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SAMENVATTING 

Propionibacterium acnes is een gram-positieve, traaggroeiende en anaerobe bacterie die in grote 

hoeveelheden voorkomt op de huid. Bovendien is P. acnes in staat om verschillende virulentiefactoren te 

produceren, zoals lipase en proteasen, en om als biofilm voor te komen. Deze biofilm wordt onder andere 

aangemaakt in de talgklieren in de huid die lipofiel sebum produceren. Uit dit sebum haalt de bacterie zijn 

voedingsstoffen en het anaerobe milieu in de talgklier zorgt ervoor dat P. acnes hier goed kan overleven. Deze 

kolonisatie van P. acnes in de talgklier is dan ook één van de factoren die bijdraagt tot het ontstaan van acne 

vulgaris. Acne vulgaris is één van de meest voorkomende huidaandoeningen waarmee ongeveer 80% van de 

bevolking in aanraking komt.  

Er zijn verschillende therapieën beschikbaar tegen acne vulgaris maar deze worden meestal enkel getest 

op planktonische cellen en niet op biofilms van P. acnes. Het doel van deze thesis is dan ook om verschillende 

componenten, namelijk clindamycine, erythromycine, benzoylperoxide en azelaïnezuur, te testen op een P. acnes 

biofilm. De biofilm wordt enerzijds gevormd in een 96-well plaat en anderzijds in een artificieel sebum model. Dit 

model bestaat uit een siliconeschijfje met daarop een artificiële sebum pellet die is samengesteld uit een 

combinatie van verschillende vetten en een kleine hoeveelheid groeimedium. Daarnaast worden ook 

nieuw-ontwikkelde formulaties tegen acne vulgaris getest.  

Alle gebruikte P. acnes stammen bleken goed te groeien op de artificiële sebum pellets, wat ook visueel 

via fluorescentie microscopie bevestigd werd. Bij de MIC en MBC bepaling bleken de geteste therapieën bactericide 

te zijn. Clindamycine en erythromycine gaven slechts een klein effect en leverden slechts enkel malen een 

statistisch significant verschil op. Deze antibiotica zijn dus waarschijnlijk niet klinisch relevant. Daarentegen 

veroorzaakten benzoylperoxide en azelaïnezuur, getest in gelvorm, meestal wel een significante reductie in aantal 

CFU/biofilm of CFU/pellet. Deze twee behandelingen zouden mogelijks wel klinisch relevant kunnen zijn, alhoewel 

hiervoor nog verdere herhalingen moeten gebeuren. Ook uit de eerste resultaten van de geteste experimentele 

formulaties leken deze componenten een groot effect te hebben. 

Ondanks het feit dat nog verder onderzoek nodig is, vormen deze experimenten reeds een goede basis. 

Het gebruikte artificiële sebum model is zeer geschikt als in vitro model voor het nabootsen van de natuurlijke 

omgeving van P. acnes. Op die manier kunnen therapieën eveneens getest worden op een biofilm die deze bacterie 

vormt bij acne vulgaris. Het is immers belangrijk dat een juiste en effectieve behandeling wordt opgestart. 
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1 INLEIDING 

1.1 PROPIONIBACTERIUM ACNES 

1.1.1 Propionibacterium acnes en zijn natuurlijke omgeving  

Ongeveer de helft van het microbioom van een gezonde huid bestaat uit Propionibacterium acnes 

bacteriën.(1) Daarnaast zijn ook de staphylococcen (S. aureus en S. epidermidis) en de corynebacteria goed 

vertegenwoordigd. Naast bacteriën wordt de huid eveneens gekoloniseerd door andere organismen zoals mijten 

(Demodex) en gisten (Malassezia furfur).(2) De huid, met een totale oppervlakte van 1,8 m², kent verschillende 

klieren en aanhangsels. Een voorbeeld hiervan zijn de talgklieren die geassocieerd zijn met de haarfollikels. 

(Figuur 1.1) De talgklier produceert het lipofiele sebum dat via de afvoergang van de haarfollikel op de huid terecht 

komt. In de talgklier heerst een anaerobe omgeving waardoor anaerobe micro-organismen, zoals P. acnes, hier 

goed kunnen overleven.(2) P. acnes is tevens terug te vinden in de mondholte, in het urogenitaal en in het 

gastro-intestinaal stelsel.(3) 

 

Figuur 1.1 Schematische structuur van de huid, met bijhorende klieren, zoals de talgklier en de zweetklier, en aanhangels, zoals haarfollikels. 

Daarnaast zijn tal van micro-organismen aanwezig in en op de huid, zoals P. acnes maar ook S. aureus en Malassezia spp. (2)  

De benaming Propionibacterium verwijst naar het feit dat de bacterie in staat is om grote hoeveelheden 

korte keten vetzuren te vormen, voornamelijk propionzuur.(4) P. acnes wordt beschreven als een gram-positieve, 

traaggroeiende, anaerobe, maar aerotolerante, bacterie. Dit wil zeggen dat deze bacterie geen zuurstof vereist 

maar wel zuurstof kan verdragen. P. acnes werd initieel geïmpliceerd bij het ontstaan van acne vulgaris maar 

wordt nu ook al vermeld bij tandinfecties, endocarditis en infecties op schouderprothesen.(3) Het genoom van 

P. acnes bestaat uit één circulair chromosoom dat bestaat uit ongeveer 2,5 miljoen baseparen en codeert voor 2333 

mogelijke genen.(4)  
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1.1.2 Virulentiefactoren 

Verschillende genen in het genoom van P. acnes coderen voor virulentiefactoren. Ten eerste is er de 

productie van lipase. Dit enzym splitst triglyceriden in glycerol en vrije vetzuren. Deze triglyceriden haalt de 

bacterie uit het sebum dat geproduceerd wordt door de talgklier. Mensen produceren sebum dat meer triglyceriden 

bevat dan het sebum van andere zoogdieren. Er is aangetoond dat er een relatie is tussen de 

triglyceridenconcentratie in het sebum en de hoeveelheid P. acnes op de huid. Dit kan dan ook verklaren waarom 

de bacterie vaker op de huid van de mens voorkomt in vergelijking met andere zoogdieren.(2) De vetzuren die 

ontstaan uit de triglyceriden, helpen bij de kolonisatie en biofilmvorming van P. acnes in de haarfollikel doordat de 

bacterie zich aan deze vetzuren kan vasthechten.(2) Daarenboven zorgen de vrije vetzuren, indien in hoge 

concentratie aanwezig, ook voor activatie van het immuunsysteem en op die manier voor inflammatie.(5) 

Bovendien kan P. acnes het vrijgekomen glycerol gebruiken als koolstofbron.(4) 

Een tweede groep enzymen dat door P. acnes wordt gevormd zijn proteasen die proteïnen kunnen 

afbreken. De proteasen die gegenereerd worden door P. acnes kunnen reageren met protease geactiveerde 

receptoren (PAR’s). In de menselijke huid zijn verschillende PAR’s aanwezig. PAR-2 bijvoorbeeld is een receptor die 

uitgebreid tot expressie wordt gebracht op keratinocyten. Indien proteasen reageren met deze receptoren en 

PAR-2 dus geactiveerd wordt, worden onder andere inflammatoire cytokines zoals interleukine-1 (IL-1), IL-8 en 

TNFα gevormd. Deze cytokines kunnen dan bijdragen tot de inflammatie bij acne vulgaris. Daarnaast kunnen de 

geproduceerde proteasen, en ook de lipasen, leiden tot weefselschade ter hoogte van de haarfollikel.(6) 

1.1.3 Phylotypes 

Propionibacterium acnes behoort tot de Actinobacteria klasse en binnen deze soort kunnen nog 

verschillende phylotypes onderscheiden worden. Twee mogelijke testen waarmee vroeger onderscheid werd 

gemaakt tussen phylotype 1 en 2, zijn de serologische agglutinatietest en de analyse van de celwandsuikers.(1) 

Later werd om het verschil tussen de phylotypes aan te tonen eerder een sequentieanalyse uitgevoerd van het recA 

en tly gen. Het recA gen codeert voor een proteïne dat nodig is bij DNA recombinatie en DNA herstelmechanismen. 

Het tly gen wordt beschouwd als een mogelijk virulentiegen dat codeert voor een hemolysine, een stof die rode 

bloedcellen lyseert.(7)  
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Tegenwoordig wordt eerder gebruik gemaakt van multilocus sequence typing (MLST). Voor elke bacterie 

kan een specifiek profiel van verschillende allelen worden opgesteld, ook wel sequence type (ST) genoemd. 

Vervolgens wordt voor nieuwe stammen eveneens de sequentie bepaald, wordt die sequentie vergeleken met de ST 

en wordt de stam toegewezen aan een phylotype.(8) 

Stammen die behoren tot phylotype 1 zijn typisch geassocieerd met acne vulgaris, terwijl stammen die 

behoren tot type 2 en 3 meer gelinkt worden aan bloed, medische materialen en infecties van de huid en zachte 

weefsels.(3) Type 1 kan met behulp van MLST verder onderverdeeld worden in vier subgroepen: type 1A1, 1A2, 1B en 

1C. Bovendien is phylotype 1 vaker aanwezig op een huid getroffen door acne dan op een gezonde huid, 

voornamelijk type 1A1 en 1C. Meer nog, op een gezonde huid wordt eerder type 2 teruggevonden.(3) 

Stammen van phylotype 1, ook wel Propionibacterium acnes subspecies acnes genoemd, worden onder 

andere gekenmerkt door een variabele β-hemolytische activiteit, galactose als één van de suikers in de celwand en 

productie van verschillende enzymen waaronder neuraminidase en lipase.(3) Daartegenover staat phylotype 2 

(P. acnes subspecies defendens) dat geen β-hemolytische activiteit bezit, die andere suikers in de celwand heeft, 

namelijk mannose en glucose, en waarbij meestal een zeer lage hoeveelheid aan neuraminidase en lipase 

gevonden wordt. De lage productie lipase bij type 2 zou kunnen verklaard worden door de aanwezigheid van 

deleties in twee mogelijke genen die coderen voor lipase.(3)  

Naast deze twee types is er ook een derde phylotype van P. acnes beschreven, P. acnes subspecies 

elongatum. Deze kan reeds op basis van de morfologie onderscheiden worden van de eerste twee phylotypes. 

(Figuur 1.2) Terwijl type 1 en 2 voornamelijk kort en staafvormig zijn, komt type 3 eerder voor in filamenteuse 

structuren, vandaar ook de benaming ‘elongatum’.(9) 

 

Figuur 1.2 Celstructuren van de verschillende phylotypes. (a) phylotype 1, kort en staafvormig (b) phylotype 2, kort en staafvormig  

(c) phylotype 3, lang en filamenteus. Balken van de schaalverdeling stellen 500 µm voor. (9) 
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In deze thesis zal gewerkt worden met zes verschillende P. acnes stammen: LMG16711 (type stam), 

HL002PA1, HL046PA2, HL050PA2, HL063PA2 en HL082PA2. LMG16711 en HL046PA2 behoren tot type 1A1 en zijn 

geassocieerd met acne vulgaris. HL063PA2 en HL002PA2 wordt geclassificeerd onder type 1A2. De overige twee 

stammen, HL050PA2 en HL082PA2, behoren tot phylotype 2. Er wordt geen gebruik gemaakt van een stam met 

phylotype 3. (Tabel 1.1) 

Tabel 1.1 Gebruikte stammen met bijhorend phylotype en de biologische oorsprong van de stam 

Stam Phylotype Biologische oorsprong 

LMG16711 (type stam) 1A1 Acne lesie 

HL002PA1 1A2 Acne lesie 

HL046PA2 1A1 Acne lesie 

HL050PA2 2 Normale huid 

HL063PA2 1A2 Normale huid 

HL082PA2 2 Acne lesie 

1.2 BIOFILM 

Micro-organismen kunnen enerzijds leven als individuele, planktonische cellen maar kunnen zich ook 

vasthechten en groeperen tot specifieke structuren, ook wel biofilms genoemd. Biofilms komen zowel voor op 

lichaamsvreemde materialen zoals prothesen en katheters maar eveneens op lichaamseigen materie. Zo spelen 

biofilms een rol in het ontstaan van cariës, maar ook bij acne vulgaris en andere chronische aandoeningen.(10) 

1.2.1 Structuur 

Biofilms bestaan uit bacteriën in de vorm van microkolonies die omgeven zijn door een matrix van 

extracellulaire polymere substanties (EPS).(11) Deze matrix is een slijmlaag die hoofdzakelijk is samengesteld uit 

polysachariden, proteïnen en DNA die de bacteriën voornamelijk zelf produceren. Daarnaast maken de bacteriën 

ook stoffen en enzymen aan die helpen bij hun metabolisme maar die ook kunnen bijdragen tot bijvoorbeeld de 

antibioticumresistentie.(10)  

De structuur van biofilms is zeer variabel en dynamisch. Vaak worden paddenstoel-achtige vormen 

waargenomen, maar ook vlakke structuren met een dikte tot 50 µm worden in vivo teruggevonden.(10) Binnenin de 

biofilm bevinden zich holtes en waterkanalen die zorgen voor de aan- en afvoer van nutriënten. Op die manier 

ontstaan gradiënten van voedingsstoffen en van zuurstof. Aan de buitenkant van de biofilm is een relatief hoge 

concentratie aan zuurstof aanwezig, terwijl in het centrum eerder een anaerobe omgeving heerst. Door de lage 

zuurstofconcentratie binnenin ontstaat een verminderde metabole activiteit en groeien de bacteriën zeer traag.(11)  
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1.2.2 Vorming  

Het ontstaan van deze biofilms kan onderverdeeld worden in vijf stappen. (Figuur 1.3) Vrije 

planktonische cellen kunnen zich vasthechten aan een oppervlak waarbij een enkelvoudige laag aan bacteriën 

wordt gevormd. Vervolgens prolifereren de bacteriën waardoor microkolonies ontstaan, omringd door een kleine 

hoeveelheid aan extracellulaire polymere matrix. Hier wordt de binding nog beschreven als reversibel.(10) In de 

derde stap produceren de microkolonies meer slijm en hechten ze zich beter vast waardoor een irreversibele 

binding ontstaat. Tijdens de maturatie kunnen paddenstoel-achtige structuren gevormd worden die soms zelfs met 

het blote oog zichtbaar zijn.(10) Tot slot kan de biofilm te groot worden om bijvoorbeeld efficiënt voedings- en 

afvalstoffen te transporteren waardoor planktonische cellen vrijgesteld kunnen worden. Deze kunnen zich dan 

opnieuw ergens vasthechten en een nieuwe biofilm vormen.(11)  

 

Figuur 1.3 Proces van biofilmvorming van bacteriën. 1. Planktonische cellen hechten zich vast aan oppervlak. 2. Reversibele binding van 

microkolonies. 3. Irreversibele binding van microkolonies met meer matrix. 4. Volgroeide biofilm met paddenstoel-achtige structuur.  

