBS). Naargelang de celdensiteit werd een 100, 1000 of 10000 keer verdunning toegepast 

om zo een nauwkeurige meting met een ‘eventrate’ tussen 200 en 2000 events/sec te 

bekomen. Vervolgens werden de stalen gekleurd met 1 % SYBR Green-propidium iodide. Na 

toevoeging van de kleurstof werden de stalen 13 minuten bij 37 °C geïncubeerd.  

De meting met de flow cytometer werd gestuurd met het BDC Sampler Software 

programma. Na de meting werd, rekening houdend met de gepaste verdunningsgraad, het 

aantal intacte en beschadigde cellen bepaald door hun verschillende ligging op de FL-1/FL-3 

plots (Figuur 3.1).  

 

 

Figuur 3.1: Een FL1/FL3 plot met gating. 
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3.2 AEROOB GEGROEIDE BACTERIËN 

3.2.1 Opgroeien bacteriën 

Elke bacterie werd uitgaande van een -80 °C glycerol stock uitgeplaat op een agarbodem. Na 

incubatie bij 37 °C werd één kolonie opgepikt en in 9 mL vloeibaar medium gebracht. Hierna 

volgde terug incubatie bij 37°C voor één nacht. Deze procedure was telkens de eerste stap in 

alle testen die volgen. De bacteriën werden opgekweekt in brain heart infusion medium 

(BHI) (Sigma-Aldrich, Buchs, Zwisterland) of in de Man, Rogosa en Sharpe medium (MRS) 

(Oxoid, Hampshire, Verenigde Staten), zoals geïllustreerd in Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Overzicht van de gebruikte media en LMG-nummers van de aeroob gegroeide bacteriën. 

Bacterie Medium LMG-nummer 

Streptococcus oralis BHI 14553 

Streptococcus salivarius BHI  11489 

Streptococcus mitis BHI  14557 

Streptococcus pyogenes BHI  15868 

Klebsiella oxytoca BHI 3055 

Lactobacillus salivarius MRS  9477 

Lactobacillus oris MRS  9848 

Lactobacillus plantarum  MRS  9211 

 

3.2.2  Verdunningsgraad tot 4 log (cellen/mL) 

De dosis-responstesten met 5-fluorouracil dienden te starten met een zelfde hoeveelheid 

cellen voor alle bacteriën, namelijk 4 log (cellen/mL). Daarom moest eerst bepaald worden 

hoeveel een overnacht gegroeide cultuur verdund diende te worden om deze concentratie 

te bereiken.  

Hiervoor werd het aantal cellen bepaald met de flow cytometer na een overnacht groei in 

vloeibaar medium zoals beschreven in 3.1 en 3.2.1. De bepaling van het aantal cellen 

gebeurde op twee tijdstippen in triplicaat, één keer na 20 uur incuberen en één keer na 26 

uur incuberen. Dit om na te gaan of de tijdsduur van incubatie exact gerespecteerd moest 

worden.  
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3.2.3 Dosis-responstesten met 5-fluorouracil 

Zowel de overnacht gegroeide bacteriesuspensies als het 5-fluorouracil (Sigma-Aldrich, 

Saint-Louis, Verenigde Staten) werden eerst in een aantal stappen verdund.  

Om te beginnen werd een 100 mM stockoplossing bereid van 5-FU in DMSO. Van hieruit 

konden de andere stockoplossingen bereid worden door een 1:2 verdunningsreeks te maken 

met DMSO. Deze stockoplossingen werden net voor de meting nog 50 keer verder verdund 

met het medium waarin de bacteriën werden gegroeid. Zo ontstonden de werkoplossingen. 

Tot slot werden de werkoplossingen nog 20 keer extra verdund, wanneer er 10 µL 

werkoplossing samengevoegd werd met 190 µL bacteriesuspensie in de 96-well plaat. Deze 

gevolgde verdunningsstappen worden weergegeven in Figuur 3.2. 

 

 

Figuur 3.2: Verdunningen van 5-fluorouracil. 

 

Er werden per bacterie vier biologische herhalingen, één staal om te doden en één staal om 

te filteren overnacht opgegroeid in vloeibaar medium (zie 3.2.1). De overnacht gegroeide 

bacterieculturen werden verdund met vloeibaar medium tot 4 log (cellen/mL) in stappen van 

10. Deze starthoeveelheid werd gecontroleerd aan de hand van flow cytometrie. Ook het 

dode staal en gefilterde staal werden hierbij gemeten. Daarnaast werd ook een staal met 

enkel 5-FU en medium gemeten om het effect van 5-FU op het achtergrondsignaal na te 

gaan. 

Voor het starten van de test zelf, werd in een 96-well plaat in elke well 190 µL verdunde 

bacteriesuspensie en 10 µL van de 5-FU werkoplossingen gebracht. Er werden ook twee 
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blanco’s gemaakt. Blanco 1 bevatte 190 µL verdunde bacteriesuspensie en 10 µL 

werkoplossing DMSO. Dit om na te gaan of DMSO een effect had op de bacteriën. Blanco 2 

bestond uit 200 µL verdunde bacteriesuspensie om de normale groei van de bacteriën aan te 

tonen. Deze plaat werd voor 24 uur geïncubeerd bij 37°C. In elke plaat werden twee 

verschillende bacteriën getest (Figuur 3.3). 

Het aantal intacte en beschadigde cellen werd na 24 uur gemeten met de flow cytometer 

(zie 3.1). Tot slot kon de EC 50 waarde afgeleid worden uit het totaal aantal cellen. Dit is de 

concentratie 5-FU waarbij het totaal aantal cellen in het midden gelegen is tussen het 

maximum en het minimum totaal aantal cellen.  

 

 

Figuur 3.3: De 96-well plaat voor 24 uur incubatie met 5-FU. De concentraties 5-FU zijn weergegeven boven 

de plaat. A en B staan respectievelijk voor bacterie A en B, waarbij de vier biologische herhalingen onder 

elkaar gelegen zijn.  

 

3.2.4 Spectrofotometrie  

Uit de dosis-responstesten konden belangrijke concentraties 5-FU bepaald worden voor elke 

bacterie. Rond deze concentraties werd vervolgens de optische densiteit opgevolgd in de tijd 

met de Tecan Sunrise plate reader (Tecan, Männedorf, Zwitserland) als maat voor de groei. 

Voor 5-FU werden dezelfde verdunningen toegepast als beschreven in 3.2.3 en geïllustreerd 

in Figuur 3.2. Ook de overnacht gegroeide culturen werden opnieuw verdund tot 4 log 
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(cellen/mL) op dezelfde manier als bij de dosis-responstesten (zie 3.2.3). Hier werden echter 

enkel drie biologische herhalingen overnacht gekweekt. 

Er werd gebruikt gemaakt van een 96-well plaat, waarbij alle buitenste wells gevuld werden 

met water omdat daar het eerst verdamping optreedt. De binnenste wells bevatten opnieuw 

190 µL verdunde bacteriesuspensie en 10 µL werkoplossing 5-fluorouracil. Ook blanco 1 en 

blanco 2 waren hetzelfde als bij de dosis-responstesten (zie 3.2.3). Verder werden er drie 

chemostalen gemeten die enkel 190 µL medium en 10 µL 5-FU (werkoplossing 1000 µM) 

omvatten. Tenslotte waren er ook nog drie algemene blanco’s die enkel bestonden uit 

medium. De optische densiteit hiervan werd afgetrokken van deze van de andere stalen. Het 

overzicht van de 96-well plaat wordt gegeven in Figuur 3.4. Gedurende 24 uur werd om het 

uur de optische densiteit gemeten. De 96-well plaat werd hierbij geïncubeerd bij 37 °C en de 

gemeten golflengte was 620 nm. Tot slot werden er groeicurves opgesteld en werd de 

maximale optische densiteit en de maximale groeisnelheid berekend aan de hand van het 

GrowthRates software programma (Hall et al. 2014). 

 

 

Figuur 3.4: De 96-well plaat voor spectrofotometrie. A en B staan respectievelijk voor bacterie A en B, 

waarbij de drie biologische herhalingen onder elkaar gelegen zijn. Er konden per bacterie zeven verschillende 

concentraties 5-FU getest worden. Blan 1 en blan 2 staan respectievelijk voor blanco 1 en 2. Med staat voor 

medium, dit is de algemene blanco. Chem staat voor chemostaal. 
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3.2.5 EPS-bepaling via eiwitbepaling volgens de methode van Lowry  

Als bijkomende test werd nagegaan voor een aantal bacteriën of ze extracellular polymeric 

substances (EPS) produceerden als bescherming tegen 5-FU. Deze EPS bestaat voornamelijk 

uit koolhydraten en proteïnen. In dit onderzoek werd het proteïnegehalte bepaald als maat 

voor de hoeveelheid EPS. Er werd gestart van drie overnacht gegroeide culturen (zie 3.2.1) 

die verdund werden tot 4 log (cellen/mL). Elk van deze drie biologische herhalingen werd 

blootgesteld aan een hoge concentratie 5-FU, een lage concentratie 5-FU en geen 5-FU. Na 

24 uur incuberen bij 37°C werd het gebonden EPS geëxtraheerd. Hierbij werd, na 

centrifugatie (6000 tpm, 10 minuten), de pellet opgelost in een Ringer oplossing (9 g/L NaCl; 

0,42 g/L KCl; 0,48 g/L CaCl2 en 0,20 g/L NaHCO3). Na 10 minuten vortexen, werd het 10 

minuten verwarmd bij 80 °C, waarna opnieuw gecentrifugeerd werd. Vervolgens werd het 

supernatans gefilterd door een 1,5 µm filter. Nadien werd van dit supernatans het 

proteïnegehalte bepaald via de Lowry methode (Lowry et al. 1951), waarbij een 

standaardreeks van bovine serum albumin (BSA) werd gebruikt. Uiteindelijk werd de 

absorbantie gemeten bij 750 nm met de Tecan Infinite M200 spectrofotometer (Tecan, 

Männedorf, Zwitserland). 