5. Structuur wordt te groot waardoor planktonische cellen worden vrijgesteld en de biofilmvorming elders opnieuw kan starten. (11, 12) 

1.2.3 Algemene resistentiemechanismen  

Bacteriën in een biofilm beschikken over verschillende mechanismen waardoor resistentie kan ontstaan 

tegen antibiotica. Ten eerste zijn de bacteriën in staat om enzymen te produceren die de antibiotica afbreken. Het 

best gekende voorbeeld hiervan zijn de β-lactamases.(10) Daarnaast vertoont de biofilm een verhoogde frequentie 

aan mutaties in vergelijking met de planktonische cellen. Bovendien is door hun nauwer contact een verhoogde 

horizontale genoverdracht mogelijk waardoor biofilms sneller multidrugresistent worden. Door die mutaties 

kunnen targets ontstaan met een verlaagde affiniteit voor de bindingsplaats van het antibioticum. Mutaties 

kunnen ook de expressie van bepaalde effluxpompen doen toenemen.(10)  
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De matrix die de microkolonies omringd maakt het eveneens moeilijk voor bepaalde antibiotica om 

binnen te dringen. Ook de hoge celdichtheid vertraagt de penetratie.(10) Tot slot zijn er ook de persister cellen. Dit 

deel van de cellen in de biofilm kan weerstaan aan extreme omstandigheden. Zo zijn ze niet gevoelig aan 

antibiotica waardoor ze niet gedood worden. Na behandeling groeit de biofilm terug aan onder invloed van deze 

persister cellen.(13) Al deze verschillende resistentiemechanismen kunnen ervoor zorgen dat de minimaal 

inhiberende concentratie (MIC) en minimaal bactericide concentratie (MBC) 100 tot 1000 maal hoger zijn bij 

behandeling van een biofilm t.o.v. de behandeling van planktonische cellen.(10) 

Naast de verschillende methoden waardoor antibioticumresistentie ontstaat, zijn er in de biofilm ook 

resistentiemechanismen tegen zowel het aangeboren als verworven immuunsysteem.(11) Zo zetten 

polymorfonucleaire neutrofielen (PMN’s) een inflammatieproces in gang dat leidt tot weefselschade en necrose 

door de productie van reactive oxygen species, ook wel ROS genoemd.(11) ROS zorgen voor het ontstaan van 

oxidatieve stress in de biofilm. Deze stress zet de bacteriën aan om mutaties te ondergaan en stoffen aan te 

maken om zich hiertegen te beschermen waardoor verhoogde resistentie ontstaat.(11) Zo produceren ze catalase 

om te vermijden dat waterstofperoxide in de biofilm dringt.(13) Ook hier zorgt de slijmlaag rondom de bacteriën 

ervoor dat cellen van het immuunsysteem, zoals macrofagen, de biofilm zeer moeilijk kunnen binnendringen en 

hun werking dus niet kunnen uitoefenen.(11) 

1.2.4 Biofilms van P. acnes 

P. acnes is een bacterie die, zowel in vivo als in vitro, biofilms kan vormen. P. acnes vormt niet alleen een 

biofilm ter hoogte van de haarfollikel en in de talgklier maar ook op gewrichtsprothesen.(14) Uit onderzoek bleek 

zelfs dat P. acnes isolaten afkomstig van dieper gelegen infecties, zoals bijvoorbeeld infecties van prothesen, 

grotere hoeveelheden biofilm vormden dan isolaten van op de huid.(14) Ook wordt P. acnes bij patiënten met acne 

vaker teruggevonden als een biofilm in vergelijking met patiënten met een gezonde huid.(15) Daarnaast zijn 

dergelijke biofilms resistenter dan planktonische cellen, omwille van bovenstaande mechanismen, en produceren 

ze meer extracellulaire lipases.(15) Bij het onderzoeken van het volledige genoom van P. acnes werden 

verschillende genen teruggevonden die coderen voor enzymen die betrokken zijn bij de vorming van een 

extracellulaire matrix. Zo bevat het genoom genen voor glycosyltransferases en oppervlakteproteïnen zoals 

thrombospondine type 3 dat helpt bij de celadhesie.(16) De slijmlaag zorgt ervoor dat dode keratinocyten aan 

elkaar kleven waardoor microcomedonen kunnen gevormd worden die bijdragen tot het ontstaan van acne 

vulgaris.(17) 
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1.3 ACNE VULGARIS 

Acne vulgaris is één van de meest voorkomende huidaandoeningen. Ongeveer 80% van de bevolking 

komt ooit in aanraking met deze pathologie waarvan de meerderheid tijdens de puberteit.(18) Bij acne vulgaris 

draait alles rond de talgklieren. Deze komen in grote hoeveelheid voor ter hoogte van het gezicht, de nek, de 

borstkas, de schouders en het bovenste deel van de rug.(19) De sebocyten in de talgklier zorgen voor de productie 

van sebum, maar daarnaast secreteren ze ook cytokines die bijdragen tot de inflammatie.(19) Acne vulgaris kent 

vier grote factoren die bijdragen tot het ontstaan ervan en die eigenlijk op elkaar inspelen. Daarnaast kan acne 

onderverdeeld worden in verschillende vormen, afhankelijk van de ernst van de aandoening.  

1.3.1 Factoren betrokken bij het ontstaan van acne 

Een eerste factor die bijdraagt tot acne vulgaris is hyperkeratose. (Figuur 1.4) Hierbij ontstaat een 

verdikking van de huid, meer bepaald van het stratum corneum.(20) De huid kent een verhoogde en verstoorde 

afschilfering van dode huidcellen. Deze afgestorven cellen kunnen de afvoergang van de talgklier belemmeren 

waardoor binnenin sebum opstapelt.(21) Een tweede belangrijke oorzaak van acne is seborroe, een overproductie 

van sebum. Deze overproductie wordt veroorzaakt door hormonen, meer bepaald androgenen. De seborroe zorgt 

ervoor, samen met de hyperkeratose, dat de afvoergang van de haarfollikels geblokkeerd wordt waardoor open en 

gesloten comedonen ontstaan.(20)  

 

Figuur 1.4 De vier factoren die bijdragen tot het ontstaan van acne vulgaris: hyperkeratose, seborroe, verhoogde kolonisatie door 

Propionibacterium acnes en inflammatie.(22) 
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Daarnaast creëert de blokkade een anaerobe omgeving in de talgklier, ideaal voor de ontwikkeling van 

Propionibacterium acnes, de derde factor bij het ontwikkelen van acne. Het overvloedig aanwezige sebum 

bevordert hierbij de groei van de bacterie doordat het zorgt voor voedingsstoffen.(20) Hierdoor wordt de 

kolonisatie en biofilmvorming van P. acnes gestimuleerd. Zoals eerder vermeld produceert P. acnes verschillende 

virulentiefactoren. Het lipase activeert in hoge concentratie het immuunsysteem en de proteasen zorgen via 

geactiveerde PAR’s voor inflammatoire cytokines.(5) Bovendien zorgen beide enzymen eveneens voor 

weefselschade. Daardoor kunnen de geïnfecteerde talgklieren openbarsten en kan de infectie zich verspreiden in 

de dermis.(20) Ook dit geeft aanleiding tot activatie van het immuunsysteem en verhoogde immobilisatie van de 

PMN’s. Deze produceren ROS die nog extra bijdrage leveren aan de weefselschade en inflammatie, de vierde factor 

bij het ontstaan van acne vulgaris.(11)  

1.3.2 Classificatie van de verschillende gradaties van acne 

Om een correcte behandeling op te starten, is het belangrijk om te weten welke vorm van acne vulgaris 

zich voordoet. Daarom is een classificatie opgesteld. (Figuur 1.5) Deze verschillende vormen zijn niet eenduidig van 

elkaar te onderscheiden en zijn vaak afhankelijk van het aantal comedonen en de omvang van de aandoening.(19) 

 

Figuur 1.5 Verschillende vormen van acne. A. milde acne met rode puntjes en blackheads. B. matige acne met papels en pustels. C. ernstige 

acne met gestegen aantal papels en pustels. (23) 

Als eerste is er de milde acne, een vorm die vooral wordt gedomineerd door rode puntjes, mee-eters en 

microcomedonen. Deze laatste zijn visueel niet goed te zien maar kunnen wel verder ontwikkelen naar open en 

gesloten comedonen.(19) De open comedonen worden ook wel blackheads of mee-eters genoemd. Daarnaast zijn 

er de gesloten comedonen waaronder de whiteheads vallen.(24) Bij de milde vorm van acne is het aantal 

comedonen nog beperkt en niet inflammatoir. Ze kunnen wel evolueren naar inflammatoire papels en pustels. Dan 

spreken we over een matige vorm van acne.(19) Papels zijn kleine maar stevige bobbels. Visueel worden pustels 

beschreven als bultjes vol met etter, met een rode kleur aan de basis en eerder een wit tot gele kleur in het 

midden.(24) Als het aantal papels en pustels stijgt en ook cysten en abcessen worden gevormd, wordt de derde 

vorm gediagnostiseerd: ernstige acne.(19) Hier is de kans op littekenvorming zeer groot.(24) 
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1.4 BESTAANDE ANTI-ACNE BEHANDELINGEN 

1.4.1 Algemeen 

Er zijn heel wat verschillende behandelingen voor acne vulgaris op de markt. Enerzijds zijn er de lokale 

behandelingen met benzoylperoxide, vitamine A-derivaten, azelaïnezuur en verschillende antibiotica, waaronder 

clindamycine en erythromycine. Daarnaast zijn er ook systemische behandelingen beschikbaar die kunnen gebruikt 

worden wanneer lokale therapie faalt. Wanneer dit laatste zich voordoet, kan eventueel ook een 

combinatietherapie opgestart worden.(25)  

1.4.2 Erythromycine 

1.4.2.1 Eigenschappen 

Erythromycine is een antibioticum dat behoort tot de macroliden en wordt geproduceerd door 

Saccharopolyspora erythraea, oorspronkelijk gekend als Streptomyces erythreus.(26) Saccharopolyspora erythraea 

is een gram-positieve bacterie en maakt deel uit van de Actinobacteria klasse, net zoals P. acnes.(27) Kenmerkend 

aan de structuur van erythromycine is de 14-ledige lacton ring met op het derde koolstofatoom een cladinose 

suiker en op het vijfde een desosamine suiker.(28) (Figuur 1.6) Erythromycine is slecht wateroplosbaar maar lost 

wel goed op in ethanol en aceton. Het antibioticum heeft een breed spectrum en wordt onder andere gebruikt bij 

luchtweginfecties, gastro-enteritis en huidinfecties zoals acne. Afhankelijk van de concentratie en het 

micro-organisme beschikt erythromycine over een bacteriostatische of bactericide activiteit.(26)  

 

Figuur 1.6 Structuur van erythromycine, gekenmerkt door een 14-ledige lacton ring, een cladinose suiker op C3 en een desosamine suiker op 

C5. (29) 
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1.4.2.2 Werkingsmechanisme 

Macroliden inhiberen de eiwitsynthese door in te werken ter hoogte van de 50S ribosomale subunit. 

Deze antibiotica verstoren de werking van het peptidyltransferase. Dit enzym zorgt dat de groeiende peptideketen, 

aanwezig op een tRNA op de peptidylplaats (P-site), gekoppeld wordt aan het volgende aminozuur dat zich bevindt 

op het bijhorende tRNA op de aminoacyl bindingsplaats (A-site).(26) De groeiende peptideketen verplaatst zich 

gedurende de elongatie door een ribosomale exit tunnel. Aan het begin van die tunnel bevindt zich het 

peptidyltransferase centrum. Erythromycine bindt ter hoogte van die exit tunnel op specifieke nucleotiden van het 

23S rRNA, niet ver van het peptidyltransferase centrum. Op die manier hindert erythromycine de exit tunnel en kan 

de groeiende peptideketen het ribosoom bijgevolg niet verlaten. Deze structurele blokkade wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de aanwezigheid van het cladinose suiker in het lumen van de exit tunnel.(30)  

Het inhiberen van de eiwitsynthese kan op twee manieren verklaard worden. Wanneer er tussen de zes 

en acht aminozuren ingebouwd zijn, wordt de plaats bereikt waar erythromycine gebonden is.(29) De groeiende 

keten kan door sterische hinder niet voorbij het macrolide waardoor de translatie in een vroeg stadium wordt 

beëindigd. Dit proces wordt ook wel early arrest genoemd.(Figuur 1.7 ii early arrest) Door deze sterische hinder 

verwacht men dat bij toedienen van dit antibioticum geen enkel proteïne meer wordt gevormd. Toch wordt bij 

uitvoering van een 2D gelelektroforese nog steeds een kleine hoeveelheid aan proteïnen gedetecteerd.(28) Een 

verklaring hiervoor is de ruimte die toch nog aanwezig is naast het antibioticum in de tunnel waardoor de 

N-terminus van de peptideketen nog kan passeren. (Figuur 1.7 iii N-terminus bypass).  

 

Figuur 1.7 Verschillende werkingsmechanismen van erythromycine (aangeduid met een ster). i: vroegtijdige beëindiging van de translatie. ii: 

translatie wordt gestopt door sterische hinder van het antibioticum. iii: groeiende peptideketen kan antibioticum toch passeren.  

iv: translatie wordt alsnog beëindigd, meer bepaald bij specifieke sequenties. v: translatie wordt niet gestopt en proteïne wordt volledig 

gesynthetiseerd.(28) 
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Deze N-terminus bypass betekent nog niet dat de translatie automatisch vervolledigd wordt. De inhibitie 

kan namelijk ook nog later optreden, als de groeiende peptideketen het antibioticum al gepasseerd is. Uit 

onderzoek is gebleken dat dit niet willekeurig gebeurt, maar bij specifieke aminozuursequenties. Een voorbeeld 

van zo’n vaak voorkomende specifieke sequentie is te zien op Figuur 1.8: een arginine of lysine werd reeds 

ingebouwd, gevolgd door eender welk aminozuur dat samen met de groeiende keten nog op de P-site aanwezig is. 

Nu moet opnieuw een arginine of lysine ingebouwd worden. Dit aminozuur bevindt zich nog op de A-site maar kan 

dus niet gekoppeld worden aan de groeiende keten door de hinderende werking van erythromycine. Arginine en 

lysine hebben beide een lange zijketen die eindigt op een positief geladen groep. Deze twee eigenschappen 

verklaren waardoor inhibitie optreedt bij de inbouw van een van deze aminozuren.(30)  

 

Figuur 1.8 Erythromycine (voorgesteld als ster) gebonden t.h.v. peptide exit tunnel en met de groeiende peptideketen op de P-site en het 

volgende aminozuur op de A-site. Erythromycine inhibeert specifiek de koppeling bij volgende sequentie: R/K-X-R/K, waarbij R arginine 

voorstelt, K lysine (beide voorgesteld als een bol met een plusteken) en X eender welk aminozuur (grijze bol).(30)  

1.4.2.3 Gebruik bij acne 

Erythromycine is beschikbaar als een cutane oplossing met een concentratie van 1% (Inderm) of 4% 

(Erycine en Zineryt). De behandeling duurt gemiddeld tussen zes à twaalf weken waarbij de oplossing één of twee 

keer per dag wordt aangebracht op de huid. Tegenwoordig wordt dit lokaal antibioticum echter minder gebruikt 

vanwege de ontstane resistenties bij gram-positieve bacteriën.(25) Deze resistentie kan ontstaan door methylatie 

van de nucleotiden op het 23S rRNA ter hoogte van de bindingsplaats van erythromycine.(31) Eventueel kan zink 

worden toegevoegd aan de behandeling (Zineryt). Verminderde expressie van toll-like receptoren 2 door 

keratinocyten en inhibitie van TNFα en IL-6 zijn enkele doelwitten die bijdragen tot de anti-inflammatoire werking 

van zink.(32)  
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1.4.3 Clindamycine 

1.4.3.1 Eigenschappen 

De twee meest gebruikt lincosamiden zijn clindamycine en lincomycine. Dit laatste antibioticum wordt 

aangemaakt door Streptomyces lincolnensis, een gram-positieve bacterie die ook behoort tot de 

Actinobacteria.(33) Clindamycine is een semi-synthetisch derivaat van lincomycine, waarbij een hydroxylgroep 

vervangen wordt door een chlooratoom.(34) (Figuur 1.9) Clindamycine is goed wateroplosbaar. Intra-abdominale 

infecties, longinfecties door anaerobe micro-organismen en infecties van de huid zijn enkele aandoeningen 

waarvoor clindamycine wordt ingeschakeld.(34) Het antibioticum bezit een bacteriostatische werking, maar kan bij 

hogere concentratie en afhankelijk van het species ook bactericide zijn.(34)  

 

Figuur 1.9 Links de structuur van lincomycine, dat wordt omgezet in clindamycine door de hydroxylgroep (aangeduid) te vervangen door een 

chlooratoom (aangeduid). Rechts de structuur van clindamycine, gekenmerkt door een prolinederivaat en een mycarosegroep.(29)  

1.4.3.2 Werkingsmechanisme 

Het werkingsmechanisme van clindamycine kan grotendeels vergeleken worden met dat van 

erythromycine. Het lincosamide bindt namelijk ook ter hoogte van de 50S ribosomale subunit en inhibeert zo de 

eiwitsynthese.(34) Wanneer iets meer in detail wordt gekeken bindt clindamycine eveneens in de ribosomale exit 

tunnel, maar dichter (4,6 Å) bij het peptidyltransferase centrum dan erythromycine (10,6 Å).(29) Op die manier 

zorgt clindamycine ook voor een sterische blokkade van de exit tunnel en ontstaat daarnaast eveneens een 

interactie met voornamelijk de A-site en deels met de P-site. Door die interactie met de A-site en P-site verstoort 

clindamycine de binding van beide tRNA's en inhibeert het dus rechtstreeks de werking van het 

peptidyltransferase.(29, 34) De interactie met de A-site wordt vooral veroorzaakt door het prolinederivaat. De 

sterische hinder t.h.v. de exit tunnel komt dan weer door het suikerresidue (mycarose). (35) Een ander gevolg van 

het feit dat clindamycine dichter bij het peptidyltransferase centrum bindt, is dat er nog kortere peptiden gevormd 

worden, ongeveer twee tot vier aminozuren lang. Bij erythromycine zijn dat zes tot acht aminozuren.(29)  
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1.4.3.3 Gebruik bij acne 

Clindamycine is verkrijgbaar als lokaal antibioticum bij acne vulgaris in de vorm van een cutane 

oplossing (Dalacin) en een gel (Zindaclin). Beide bevatten 1% actieve stof. Het antibioticum wordt, naast 

benzoylperoxide, gebruikt bij juveniele papulopustulaire acne.(25) Als actieve component wordt gebruik gemaakt 

van clindamycine onder de vorm van een fosfaat ester. Eenmaal opgenomen wordt de stof gesplitst door 

fosfatasen die aanwezig zijn in de talgklier.(34) 

1.4.4 Azelaïnezuur 

1.4.4.1 Eigenschappen 

Azelaïnezuur is een verzadigd dicarbonzuur bestaande uit negen koolstofatomen. (Figuur 1.10) Het komt 

enerzijds voor in granen zoals rogge en gerst en anderzijds wordt het geproduceerd door Malassezia furfur.(36) 

Deze gist komt van nature voor op onze huid, voornamelijk ter hoogte van de talgklier, en is betrokken bij 

verschillende huidaandoeningen.(37) Azelaïnezuur lost slecht op in water, terwijl de oplosbaarheid in ethanol, 

propyleenglycol of DMSO (dimethyl sulfoxide) beter is. Daarnaast kan een bactericide werking toegeschreven 

worden aan azelaïnezuur en ontstaat er geen resistentie bij het gebruik ervan.(31)  

 

Figuur 1.10 Structuur van azelaïnezuur, een verzadigd dicarbonzuur met negen koolstofatomen.(36) 

1.4.4.2 Werkingsmechanisme 

Azelaïnezuur oefent verschillende werkingsmechanismen uit. Ten eerste is er het antimicrobiële effect. 

Azelaïnezuur inhibeert de synthese van proteïnen, zowel bij aerobe als bij anaerobe micro-organismen en dus ook 

bij P. acnes.(21, 31) Op die manier ontstaat een verminderde hoeveelheid aan P. acnes in de talgklier. Bijgevolg 

wordt er ook minder lipase geproduceerd en vermindert dus ook de hoeveelheid aan vrije vetzuren.(21)  

Een tweede werkingsmechanisme van azelaïnezuur is het anti-keratiniserend en comedolytisch effect. 

Azelaïnezuur zorgt namelijk voor een verminderde proliferatie en differentiatie van de keratinocyten. Op die 

manier vermindert de hyperkeratose, één van de aanleidingen van acne.(21) Verder blokkeert azelaïnezuur ook 

tyrosinase, een enzym dat eveneens een rol speelt in de hyperkeratinisatie van de huid.(38) 
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Azelaïnezuur inhibeert daarnaast ook het 5-alfa-reductase. Dit enzym zorgt voor de omzetting van 

testosteron in 5-dihydrotestosteron, wat bijdraagt tot stimulatie van de talgproductie.(21) Het laatste 

werkingsmechanisme van azelaïnezuur, namelijk het anti-inflammatoir effect, is waarschijnlijk het meest 

bestudeerd. Het inflammatieproces bij acne vulgaris wordt mede veroorzaakt door het ontstaan van ROS. ROS 

worden geproduceerd door PMN’s en deze zorgen dan weer voor de weefselschade ter hoogte van het epitheel van 

de haarfollikel en talgklier.(21) Azelaïnezuur is in staat om de ontstane radicalen te capteren en de vorming van 

ROS door de PMN’s te inhiberen.(21) Bovendien onderdrukt azelaïnezuur ook het ontstaan van inflammatoire 

cytokines zoals IL-1, IL-6, IL-8 en TNFα en zorgt op die manier voor een vermindering van de inflammatie bij 

bepaalde vormen van acne. (39) 

1.4.4.3 Gebruik bij acne 

Azelaïnezuur is verkrijgbaar in de apotheek onder de merknaam Skinoren, een crème met 20% actieve 

stof.(25) Daarnaast is in vele landen ook een gel beschikbaar met 15% azelaïnezuur.(31) Naast het gebruik bij acne 

vulgaris, wordt azelaïnezuur ook aangewend bij rosacea. Na 4 weken zou er een effect zichtbaar zijn, wat trager is 

dan bij gebruik van retinoïden. Bovendien zou azelaïnezuur minder effectief zijn, maar een voordeel is dan weer 

dat het leidt tot minder huidirritatie.(25) 

1.4.5 Benzoylperoxide 

1.4.5.1 Eigenschappen 

Benzoylperoxide bevat twee benzeenringen die bijdragen tot de lipofiliciteit van de stof en bijgevolg ook 

tot de slechte wateroplosbaarheid. (Figuur 1.11) Als solvent kan aceton of ethanol gebruikt worden. (40) 

 

Figuur 1.11 Structuur van benzoylperoxide, gekenmerkt door twee benzeenringen. (40) 

Benzoylperoxide oefent een bactericide werking uit en veroorzaakt geen resistentie.(31) Deze therapie is 

dus zowel bij antibioticumgevoelige als –resistente stammen van P. acnes effectief.(41) Naast het gebruik als 

geneesmiddel wordt benzoylperoxide ook gebruikt als bleekmiddel voor onder andere haar, tanden en kledij. 

Vandaar dat men contact met kledij na het aanbrengen van het preparaat best vermijdt. (40) 
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1.4.5.2 Werkingsmechanisme 

Benzoylperoxide heeft een antibacterieel, anti-inflammatoir en comedolytisch effect bij acne 

vulgaris.(41) Met zijn lipofiele structuur is benzoylperoxide in staat om binnen te dringen in de huid en dus in de 

talgklier. Daar wordt benzoylperoxide gesplitst in benzoëzuur en vrije zuurstofradicalen die schadelijk zijn voor 

P. acnes.(31) De vrije zuurstofradicalen zullen proteïnen van P. acnes oxideren en daardoor wordt onder andere de 

eiwit- en nucleotidesynthese geïnhibeerd en ontstaat schade ter hoogte van de celwand en cytoplasmatisch 

membraan waardoor de bacterie sterft.(42, 43) Benzoëzuur wordt geklaard via de nieren en onveranderd 

uitgescheiden in de urine.(41) Daarnaast reduceert benzoylperoxide de hoeveelheid vrije vetzuren aanwezig in 

sebum en zorgt het voor een snellere omzetting van epitheelcellen waardoor de huid afschilfert en comedonen 

verdwijnen.(40, 41)  

1.4.5.3 Gebruik bij acne 

Benzoylperoxide is vrij verkrijgbaar als gel en als suspensie voor cutaan gebruik, met concentraties van 

5% en 10%.(25, 31) Naast Benzac, waarschijnlijk het best gekende product, is ook Pangel beschikbaar in de apotheek. 

Er zijn geen aanwijzingen dat een preparaat met een hogere concentratie effectiever is dan een preparaat met 

lagere concentratie. Bovendien ontstaan er bij sommige mensen meer bijwerkingen bij toedieningen met hogere 

concentratie waardoor vaak overgeschakeld wordt naar een lagere dosering.(25) Benzoylperoxide kan in 

monotherapie gebruikt worden bij milde vormen van acne. Bij meer ernstige vormen wordt benzoylperoxide vaak 

gecombineerd met retinoïden of antibiotica, zoals clindamycine of erythromycine.(44) Benzoylperoxide wordt 1 tot 

2 maal per dag aangebracht op de plaats van infectie.(25) 

1.4.6 Retinoïden 

Retinoïden zijn een groep componenten die afgeleid zijn van vitamine A. Enerzijds zijn retinoïden op de 

markt als lokale behandelingstherapie bij acne vulgaris en anderzijds als systemische toepassing. Tretinoïne en 

adapaleen zijn twee beschikbare preparaten voor lokaal gebruik. Beide retinoïden worden vooral ingezet bij milde 

vormen van acne die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van veel comedonen. (25) Tretinoïne en adapaleen 

werken voornamelijk in op cellen van het aangeboren immuunsysteem. Ze spelen onder andere een rol bij de 

expressie van toll-like receptoren 2, CD14 en interleukines zoals IL-10.(31)  
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Isotretinoïne wordt systemisch toegediend en wordt dan ook eerder gebruikt bij meer ernstige vormen. 

Dit vitamine A derivaat zorgt voor de celdood van sebocyten, de cellen in de talgklier die sebum produceren, en 

vermindert de proliferatie en differentie van deze cellen. Het gebruik van isotretinoïne moet goed overwogen 

worden bij vrouwen in hun vruchtbare periode vanwege het teratogeen effect van dit retinoïde.(45) 

1.4.7 Combinatietherapieën  

Combinatietherapieën worden vaak voorgeschreven wanneer een enkelvoudige behandeling niet 

voldoende effect heeft. Vaak is minder van elke component nodig waardoor meestal minder irritatie van de huid 

wordt waargenomen en de kans op het ontstaan van resistentie kleiner wordt. Bovendien wordt in combinatie 

soms meer succes geboekt dan wanneer de therapieën afzonderlijk gebruikt worden.(42) 

Een eerst mogelijke combinatie is die van benzoylperoxide samen met een lokaal antibioticum, zoals 

clindamycine of erythromycine.(25) Benzoylperoxide kan eveneens gecombineerd worden met een retinoïde. Het 

retinoïde dat hier vaak gebruikt wordt is adapaleen.(25) Een derde combinatie die beschikbaar is, is een lokaal 

antibioticum samen met een retinoïde. Tot slot wordt een lokaal antibioticum ook wel gecombineerd met zink.(32)  
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2 OBJECTIEVEN 

Propionibacterium acnes is één van de meest voorkomende micro-organismen op de huid van de mens, 

met ongeveer 102 tot 105 bacteriën per cm2. P. acnes komt voornamelijk voor ter hoogte van talgklieren en zou 

daardoor betrokken zijn bij het ontstaan van acne vulgaris. Verschillende therapieën zoals lokale antibiotica, 

benzoylperoxide en azelaïnezuur zijn beschikbaar. De moeilijkheid is dat deze therapieën voornamelijk getest zijn 

op planktonische bacteriën terwijl uit onderzoek is gebleken dat P. acnes eerder als biofilm voorkomt bij acne 

vulgaris. Bovendien wordt vaak in vitro onderzoek uitgevoerd waarbij de natuurlijke omgeving van deze bacterie, 

meer bepaald de talgklier, niet goed nagebootst wordt. 

Het doel van deze masterproef is dan ook om bovenstaande therapieën te testen op biofilms gevormd 

door zes verschillende P. acnes stammen en dit gebruik makende van twee biofilm modellen, waaronder een 

gebaseerd op artificiële sebum pellets. Deze pellets bevatten meerdere vetten om de samenstelling van de 

talgklier na te bootsen. Daarnaast zullen de behandelingen ook getest worden op een biofilm aangemaakt in een 

microtiterplaat (MTP).  

Eerst wordt de groei van de gebruikte P. acnes stammen geëvalueerd op de artificiële sebum pellets. 

Niet alle stammen zijn namelijk identiek en er is dus een mogelijkheid dat één of meerdere stammen niet groeien 

op de pellets.  

Vervolgens wordt de minimaal inhiberende concentratie (MIC) bepaald van de verschillende 

behandelingen: clindamycine, erythromycine, azelaïnezuur en benzoylperoxide op de gebruikte stammen. Om te 

controleren of de therapieën bacteriostatisch of bactericide zijn, worden de stammen na behandeling uitgeplaat.  