 

3.3 ANAEROOB GEGROEIDE BACTERIËN 

3.3.1 Opgroeien bacteriën 

Er werd gestart van een -80 °C stock die werd uitgeplaat op een agarbodem. Dit gebeurde in 

de GP-Campus anaerobe kast (Jacomex, TCPS NV, Rotselaar, België). Vervolgens werd na 

incubatie bij 37 °C in de anaerobe kast één kolonie opgepikt en in 9 mL vloeibaar medium 

gebracht. Er werd daarna opnieuw geïncubeerd bij 37 °C gedurende één nacht. Het vloeibaar 

medium bevond zich in hungate tubes, die voorafgaand werden geflusht met stikstofgas. 

Eens de bacteriën in vloeibaar medium waren gebracht, kon uit de anaerobe kast aan de 

vlam gewerkt worden.  

Tabel 3.2 geeft de media waarin de bacteriën werden gekweekt weer. Ook de LMG-

nummers zijn vermeld. Het medium gebruikt bij de bifidobacteria is weergegeven in Tabel 

3.3. 
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Tabel 3.2: Overzicht gebruikte media en LMG-nummers van de anaeroob gegroeide bacteriën. 

Bacterie Medium LMG-nummer 

Lactobacillus plantarum MRS 9211 

Lactobacillus mucosae MRS 19534 

Bacteroides vulgatus BHI 17767 

Bacteroides thetaiotaomicron BHI 11262 

Bifidobacterium adolescentis Bifidobacterium medium 10734 

Bifidobacterium longum Bifidibacterium medium 11047 

 

Tabel 3.3: Samenstelling van het medium dat gebruikt werd bij de bifidobacteria. 

Component Hoeveelheid per liter 

Caseïne pepton 10,00 g 

Gist extract 5,00 g 

Vlees extract 5,00 g 

Bacto Soytone 5,00 g 

Glucose 10,00 g 

K2HPO4 2,00 g 

MgSO4.7H2O 0,20 g 

MnSO4.H2O 0,05g 

Tween 80 1,00 mL 

NaCl  5,00 g 

Cysteïne-HCl.H2O 0,50 g 

Zoutoplossing1 40,0 mL 

Resazurine (25 mg/100 mL) 4,00 mL 

Gedestilleerd water 950 mL 

1
Eén liter zoutoplossing bevatte 0,25 g CaCl2.2H20; 0,50 g MgSO4.7H2O; 1,00 g K2HPO4; 1,00 g KH2PO4; 10,00 g 

NaHCO3; 2,00 g NaCl en 1000,00 mL gedestilleerd water. 

 

3.3.2 Verdunningsgraad tot 4 log (cellen/mL) 

De verdunningsgraad om tot 4 log (cellen/mL) te komen na een overnacht groei werd op 

analoge manier bepaald als beschreven in 3.2.2. De bacteriesuspensie werd met naald en 

spuit uit de hungate tubes gehaald om zo verder verdund te worden met PBS (zie 3.1). Deze 
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staalvoorbereiding en meting met de flow cytometer gebeurde aeroob aangezien de 

bacteriën deze korte tijd in aanwezigheid van zuurstof konden overleven (data niet 

getoond). 

 

3.3.3 Dosisrespons testen met 5-fluorouracil 

De verdunning van 5-fluorouracil vond plaats in de anaerobe kast. De manier van 

verdunnen, van stockoplossing tot werkoplossing, was hetzelfde als beschreven in 3.2.3. 

Ook de overnacht gegroeide bacteriesuspensies werden op analoge manier verdund als in 

3.2.3. Aangezien alle anaeroob gegroeide bacteriën in hungate tubes werden gekweekt, was 

het voldoende aan de vlam te verdunnen met naald en spuit. Ook hier werden vier 

biologische herhalingen, één staal om te doden en één staal om te filteren opgegroeid. 

De starthoeveelheid cellen/mL werd gecontroleerd door middel van flow cytometrie. Bij 

deze meting werden ook het dode en het gefilterde staal meegenomen zoals in 3.2.3. 

De 96-well plaat voor de dosis-respons test werd in de anaerobe kast gevuld. De invulling 

van deze plaat was hetzelfde als beschreven bij de aeroob gegroeide bacteriën (zie 3.2.3). De 

plaat werd vervolgens 24 uur geïncubeerd bij 37 °C in een jar met anaerobe zakjes. Na 

24 uur werd het aantal intacte en beschadigde cellen aeroob gemeten met de flow 

cytometer (zie 3.1).  

 

3.3.4 Spectrofotometrie 

De manier van verdunnen kwam overeen met 3.2.4, met dat verschil dat 5-FU in de 

anaerobe kast en de bacteriesuspensies met naald en spuit werden verdund. 

De 96-well plaat werd ook gevuld in de anaerobe kast, waarbij de invulling van de plaat 

hetzelfde was als bij de aerobe bacteriën (zie 3.2.4). De spectrofotometer werd in de 

anaerobe kast geplaatst en dezelfde instellingen als uitgelegd in 3.2.4 werden gebruikt.  

 

3.3.5 EPS-bepaling via eiwitbepaling volgens de methode van Lowry  

De eiwitbepaling gebeurde op bijna dezelfde manier als in 3.2.5. Het enige verschil was dat 

5-FU in de anaerobe kast werd toegevoegd aan de verdunde biologische herhalingen. De 

extractie van het EPS en de proteïnebepaling gebeurde daarentegen aeroob, volledig 

hetzelfde als beschreven in 3.2.5. 
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4 RESULTATEN 

 

4.1 VERDUNNINGSGRAAD TOT 4 LOG (CELLEN/ML) 

Onderstaande Tabel 4.1 geeft het aantal cellen/mL na een overnacht groei weer alsook de 

verdunningsgraad om tot 4 log (cellen/mL) te komen. De resultaten zijn berekend op basis 

van de gegevens na 20 uur incubatie aangezien er geen verschil was in het aantal cellen/mL 

na 20 uur incubatie en na 26 uur incubatie. 

 

Tabel 4.1: Log (cellen/mL) na een overnacht groei en de verdunningsgraad om 4 log (cellen/mL) te verkrijgen 

na 20u incubatie. 

Bacterie Log (gemiddeld totaal 

aantal cellen/mL) ± stdev 

Log (verdunningsgraad) 

Streptococcus oralis 8,43 ± 0,04 4 

Streptococcus salivarius 8,81 ± 0,01 4 

Streptococcus mitis 7,60 ± 0,49 3 

Streptococcus pyogenes 8,32 ± 0,38 4 

Klebsiella oxytoca 8,85 ± 0,09 4 

Lactobacillus salivarius 8,76 ± 0,06 4 

Lactobacillus oris 8,79 ± 0,21 4 

Lactobacillus plantarum 

(aeroob) 

9,54 ± 0,50 5 

Lactobacillus plantarum 

(anaeroob) 

8,75 ± 0,03 4 

Lactobacillus mucosae 9,32 ± 0,09 5 

Bacteroides vulgatus 7,89 ± 0,10 3 

Bacteroides thetaiotaomicron 7,49 ± 0,13 4 

Bifidobacterium adolescentis 8,02 ± 0,07 4 

Bifidobacterium longum 8,28 ± 0,06 4 
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4.2 NORMALE GROEI VAN DE BACTERIËN 

De bestudeerde bacteriën vertonen allemaal een eigen kenmerkend groeipatroon in 

afwezigheid van 5-FU en DMSO. Er zijn grote verschillen in de maximale optische densiteit en 

groeisnelheid merkbaar. Lactobacillus oris, Streptococcus salivarius, Streptococcus pyogenes, 

en Bacteroides vulgatus vertonen de laagste maximale optische densiteit (Tabel 4.2). De 

hoogste maximale optische densiteit wordt echter bereikt bij Klebsiella oxytoca en 

Lactobacillus plantarum (Tabel 4.2). Verder is de lage maximale groeisnelheid van 

Lactobacillus oris en Streptococcus oralis opmerkelijk (Tabel 4.2). Klebsiella oxytoca en 

Lactobacillus salivarius vertonen daarentegen de hoogste maximale groeisnelheid (Tabel 4.2). 

Voor Bacteroides thetaiotaomicron en Bifidobacterium longum zijn er geen gegevens in 

verband met de maximale optische densiteit en groeisnelheid.  

 

Tabel 4.2: Overzicht van de maximale optische densiteit en groeisnelheid van de bacteriën in afwezigheid 
van 5-FU en DMSO. 

Bacterie Maximale optische 

densiteit ± stdev 

Maximale 

groeisnelheid (1/h) 

± stdev (1/h) 

Lactobacillus salivarius 1,03 ± 0,24 1,69 ± 0,04 

Lactobacillus oris 0,53 ± 0,05 0,40 ± 0,02 

Lactobacillus plantarum (aeroob) 1,08 ± 0,01 1,47 ± 0,08 

Streptococcus oralis  0,99 ± 0,02 0,69 ± 0,16 

Streptococcus salivarius 0,44 ± 0,10 1,30 ± 0,35 

Streptococcus mitis 0,92 ± 0,07 1,00 ± 0,27 

Streptococcus pyogenes 0,51 ± 0,04 1,12 ± 0,36 

Klebsiella oxytoca 1,14 ± 0,08 1,77 ± 0,19 

Lactobacillus plantarum (anaeroob) 1,24 ± 0,06 1,17 ± 0,03 

Lactobacillus mucosae 0,85 ± 0,17 1,09 ± 0,02 

Bacteroides vulgatus 0,22 ± 0,02 0,87 ± 0,03 

Bifidobacterium adolescentis  0,91 ± 0,02 1,28 ± 0,09 

 



24 
 

4.3 EFFECT VAN 5-FU OP DE GROEI VAN BACTERIËN AAN DE HAND VAN FLOW 

CYTOMETRIE EN SPECTROFOTOMETRIE 

Een aantal in de mond en darm voorkomende bacteriën werden 24 uur geïncubeerd in 

aanwezigheid van verschillende concentraties 5-FU. Daarna werd het aantal cellen bepaald 

via flow cytometrie en werden er groeicurves opgesteld aan de hand van spectrofotometrie. 

In alles wat volgt zal er gesproken worden over levende en dode cellen. Dit is een 

benadering aangezien de gebruikte kleurstoffen voor flow cytometrie, SYBR Green en 

propidium iodide, enkel een verschil kunnen maken tussen de cellen op basis van de 

permeabiliteit van de celmembraan. Het zou dus correcter zijn om over beschadigde en 

intacte cellen te spreken. 

 

4.3.1 Aeroob gegroeide bacteriën 

4.3.1.1 Lactobacillus salivarius 

Het totaal aantal cellen van Lactobacillus salivarius blijft nagenoeg constant bij alle 

concentraties 5-FU (Figuur 4.1). De fractie dode cellen wordt echter steeds groter naarmate 

de concentratie 5-FU stijgt tussen 1,6 µM en 12,5 µM. Bij lagere concentraties dan 1,6 µM 

heeft 5-FU geen effect meer (Figuur 4.1). 

 

 

Figuur 4.1: Gemiddeld aantal cellen/mL (n=3) voor Lactobacillus salivarius na 24 uur blootstelling aan 5-FU. 

B1 staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, 

noch 5-FU. 

 

Verder bevestigen de groeicurven dat de exponentiële fase weinig beïnvloed worden door 

5-FU (Figuur 4.2). De maximale groeisnelheid daalt bijgevolg relatief beperkt naarmate de 

concentratie 5-FU stijgt (Figuur 4.2). Daarnaast is het verschil in maximale optische densiteit 
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bij de verschillende concentraties 5-FU niet zeer uitgesproken en willekeurig (Figuur 4.2), 

wat ook aantoont dat het totaal aantal cellen ongeveer constant blijft. Bijgevolg kan voor 

Lactobacillus salivarius geen EC 50 waarde worden bepaald aangezien het totaal aantal 

cellen geen minimum en maximum vertoond. 

 

 

Figuur 4.2: Gemiddelde optische densiteit in functie van de tijd (n=3) voor Lactobacillus salivarius en 

overzicht van de maximale optische densiteit en groeisnelheid (gemiddelde ± standaarddeviatie). Max OD 

staat voor maximale optische densiteit en µ is het symbool voor maximale groeisnelheid. Bl 1 staat voor 

blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. Bl 2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 5-FU. 

 

4.3.1.2 Lactobacillus oris 

Bij Lactobacillus oris is een toename in het totaal aantal cellen waarneembaar tussen 

concentraties 5-FU van 25 µM en 0,2 µM (Figuur 4.3). Deze toename is ook zichtbaar in de 

groeicurven, waar een stijging in de maximale optische densiteit optreedt naarmate de 

concentratie 5-FU kleiner wordt (Figuur 4.4). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de 

stationaire fase nog niet bereikt wordt. Langere incubatietijd is aangewezen. Daarnaast 

wordt ook de maximale groeisnelheid hoger of de exponentiële fase steiler wanneer de 

concentratie 5-FU daalt (Figuur 4.4). Vanaf een concentratie van 0,1 µM 5-FU vertoont de 

groeicurve hetzelfde verloop als de blanco’s (Figuur 4.4). Verder wordt een EC 50 waarde 

van 6,3 µM 5-FU gevonden. 

 

µM  
5-FU 

Max OD µ (1/h) 

Bl 2 1,03 ± 0,24 1,69 ± 0,04 

Bl 1 0,88 ± 0,33 1,67 ± 0,10 

0,4 1,05 ± 0,39 1,66 ± 0,05 

0,8 1,24 ± 0,14 1,54 ± 0,16 

1,6 1,23 ± 0,03 1,49 ± 0,19 

3,1 1,17 ± 0,03 1,49 ± 0,20 

6,3 0,69 ± 0,30 1,41 ± 0,16 

12,5 1,03 ± 0,05 1,28 ± 0,40 

25 0,82 ± 0,09 1,18 ± 0,51 
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Figuur 4.3: Gemiddeld aantal cellen/mL (n=4) voor Lactobacillus oris na 24 uur blootstelling aan 5-FU. B1 

staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 

5-FU. 

 

Figuur 4.4: Gemiddelde optische densiteit in functie van de tijd (n=3) voor Lactobacillus oris en overzicht van 

de maximale optische densiteit en groeisnelheid (gemiddelde ± standaarddeviatie). Max OD staat voor 

maximale optische densiteit en µ is het symbool voor maximale groeisnelheid. Bl 1 staat voor blanco 1 en 

bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. Bl 2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 5-FU. 

 

4.3.1.3 Lactobacillus plantarum 

Het totaal aantal cellen stijgt uitgesproken voor Lactobacillus plantarum bij lagere 

concentraties 5-FU dan 0,4 µM (Figuur 4.5). Daarnaast tonen de groeicurven dat de 

maximale optische densiteit bij ten hoogste 0,4 µM 5-FU deze van de blanco’s benadert 

(Figuur 4.6). Bij hogere concentraties 5-FU daalt de maximale optische densiteit, wat 

overeenkomt met een lagere hoeveelheid cellen. Er worden geen belangrijke verschillen in 

maximale groeisnelheid waargenomen (Figuur 4.6). Verder wordt bij een concentratie van 

µM  
5-FU 

Max OD µ (1/h) 

Bl 2 0,53 ± 0,05 0,40 ± 0,02 

Bl 1 0,52 ± 0,10 0,57 ± 0,27 

0,1 0,53 ± 0,09 0,46 ± 0,11 

0,8 0,40 ± 0,05 0,40 ± 0,05 

3,1 0,34 ± 0,01 0,33 ± 0,02 

6,3 0,32 ± 0,03 0,29 ± 0,04 

12,5 0,29 ± 0,03 0,29 ± 0,06 

25 0,20 ± 0,05 0,23 ± 0,02 

50 0,04 ± 0,02 0,06 ± 0,07 
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12,5 µM 5-FU een langere lag-fase vastgesteld. Tot slot is de EC 50 waarde gelegen rond 0,2 

µM 5-FU. 

 

 

Figuur 4.5: : Gemiddeld aantal cellen/mL (n=3) voor Lactobacillus plantarum na 24 uur blootstelling aan 5-FU. 

B1 staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, 

noch 5-FU. 

 

Figuur 4.6: Gemiddelde optische densiteit in functie van de tijd (n=2) voor Lactobacillus plantarum en 

overzicht van de maximale optische densiteit en groeisnelheid (gemiddelde ± standaarddeviatie). Max OD 

staat voor maximale optische densiteit en µ is het symbool voor maximale groeisnelheid. Bl 1 staat voor 

blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. Bl 2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 5-FU. 

 

4.3.1.4 Streptococcus oralis 

Het maximum totaal aantal cellen wordt voor Streptococcus oralis bereikt bij concentraties 

5-FU van 6,3 µM en lager (Figuur 4.7). Daarentegen benadert de maximale optische densiteit 

bij concentraties 5-FU van 12,5 µM en lager reeds die van de blanco’s (Figuur 4.8). Mogelijk 

µM  
5-FU 

Max OD µ (1/h) 

Bl 2 1,08 ± 0,01 1,47 ± 0,08 

Bl 1 1,19 ± 0,12 1,38 ± 0,15 

0,1 1,21 ± 0,07 1,23 ± 0,01 

0,2 1,10 ± 0,02 1,49 ± 0,05 

0,4 1,12 ± 0,06 1,49 ± 0,38 

0,8 0,94 ± 0,05 1,18 ± 0,06 

1,6 0,78 ± 0,02 1,33 ± 0,19 

3,1 0,60 ± 0,03 1,19 ± 0,01 

12,5 0,42 ± 0,11 1,21 ± 0,28 
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wordt dus bij 12,5 µM 5-FU het maximum aantal cellen al bereikt. Opvallend is dat er tussen 

25 µM en 6,3 µM een lagere maximale groeisnelheid waarneembaar is dan bij de blanco’s, 

hoewel de maximale optische densiteit in dezelfde range ligt als die van de blanco’s 

(Figuur 4.8). De EC 50 waarde is gelegen tussen 12,5 µM en 6,3 µM 5-FU. 

 

 

Figuur 4.7: Gemiddeld aantal cellen/mL (n=3) voor Streptococcus oralis na 24 uur blootstelling aan 5-FU. B1 

staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 

5-FU. 

 

Figuur 4.8: Gemiddelde optische densiteit in functie van de tijd (n=3) voor Streptococcus oralis en overzicht 

van de maximale optische densiteit en groeisnelheid (gemiddelde ± standaarddeviatie). Max OD staat voor 

maximale optische densiteit en µ is het symbool voor maximale groeisnelheid. Bl 1 staat voor blanco 1 en 

bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. Bl 2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 5-FU. 