Tot slot worden de verschillende behandelingen getest op een biofilm van P. acnes, zowel in een 96-well 

plaat als op de artificiële sebum pellets. De stammen zullen worden uitgeplaat om op die manier het aantal 

CFU/biofilm en CFU/pellet te bepalen. Daarnaast wordt ook fluorescentie microscopie uitgevoerd en een 

CellTiter-Blue (CTB) assay voor kwantificatie van metabool actieve cellen. Bovendien zullen eveneens 

nieuw-ontwikkelde componenten en formulaties tegen acne geëvalueerd worden.   
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3 MATERIAAL EN METHODEN 

3.1 SOLVENTEN, OPLOSSINGEN EN MEDIA  

3.1.1 Milli-Q water 

Milli-Q water wordt gegeneerd met behulp van het Milli-Q Reference toestel (Merck Millipore, Darmstadt, 

Duitsland). Hierbij wordt water in verschillende stappen gefiltreerd en gedeïoniseerd. Op die manier wordt 

ultrapuur water verkregen, ook wel type 1 water genoemd, dat geen bacteriën, pyrogenen, ionen, organische 

componenten en opgeloste gassen bevat. Milli-Q water werd gebruikt bij de aanmaak van oplossingen zoals PBS 

maar ook bij het maken van media.(46) 

3.1.2 Fysiologisch water 

Om fysiologisch water (FW) te verkrijgen werd 9,0 g NaCl (PanReac AppliChem, Darmstadt, Duitsland) 

opgelost in 1 L Milli-Q water. FW werd vervolgens gebruikt bij onder andere het spoelen van biofilms en pellets, om 

verdunningsreeksen te maken en als solvent voor bepaalde behandelingen.  

3.1.3 PBS 

Phosphate Buffered Saline (PBS) is een bufferoplossing dat bestaat uit een mengsel van verschillende 

zouten toegevoegd aan Milli-Q water. (Tabel 3.1) Nadat alle componenten opgelost zijn, werd de pH met behulp van 

HCl op 7,40 gebracht (HI2210; Hanna Instruments, Temse, België). 

Tabel 3.1 Samenstelling PBS, hoeveelheden die werden toegevoegd om 1 L PBS oplossing te maken.  

Component Hoeveelheid Firma  

MilliQ-water 1 L Merck Millipore 

NaCl  8,0 g PanReac AppliChem 

KCl  0,2 g Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland 

Na2HPO4  1,44 g Sigma-Aldrich, Overijse, België 

KH2PO4  0,24 g Fluka Sigma-Aldrich, München, Duitsland 
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3.1.4 Reinforced Clostridial Medium 

Om een RCM bouillon te verkrijgen werd 38,0 g van het RCM poeder (Lab M, Heywood, Engeland) 

toegevoegd aan 1 L Milli-Q water. Eveneens werd een dubbel geconcentreerde oplossing bekomen door 76,0 g RCM 

poeder af te wegen en op te lossen in 1 L Milli-Q water. Aan de samenstelling (Tabel 3.2) is te zien dat RCM poeder 

een kleine hoeveelheid agar bevat. Door het lage gehalte aan agar is het eveneens noodzakelijk om het RCM 

poeder op te koken tot een helder mengsel. Na het autoclaveren van het medium, werd het bewaard bij 37°C of 

48°C en gebruikt als vloeibaar voedingsmedium.  

Tabel 3.2 Samenstelling RCM poeder en RCA poeder 

Component Hoeveelheid in RCM (per L) Hoeveelheid in RCA (per L) 

Gistextract  3,0 g 3,0 g 

Vleesextract 10,0 g 10,0 g 

Pepton 10,0 g 10,0 g 

Glucose 5,0 g 5,0 g 

Oplosbaar zetmeel 1,0 g 1,0 g 

Natrium chloride 5,0 g 5,0 g 

Natrium acetaat 3,0 g 3,0 g 

L-cysteïne hydrochloride 0,5 g 0,5 g 

Agar 0,75 g 12,0 g 

3.1.5 Reinforced Clostridial Agar 

Als vaste voedingsbodem werd gebruik gemaakt van Reinforced Clostridial Agar (RCA) (Lab M). RCA is 

samengesteld uit verschillende componenten (Tabel 3.2) waaronder een grote hoeveelheid agar. Dit is een 

polymeer dat dienst doet als bindmiddel en ervoor zorgt dat na afkoeling een gelatineuze massa ontstaat. RCA 

werd aangemaakt door 49,5 g van het poeder toe te voegen aan 1 L Milli-Q water en vervolgens op te koken. Na het 

autoclaveren werd het RCA bij ± 48°C in petriplaten gegoten. Ook hier werd dubbel geconcentreerd RCA 

aangemaakt door 99,0 g poeder per liter Milli-Q water af te wegen. 
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3.2 BASISTECHNIEKEN 

3.2.1 Sterilisatietechnieken  

Om contaminatie van andere micro-organismen te vermijden werd gebruik gemaakt van verschillende 

sterilisatietechnieken. Er werd gewerkt in de nabijheid van een bunsenbrander en oplossingen en media werden 

geautoclaveerd of gefiltreerd voor gebruik. Het proces van autoclaveren houdt in dat oplossingen zoals FW en PBS, 

maar ook media zoals RCA en RCM, steriel worden gemaakt door middel van stoom. Hiervoor wordt gedurende 20 

minuten een druk aangehouden van 15 psi (1,02 atmosfeer) bij 121°C. Oplossingen met vluchtige stoffen zoals 

ethanol of thermolabiele componenten kunnen niet geautoclaveerd worden en werden daarom gefiltreerd met 

behulp van een membraanfilter met een poriëndiameter van 0,22 µm (Merck Millipore). 

3.2.2 Anaerobe omgeving 

Aangezien P. acnes een anaerobe bacterie is, gebeurde elke incubatie onder zuurstofloze 

omstandigheden (minder dan 1,0% O2). Om deze omstandigheden te verkrijgen, werd gebruik gemaakt van 

AnaeroGen Compact (Oxoid, Basingstoke, Engeland), Anaerocult A (Merck KGaA), of BD GasPak (BD, Sparks, USA). 

Deze systemen bevatten stoffen die zuurstof capteren en CO2 vrijstellen.  

3.2.3 Reinculturen maken en planktonische culturen inzetten 

De P. acnes stammen worden bewaard in vials bij -80°C. Hiervan werd voor elke stam een reincultuur 

gemaakt op een RCA plaat. Na een anaerobe incubatie van 3-5 dagen werden een paar kolonies overgeënt op een 

nieuwe RCA plaat en dit gedurende ongeveer 3-5 weken. Daarna werden opnieuw reinculturen gemaakt uit de vials 

bij -80°C. 

Het maken van planktonische culturen hield in dat enkele kolonies van reinculturen toegevoegd werden 

aan gemiddeld 9,0 mL RCM. Deze werden dan gedurende 24 uur anaeroob geïncubeerd bij 37°C. Vervolgens werden 

deze culturen gebruikt om biofilms in te zetten of om pellets te inoculeren.  
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3.3 EVALUATIE VAN DE GROEI VAN P. ACNES OP ARTIFICIËLE SEBUM PELLETS  

3.3.1 Samenstelling en aanmaak van artificiële sebum pellets 

Het gebruikte artificiële sebum model bestaat uit een siliconeschijfje met een diameter van 6 mm met 

daarop een artificieel sebum pellet. Dit laatste bestaat uit een mengsel van verschillende vetten en een kleine 

hoeveelheid groeimedium om humaan sebum, geproduceerd door de talgklier, na te bootsen. (Tabel 3.3) 

Tabel 3.3 Samenstelling van de artificiële sebum pellet 

Vaste componenten Hoeveelheid Firma  

Palmitinezuur 300,0 mg Sigma-Aldrich 

Tripalmitaat  2,0 g Sigma-Aldrich 

Cholesterol  100,0 mg Sigma-Aldrich 

Vloeibare componenten Hoeveelheid Firma  

Glyceryl trioleaat 550,0 µL Sigma-Aldrich 

Squaleen 877,0 µL Sigma-Aldrich 

Jojoba olie 1,437 mL Sigma-Aldrich 

Tocoferol acetaat 50 µL Sigma-Aldrich 

De siliconeschijfjes werden uit een siliconeblad gedrukt en gewassen met umonium (0,5%, Laboratoire 

Huckert’s International, Waver, België). Vervolgens werden ze in een erlenmeyer gespoeld met ethanol en water 

om eventuele vetten, vuil en het umonium te verwijderen. Tot slot werden de siliconeschijfjes afgedroogd en 

geautoclaveerd. 

Voor de aanmaak van het artificieel sebum werden de vaste componenten afgewogen en de vloeibare 

componenten gepipetteerd in een andere maatbeker. Beide maatbekers werden vervolgens verwarmd tot 90°C op 

een verwarmplaat (IKA, Staufen, Duitsland). Op die manier smolten de vaste vetten en konden de vloeibare vetten 

hieraan toegevoegd worden. Alles werd verzameld in een glazen proefbuis met schroefdop. Daarnaast werd ook 

50 mL dubbel geconcentreerd RCA en dubbel geconcentreerd RCM aangemaakt. Na het autoclaveren werd aan het 

nog vloeibare artificiële sebum 1 mL dubbel geconcentreerd RCA en 1 mL dubbel geconcentreerd RCM toegevoegd. 

Vervolgens werd goed gevortexed (VWR® Vortex Mixer, Radnor, USA) en werd op elke siliconeschijf 50 µL van dit 

mengsel gebracht. De gevormde artificiële sebum pellets werden tot gebruik bewaard bij 5°C. 
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3.3.2 Groei van P. acnes op artificieel sebum 

Om de groei van de verschillende P. acnes stammen op de pellets te bepalen, werd gestart van  

planktonische culturen. Aangezien enkel de bacteriën nodig zijn om de pellets te inoculeren zonder eventueel 

groeimedium, werden de 24 uur oude planktonische culturen gecentrifugeerd (Eppendorf 5804R, Hamburg, 

Duitsland) gedurende 5 minuten bij 2200 g. Nadien werd het supernatans verwijderd, 2,5 mL PBS toegevoegd en 

opnieuw gecentrifugeerd. Deze stap werd daarna nog eens herhaald zodat elke celsuspensie tweemaal gespoeld 

werd met PBS. Tot slot werd het supernatans opnieuw verwijderd en 2,5 mL PBS toegevoegd. De OD van deze 

bacteriële suspensie werd ingesteld op 0,05 (gemiddeld 107 CFU/mL), gebruik makende van PBS als blanco. De 

aangemaakte pellets werden onder steriele omstandigheden verdeeld over een 48-well plaat (Thermo Fisher; 

Thermo Scientific, Roskilde, Denemarken). Op elke pellet werd 750 µL celsuspensie gepipetteerd. Deze plaat werd 

vervolgens 15 minuten geïncubeerd bij 37°C zodat de bacteriën zich konden vasthechten aan de pellet. Nadien werd 

de celsuspensie verwijderd en werden de pellets gespoeld met 750 µL FW.  

3.3.3 Uitplaten van de bacteriën op de artificiële sebum pellets 

De groei van de P. acnes stammen werd op vijf verschillende tijdstippen gevolgd. Ten eerste werden 

artificiële sebum pellets uitgeplaat net na inoculatie (T 0) en eveneens na 24 uur anaerobe incubatie (T 24), na 48 

uur (T 48), na 72 uur (T 72) en na 1 week (T 1 week). Hiervoor werden de pellets verplaatst van de MTP naar een 

steriele eppendorf (Novolab; Nerbe Plus) gevuld met 2,0 mL PBS. De eppendorf werd vervolgens 2 minuten 

gevortexed en 5 minuten gesoniceerd (Branson 3510; Cleanosonic, Wareham, USA). Dit gebeurde tweemaal om de 

pellet kapot te maken en bijgevolg ook alle bacteriën in suspensie te verkrijgen. Hiervan werd 1 mL toegevoegd aan 

een buisje met 9 mL steriel FW en daaropvolgend werd een verdunningsreeks aangemaakt. Van bepaalde 

verdunningen werd 1 mL uitgeplaat en na een incubatie van ongeveer 5-7 dagen werden de kolonies geteld en het 

aantal CFU/pellet berekend.  

3.3.4 CellTiter-Blue assay 

De CellTiter-Blue (CTB; Promega, Madison, USA) assay wordt gebruikt voor de kwantificatie van metabole 

activiteit met behulp van resazurine, een niet-fluorescente stof. Deze stof wordt door metabool actieve cellen 

gereduceerd tot het fluorescente resorufine. De fluorescentie wordt vervolgens gedetecteerd met een multilabel 

plate reader zoals de Envision bij een excitatiegolflengte van 535 nm en een emissiegolflengte van 590 nm.  
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Resazurine wordt in aliquots van 2,1 mL bewaard bij -20°C en wordt na ontdooien verdund met 10,5 mL 

FW. Om de metabole activiteit te bepalen, werd 750 µL CTB oplossing op elke pellet gebracht. De MTP werd, 

afgeschermd van licht, 2 uur geïncubeerd bij 37°C en 600 rpm (Heidolph, Schwabach, Duitsland). Nadien werd met 

de Envision de fluorescentie gemeten. 

3.3.5 Fluorescentie microscopie 

Om een beeld te krijgen van de biofilms die gevormd werden op de artificiële sebum pellets werd 

gebruik gemaakt van fluorescentie microscopie. Hiervoor werd een LIVE/DEAD® Baclight kit (Thermo Fisher) 

gebruikt. Deze bevat ten eerste SYTO®9, een stof die bindt aan nucleïnezuren van levende en dode cellen en onder 

de microscoop een groene kleur oplevert. Daarnaast is ook propidiumjodide aanwezig dat enkel bindt aan 

nucleïnezuren van dode cellen en dat onder de microscoop een rode kleur oplevert. Er werd een werkoplossing 

aangemaakt waarvan de samenstelling te zien is in Tabel 3.4. Op elke pellet werd 750 µL van dit mengsel gebracht 

en vervolgens werd de MTP 10 minuten, afgeschermd van licht, bewaard bij kamertemperatuur. Daarna werd elke 

pellet afzonderlijk bekeken onder de microscoop (EVOS®FL Auto Imaging System, Thermo Fisher; Life Technologies).   

Tabel 3.4 Samenstelling van het werkoplossing voor 1 mL gebruikt bij microscopie op de pellets  

Componenten Hoeveelheid 

SYTO®9 3 µL 

Propidiumjodide 3 µL 

Fysiologisch water 994 µL 

3.4 MIC EN MBC BEPALING 

3.4.1 Disk diffusie assay 

Om reeds een idee te hebben over de gevoeligheid van de verschillende stammen voor de antibiotica 

clindamycine en erythromycine werd eerst een disk diffusie assay uitgevoerd. Hiervoor werden de verschillende 

stammen individueel gesuspendeerd in FW en werd een optische densiteit (OD) van ongeveer 0,1 nagestreefd. Deze 

OD werd ingesteld met behulp van de spectrofotometer (Milton Roy, Pont-Saint-Pierre, Frankrijk) bij een golflengte 

van 590 nm. Vervolgens werd de suspensie egaal verspreid over een RCA plaat en werd op de bovenste helft een 

disk met clindamycine geplaatst (2 µg/disk) en op de onderste helft een disk met erythromycine (15 µg/disk). 