 

µM  
5-FU 

Max OD µ (1/h) 

Bl 2 0,99 ± 0,02 0,69 ± 0,16 

Bl 1 0,97 ± 0,05 0,84 ± 0,15 

0,1 0,93 ± 0,05 0,84 ± 0,37 

0,8 0,88 ± 0,03 0,82 ± 0,11 

3,1 0,92 ± 0,07 0,80 ± 0,12 

6,3 0,92 ± 0,03 0,66 ± 0,13 

12,5 0,95 ± 0,03 0,59 ± 0,01 

25 0,83 ± 0,04 0,66 ± 0,10 

50 0,39 ± 0,02 0,66 ± 0,04 
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4.3.1.5 Streptococcus salivarius 

Het totaal aantal cellen van Streptococcus salivarius verhoogt bij lagere concentraties dan 

25 µM 5-FU, indien de punten bij 3,1 µM en 1,6 µM als outliers worden beschouwd 

(Figuur 4.9). De maximale optische densiteit is het laagste bij 25 µM 5-FU (Figuur 4.10). 

Verder is tussen concentraties van 25 µM en 3,1 µM 5-FU een duidelijk lagere maximale 

groeisnelheid zichtbaar, hoewel de maximale optische densiteit die van de blanco’s benadert 

(Figuur 4.10). De EC 50 waarde ligt tussen 25 µM en 12,5 µM 5-FU. 

 

 

Figuur 4.9: Gemiddeld aantal cellen/mL (n=4) voor Streptococcus salivarius na 24 uur blootstelling aan 5-FU. 

B1 staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, 

noch 5-FU. 

 

 

Figuur 4.10: Gemiddelde optische densitieit in functie van de tijd (n=3) voor Streptococcus salivarius en 

overzicht van de maximale optische densiteit en groeisnelheid (gemiddelde ± standaarddeviatie). Max OD 

staat voor maximale optische densiteit en µ is het symbool voor maximale groeisnelheid. Bl 1 staat voor 

blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. Bl 2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 5-FU. 

µM  
5-FU 

Max OD µ (1/h) 

Bl 2 0,44 ± 0,10 1,30 ± 0,35  

Bl 1 0,55 ± 0,05 1,32 ± 0,25 

0,2 0,53 ± 0,07 1,60 ± 0,04 

0,4 0,50 ± 0,03 1,61 ± 0,07 

0,8 0,52 ± 0,04 1,46 ± 0,18 

1,6 0,57 ± 0,05 1,29 ± 0,09 

3,1 0,53 ± 0,11 1,04 ± 0,19 

6,3 0,55 ± 0,07 0,67 ± 0,09 

25 0,42 ± 0,23 0,64 ± 0,41 
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4.3.1.6 Streptococcus mitis 

Uit de resultaten van Streptococcus mitis die bekomen zijn met flow cytometrie kan weinig 

worden besloten gezien de grote variabiliteit tussen de biologische herhalingen en het 

onlogisch verloop (Figuur 4.11). Daarentegen tonen de groeicurven dat een maximale 

optische densiteit van 0,8 wordt bereikt bij concentraties van 6,3 µM 5-FU en lager 

(Figuur 4.12). Verder is de maximale groeisnelheid verlaagd tussen concentraties 5-FU van 

25 µM en 6,3 µM, terwijl de maximale optische densiteit nabij de blanco’s ligt (Figuur 4.12). 

 

 

Figuur 4.11: Gemiddeld aantal cellen/mL (n=3) voor Streptococcus mitis na 24 uur blootstelling aan 5-FU. B1 

staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 

5-FU. 

 

 

Figuur 4.12: Gemiddelde optische densiteit in functie van de tijd (n=3) voor Streptococcus mitis en overzicht 

van de maximale optische densiteit en groeisnelheid (gemiddelde ± standaarddeviatie). Max OD staat voor 

maximale optische densiteit en µ is het symbool voor maximale groeisnelheid. Bl 1 staat voor blanco 1 en 

bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. Bl 2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 5-FU. 

µM  
5-FU 

Max OD µ (1/h) 

Bl 2 0,92 ± 0,07 1,00 ± 0,27 

Bl 1 0,86 ± 0,06 0,97 ± 0,31 

0,1 0,80 ± 0,08 1,21 ± 0,31 

0,2 0,82 ± 0,09 1,06 ± 0,60 

0,8 0,81 ± 0,10 1,46 ± 0,55 

1,6 0,83 ± 0,09 1,04 ± 0,11 

6,3 0,85 ± 0,11 0,87 ± 0,11 

25 0,78 ± 0,15 0,74 ± 0,08 

50 0,33 ± 0,06 0,80 ± 0,11 
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Bij 25 µM 5-FU wordt eerst slechts een maximale optische densiteit van 0,4 bekomen, maar 

na 15 uur lijkt de cultuur zich te hebben aangepast en stijgt de maximale optische densiteit 

toch tot 0,78 (Figuur 4.12). Daarentegen blijft bij 50 µM de maximale optische densiteit 

steeds laag. Verder kan geen EC 50 waarde bepaald worden gezien het onregelmatige 

patroon in de resultaten bekomen met flow cytometrie (Figuur 4.11). 

 

4.3.1.7 Streptococcus pyogenes 

Bij Streptococcus pyogenes treedt er een sterke sprong op in het totaal aantal cellen vanaf 

een concentratie 5-FU van 0,4 µM en lager (Figuur 4.13). Dit blijkt ook uit de groeicurven, 

waar de maximale optische densiteit deze van de blanco’s benadert rond een concentratie 

van 0,4 µM 5-FU en lager (Figuur 4.14). Hogere concentraties 5-FU veroorzaken een duidelijk 

lagere maximale optische densiteit en groeisnelheid (Figuur 4.14). Verder is de EC 50 waarde 

gelegen rond 0,3 µM 5-FU. 

 

 

Figuur 4.13: Gemiddeld aantal cellen/mL (n=2) voor Streptococcus pyogenes na 24 uur blootstelling aan 5-FU. 

B1 staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, 

noch 5-FU. 
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Figuur 4.14: Gemiddelde optische densiteit in functie van de tijd (n=2) voor Streptococcus pyogenes en 

overzicht van de maximale optische densiteit en groeisnelheid (gemiddelde ± standaarddeviatie). Max OD 

staat voor maximale optische densiteit en µ is het symbool voor maximale groeisnelheid. Bl 1 staat voor 

blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. Bl 2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 5-FU. 

 

4.3.1.8 Klebsiella oxytoca 

De met flow cytometrie bekomen resultaten voor Klebsiella oxytoca tonen dat het totaal 

aantal cellen redelijk constant blijft bij alle concentraties 5-FU (Figuur 4.15). Enkel bij 

concentraties hoger dan 6,3 µM 5-FU treedt er een lichte daling op in het totaal aantal cellen 

(Figuur 4.15).  

 

 

Figuur 4.15: Gemiddeld aantal cellen/mL (n=4) voor Klebsiella oxytoca na 24 uur blootstelling aan 5-FU. B1 

staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 

5-FU.  

 

µM  
5-FU 

Max OD µ (1/h) 

Bl 2 0,51 ± 0,04 1,12 ± 0,36 

Bl 1 0,50 ± 0,04 1,19 ± 0,05 

0,1 0,44 ± 0,01 1,14 ± 0,11 

0,2 0,45 ± 0,01 1,21 ± 0,06 

0,4 0,43 ± 0,01 1,00 ± 0,01 

0,8 0,33 ± 0,04 0,86 ± 0,12 

1,6 0,29 ± 0,01 0,71 ± 0,14 

3,1 0,22 ± 0,07 0,52 ± 0,07 

12,5 0,10 ± 0,05 0,23 ± 0,17 
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Deze daling is echter veel meer uitgesproken in de groeicurven, waar de maximale optische 

densiteit bij hogere concentraties dan 6,3 µM 5-FU duidelijk lager is dan bij de blanco’s 

(Figuur 4.16). Bovendien stijgt de maximale groeisnelheid tussen 50 µM en 1,6 µM 5-FU 

(Figuur 4.16). In het algemeen kan 12,5 µM 5-FU als EC 50 waarde worden aangeduid 

hoewel Klebsiella oxytoca behoorlijk resistent is tegen 5-FU, aangezien het aantal cellen niet 

uitgesproken beïnvloed wordt. 

 

Figuur 4.16: Gemiddelde optische densiteit in functie van de tijd (n=3) voor Klebsiella oxytoca en overzicht 

van de maximale optische densiteit en groeisnelheid (gemiddelde ± standaarddeviatie). Max OD staat voor 

maximale optische densiteit en µ is het symbool voor maximale groeisnelheid. Bl 1 staat voor blanco 1 en 

bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. Bl 2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 5-FU. 

 

4.3.2 Anaeroob gegroeide bacteriën 

4.3.2.1 Lactobacillus plantarum  

Bij lagere concentraties dan 0,4 µM 5-FU neemt het totaal aantal cellen van Lactobacillus 

plantarum en de hoeveelheid levende cellen sterk toe, terwijl het aantal dode cellen daalt 

(Figuur 4.17). Ook uit de groeicurven blijkt dat een concentratie van 0,4 µM 5-FU zorgt voor 

een keerpunt (Figuur 4.18). Bij alle concentraties onder 0,4 µM wordt een zelfde maximale 

optische densiteit bereikt als bij de blanco’s (Figuur 4.18). Daarnaast stijgt de maximale 

groeisnelheid uitgesproken tussen 25 µM en 0,4 µM 5-FU (Figuur 4.18). Verder is de EC 50 

waarde gelegen rond 0,3 µM. 

 

µM  
5-FU 

Max OD  µ (1/h) 

Bl 2 1,14 ± 0,08 1,77 ± 0,19 

Bl 1 1,22 ± 0,03 1,58 ± 0,12 

0,1 1,20 ± 0,05 1,68 ± 0,03 

0,4 1,18 ± 0,04 1,59 ± 0,15 

1,6 1,17 ± 0,02 1,74 ± 0,19 

6,3 1,17 ± 0,05 1,47 ± 0,40 

12,5 0,99 ± 0,14 1,24 ± 0,11 

25 0,96 ± 0,11 1,10 ± 0,15 

50 0,85 ± 0,06 1,28 ± 0,36 
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Figuur 4.17: Gemiddeld aantal cellen/mL voor Lactobacillus plantarum na 24 uur blootstelling aan 5-FU. B1 

staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 

5-FU. 

 

 

Figuur 4.18: Gemiddelde optische densiteit in functie van de tijd voor Lactobacillus plantarum en overzicht 

van de maximale optische densiteit en groeisnelheid (gemiddelde ± standaarddeviatie). Max OD staat voor 

maximale optische densiteit en µ is het symbool voor maximale groeisnelheid. Bl 1 staat voor blanco 1 en 

bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. Bl 2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 5-FU. 

 

4.3.2.2 Lactobacillus mucosae 

Lactobacillus mucosae is vrij ongevoelig voor 5-FU. Zowel het totaal aantal cellen als het 

aantal levende en dode cellen blijft constant (Figuur 4.19). Bijgevolg vertonen de groeicurven 

ongeveer dezelfde maximale optische densiteit bij alle concentraties 5-FU (Figuur 4.20). 

Anderzijds is de maximale groeisnelheid ook gelijkaardig bij alle concentraties 5-FU, met 

uitzondering van 50 µM. Bij deze concentratie is de maximale groeisnelheid iets lager 

µM  
5-FU 

Max OD µ (1/h) 

Bl 2 1,24 ± 0,06 1,17 ± 0,03 

Bl 1 1,32 ± 0,07 0,93 ± 0,09 

0,1 1,24 ± 0,04 1,16 ± 0,04 

0,2 1,23 ± 0,03 1,12 ± 0,06 

0,4 0,54 ± 0,01 1,03 ± 0,13 

0,8 0,19 ± 0,01 0,86 ± 0,18 

1,6 0,48 ± 0,38 0,73 ± 0,12 

6,3 0,05 ± 0,01 0,64 ± 0,19 

25 0,03 ± 0,00 0,44 ± 0,02 
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gelegen (Figuur 4.20). Er kan geen EC 50 waarde worden bepaald gezien de resistentie van 

Lactobacillus mucosae. 

 

 

Figuur 4.19: Gemiddeld aantal cellen/mL voor Lactobacillus mucosae (n=4) na 24 uur blootstelling aan 5-FU. 

B1 staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, 

noch 5-FU. 

 

 

Figuur 4.20: Gemiddelde optische densiteit in functie van de tijd (n=3) voor Lactobacillus mucosae en 

overzicht van de maximale optische densiteit en groeisnelheid (gemiddelde ± standaarddeviatie). Max OD 

staat voor maximale optische densiteit en µ is het symbool voor maximale groeisnelheid. Bl 1 staat voor 

blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. Bl 2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 5-FU. 

 

4.3.2.3 Bacteroides vulgatus 

Voor Bacteroides vulgatus is algemeen op te merken dat deze niet sterk gegroeid is, met 

slechts 6,5 log (cellen/mL) en een maximale optische densiteit van 0,2 voor de blanco’s 

(Figuur 4.21 en Figuur 4.22). Verder zorgen hogere concentraties dan 0,4 µM 5-FU voor een 

µM  
5-FU 

Max OD µ (1/h) 

Bl 2 0,85 ± 0,17 1,09 ± 0,02 

Bl 1 0,89 ± 0,10 1,36 ± 0,08 

0,1 0,91 ± 0,02 1,14 ± 0,28 

0,2 0,98 ± 0,05 1,28 ± 0,18 

0,4 0,89 ± 0,11 1,29 ± 0,03 

0,8 0,92 ± 0,05 1,06 ± 0,21 

3,1 0,97 ± 0,06 1,07 ± 0,10 

12,5 0,90 ± 0,09 1,03 ± 0,13 

50 0,92 ± 0,03 0,84 ± 0,07 
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daling in het aantal levende cellen, zoals geïllustreerd in Figuur 4.21. Het totaal aantal cellen 

blijft echter nagenoeg gelijk bij alle concentraties 5-FU (Figuur 4.21). Dit wordt bevestigd 

door de lage en constante maximale optische densiteit bij alle concentraties 5-FU 

(Figuur 4.22). Verder zorgen concentraties van 1,6 µM 5-FU en hoger voor een iets lagere 

maximale groeisnelheid dan de blanco’s, al is dat niet zeer uitgesproken (Figuur 4.22). 

 

 

Figuur 4.21: Gemiddeld aantal cellen/mL voor Bacteroides vulgatus (n=4) na 24 uur blootstelling aan 5-FU. B1 

staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 

5-FU. 

 

 

Figuur 4.22: Gemiddelde optische densiteit in functie van de tijd (n=3) voor Bacteroides vulgatus en overzicht 

van de maximale optische densiteit en groeisnelheid (gemiddelde ± standaarddeviatie). Max OD staat voor 

maximale optische densiteit en µ is het symbool voor maximale groeisnelheid. Bl 1 staat voor blanco 1 en 

bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. Bl 2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 5-FU. 

 

µM  
5-FU 

Max OD µ (1/h) 

Bl 2 0,22 ± 0,02 0,87 ± 0,03 

Bl 1 0,22 ± 0,06 0,91 ± 0,10 

0,1 0,18 ± 0,03 0,92 ± 0,09 

0,4 0,19 ± 0,01 1,01 ± 0,08 

0,8 0,22 ± 0,09 0,89 ± 0,11 

1,6 0,18 ± 0,06 0,68 ± 0,27 

3,1 0,20 ± 0,04 0,73 ± 0,23 

6,3 0,19 ± 0,04 0,60 ± 0,39 

25 0,21 ± 0,03 0,72 ± 0,13 
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Aangezien er geen verandering optreedt in het totaal aantal cellen, kan er geen EC 50 

waarde worden aangeduid. 

 

4.3.2.4 Bacteroides thetaiotaomicron 

Voor Bacteroides thetaiotaomicron is bij alle concentraties 5-FU en ook bij de blanco’s het 

grootste gedeelte van de cellen dood (Figuur 4.23). Bij de blanco’s worden voornamelijk 

levende cellen verwacht, in tegenstelling tot dit resultaat. Tijdens de spectrofotometrie was 

er bij geen enkele concentratie 5-FU groei opgetreden, ook niet bij de blanco’s (data niet 

weergegeven). De optimale groeiomstandigheden voor deze bacterie werden niet gevonden. 

 

 

Figuur 4.23: Gemiddeld aantal cellen/mL (n=4) voor Bacteroides thetaiotaomicron na 24 uur blootstelling aan 

5-FU. B1 staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch 

DMSO, noch 5-FU. 

 

4.3.2.5 Bifidobacterium adolescentis 

Bij Bifidobacterium adolescentis stijgt het totaal aantal cellen tussen 12,5 µM en 0,8 µM 5-FU 

(Figuur 4.24). De groeicurven bevestigen dat in het algemeen bij hogere concentraties dan 

0,8 µM 5-FU een lagere maximale optische densiteit bereikt wordt dan bij de blanco’s 

(Figuur 4.25). Daarentegen is de maximale groeisnelheid enkel duidelijk verlaagd bij 50 µM 

en 25 µM 5-FU (Figuur 4.25). Verder ligt de EC 50 waarde rond 3,1 µM 5-FU. 
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Figuur 4.24: Gemiddeld aantal cellen/mL (n=4) voor Bifidobacterium adolescentis na 24 uur blootstelling aan 

5-FU. B1 staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch 

DMSO, noch 5-FU. 

 

Figuur 4.25: Gemiddelde optische densiteit in functie van de tijd (n=3) voor Bifidobacterium adolescentis en 

overzicht van de maximale optische densiteit en groeisnelheid (gemiddelde ± standaarddeviatie). Max OD 

staat voor maximale optische densiteit en µ is het symbool voor maximale groeisnelheid. Bl 1 staat voor 

blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. Bl 2 staat voor blanco 2 en bevatte noch DMSO, noch 5-FU. 

  

4.3.2.6 Bifidobacterium longum 

Er treedt een toename op in het totaal aantal cellen van Bifidobacterium longum tussen 

25 µM en 0,8 µM 5-FU (Figuur 4.26). Echter bij de bepaling van de optische densiteit groeide 

de bacterie niet, zowel bij alle concentratie 5-FU als bij de blanco’s (data niet weergegeven). 

Mogelijk is iets misgelopen in het behouden van de anaerobe toestand. Tot slot bedraagt de 

EC 50 waarde bij benadering 3,1 µM 5-FU. 