Daarna werden deze platen anaeroob geïncubeerd bij 37°C.  
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3.4.2 Aanmaak van de oplossingen voor behandeling 

Clindamycine.HCl (Certa, Eigenbrakel, België) is goed wateroplosbaar en werd dus rechtstreeks opgelost 

in Milli-Q water. Om een concentratierange te bekomen van 4 µg/mL tot 0,0078 µg/mL clindamycine werd eerst 

een stockoplossing aangemaakt met een concentratie van 8 mg/mL. Deze werd vervolgens 1000 maal verdund 

zodat de werkoplossing een concentratie had van 8 µg/mL. Door de slechte wateroplosbaarheid van erythromycine 

(Acros Organics, Geel, België) werd gebruik gemaakt van 2,0 mL ethanol 100% (Merck KGaA) om 80,0 mg van het 

antibioticum op te lossen. Deze oplossing werd dan aangelengd met 8,0 mL Milli-Q water en gebruikt als 

stockoplossing. Ook hier werd de stockoplossing 1000 maal verdund zodat dezelfde concentratierange werd 

bekomen als bij clindamycine. Bijgevolg was door de verdunning het gehalte aan ethanol verwaarloosbaar (0,02%).  

Ook azelaïnezuur (Sigma-Aldrich) werd opgelost door gebruik te maken van ethanol als co-solvent. Na 

afwegen van 200,0 mg azelaïnezuur werd 4,0 mL ethanol toegevoegd en 6,0 mL Milli-Q water. Op die manier werd 

een concentratierange bekomen van 10 000 µg/mL tot 19,53 µg/mL. Het benzoylperoxidepoeder (Acros Organics) 

had een zuiverheidsgraad van 75%. De concentratierange ging van 500 µg/mL tot 0,98 µg/mL. Om een oplossing 

aan te maken met een concentratie van 1000 µg/mL werd 26,6 mg benzoylperoxide afgewogen en opgelost in 

10,0 mL aceton (Novolab, Geraardsbergen, België) en 10,0 mL Milli-Q water.  

3.4.3 MIC-plaat inzetten 

Om de minimaal inhiberende concentratie (MIC) van de verschillende behandelingen te bepalen werd 

een 96-well plaat (SPL Life Sciences, Poncheon, Korea) aangemaakt volgens het schema weergegeven in Figuur 3.1. 

Per behandeling werden twee platen aangemaakt, één die 24 uur en één die 48 uur geïncubeerd werd. De MIC werd 

bepaald voor vijf stammen: HL002PA1, HL046PA2, HL050PA2, HL063PA2 en HL082PA2. In een 96-well plaat 

werden vijf rijen gevuld met 100 µL Milli-Q water, behalve de eerste kolom. De voorlaatste kolom werd gebruikt als 

blanco en de laatste kolom als groeicontrole. Vervolgens werd in de eerste kolom 200 µL oplossing van elke 

behandeling gebracht. Daarna werd 100 µL overgebracht naar de tweede kolom waardoor de concentratie één op 

twee verdund werd. Deze verdunning ging verder tot de tiende kolom.  
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Figuur 3.1 96-well plaat gebruikt voor MIC bepaling. Hier het voorbeeld van een 96-well plaat met clindamycine met een concentratierange 

van 4 µg/mL tot 0,0078 µg/mL. Voorlaatste kolom werd gebruikt als blanco (BL), de laatste als groeicontrole (GC). 

Daaropvolgend werd uit een planktonische cultuur een kiemsuspensie aangemaakt met een OD van 0,15, 

wat ongeveer gelijk staat aan 5x107 CFU/mL, die later nog 50 maal verdund werd om een uiteindelijke 

kiemsuspensie van 106 CFU/mL te bekomen. Vervolgens werd in elke well (behalve de blancokolom) 100 µL van 

deze kiemsuspensie gepipetteerd. Aangezien reeds 100 µL oplossing van de behandeling aanwezig was in elke 

well, werd door het toevoegen van de kiemsuspensie de concentratie van de behandeling één op twee verdund. 

Voor de blancokolom werd aan de 100 µL Milli-Q water, 100 µL steriel dubbel geconcentreerd RCM toegevoegd. Alle 

platen werden anaeroob bij 37°C geïncubeerd.  

3.4.4 MIC aflezen en bepaling van MBC 

Met behulp van de Envision (Perkin Elmer, Waltham, USA) werd de absorbantie bij 590 nm gemeten van 

alle MTP na 24 uur of 48 uur incuberen. Het eerste welletje dat dezelfde absorbantie vertoont als het 

blancowelletje, bevat de MIC. Om vervolgens de minimaal bactericide concentratie (MBC) te bepalen, werd 10 µL 

van verschillende concentraties gespot op een RCA plaat. Deze methode werd uitgevoerd voor clindamycine en 

erythromycine, beide met een concentratierange van 16 µg/mL tot 0,125 µg/mL, en voor benzoylperoxide met een 

concentratierange van 0,25% tot 0,0020%. Indien de component bacteriostatisch is, zou er wel nog groei moeten 

optreden, terwijl bij een bactericide behandeling er geen groei meer zou mogen zijn.  
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3.5 TESTEN VAN BEHANDELINGEN OP P. ACNES BIOFILMS 

3.5.1 Aanmaak van de behandelingen 

Om de behandelingen te testen op P. acnes biofilms, werd enerzijds gebruik gemaakt van een biofilm 

ingezet in een MTP en anderzijds een biofilm op de artificiële sebum pellets. De biofilms in een MTP werden 

behandeld met oplossingen in RCM, in tegenstelling tot de biofilms op de artificiële sebum pellets waar gekozen 

werd voor een oplossing in FW.  

Voor de behandeling met clindamycine werd een concentratie van 1% gebruikt, terwijl de behandeling 

met erythromycine een concentratie had van 0,5%. Erythromycine werd opgelost met behulp van ethanol als 

co-solvent en propyleenglycol (Sigma) als bevochtiger. Het erythromycinepoeder werd in een mortier bevochtigd 

met 0,5 mL propyleenglycol en 200 µL ethanol alvorens aan te lengen tot 20 mL met FW. In RCM loste 

erythromycine op zonder propyleenglycol toe te voegen maar wel met behulp van 200 µL ethanol. Op die manier 

werd gebruik gemaakt van oplossingen die 1% ethanol bevatten.  

Voor benzoylperoxide werd een hydrofiele carbomeergel aangemaakt met een concentratie van 10% die 

was samengesteld uit de componenten weergegeven in Tabel 3.5. Als eerste werd natriumlaurylsulfaat in een 

mortier gemengd met het benzoylperoxide en carbomeer 974P. Vervolgens werd het propyleenglycol verwreven 

onder het poeder tot een mengsel zonder klonters. De hoeveelheid tris werd eerst opgelost in ongeveer 2 mL 

gesteriliseerd Milli-Q water en pas daarna gemengd in de mortier om zo een gelatineuze massa te verkrijgen. Tot 

slot werd aangelengd tot 10 g met Milli-Q water.  

Tabel 3.5 Samenstelling voor 10 g van de benzoylperoxidegel 

Componenten Hoeveelheid Firma 

Natriumlaurylsulfaat 0,011 g Fagron 

Carbomeer 974P 0,077 g Fagron 

Tris 0,066 g Roche 

Propyleenglycol 1,1 g Sigma 

Benzoylperoxide 1,6 g Acros Organics 
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Om azelaïnezuur te testen werd een hydrofiele carbomeergel aangemaakt zonder natriumlaurylsulfaat. 

(Tabel 3.6) Hiervoor werd eerst 100 g gelbasis aangemaakt waarbij 1 g carbomeer 974P, 1g tris en 100 mg Na2EDTA 

gehomogeniseerd werden in een mortier. Daarnaast werd 10 g propyleenglycol opgelost in 85 g gesteriliseerd 

Milli-Q water en langzaam toegevoegd aan het poeder in de mortier. Als laatste werd Milli-Q water toegevoegd tot 

een eindgewicht van 100 g en werd 15 minuten gewacht om de gelbasis te laten zwellen. 12 g azelaïnezuur werd 

fijn gemaakt door ethanol toe te voegen en te mengen tot alle ethanol verdampt was. Dit werd vervolgens 

verwreven met 6 g propyleenglycol en 12 g gelbasis om finaal 30 g azelaïnezuurgel te verkrijgen met een 

concentratie van 40% azelaïnezuur.  

Tabel 3.6 Samenstelling voor 100 g hydrofiele carbomeergel zonder natriumlaurylsulfaat en 30 g azelaïnezuurgel 

Componenten gelbasis Hoeveelheid Firma 

Carbomeer 974P 1 g Fagron, Nazareth, België 

Na2EDTA 100 mg Sigma 

Tris 1 g Roche, Brussel, België 

Propyleenglycol 10 g Sigma 

Componenten azelaïnezuurgel Hoeveelheid Firma 

Azelaïnezuur 12 g Sigma-Aldrich 

Propyleenglycol 6 g Sigma 

Gelbasis 12 g  

3.5.2 Biofilmvorming in MTP en op artificiële sebum pellets 

Om een biofilm te kweken in een 96-well plaat werd gestart van planktonische culturen. Voor elke stam 

werd een suspensie aangemaakt met een OD van 1,0 zodat van alle stammen ongeveer evenveel en voldoende 

cellen aanwezig waren (gemiddeld 2,75x108 CFU/mL). Om de biofilm aan te maken werd 100 µL van deze 

kiemsuspensie in elke well gepipetteerd. Na 4 uur anaerobe incubatie werd de bacteriële suspensie verwijderd en 

gespoeld met 100 µL FW. Tot slot werd 100 µL steriel RCM aan elke well toegevoegd en werd de anaerobe incubatie 

voortgezet zodat de MTP in totaal 48 uur geïncubeerd had.  

De vorming van de biofilm op de artificiële sebum pellets werd op dezelfde manier bekomen als bij de 

evaluatie van de groei van P. acnes op artificieel sebum (zie 3.3.2). Hier werden eveneens controlepellets 

meegenomen die niet behandeld werden. De artificiële sebum pellets werden 1 week geïncubeerd vooraleer de 

behandeling werd toegevoegd. 
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3.5.3 Behandelen van biofilm in MTP en op artificiële sebum pellets 

Vooraleer de oplossingen met de behandelingen op de biofilm in de MTP werden gebracht, werd het 

supernatans verwijderd. Vervolgens werd behandeld met 100 µL clindamycine (1%) of 100 µL erythromycine (0,5%), 

beiden opgelost in RCM. Om de geschikte consistentie te bekomen om eveneens 100 µL benzoylperoxidegel of 

100 µL azelaïnezuurgel op de biofilm in de MTP te brengen, werden deze één op twee verdund met dubbel 

geconcentreerd RCM. Op die manier werd een concentratie bekomen van 5% voor benzoylperoxide en 20% voor 

azelaïnezuur. Als controle voor de antibiotica werd 100 µL steriel RCM gebruikt en voor de gelen werd de 

overeenkomstige gelbasis gebruikt, ook één op twee verdund met dubbel geconcentreerd RCM. 

De biofilm op de artificiële sebum pellets werd behandeld met 1 mL clindamycine of 1 mL erythromycine 

opgelost in FW. Hier werden beide gelen één op twee verdund met FW om daarna op de biofilm te brengen zodat 

de artificiële sebum pellet bedekt was. Als controle voor de antibiotica werd op de artificiële sebum pellets 1 mL FW 

gepipetteerd en als controle voor de gelen werden de pellets bedekt met de gelbasis. 

3.5.4 Uitplaten van biofilm in MTP en op artificiële sebum pellets 

Als eerste werden de formulaties van de biofilm in de MTP verwijderd en werd gespoeld met 100 µL FW. 

Vervolgens werd opnieuw in elke well 100 µL FW gebracht. Daarna werd de 96-well plaat 5 minuten gesoniceerd en 

daaropvolgend 5 minuten op de schudmachine (900 rpm) geplaatst. Dit proces werd tweemaal herhaald om de 

biofilm voldoende los te maken. Alle biofilms werden verzameld in een steriele eppendorf. Om het aantal 

CFU/biofilm te bepalen werd uitgeplaat via microdilutie. (Figuur 3.2) 200 µL van de losgemaakte biofilm werd 

gepipetteerd in de eerste rij welletjes van een 96-well plaat. Om deze suspensie te verdunnen werd vervolgens 

telkens 20 µL overgebracht in de volgende rij die reeds 180 µL FW bevatte. Tot slot werd 10 µL van de verdunningen 

-1 tot -5 gespot op een RCA plaat. Na ongeveer 3 dagen incubatie werden de kolonies geteld en het aantal 

CFU/biofilm berekend.  
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Figuur 3.2 96-well plaat gebruikt voor microdilutie. In de bovenste rij werd 200 µL losgemaakte biofilm gepipetteerd en vervolgens werd 20 

µL overgebracht naar de volgende rij, die reeds 180 µL FW bevatte, enzovoort tot rij F.  

De uitplating van de pellets gebeurde op dezelfde manier als beschreven onder 3.3.3. Om de behandeling 

te verwijderen van de artificiële sebum pellets, werden deze gespoeld met FW. Via conventionele uitplating werd 

1 mL van verschillende verdunningen uitgeplaat. Na een incubatie van ongeveer 5-7 dagen werden de kolonies 

geteld en de CFU/pellet berekend. 

3.5.5 CellTiter-Blue assay 

Voor de kwantificatie van de metabole activiteit van de biofilm gevormd in de MTP werd net zoals bij het 

uitplaten eerst gespoeld met FW. Vervolgens werd 120 µL van de aangemaakte CTB oplossing in elke well gebracht. 

Deze plaat werd 20 minuten afgeschermd van licht geïncubeerd bij 37°C waarna de fluorescentie werd gemeten 

met behulp van de Envision. Voor de pellets gebeurde hetzelfde als beschreven onder 3.3.4. 