 

µM  
5-FU 

Max OD µ (1/h) 

Bl 2 0,91 ± 0,02 1,28 ± 0,09 

Bl 1 0,75 ± 0,14 1,32 ± 0,07 

0,1 0,67 ± 0,17 1,26 ± 0,18 

0,8 0,74 ± 0,03 1,35 ± 0,25 

3,1 0,41 ± 0,05 1,39 ± 0,15 

6,3 0,45 ± 0,12 1,19 ± 0,34 

12,5 0,64 ± 0,23 1,31 ± 0,12 

25 0,46 ± 0,09 1,06 ± 0,04 

50 0,07 ± 0,00 0,54 ± 0,52 
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Figuur 4.26: Gemiddeld aantal cellen/mL (n=3) voor Bifidobacterium longum na 24 uur blootstelling aan 5-

FU. B1 staat voor blanco 1 en bevatte enkel DMSO, geen 5-FU. B2 staat voor blanco 2 en bevatte noch 

DMSO, noch 5-FU. 

 

4.3.3 Extra metingen dosis-respons testen 

Uit 4.3.1 en 4.3.2 blijkt dat blanco 1 en blanco 2 meestal dezelfde resultaten geven. Beide 

blanco’s kunnen soms verschillen van elkaar, maar dit is willekeurig, wat erop wijst dat 

DMSO geen effect heeft op de groei van de bacteriën. 

Verder geeft het chemostaal, dat enkel medium en 5-FU bevat, geen achtergrondsignaal in 

de regio waar de cellen gelegen zijn op de FL-1/FL-3 plots bekomen met de flow cytometer. 

 

4.3.4 Extra metingen spectrofotometrie  

De groeicurven getoond in 4.3.1 en 4.3.2 bevestigen dat DMSO geen effect heeft op de groei 

van de bacteriën. Bovendien is het optische densiteitsverschil miniem tussen de algemene 

blanco’s, die enkel medium bevatten, en de chemostalen, die medium en 5-fluorouracil 

bevatten. De optische densiteit van alle stalen werd dus berekend door het verschil te 

maken tussen de gemeten optische densiteit van het staal en die van de algemene blanco’s. 

 

4.4 EPS-BEPALING VIA EIWITBEPALING VOLGENS DE METHODE VAN LOWRY 

Om na te gaan of bepaalde bacteriën zich beschermen tegen 5-FU door de productie van 

EPS, werd de hoeveelheid EPS bepaald op basis van het eiwitgehalte bij een hoge en een 

lage concentratie 5-FU en zonder 5-FU na 24 uur. Over het algemeen zijn de opgespoorde 

eiwitgehalten laag bij Lactobacillus salivarius, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium 

adolescentis en Klebsiella oxytoca (Tabel 4.3). Bij deze bacteriën is er daarnaast weinig 

verschil in eiwitgehalte bij de verschillende concentraties 5-FU. Dit doet vermoeden dat ze 
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geen of weinig EPS produceren. Daarentegen wordt een hoge eiwitconcentratie 

waargenomen bij Streptococcus pyogenes en Lactobacillus mucosae (Tabel 4.3). Aangezien 

bij Streptococcus pyogenes het eiwitgehalte zowel zonder 5-FU als met 5-FU hoog is, maakt 

deze bacterie waarschijnlijk geen EPS specifiek als reactie op 5-FU. Bij Lactobacillus mucosae 

daarentegen is het eiwitgehalte duidelijk het hoogst bij de hoogste concentratie 5-FU. Dit 

suggereert dat deze bacterie EPS produceert onder invloed van 5-FU. 

 

Tabel 4.3: Gemiddelde concentratie proteïnen in EPS, gemeten volgens de Lowry methode, voor bacteriën 

die 24 uur blootgesteld werden aan 50 µM; 12,5 µM; 0,2 µM en 0 µM 5-FU. 

 Gemiddelde concentratie 

(µg/ml) ± standaarddeviatie 

50 µM 5-FU 12,5 µM  

5-FU 

0,2 µM 5-FU 0 µM 5-FU 

Lactobacillus salivarius  / 70,15 ± 10,4 85,79 ± 18,1 80,24 ± 19,6 

Lactobacillus plantarum / 57,97 ± 26,2 56,89 ± 5,6 67,50 ± 15,8 

Streptococcus pyogenes / 251,6 ± 50,8 232,6 ± 105,5 219,6 ± 35,5 

Bifidobacterium adolescentis / 55,27 ± 11,3 63,21 ± 28,8 52,12 ± 3,6 

Klebsiella oxytoca 67,50 ± 7,6 / 87,08 ± 24,7 79,75 ± 10,6 

Lactobacillus mucosae 206,00 ± 78,4 / 78,52 ± 24,5 76,27 ± 47,2 
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5 DISCUSSIE 

 

In dit onderzoek werd de gevoeligheid getest aan 5-fluorouracil voor mond- en 

darmbacteriën in het kader van mucositis. Hierbij werden de bacteriën blootgesteld aan 

verschillende concentraties 5-FU, waarna het aantal cellen bepaald werd via flow cytometrie 

en groeicurven opgesteld werden via spectrofotometrie.  

Naargelang de reactie op 5-FU kunnen de bacteriën ingedeeld worden in vier groepen, 

namelijk i) de resistente bacteriën, ii) degenen waarbij de maximale optische densiteit 

gradueel daalt met stijgende concentratie 5-FU, iii) bacteriën waarbij het totaal aantal cellen 

constant blijft en iv) bacteriën waarbij de maximale optische densiteit bij bepaalde 

concentraties 5-FU weinig beïnvloed wordt, ondanks een verlaagde groeisnelheid. De meest 

opvallende groep wordt gevormd door Klebsiella oxytoca en Lactobacillus mucosae. 

Klebsiella oxytoca is redelijk resistent tegen 5-FU, terwijl Lactobacillus mucosae uitgesproken 

resistent is. Dit onderzoek toont dat er een grote waarschijnlijkheid is dat Lactobacillus 

mucosae EPS produceert als bescherming tegen 5-FU, wat zijn resistentie verklaart. EPS 

wordt immers vaak geproduceerd als reactie op stressfactoren uit de omgeving (Kumar 

Singha 2012). Uit de Lowry eiwitbepaling die in dit onderzoek werd uitgevoerd kan echter 

niet met zekerheid worden bepaald of Lactobacillus mucosae EPS produceert. EPS bestaat 

immers niet enkel uit proteïnen, maar ook uit koolhydraten en in minder mate uit 

bijvoorbeeld lipiden en nucleïnezuren (Sheng et al. 2010). Daarom kan pas worden 

aangetoond dat Lactobacillus mucosa EPS produceert, als ook het koolhydraatgehalte wordt 

bepaald. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van de colorimetrische methode van 

DuBois (DuBois et al. 1956). In de literatuur werd reeds aangetoond dat Lactobacillus 

mucosae exopolysachariden kan produceren (Tieking et al. 2005).  

Echter de meeste bacteriën die hier onderzocht werden volgen een typisch 

gevoeligheidspatroon afhankelijk van de concentratie 5-FU. Bij Lactobacillus oris, 

Lactobacillus plantarum, Streptococcus pyogenes en Bifidobacterium adolescentis daalt de 

maximale optische densiteit gradueel naarmate de concentratie 5-FU hoger wordt en dit 

vanaf een bepaalde concentratie. Dit gaat eventueel gepaard met een daling in maximale 

groeisnelheid. Voor Lactobacillus plantarum is een resistentiemechanisme voor 5-FU 

gedeeltelijk beschreven. Een mutatie in het gen dat codeert voor orotaat 
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fosforibosyltransferase zou er voor zorgen dat er minder van de actieve metaboliet 

5-fluorodeoxyuridine monofosfaat ontstaat (Arsène-Ploetze et al. 2006). Dit effect is echter 

beperkt aangezien 5-fluorodeoxyuridine monofosfaat ook nog gevormd kan worden via 

thymidine fosforylase en thymidine kinase of via uridine fosforylase en uridine kinase. Een 

duidelijke resistentie wordt echter gezien bij stammen die zowel een mutatie in het orotaat 

fosforibosyltransferase gen bezitten, als in het gen dat codeert voor de uracil transporter en 

dit enkel in de aanwezigheid van purine basen. Indien er geen purine basen in het medium 

aanwezig zijn, kan 5-FU immers nog worden opgenomen via purine transporters. Indien er 

wel purines aanwezig zijn, zullen deze in competitie treden met 5-FU voor de transporters 

waardoor 5-FU zowel niet kan worden opgenomen door de uracil transporters als door de 

purine transporters. Bijgevolg is de bacterie resistent (Arsène-Ploetze et al. 2006). In het 

uitgevoerde onderzoek waren geen purines aanwezig in het medium en was Lactobacillus 

plantarum dus ook niet resistent.  

De derde groep bacteriën, gevormd door Lactobacillus salivarius en Bacteroides vulgatus, 

kunnen ondanks de aanwezigheid van 5-FU in hoge concentraties uitgroeien tot het 

maximum aantal cellen. Er is dus weinig invloed van 5-FU op de maximale optische densiteit. 

Uit de resultaten bekomen met flow cytometrie blijkt echter dat bij hoge concentraties 5-FU 

wel een grote hoeveelheid dode cellen aanwezig is na 24 uur. Deze bacteriën kunnen dus 

initieel wel groeien, maar worden nadien toch beschadigd door 5-FU.   

De vierde groep bestaat uit Streptococcus mitis, Streptococcus oralis en Streptococcus 

salivarius. Deze zijn vooral gevoelig bij zeer hoge concentraties 5-FU (50 µM), waarbij ze 

zowel een lage maximale optische densiteit als een lage maximale groeisnelheid vertonen. 

Bij lagere concentraties wordt echter de maximale optische densiteit weinig beïnvloed in 

vergelijking met de blanco’s, ondanks een verlaagde maximale groeisnelheid. Bij de laagst 

geteste concentraties is er geen effect meer van 5-FU. 

Tot slot werden de optimale groeicondities niet gevonden voor Bacteroides 

thetaiotaomicron. Daarnaast is er mogelijk iets misgegaan in het behouden van de anaerobe 

toestand tijdens spectrofotometrie bij Bifidobacterium longum. Van deze bacteriën zijn dus 

geen gegevens verworven in verband met maximale optische densiteit en groeisnelheid. 

Naast deze indeling in vier groepen, kan de gevoeligheid van bacteriën ook worden 

beschreven aan de hand van de EC 50 waarden. Deze werden echter manueel afgelezen en 

zijn bijgevolg een benadering. De gevoeligste bacterie zou op deze manier Lactobacillus 
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plantarum (aeroob gegroeid) zijn met een EC 50 waarde rond 0,2 µM; gevolgd door 

Lactobacillus plantarum (anaeroob gegroeid) en Streptococcus pyogenes met beiden een 

EC 50 waarde rond 0,3 µM. Daarna komen de bifidobacteria met een EC 50 waarde van 

3,1 µM; gevolgd door Lactobacillus oris (EC 50 waarde rond 6,3 µM). Verder komen 

Streptococcus oralis (EC 50 waarde tussen 12,5 µM en 6,3 µM) en Streptococcus salivarius 

(EC 50 waarde tussen 12,5 µM en 25 µM). Tot slot heeft Klebsiella oxytoca een EC 50 waarde 

van 12,5 µM; hoewel het verschil tussen het minimum en het maximum aantal cellen zeer 

klein is. Lactobacillus mucosae heeft geen EC 50 waarde wegens het resistente patroon. 

Verder kan voor Lactobacillus salivarius, Bacteroides vulgatus, Streptococcus mitis en 

Bacteroides thetaiotaomicron geen EC 50 waarde worden berekend.  

Nu de gevoeligheidspatronen van de verschillende bacteriën beschreven zijn, dienen 

verklaringen gevonden te worden voor de manier waarop de bacteriën reageren op 5-FU. Dit 

zal vooral worden uitgewezen door onderzoek in de toekomst, aangezien verklaringen in de 

literatuur schaars zijn. In het algemeen worden drie mogelijke resistentiemechanismen voor 

5-FU in de literatuur teruggevonden. Ten eerste kan er een wijziging optreden in de opname 

van het geneesmiddel. Door mutaties in de purine en pyrimidine transporters, zal er minder 

5-FU opgenomen worden in de cel. Dit werd aangetoond voor Lactobacillus plantarum 

(Arsène-Ploetze et al. 2006). Daarentegen bleek uit een studie met Streptococcus faecalis 

dat er geen verschil was in opnamesnelheid van 5-FU tussen de gemuteerde en de gevoelige 

stammen. Mogelijk treedt dit mechanisme dus ook niet op bij de door ons onderzochte 

streptococci (Hayes & Wolft 1990; Arsène-Ploetze et al. 2006; Bloch & Hutchison 1964). Ten 

tweede kan de target van 5-fluorouracil veranderd worden. Het thymidilaat synthase kan 

door bepaalde mutaties zodanig gewijzigd worden dat het niet meer herkend wordt door de 

actieve metaboliet 5-fluorodeoxyuridine monofosfaat (Hayes & Wolft 1990). Ten derde kan 

een verlaagde expressie van enzymen die nodig zijn voor de omzetting van 5-FU naar zijn 

actieve metabolieten bijdragen tot resistentie. Dit werd ook reeds besproken voor 

Lactobacillus plantarum (Hayes & Wolft 1990; Arsène-Ploetze et al. 2006). Dit onderzoek 

toont dat Klebsiella oxytoca en Lactobacillus mucosae resistentie vertonen tegen 5-FU. Van 

welk mechanisme deze bacteriën gebruik maken om zich te beschermen tegen 5-FU is 

echter nog onduidelijk.  

Naast 5-fluorouracil is doxorubicine een chemotherapeuticum waarbij mucositis frequent 

optreedt als bijwerking. Het resistentiemechanisme van Streptomyces bacteriën tegen 
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doxorubicine is gedeeltelijk opgehelderd. Deze bacteriën zijn namelijk in staat om 

doxorubicine te reduceren tot het onschadelijke 7-deoxydoxorubicinolone door middel van 

het enzym NADH dehydrogenase. Uiteraard is deze enzymatische inactivatie niet de enige 

verklaring voor resistentie. Er spelen ook nog andere, mogelijk onbekende, factoren een rol 

zoals efflux van het geneesmiddel (Westman et al. 2012). Hoewel het in deze laatste studie 

om bodembacteriën gaat, zou een enzymatische inactivatie van 5-FU bij de in dit onderzoek 

gebruikte bacteriën denkbaar kunnen zijn. Dit is echter nog niet beschreven in de literatuur.  

 

In deze studie werkten verschillende concentraties 5-FU in op bacteriën. Om na te gaan of 

de geteste concentraties relevant zijn in het lichaam in het kader van kankertherapie en 

mucositis, dienen eerst een aantal dosissen te worden besproken. Een standaarddosis 

beschrijven voor 5-FU is echter niet eenvoudig. Dit komt onder andere door de verschillende 

mogelijke doseringsschema’s en toedieningsvormen, de grote interindividuele verschillen in 

farmacokinetiek van 5-FU en het feit dat 5-FU vaak deel uitmaakt van combinatieregimes. 

(Noordhuis et al. 2004; Saif et al. 2009). Hierna volgen enkele dosissen gebruikt bij 

colorectale carcinomen als voorbeeld, die omwille van de bovenvermelde redenen slechts 

richtwaarden zijn. Als dosis voor een bolus injectie kan bijvoorbeeld 500 mg/m² tot 600 

mg/m² gebruikt worden (Noordhuis et al. 2004). Verder komen bij intra-arteriële toediening 

dosissen tussen 8 mg/(m²h) en 12,5 mg/(m²h) (Sandoz 2010) voor, alsook hogere dosissen 

rond 42 mg/(m²h) (Noordhuis et al. 2004). Als dosis bij een intraveneus infuus zijn onder 

andere 150 mg/(m²h) (Sandoz 2010) en 52 mg/(m²h) (Saif et al. 2009) beschreven.  

De plasmaconcentraties van 5-FU zijn bijgevolg ook niet eenduidig te bespreken. In een 

studie van Casale et al. (2004) waarbij een bolus van 400 mg/m² 5-FU toegediend werd aan 

18 patiënten met colorectale kanker werd een gemiddelde maximale plasmaconcentratie 

van 426 µM 5-FU teruggevonden (Casale et al. 2004). Dit is beduidend hoger dan de in dit 

onderzoek geteste concentraties 5-FU. Gezien de korte halfwaardetijd van 5-FU (10 tot 15 

minuten), zullen echter snel de hier onderzochte concentraties bereikt worden. Een ander 

voorbeeld is de studie van Takimoto et al. (1999) die werd uitgevoerd op 14 patiënten met 

verschillende vaste tumoren. De patiënten kregen een combinatieregime waarbij onder 

andere 73 mg/(m²h) 5-FU gedurende 72 uur met behulp van een intraveneus infuus werd 

toegediend. De gevonden 5-FU plasmaconcentraties vertoonden een grote interindividuele 

variabiliteit. De hoogste concentratie aanwezig in het plasma van een patiënt was 10,5 µM 
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5-FU (Takimoto et al. 1999). Dit valt binnen de in dit onderzoek gebruikte concentratierange 

5-FU. Verder is het ook interessant om de concentratie 5-FU in het speeksel te bekijken, 

aangezien de onderzochte mondbacteriën daarmee in werkelijkheid in contact komen. Zo 

werd een studie uitgevoerd met een combinatieregime dat onder andere bestond uit een 

5-FU bolus van 400 mg/m² gevolgd door een 5-FU intraveneus infuus van 27 mg/(m²h) 

gedurende 22 uur. De gemiddelde maximum concentratie 5-FU in het speeksel bedroeg 

57,4 µM; maar daalde snel gezien de korte halfwaardetijd van 5-FU (Joulia et al. 1999). 

Zoals reeds vermeld is de farmacokinetiek van 5-FU zeer patiënt afhankelijk. Factoren die 

deze farmacokinetische verschillen verklaren zijn onder andere leeftijd, gewicht en de 

toedieningsvorm van 5-FU (Saif et al. 2009). Verder bestaat er een groot interindividueel 

verschil in de activiteit van een sleutelenzym in de afbraak van 5-FU, het dihydropyrimidine 

dehydrogenase (DPD). In het ergste geval komt een deficiëntie van dit enzym voor. Hierdoor 

kan de halfwaardetijd van 5-FU verlengd worden van 10 à 15 minuten tot 150 minuten. Bij 

deze patiënten worden bijgevolg veel hogere plasmaconcentraties 5-FU bereikt dan 

hierboven vermeld, met een veel grotere kans op mucositis tot gevolg (Saif et al. 2009; 

Papanastasopoulos & Stebbing 2014). 