3.5.6 Fluorescentie microscopie 

De artificiële sebum pellets behandeld met clindamycine, erythromycine en azelaïnezuur werden 

bekeken onder de microscoop om het eventuele effect van de behandeling op de biofilm te bekijken. Hierbij werd 

opnieuw gebruik gemaakt van LIVE/DEAD® Baclight kit, zoals vermeld onder 3.3.5. 
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3.6 EXPERIMENTELE FORMULATIES  

3.6.1 MIC en MBC bepaling 

De verschillende experimentele formulaties werden getest op de P. acnes type stam LMG16711. Als eerste 

werd de MIC bepaald van elke component. Hiervoor werd tweemaal een MIC-plaat ingezet op dezelfde manier als 

beschreven onder 3.4.3. Tien verschillende concentraties werden getest, gaande van 25% tot 0,125%. Na 48 uur 

incubatie werd de absorbantie gemeten bij 590 nm met behulp van de Envision. Om vervolgens de MBC te bepalen, 

werd voor elke component 10 µL van acht concentraties (15% tot 0,125%) gespot op een RCA plaat. 

3.6.2 Testen van experimentele formulaties op P. acnes biofilm op artificiële sebum pellets 

Na 1 week incubatie werd de biofilm op de artificiële sebum pellets bedekt met een experimentele 

formulatie. Als controle werden pellets gebruikt die eveneens 1 week geïncubeerd hadden en waarop geen 

behandeling werd gebracht. De uitplating van de pellets werd uitgevoerd zoals beschreven onder 3.3.3. De 

formulatie werd zo veel mogelijk verwijderd door de artificiële sebum pellets te spoelen met FW. 1 mL van de 

verdunningen -2 tot -5 werd uitgeplaat via conventionele uitplating. Na een incubatie van ongeveer 5-7 dagen 

werden de kolonies geteld en het aantal CFU/pellet berekend. 

3.7 STATISTISCHE TESTEN 

Via SPSS Statistics 24 (SPSS Inc, Chicago, USA) werden statistische testen uitgevoerd op de verkregen 

resultaten. Via de Shapiro-Wilk test werd nagegaan of de resultaten al dan niet normaal verdeeld waren. 

Vervolgens werd via een independent samples T-test of via een Mann-Whitney U Test bepaald of de resultaten 

statistisch significant verschillend waren. Deze testen werden enkel uitgevoerd indien er minstens drie herhalingen 

werden uitgevoerd.  
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4 RESULTATEN 

4.1 EVALUATIE VAN DE GROEI VAN P. ACNES OP ARTIFICIËLE SEBUM PELLETS  

4.1.1 Uitplaten van de artificiële sebum pellets 

Na ongeveer 1 week incubatie werden de kolonies geteld en het aantal CFU/pellet berekend (n= 9-13). 

Het aantal CFU/pellet was duidelijk het hoogst na 1 week incubatie. Op basis daarvan werden ook bij de verdere 

proeven de pellets eerst 1 week geïncubeerd vooraleer ze behandeld werden. (Figuur 4.1)  

 
Figuur 4.1 Groei van alle P. acnes stammen op de artificiële sebum pellets. (n= 9-13) Foutenbalken stellen standard error of the mean (SEM) 

voor. 

4.1.2 CellTiter-Blue assay 

Om de metabole activiteit te bepalen van de cellen op de pellets werd na de CTB assay de fluorescentie 

gemeten. (Figuur 4.2) Hoe hoger de fluorescentie, hoe meer metabole activiteit aanwezig is. De hoogst gemeten 

waarden werden gedetecteerd bij HL002PA1 en HL046PA2. Bij de stammen HL050PA2 en HL082PA2 lag de 

fluorescentie lager, evenals bij LMG16711.  
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Figuur 4.2 Metabole activiteit zoals bepaald met de CellTiter-Blue assay, uitgevoerd op pellets van elke gebruikte P. acnes stam, (n= 4-10). 

Foutenbalken stellen SEM voor. 

4.1.3 Fluorescentie microscopie 

Met behulp van fluorescentie microscopie werd een beeld verkregen van de biofilmvorming op de 

artificiële sebum pellets. SYTO®9 levert een groene kleur op onder de microscoop en toont op die manier de levende 

en dode cellen, terwijl propidiumjodide een rode kleur oplevert en enkel de dode cellen voorstelt. Op Figuur 4.3 zijn 

duidelijk meer groene clusters aanwezig dan rode, wat wijst op voornamelijk levende cellen. De foto’s 

weergegeven in Figuur 4.3 vormen een representatief beeld voor alle geteste P. acnes stammen.   

  

Figuur 4.3 Foto’s van fluorescentie microscopie van de biofilm op artificiële sebum pellets na 1 week incubatie. Groene kleur stellen clusters 

voor van levende bacteriën. Links: beeld van HL082PA2 met 60x vergroting. Rechts: beeld van HL002PA1 met 300x vergroting.  
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4.2 MIC EN MBC BEPALING 

4.2.1 Disk diffusie 

Na een anaerobe incubatie van drie dagen werd onderstaande gevoeligheid vastgesteld voor 

clindamycine en erythromycine. (Figuur 4.4) De eerste vier stammen bleken duidelijk gevoeliger aan beide 

antibiotica dan HL082PA2.  

 
Figuur 4.4 Disk diffusie met clindamycine (bovenaan) en erythromycine (onderaan) op vijf P. acnes stammen: HL002PA1, HL046PA2, 

HL050PA2, HL063PA2 en HL082PA2 (van links naar rechts) 

4.2.2 MIC bepaling 

Voor elke behandeling werd een MIC-plaat 24 uur en 48 uur geïncubeerd. Met behulp van de Envision 

werd de absorbantie (590 nm) gemeten en na correctie met de gemiddelde waarde van de blanco’s werd voor elke 

behandeling de MIC bepaald. De MIC was duidelijker af te lezen bij de platen die 48 uur geïncubeerd hadden. Ook 

hier werd aangetoond dat HL082PA2 minder gevoelig is voor clindamycine en erythromycine. (Figuur 4.5) De MIC 

van azelaïnezuur was voor alle stammen 1250 µg/mL. Voor benzoylperoxide varieerden de waarden te veel 

waardoor geen duidelijke MIC kon worden bepaald. (Tabel 4.1) 

 

Figuur 4.5 Gemiddelde MIC van clindamycine (links) en erythromycine (rechts) voor vijf P. acnes stammen. (n= 2-5)  
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Tabel 4.1 MIC en MBC waarden van clindamycine, erythromycine, azelaïnezuur en benzoylperoxide voor vijf P. acnes stammen. Voor LMG16711 

werd enkel de MBC van benzoylperoxide bepaald. Voor azelaïnezuur werd geen MBC bepaald, voor benzoylperoxide kon geen MIC bepaald 

worden. 

 
Clindamycine Erythromycine Azelaïnezuur Benzoylperoxide 

 MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

HL002PA1 0,25 µg/mL 4 µg/mL 0,25 µg/mL 8 µg/mL 1250 µg/mL 0,0313% 

HL046PA2 0,25 µg/mL 4 µg/mL 0,25 µg/mL 8 µg/mL 1250 µg/mL 0,0625% 

HL050PA2 0,25 µg/mL 4 µg/mL 0,25 µg/mL 4 µg/mL 1250 µg/mL 0,0313% 

HL063PA2 0,125 µg/mL 4 µg/mL 0,25 µg/mL 4 µg/mL 1250 µg/mL 0,0313% 

HL082PA2 4 µg/mL > 16 µg/mL > 16 µg/mL > 16 µg/mL 1250 µg/mL 0,0313% 

LMG16711 - - - - - 0,0625% 

Bij het oplossen van erythromycine en azelaïnezuur in Milli-Q water werd gebruik gemaakt van ethanol 

als co-solvent. Voor de erythromycine-oplossing werd finaal slechts 0,02% ethanol gebruikt, maar bij azelaïnezuur 

werd 40% ethanol gebruikt. Om de invloed van dit co-solvent na te gaan, werd een MIC-plaat ingezet waarbij de 

welletjes enkel gevuld werden met 100 µL ethanol en 100 µL kiemsuspensie van vijf P. acnes stammen. De hoogste 

concentratie die werd getest bedroeg 60% ethanol, de laagste concentratie 0,5%. Ook hier werd de absorbantie 

gemeten na 48 uur incubatie. Figuur 4.6 (links) toont aan dat er bij HL082PA2 slechts groei optrad vanaf 2,5% 

ethanol. Eveneens werd voor propyleenglycol bepaald welke concentratie bacteriële groei toelaat. Hiervoor werd 

een MIC-plaat ingezet met een concentratierange van 50% tot 0,10%. Voor alle stammen werd na 48 uur incubatie 

bacteriële groei vastgesteld vanaf 25% propyleenglycol. (Figuur 4.6 (rechts)) 

 
Figuur 4.6 Concentratie co-solvent dat groei toelaat, bepaald na 48 uur incubatie. Links: gemiddelde concentratie voor ethanol, bepaald voor 

vijf P. acnes stammen. (n= 2) Rechts: concentratie voor propyleenglycol, bepaald voor zes P. acnes stammen. (n= 1) 
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4.2.3 MBC bepaling 

Om te bepalen of de componenten bacteriostatisch of bactericide zijn, werd 10 µL van acht concentraties 

(0,125 µg/mL tot 16 µg/mL) gespot op een RCA plaat. Zowel bij clindamycine (Figuur 4.7) als bij erythromycine was 

duidelijk afdoding te zien waardoor beide antibiotica beschouwd worden als bactericide. Ook hier was duidelijk te 

zien dat HL082PA2 minder gevoelig is aan de antibiotica. Voor benzoylperoxide werd een concentratierange van 

0,0020% tot 0,25% gespot op een RCA plaat. Voor alle stammen werd een afdoding waargenomen bij een 

concentratie van ongeveer 0,0313%, behalve voor LMG16711 en HL046PA2 (Tabel 4.1), waardoor ook deze 

behandeling bactericide is. Azelaïnezuur werd op basis van de literatuur eveneens beschouwd als bactericide.(47) 

 
Figuur 4.7 MBC bepaling van clindamycine voor vijf P. acnes stammen. De concentratierange die werd gespot ging van 0,125 µg/mL tot 

16 µg/mL. Er werd duidelijk afdoding waargenomen vanaf een concentratie van 2-4 µg/mL. HL082PA2 bleek duidelijk minder gevoelig. 

4.3 TESTEN VAN BEHANDELINGEN OP P. ACNES BIOFILMS 

4.3.1 Validatie 

Vooraleer de behandelingen getest werden op de P. acnes stammen werden enkele methoden 

gevalideerd. Zo werd eerst bepaald of de uitplating zowel kon gebeuren via conventionele uitplating als via 

microdilutie. Daarnaast werd voor de biofilm op de artificiële sebum pellets ook een vergelijking gemaakt tussen 

een 24 uur en 48 uur durende behandeling. Voor de validatie werd enkel gebruik gemaakt van LMG16711 en 

HL082PA2 (resultaten niet weergegeven) aangezien deze twee stammen visueel het snelst een biofilm vormen in 

een MTP en het grootste aantal CFU/pellet vertonen na 1 week incubatie. Deze stammen werden enkel behandeld 

met clindamycine en erythromycine omdat deze behandelingen het minste problemen geven qua oplosbaarheid.  
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Figuur 4.8 (links) geeft de vergelijking weer tussen conventionele uitplating en microdilutie voor 

LMG16711 biofilms in een MTP. Statistische testen op de resultaten van LMG16711 toonden aan dat er bij 

conventionele uitplating een statistisch significant verschil was tussen het controle medium RCM en beide 

behandelingen. Bij microdilutie werd dit verschil aangetoond tussen RCM en erythromycine. Aangezien de 

resultaten zeer gelijkaardig waren, werd besloten om in verdere proeven biofilms gevormd in MTP enkel uit te 

platen via microdilutie. Ook werd ervoor gekozen om de biofilms enkel te behandelen met oplossingen in RCM om 

op die manier een gelijkaardige situatie te creëren als bij de pellets aangezien deze ook groeimedium bevatten.  

 

Figuur 4.8 Vergelijking tussen conventionele uitplating en microdilutie van LMG16711. Links: gemiddeld aantal CFU/biofilm (n=4) voor biofilm 

gevormd in MTP. Rechts: gemiddeld aantal CFU/pellet (n= 6-8) voor biofilm op artificiële sebum pellet. Foutenbalken stellen 

standaarddeviatie (SD) voor. *p < 0,05 

De uitplating van de behandelde pellets werd eveneens gevalideerd. (Figuur 4.8 (rechts)) Ook hier waren 

de resultaten zeer gelijkaardig waardoor de biofilms op de artificiële sebum pellets in principe volgens beide 

methoden konden worden uitgeplaat. Toch werd besloten om enkel de conventionele uitplating te gebruiken. Na 

48 uur behandelen werd een statistisch significant verschil waargenomen tussen de controle en de behandelingen 

maar eveneens werd een kleiner aantal CFU/pellet vastgesteld, ook voor de controle in FW, waardoor in het vervolg 

enkel 24 uur werd behandelend.  

 



  RESULTATEN 

37 

4.3.2 Testen van behandelingen op biofilms gevormd in MTP 

4.3.2.1 Uitplating via microdilutie 

Om het eventuele effect van de behandeling na te gaan, werd het aantal CFU/biofilm van de behandelde 

biofilms in MTP bepaald via microdilutie. Als controle voor clindamycine en erythromycine werd gebruik gemaakt 

van steriel RCM. Voor benzoylperoxide en azelaïnezuur werd telkens de gelbasis als controle gebruikt, één op twee 

verdund met dubbelgeconcentreerd RCM. De resultaten voor clindamycine en erythromycine zijn weergegeven in 

Figuur 4.9 en de resultaten voor benzoylperoxide en azelaïnezuur in Figuur 4.10. 

 
Figuur 4.9 CFU bepaling voor de behandelingen clindamycine (CLI) en erythromycine (ERY) op biofilm in MTP van zes P. acnes stammen. 

Foutenbalken stellen SEM voor. n ≥ 3. *p < 0,05  
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Figuur 4.10 CFU bepaling voor de behandelingen benzoylperoxide (BPO) en azelaïnezuur (AZE) op biofilm in MTP van zes P. acnes stammen. 

Foutenbalken stellen SEM voor. n ≥ 2. *p < 0,05   

Op Figuur 4.9 is te zien dat clindamycine en erythromycine slechts een beperkte daling van het aantal 

CFU/biofilm veroorzaken. Met behulp van statistische testen werd nagegaan of de behandeling aanleiding gaf tot 

een significante reductie in het aantal CFU/biofilm in vergelijking met de controle. Clindamycine bleek voor alle 

stammen, behalve voor HL050PA2, een significant verschil op te leveren in vergelijking met de controle. Ook 

erythromycine gaf een significant verschil t.o.v. de controle voor LMG16711, HL002PA1, HL046PA2 en HL063PA2. 

Benzoylperoxide vertoonde meer afdoding maar vanwege de grote variatie bij de controlegel was deze afdoding 

niet significant verschillend. Bij azelaïnezuur werd visueel het grootste verschil in aantal CFU/biofilm 

waargenomen t.o.v. de controlegel en deze bleek dan ook significant verschillend voor LMG16711 en HL082PA2. 

Enkel de resultaten van deze twee stammen werden onderworpen aan de statistische testen aangezien alleen hier 

minstens drie resultaten verkregen werden.  