 

In dit onderzoek werden als kleurstoffen voor flow cytometrie SYBR Green en propidium 

iodide gebruikt. Deze combinatie van kleurstoffen kan, zoals reeds aangehaald, enkel een 

verschil maken tussen de cellen op basis van de intactheid van de celmembraan (Van Nevel 

et al. 2013). Er werd dus gebruik gemaakt van een kleurstof die membraanbeschadiging 

aanduidt, hoewel 5-FU in eerste instantie DNA beschadiging veroorzaakt. Als alternatief kan 

een kleurstof gebruikt worden die direct DNA schade aantoont, zoals bijvoorbeeld het 

acridine oranje (AO). Deze kleurstof wordt geëxciteerd door een laser van 488 nm en zendt 

na intercallatie in dubbelstrengig DNA groen fluorescent licht uit, terwijl na binding met 

enkelstrengig DNA rood licht wordt uitgezonden (Huang et al. 2005; Potter et al. 2002). Op 

deze manier kunnen dus breuken in het DNA, zoals veroorzaakt door 5-FU, onmiddellijk 

opgespoord worden. Acridine oranje wordt vaak gebruikt voor kleuring van humane cellen. 

Zo werd in een onderzoek van Potter et al. (2002) de DNA schade door doxorubicine op 

humane tumorcellen bestudeerd (Potter et al. 2002). Daarnaast wordt acridine oranje ook 

toegepast bij het kleuren van bacteriën, zoals bijvoorbeeld Escherichia coli (Mason & Lloyd 

1997).  
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6 CONCLUSIES 

 

De meeste bacteriën dienen 10 000 maal verdund te worden om een starthoeveelheid voor 

de dosis-responstesten van 4 log (cellen/mL) te bekomen. Over het algemeen wordt 

vervolgens een goede correlatie gevonden tussen de resultaten bekomen met flow 

cytometrie en spectrofotometrie, waardoor de bacteriën in vier groepen ingedeeld kunnen 

worden. De eerste groep bestaat uit de redelijk resistente Klebsiella oxytoca en de 

uitgesproken resistente Lactobacillus mucosae. Bij Klebsiella oxytoca wordt de maximale 

optische densiteit en groeisnelheid enkel bij zeer hoge concentraties 5-FU beperkt 

beïnvloed. Deze waarden blijven bij Lactobacillus mucosae zelfs bijna constant. De 

resistentie van deze bacterie kan mogelijk worden toegeschreven aan de productie van EPS.  

Bij Lactobacillus oris, Lactobacillus plantarum, Streptococcus pyogenes en Bifidobacterium 

adolescentis is er een graduele daling in de maximale optische densiteit naarmate de 

concentratie 5-FU stijgt. Dit gaat soms gepaard met een daling in de maximale groeisnelheid. 

De derde groep wordt gevormd door Lactobacillus salivarius en Bacteroides vulgatus. Bij 

deze bacteriën blijft, in tegenstelling tot bij de meeste bacteriën, het totaal aantal cellen 

constant maar doet zich een stijging voor in het aantal dode cellen of een daling in het aantal 

levende cellen tussen bepaalde concentraties 5-FU. De maximale optische densiteit wordt 

bijgevolg weinig beïnvloed door 5-FU. De laatste groep bestaat uit Streptococcus mitis, 

Streptococcus oralis en Streptococcus salivarius. Hierbij is er bij verschillende concentraties 

5-FU, met uitzondering van zeer hoge concentraties, weinig verschil in maximale optische 

densiteit hoewel de maximale groeisnelheid verlaagd is. Verder zijn voor Bacteroides 

thetaiotaomicron en Bifidobacterium longum de optimale groeiomstandigheden niet 

gevonden. In de toekomst zou het dus nuttig zijn om deze te bepalen.  

Voor de meeste bacteriën kan de gevoeligheid aan 5-FU ook beschreven worden aan de 

hand van een EC 50 waarde. Op deze manier is Lactobacillus plantarum de gevoeligste 

bacterie, met de laagste EC 50 waarde. 

Verder zou het in de toekomst interessant zijn om de mechanismen op te helderen waarom 

sommige bacteriën reeds bij zeer lage concentraties 5-FU aangetast zijn, en anderen zelfs 

zeer hoge concentraties kunnen overleven. Dit zal ons een stap dichter brengen bij het 

ontrafelen van de rol van bacteriën in chemotherapie-geïnduceerde mucositis. 
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VERSLAG INTERNATIONALISATION AT HOME 

 

1. Inaugural lecture: Impact of the pharmaceutical sciences over the past 50 years and … 

Quo Vadis? 

De eerste lezing begon met een overzicht van alle komende sessies. Verder werd de 

algemene evolutie in de farmaceutische wetenschappen besproken. Zo werd aangetoond 

wat farmaceutische wetenschappen juist zijn aan de hand van het artikel opgesteld door de 

‘Board of Pharmaceutical Sciences’ van de International Pharmaceutical Federation (FIP). 

Volgens professor Crommelin mogen we trots zijn op alle ontdekkingen gedaan in de jaren 

’70 en ’80, zoals bijvoorbeeld droogpoederinhalatoren, maar is het spijtig dat de evolutie 

daarna redelijk stil valt. Vroeger ging de ontwikkeling van een geneesmiddel veel sneller dan 

vandaag. Dit komt onder andere door de hoge veiligheidsnormen die in deze tijd gelden. Ook 

volgens mij zijn deze veiligheidsnormen te ver doorgeslingerd naar één kant, een 

geneesmiddel zonder bijwerkingen werkt immers niet. Verder lijkt het mij ook niet nuttig om 

strategieën te blijven onderzoeken die al meermaals onmogelijk zijn gebleken, zoals perorale 

toediening van proteïnen. De toekomstvisie is vooral gericht op het vormen van een netwerk 

tussen alle bestaande farmaceutische technologieën en disciplines, de zogenaamde ‘omics’. 

Hierdoor kan de werking van het lichaam beter worden bevat en kunnen er betere 

therapieën worden ontwikkeld.  

 

2. Biotech takes over and we better be prepared. Generic paradigm revisited: biosimilars 

and non-biological-complex drugs. 

Zeven van de tien best verkochte geneesmiddelen zijn biologicals. Deze farmaca vertonen 

een aantal andere eigenschappen dan geneesmiddelen met een laag moleculair gewicht 

zoals bijvoorbeeld een lagere stabiliteit. Ook zijn biologicals enorm duur in vergelijking met 

conventionele geneesmiddelen en  kan de structuurkarakterisatie nooit volledig gebeuren. 

Andere nadelen van biologicals zijn dat ze vaak immunogeniciteit vertonen en dat ze 

geïnjecteerd moeten worden. Per orale toediening van proteïnen blijft namelijk onmogelijk, 

al zijn er enige positieve resultaten via de pulmunaire toedingsweg. Er worden daarom 

nieuwe technieken onderzocht zoals bijvoorbeeld naald-vrije injecties. Verder worden 

biologicals via de lymfe opgenomen waardoor de kans op afbraak verhoogt en het langer 

duurt eer de bloedspiegels bereikt worden. Volgens mij zijn biologicals echter al deze 

nadelen zeker waart. Er bestaan gelukkig ook generische vormen van biologicals, de 
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biosimilars. Deze moeten volgens de EMA naast farmaceutische equivalentie en bio-

equivalentie testen ook (pre)klinische testen doorstaan. Tenslotte komen er ook Non-

Biological Complex Drugs (NBCD) voor. Ze zijn niet biologisch,  maar hebben een zodanig 

complexe structuur dat deze niet volledig opgehelderd kan worden. 

 

3. Scenarios for the future of the pharmaceutical sciences and implications. Innovation 

strategies and public-private partnerships. The changing role of the pharmacist in an 

international perspective (FIP) 

In het eerste deel van de lezing werd het belang van scenario analyses aangetoond. Dit is 

ook volgens mij onontbeerlijk in de farmaceutische industrie als men binnen een aantal 

jaren niet voor verrassingen wil komen te staan. Ik vind hierbij de belangrijkste drijfveren 

voor de toekomst de moleculaire biologie, biomarkers en genomics, de therapeutische 

tekortkomingen opvullen, informatie verschaffen en nieuwe technologieën ontwikkelen. 

Verder is uit een peiling van onze studenten gebleken dat ze een toekomstscenario 

verkiezen waarbij niet-farmacologische maatregelen sterk winnen in belang. Volgens 

dezelfde studenten is het echter meer waarschijnlijk dat het scenario blijft zoals vandaag, 

een farmacologische samenwerking tussen industrie en academici.  

De voornaamste boodschap uit het tweede deel van de lezing was dat België het slecht doet 

op vlak van innovatie, hoewel er zich geen probleem situeert qua ontdekkingen (‘discovery’). 

De wetenschap in België doet het dus lang niet slecht, maar het lijkt onmogelijk om hier ook 

iets mee te verdienen. De Scandinavische landen daarentegen, doen het goed op beide 

vlakken. Hierbij deel ik de mening van professor Crommelin, namelijk dat de strikte 

veiligheidsnormen die vandaag gelden innovatie tegenhouden. Wat zouden we vandaag 

immers doen zonder een eenvoudige aspirine of paracetamol? Deze geneesmiddelen 

zouden echter niet op de markt kunnen komen, moesten ze vandaag worden ontwikkeld. 

Het is belangrijk dat België zijn achterstand op vlak van innovatie snel inhaalt, anders zullen 

landen als China ons binnenkort van de farmaceutische wereldkaart schrappen.  

Tenslotte werd de rol van de apotheker besproken, die in de eerste plaats een zorgverlener 

moet zijn. De toekomstvisie voor apothekers omvat zaken als het elektronisch 

patiëntendossier, volgens mij een must om intoxicaties te verkomen, persoonlijke 

geneesmiddelen en het uitbreiden van het vakgebied naar bijvoorbeeld stamceltherapie. 

 