4.3.2.2 CellTiter-Blue assay 

Met behulp van de CTB oplossing werd de metabole activiteit bepaald van de behandelde biofilm in MTP. 

(Figuur 4.11 en Figuur 4.12) Statistische testen leverden voor alle P. acnes stammen een significant verschil op bij de 

vergelijking tussen de controle en clindamycine. Ook voor erythromycine werd bij de meeste stammen een 

significant verschil waargenomen behalve voor HL050PA2 en HL082PA2. Bij de vergelijking tussen benzoylperoxide 

en de gelbasis werd voor geen enkele stam een verschil aangetoond. De CTB assay werd ook uitgevoerd op de 

biofilm behandeld met azelaïnezuur, maar dit bleek achteraf niet toepasbaar vanwege de reactie met resazurine.  
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Figuur 4.11 CTB assay op behandelde biofilm in MTP. Resultaten weergegeven voor clindamycine (CLI) en erythromycine (ERY). Foutenbalken 

stellen SEM voor. n ≥ 3. *p < 0,05  

 

 
Figuur 4.12 CTB assay op behandelde biofilm in MTP. Resultaten weergegeven voor benzoylperoxide (BPO) en azelaïnezuur (AZE) 

Foutenbalken stellen SEM voor. n ≥ 3.  
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4.3.3 Testen van behandelingen op biofilm op artificiële sebum pellets 

4.3.3.1 Uitplating via conventionele uitplating 

Voor de uitplating van de biofilm op de artificiële sebum pellets werd gekozen voor conventionele 

uitplating. (Figuur 4.13 en 4.14) Als controle voor de clindamycine en erythromycine werd FW gebruikt. Voor 

benzoylperoxide en azelaïnezuur werd opnieuw de gelbasis als controle gebruikt, ook één op twee verdund met 

FW. Clindamycine leverde enkel een significant verschil op met de controle voor LMG16711. Erythromycine toonde 

dan weer een verschil t.o.v. de controle voor HL050PA2 en HL082PA2. Wanneer de benzoylperoxidegel vergeleken 

werd met de gelbasis als controle, werd enkel een statistisch significant verschil waargenomen voor de stammen 

LMG16711, HL002PA1 en HL082PA2. Azelaïnezuur gaf voor elke stam een significante reductie in het aantal 

CFU/pellet.  

 

Figuur 4.13 CFU bepaling voor de behandelingen clindamycine (CLI) en erythromycine (ERY) op biofilm op artificiële sebum pellets van zes 

P. acnes stammen. Foutenbalken stellen SEM voor. n > 3. *p < 0,05  
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Figuur 4.14 CFU bepaling voor de behandelingen benzoylperoxide (BPO) en azelaïnezuur (AZE) op biofilm op artificiële sebum pellets van zes 

P. acnes stammen. Foutenbalken stellen SEM voor. n ≥ 3. *p < 0,05 

4.3.3.2 CellTiter-Blue assay  

Ook voor de biofilms op de artificiële sebum pellets werd de metabole activiteit van de cellen bepaald. 

De resultaten voor clindamycine en erythromycine zijn weergegeven in Figuur 4.15 en de resultaten voor 

benzoylperoxide en azelaïnezuur in Figuur 4.16. Clindamycine gaf enkel een significant verschil t.o.v. de controle 

voor HL046PA2 en HL082PA2, terwijl bij erythromycine een verschil werd aangetoond voor bijna alle stammen, 

behalve voor LMG16711 en HL002PA1. Voor elke stam van P. acnes werd wel een verschil aangetoond tussen 

benzoylperoxidegel en de overeenkomstige gelbasis. De metabole activiteit van de biofilms op de artificiële sebum 

pellets behandeld met azelaïnezuur werd ook bepaald, maar opnieuw was deze niet toepasbaar door de reactie die 

optrad met resazurine.   
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Figuur 4.15 CTB assay op behandelde biofilm op artificiële sebum pellets. Resultaten weergegeven voor clindamycine (CLI) en erythromycine 

(ERY). Foutenbalken stellen SEM voor. n > 3. *p < 0,05 

 

 

Figuur 4.16 CTB assay op behandelde biofilm op artificiële sebum pellets. Resultaten weergegeven voor benzoylperoxide (BPO) en 

azelaïnezuur (AZE) Foutenbalken stellen SEM voor. n ≥ 3. *p < 0,05  
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4.3.3.3 Fluorescentie microscopie 

Via fluorescentie microscopie werd nagegaan of er na behandeling minder levende cellen aanwezig 

waren op de artificiële sebum pellets. In Figuur 4.17 en 4.18 is te zien dat zowel bij behandeling met azelaïnezuur 

als met erythromycine en clindamycine rode clusters aanwezig zijn wat wijst op afdoding. In Figuur 4.18 is 

eveneens het effect te zien van FW. In vergelijking met de onbehandelde biofilms waren hier wel al iets meer dode 

cellen aanwezig, maar slechts in beperkte mate. De foto’s weergegeven in Figuur 4.17 en 4.18 vormen een 

representatief beeld voor alle geteste P. acnes stammen.   

   

Figuur 4.17 Foto’s van fluorescentie microscopie op behandelde biofilm op artificiële sebum pellets. Rode kleur stelt clusters voor van dode 

cellen. Links: beeld van LMG16711 behandeld met azelaïnezuur (60x vergroting). Rechts: beeld van HL082PA2 behandeld met erythromycine 

(300x vergroting).  

  

Figuur 4.18 Foto’s van fluorescentie microscopie op behandelde biofilm op artificiële sebum pellets. Rode kleur stelt clusters voor van dode 

cellen. Links: beeld van HL0046PA2 behandeld met clindamycine (60x vergroting). Rechts: beeld van HL063PA2, controlebehandeling met 

FW (60x vergroting).  
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4.4 EXPERIMENTELE FORMULATIES  

4.4.1 MIC en MBC bepaling 

4.4.1.1 MIC aflezen 

De MIC bepaling van de experimentele formulaties werd twee keer herhaald. Voor beide MTP werd de 

absorbantie gemeten met de Envision na 48 uur incubatie. Bij de hoogste concentraties werd reeds een hogere 

absorbantie gemeten die te wijten was aan het neerslaan of de troebele vorm van de formulatie. Op die manier 

kon geen duidelijke MIC bepaald worden van de componenten.  

Om toch een MIC te bepalen, werd 40 µL onverdunde CTB oplossing in elke well van de MIC-plaat 

gebracht. Indien er in het welletje bacteriële groei aanwezig was, zou de CTB oplossing verkleuren van blauw naar 

roze. Het eerste welletje waar deze verkleuring niet optrad, bevatte de MIC. (Figuur 4.19) Voor component 1 en 2 

ontstond een onmiddellijke verkleuring naar rood. Voor de andere vier componenten werd met behulp van het 

resazurine wel een MIC bepaald.(Tabel 4.2) Het welletje bij 25% van component 5 duidt niet op de MIC aangezien 

dit welletje enkel kiemsuspensie bevatte en geen behandeling.  

Tabel 4.2 MIC waarden voor experimentele componenten  

  

Figuur 4.19 MIC bepaling van experimentele componenten met behulp van resazurine 

4.4.1.2 MBC bepaling 

Om de MBC te bepalen van de experimentele formulaties, werd ook hier 10 µL van acht verschillende 

concentraties (0,125% tot 15%) gespot op een RCA plaat. (Figuur 4.20) Alle componenten bleken afdodend en dus 

bactericide te zijn. De MBC van component 1 en 2 bedroeg 15%, voor component 3 en 6 was de MBC 1% en voor 

component 4 0,5%. Voor component 5 leek de MBC kleiner dan 0,125% te zijn. 

 
MIC  

Component 1 / 

Component 2 / 

Component 3 1% 

Component 4 0,25% 

Component 5 > 20% 

Component 6 1% 
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Figuur 4.20 MBC bepaling van experimentele formulaties voor LMG16711. De concentratierange die werd gespot ging van 0,125% tot 15%. Er 

werd duidelijk afdoding waargenomen bij alle geteste componenten.  

4.4.2 Testen van experimentele formulaties op P. acnes biofilm op artificiële sebum pellets 

Voor de experimentele formulaties werd het aantal CFU/pellet bepaald via conventionele uitplating. 

(Figuur 4.21) Als controle werd gebruik gemaakt van onbehandelde pellets. De componenten 1, 2 en 3 toonden een 

significant verschil aan t.o.v. de controlepellet. Voor component 5 werd bij geen enkele herhaling groei vastgesteld. 

Ook bij de behandeling met component 4 werden enkel kolonies geteld bij twee herhalingen en bij de behandeling 

met component 6 slechts eenmaal, waardoor geen statistische testen werden uitgevoerd. 

 

Figuur 4.21 CFU bepaling voor behandeling met zes experimentele componenten (COMP) op biofilm op artificiële sebum pellets van LMG16711. 

Als controle (CONTR) werden onbehandelde pellets gebruikt. Foutenbalken stellen SEM voor. n ≥ 2. *p < 0,05 
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5 DISCUSSIE 

5.1 EVALUATIE VAN DE GROEI VAN P. ACNES OP ARTIFICIËLE SEBUM PELLETS  

Bij de CTB assay werden de hoogste fluorescentiewaarden gemeten voor HL002PA1 en HL046PA2, terwijl 

bij de stammen HL050PA2 en HL082PA2 de fluorescentie lager was. Opmerkelijk hierbij is dat HL050PA2 en 

HL082PA2 toebehoren aan phylotype 2, een type dat minder gelinkt wordt aan acne vulgaris.(3) Ook bij LMG16711 

werd een lage metabole activiteit waargenomen.  

5.2 MIC EN MBC BEPALING 

Het oplossen van benzoylperoxide in Milli-Q water verliep zeer moeizaam waardoor een grote 

hoeveelheid aan aceton werd gebruikt. Eenmaal opgelost werd de oplossing met benzoylperoxide in de welletjes 

van bijhorende MIC-plaat gebracht. Doordat de welletjes reeds 100 µL Milli-Q water bevatten, sloeg het 

benzoylperoxide bij het verdunnen opnieuw neer. Op die manier werd een hogere absorbantie gemeten die niet te 

wijten was aan bacteriële groei maar aan de neerslag van de stof. Om voor deze neerslag te proberen corrigeren 

werd nadien een blanco meegenomen die enkel bestond uit 100 µL benzoylperoxide, met dezelfde 

concentratierange, en 100 µL dubbel geconcentreerd RCM. Ook na deze correctie werd geen duidelijke MIC bepaald 

waardoor voor benzoylperoxide geen verdere MIC bepaling werd uitgevoerd.  

Als co-solvent bij het oplossen van erythromycine en azelaïnezuur werd ethanol gebruikt. Aangezien 

ethanol op zich waarschijnlijk ook een afdodend effect heeft, zouden de gebruikte concentraties dus problemen 

kunnen geven. Bij erythromycine werd eerst een stockoplossing gemaakt maar uiteindelijk een sterk-verdunde 

werkoplossing gebruikt, waardoor de concentratie aan ethanol verwaarloosbaar werd (0,02%). Bij azelaïnezuur 

daarentegen werd 40% ethanol als co-solvent gebruikt. Via een MIC-plaat werd nagegaan welke concentratie aan 

ethanol bacteriële groei toelaat. Bij HL082PA2 was slechts groei te zien vanaf 2,5% ethanol. Wanneer de 

oplossingen met behandelingen dus werden aangemaakt om de biofilm te behandelen, diende een zo laag 

mogelijke concentratie aan ethanol te worden gebruikt.  

Dezelfde bepaling gebeurde voor propyleenglycol. Hierbij werd voor alle stammen na 48 uur incubatie 

bacteriële groei vastgesteld vanaf 25% propyleenglycol. Bij gebruik van propyleenglycol, bijvoorbeeld als 

bevochtiger bij de aanmaak van gels als behandeling, werd dan ook steeds een eindconcentratie lager dan 25% 

gebruikt. 
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5.3 TESTEN VAN BEHANDELINGEN OP P. ACNES BIOFILMS 

Er werd weinig effect waargenomen van clindamycine en erythromycine, zowel bij de behandeling van 

de gevormde biofilm in de MTP als op de artificiële sebum pellet. Wel was het effect iets groter en werden meer 

significante verschillen vastgesteld bij de behandeling van de biofilm in de MTP. Het verschil tussen beide 

modellen was dat de behandelingen bij de biofilm in de MTP opgelost of verdund werden met RCM. Op die manier 

konden de bacteriën metabool actiever zijn, wat bevestigd werd door hogere fluorescentiewaarden bij de CTB 

assay. De bacteriën bezitten op die manier waarschijnlijk ook een hogere ribosomale activiteit en zijn dus in staat 

om meer eiwitten te produceren. Daardoor konden de antibiotica dus eventueel beter inwerken en dus een groter 

effect teweegbrengen dan bij de biofilm in het artificiële sebum model.  

Als controlebehandeling voor de antibiotica werd gekozen voor FW en voor de gels werd de gelbasis als 

controle gebruikt. Bij de controlebehandeling FW werd een kleiner aantal CFU/pellet waargenomen in vergelijking 

met de controlegel van azelaïnezuur. Ook bij de CTB assay werd een lagere fluorescentiewaarde gemeten. Het 

verschil tussen de controlebehandelingen was dat de sebum pellet 24 uur volledig werd ondergedompeld in FW, 

terwijl bij de gelbasis enkel de pellet werd bedekt. Doordat de pellet 24 uur omringd werd met FW, konden er 

voedingsstoffen diffunderen van de artificiële sebum pellet naar het FW. Daarnaast is het ook mogelijk dat het 

spoelen van de pellets meer effect had bij de controlebehandeling met FW dan bij de controlegel.  

Naast een verschil in effect tussen FW en de controlegel van azelaïnezuur, werd ook een verschillend 

effect waargenomen tussen de gelbasis van benzoylperoxide en de gelbasis van azelaïnezuur. De gelbasis van 

benzoylperoxide bevatte een kleine hoeveelheid aan natriumlaurylsulfaat (0,11%), terwijl dit surfactans niet 

aanwezig was in de gelbasis van azelaïnezuur. Wel werd enkel aan de gelbasis van azelaïnezuur 0,1% Na2EDTA 

toegevoegd, een antioxidans dat kationen kan binden en een biofilm kan oplossen door EPS (extracellulaire 

polymere substanties) af te breken.(48)  De gelbasis van azelaïnezuur veroorzaakte zo goed als geen afdoding. De 

gelbasis van benzoylperoxide daarentegen leek op zich al een effect te hebben, zowel bij de behandeling van de 

biofilm in de MTP als op de artificiële sebum pellets. Dit zou kunnen te wijten zijn aan het aanwezige 

natriumlaurylsulfaat dat als anionisch surfactans in staat is om het celmembraan van bacteriën vloeibaarder te 

maken en holtes te creëren in de biofilmstructuur.(49). Om dit na te gaan zou in de toekomst een 

benzoylperoxidegel moeten aangemaakt worden met dezelfde gelbasis als azelaïnezuur, die geen 

natriumlaurylsulfaat bevat.  
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Zowel bij de behandeling van de biofilm in de MTP als op de artificiële sebum pellets werd het grootste 

effect waargenomen met benzoylperoxide en azelaïnezuur. Dit zou kunnen verklaard worden door het 

werkingsmechanisme, dat verschillend is van dat van de antibiotica. Daarnaast werd voor benzoylperoxide en 

azelaïnezuur een hogere concentratie gebruikt. Het effect van benzoylperoxide kan, zoals eerder vermeld, 

eventueel ook deels verklaard worden door het natriumlaurylsulfaat in de gelbasis. Beide behandelingen werden 

getest in gelvorm waarmee de biofilm bedekt werd. Na 24 uur werd de behandeling zo veel mogelijk verwijderd 

door te spoelen met FW. Aangezien de gel een vastere consistentie had dan de oplossingen, werd dus waarschijnlijk 

niet alle gel verwijderd bij het spoelen. Bijgevolg kon er bij de kleinste verdunningen bij de uitplating nog gel en 

dus behandeling aanwezig zijn, meer dan bij de antibioticumoplossingen. De groei die te zien was bij de 

uitplatingen van benzoylperoxide en azelaïnezuur, was enkel te zien bij de -1 en -2 verdunning.  

Naast de CFU bepaling werd ook de metabole activiteit bepaald via de CTB assay. Wanneer de CTB 

oplossing gepipetteerd werd op de biofilm behandeld met azelaïnezuur, ontstond onmiddellijk een verkleuring van 

blauw naar rood. Indien de fluorescentie na een bepaalde tijd gemeten werd met de Envision, werd eenzelfde 

fluorescentiewaarde gedetecteerd als in een leeg welletje. Dit resulteerde in een negatieve waarde na correctie 

met de gemiddelde blanco fluorescentiewaarde. Resazurine wordt ook gebruikt als zuur-base indicator. Als de pH 

lager is dan 3,8, treedt een volledige verkleuring op naar oranje.(50) De pH van de azelaïnezuurgel met een 

concentratie van 20% bedroeg 4,60 waardoor de onmiddellijke verkleuring naar rood kon verklaard worden door 

de reactie die optrad met resazurine. Het was dus niet mogelijk om de metabole activiteit te bepalen van de cellen 

die behandeld werden met azelaïnezuur.  

De fluorescentie microscopie werd enkel uitgevoerd op artificiële sebum pellets behandeld met 

clindamycine, erythromycine en azelaïnezuur. Deze drie behandelingen resulteerden in duidelijk meer rood en dus 

meer afdoding in vergelijking met de onbehandelde pellets. Zowel bij de bepaling van het aantal CFU/pellet als bij 

de CTB assay werd bij de behandeling met de antibiotica slechts een relatief klein effect waargenomen. Het zou 

kunnen dat dit klein effect wel duidelijker gezien werd via fluorescentie microscopie. Het effect van 

benzoylperoxide kon niet gevisualiseerd worden door een reactie die optrad met de LIVE/DEAD® Baclight kit.  
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5.4 EXPERIMENTELE FORMULATIES 

5.4.1 MIC en MBC bepaling 

Wanneer aan de welletjes met component 1 en 2 de CTB oplossing werd toegevoegd, ontstond een 

onmiddellijke verkleuring naar rood, net zoals bij azelaïnezuur. De pH van de eerste formulatie bedroeg 4,06 en 

van de tweede formulatie 3,96, waardoor de verkleuring opnieuw kon te wijten zijn aan de reactie die optrad met 

resazurine. Bijgevolg kon ook via deze manier geen duidelijke MIC bepaald worden voor deze twee componenten.  

Bij de MBC bepaling werd geen groei vastgesteld voor component 5. Het is mogelijk dat deze component 

bij elke gespotte concentratie afdodend is, wat overeenkomt met de MIC bepaling. Eveneens moet vermeld worden 

dat deze component moeilijk op te lossen en te verdunnen was. Bijgevolg is het mogelijk dat verschillende 

concentraties bekomen werden dan vermeld. Voor component 1 en 2 werd wel een duidelijke MBC bepaald, 

namelijk 15%. Dit resultaat komt wel overeen met de verkleuring die te zien was bij het toevoegen van CTB 

oplossing aan de MIC-plaat. Het zou dus kunnen dat de MIC voor deze twee componenten ook 15% bedraagt. 

5.4.2 Testen van experimentele formulaties op P. acnes biofilm op artificiële sebum pellets 

Alle experimentele componenten leverden een statistisch significant verschil op t.o.v. de controlepellet. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat er nog extra herhalingen moeten gebeuren om dit resultaat te bevestigen. 

Voor component 5 werd geen groei vastgesteld. Het zou kunnen dat deze formulatie zeer effectief is, maar er moet 

ook vermeld worden dat deze component het moeilijkst aan te brengen was op de biofilm en ook het moeilijkst te 

verwijderen was. Dit zou eveneens het bekomen resultaat kunnen verklaren. Net zoals bij benzoylperoxide en 

azelaïnezuur zijn de experimentele componenten samengesteld in een gel of een crème. Aangezien deze 

formulaties niet verdund werden, was de consistentie nog vaster en was het dus nog moeilijker om de 

behandelingen te verwijderen van de artificiële sebum pellets. Bijgevolg was dus relatief veel behandeling 

aanwezig bij de kleinste verdunningen, wat de groei van LMG16711 zou kunnen inhiberen.  

Aangezien de samenstelling van de formulaties niet gekend was, kon het effect niet eenduidig worden 

toegeschreven aan de actieve component. Zoals bij de benzoylperoxidegel is het mogelijk dat een surfactans 

aanwezig was dat op zich al een antimicrobiële werking uitoefent. Indien de samenstelling gekend zou zijn, zou 

een evenwaardige controlebehandeling kunnen getest worden. Op zich levert dit minder problemen aangezien in 

de praktijk ook preparaten gebruikt worden die niet enkel zijn samengesteld uit een actieve component. Op die 

manier vormen de experimentele componenten wel een representatief beeld voor de praktijkbehandeling. 
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6 CONCLUSIES 

De doelstelling van deze thesis was om huidige anti-acne therapieën te testen op P. acnes biofilms. 

Aangezien deze therapieën voornamelijk getest zijn op planktonische cellen, werden in dit onderzoek biofilms 

aangemaakt in een MTP en in een artificieel sebum model. Dit laatste model bootst de natuurlijke omgeving van de 

bacterie, namelijk de talgklier, na. 

Als eerste werd de groei van de geteste P. acnes stammen op de artificiële sebum pellet geëvalueerd. De 

stammen vertoonden na 1 week incubatie een gemiddelde CFU/pellet van ongeveer 5x106, waardoor deze stammen 

in andere experimenten konden gebruikt worden en de pellets die 1 week geïncubeerd hadden. Om te weten hoe 

het best behandeld werd, werd de MIC en MBC bepaald van de geteste componenten. Voor clindamycine en 

erythromycine kon een duidelijke MIC bepaald worden. Benzoylperoxide en azelaïnezuur gaven hier meer 

problemen, onder andere door de nood aan de hoge concentraties co-solvent. Na de uitplating van verschillende 

concentraties bleken alle geteste therapieën bactericide te zijn.  

Clindamycine en erythromycine hadden weinig effect op de biofilm op de artificiële sebum pellets, 

terwijl voor de biofilm gevormd in de MTP iets meer afdoding werd waargenomen. Deze cellen waren door het 

aanwezige RCM waarschijnlijk metabool actiever waardoor de antibiotica een groter effect konden teweegbrengen. 

Benzoylperoxide en azelaïnezuur vertoonden een groter effect op beide biofilms. Dit kan wellicht verklaard worden 

door hun werkingsmechanisme dat verschillend is van dat van de antibiotica. Vooraleer kan besloten worden dat 

deze twee componenten ook klinisch relevant zijn, dienen verdere herhalingen te gebeuren waarbij onder andere 

een benzoylperoxidegel wordt aangemaakt zonder natriumlaurylsulfaat. Ook de nieuw-ontwikkelde componenten 

die getest werden, gaven een significante reductie in het aantal CFU/pellet. Aangezien dit slechts inleidende testen 

waren, moeten deze experimenten eveneens herhaald worden om het bekomen resultaat te bevestigen.  

In de toekomst kan het artificiële sebum model gebruikt worden om nog andere anti-acne 

behandelingen te testen op een P. acnes biofilm. Eveneens zouden andere P. acnes stammen behandeld kunnen 

worden. Op die manier zou het later eventueel mogelijk zijn om de meest effectieve behandeling op te starten 

tegen acne vulgaris. 
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INTERNATIONALISATION AT HOME 

PROF. S. VAN DULMEN – COMMUNICATIE EN THERAPIETROUW 

Ouderen kunnen tot 6 à 7 verschillende geneesmiddelen moeten innemen, logisch dus dat er veel kan misgaan, 

waaronder de therapietrouw. Volgens professor van Dulmen zijn er 3 fasen waar je met communicatie kan 

ingrijpen om zo de therapietrouw te verbeteren. Ten eerste is er het voorkomen van de ontrouw. Het is belangrijk 

om bij het voorschrijven van medicatie of bij de eerste aflevering ervan na te gaan hoe de patiënt staat t.o.v. 

bijwerkingen en of hij de noodzaak van het geneesmiddelgebruik inziet. Als tweede dient de zorgverlener de 

ontrouw te signaleren, bijvoorbeeld tijdens een herhaalde uitgifte. Hierbij is het beter om niet op een directe 

manier de ontrouw aan te pakken maar eerder via een indirecte weg, waarbij bijvoorbeeld eerst het vertrouwen in 

de zorgverlener wordt verbeterd. Tot slot moet de zorgverlener in staat zijn om eventuele ontrouw op te lossen 

door goed te luisteren, duidelijke informatie te geven en doelgerichte vragen te stellen. Ondanks deze 3 fasen 

moet steeds in het achterhoofd gehouden worden dat elke patiënt zich in een andere situatie bevindt en dus 

anders moet worden benaderd. 

PROF. DR. CLAUS-MICHAEL LEHR – NANOMEDICINES FOR DRUG DELIVERY ACROSS BIOLOGICAL 

BARRIERS 

Unfortunately not all infections can be treated and cured with antibiotics because of bacterial resistance. Prof. Dr. 

Claus-Michael Lehr tries to deliver drugs across biological barriers in a non-invasive way using nanoparticles in 

different ways. A first possible use of nanoparticles is to determine the severity of the disease, for example in 

inflammatory bowel disease. A second option is to use nanoparticles as carriers to bring drugs to the site of action. 

Such particles can be developed in order to bring hydrophilic and polar antibiotics, such as gentamycin, in the 

bacteria. In this case they used an in vitro model that mimics the complex structure of the membrane of gram-

negative bacteria. In a third study they tried to develop a needle-free transfollicular vaccination, since 

nanoparticles don’t permeate the stratum corneum, but they do penetrate into hair follicles.  Results showed that 

the combination of an antigen and a nanoparticle yields the highest IgG response. In addition to the skin, the lungs 

are also a very interesting organ for nanoparticles because the membrane is very thin and the surface is very large 

and can be reached all at once. The difficulty here is to develop a good in vitro model because of the different cell 

thickness and the mucus. A fifth example of the use of nanoparticles is to design solid lipid nanoparticles which can 

incorporate a quorum sensing inhibitor. This inhibitor doesn’t kill the bacteria but quenches their quorum sensing 

system resulting in different bacterial behaviour, for example a reduction in biofilm formation, resulting in an 

increased antibiotic efficiency. A last possible use of nanoparticles is in the context of gene therapy and genetic 

diseases. In other words, there are a lot of possible uses of nanoparticles which need more investigations.  



 

  

PROF. BRYONY DEAN FRANKLIN – DESIGNING AND EVALUATING INTERVENTIONS TO REDUCE 

MEDICATION ERRORS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

Professor Franklin focuses on how we can avoid medication errors made by doctors, pharmacists and nurses. First 

we have to understand the problems and ask ourselves some research questions like how we can make patient 

care safer and how often these errors occur. For a potential solution we have to go back to the original problem. 

Professor Franklin wanted to reduce the prescribing errors made by doctors in London. They advised pharmacists to 

correct the errors and discuss them with the initial prescriber so they can change their prescription behaviour. But 

a problem that often occurred was that the signature of the prescriber wasn’t recognizable so that he couldn’t be 

identified by the pharmacist. The solution was that the doctors should stamp or print their name on their 

medication orders. Questionnaires showed that doctors would like to know more about their mistakes but in the 

right way, with improved, constructive feedback from pharmacists. A third intervention professor Franklin did, was 

writing a letter that contained good prescribing tips and provided it to both the doctors and pharmacists. During 

this study they followed the prevalence of prescribing errors. Initially, they noticed a reduction, but in the end there 

was a slight increase again and high variation. Overall, the pharmacists and doctors were very positive about the 

study and the interventions so hopefully in the future the prescribing errors will continue to decrease. 

PEDRO FACON – HERVORMING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT EN DE GEVOLGEN VOOR 

GEZONDHEIDSWERKERS 

Een enorm bedrag binnen het totale overheidsbudget van België gaat naar de gezondheidszorg, maar als we dat 

vergelijken met de andere landen in de Europese Unie is dit geen overdreven investering. En ondanks de miljarden 

die worden besteed aan onze gezondheidszorg hebben we nog steeds niet het beste systeem. Het Health 

Consumer Powerhouse in Zweden bepaalt hoe goed het gezondheidszorgsysteem is in een bepaald land aan de 

hand van verschillende indicatoren. België belandde in 2016 op de vierde plaats, maar als we meer in detail kijken 

scoort België vooral vrij hoog omdat de toegankelijkheid zeer goed is. Dan spreken we over wachttijden en toegang 

tot specialisten en operaties. Maar op andere vlakken zoals preventie van aandoeningen en antibioticumgebruik 

scoren we matig waardoor we slechts een gemiddelde kwaliteit bereiken aan gezondheidszorg. Er lopen heel wat 

hervormingen om die kwaliteit op te krikken, zoals de hervorming van de ziekenhuizen, invoeren van elektronische 

patiëntendossiers en het meerjarenkader met apothekers. Deze hervormingen zijn een goed begin maar vertrekken 

allemaal uit een andere sector terwijl volgens meneer Facon de verbanden tussen die verschillende sectoren veel 

meer zouden moeten worden besproken. Er moet meer overleg en samenwerking komen en dit op een efficiënte 

manier. Daarvoor moeten niet enkel de sectoren veranderen, maar ook de regering. In de toekomst zullen er dus 

meer netwerken moeten worden gevormd om op die manier een betere kwaliteit aan gezondheidszorg te 

verkrijgen.  


