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Abstract (Nederlands) 

Botbreuken en botziekten zijn defecten die onder bepaalde omstandigheden spontaan kunnen 

genezen. De spontane regeneratie van bot heeft echter zijn grenzen waardoor er verschillende 

strategieën bestaan ter ondersteuning. Een strategie dat meer en meer in de belangstelling 

komt te staan, zijn anorganische hydrogel composieten. De hydrogel wordt gecombineerd met 

anorganische partikels die door de vrijstelling van calciumionen zorgen voor de crosslinking 

van de hydrogel. Onder bepaalde omstandigheden vormen deze partikels hydroxyapatiet 

waardoor er gemineraliseerde hydrogels ontstaan met een hoge biocompatibiliteit. In deze 

studie werd er onderzoek gedaan naar de geschiktheid van twee verschillende systemen als 

toepassing in botweefselregeneratie. Het eerste systeem was gellaan gom gecombineerd met 

drie verschillende hoeveelheden α-tricalciumfosfaat. Mengen van het α-tricalciumfosfaat met 

de waterige hydrogelfase leidde tot de vorming van hydroxyapatiet en de vrijstelling van 

calciumionen waardoor gelering optrad. Gelvorming gebeurde in 10 minuten. Microcomputer 

tomografie toonde een inhomogene verdeling van hydroxyapatiet in de composieten. Bij het 

tweede systeem werden twee geamidieerde pectinen, nl. appel- en citruspectine, 

gecombineerd met twee verschillende partikelgroottes van het bioactief glas A2. A2 stelde 

calciumionen vrij die zorgden voor gelering binnen de 5 minuten. Incubatie van de 

composieten in simulated body fluid leidde tot de gedeeltelijke conversie van A2 in 

hydroxyapatiet. De composieten vertoonden een duidelijke antibacteriële werking en een licht 

cytotoxisch effect. Microcomputer tomografie toonde een inhomogene verdeling van de 

anorganische fase in de composieten. De resultaten van beide systemen waren veelbelovend 

en vragen verder in vitro en in vivo onderzoek. 

Kernwoorden: Hydrogel, Bioactieve ceramiek, Composieten, Hydroxyapatiet, 

Botweefselregeneratie 

  



Abstract (English) 

Bone fractions and bone diseases are defects that spontaneously heal under certain 

circumstances. However, the spontaneous regeneration of bone has its limits, and thus there 

are different strategies to support it. A strategy which is gaining more and more attention is 

the application of inorganic-hydrogel composites. A hydrogel is combined with inorganic 

particles, which release calcium ions, which are in turn responsible for the crosslinking of the 

hydrogel. Under certain circumstances, those particles can form hydroxyapatite, leading to 

mineralized hydrogels with a high biocompatibility. In this study, the suitability of two 

different systems for application in bone tissue regeneration was investigated. The first system 

was gellan gum combined with three different amounts of α-tricalcium phosphate. Mixing of 

the α-tricalcium phosphate with the aqueous hydrogel phase led to the formation of 

hydroxyapatite and the release of calcium ions causing gelation of the hydrogel. Gelation took 

place within 10 minutes. Microcomputer tomography showed an inhomogeneous distribution 

of hydroxyapatite in the composites. In the case of the second system, two amidated pectins, 

namely apple and citrus pectin, were combined with two different particle sizes of the 

bioactive glass A2. A2 released calcium ions causing gelation within 5 minutes. Incubation of 

the composites in simulated body fluid led to the partial conversion of A2 in hydroxyapatite. 

The composites showed a clearly antibacterial activity and a slightly cytotoxic effect. 

Microcomputer tomography showed an inhomogeneous distribution of the inorganic phase in 

the composites. The results of both systems were promising and require further in vitro and in 

vivo investigation.  

Keywords: Hydrogels, Bioactive ceramics, Composites, Hydroxyapatite, Bone tissue 

regeneration 
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1. Lijst met afkortingen 
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APS    Ammoniumpersulfaat  

BTE    Bone tissue engineering  

Ca-AM   Calceïne-acetyl-methoxyester  

CDHAp   Calcium-deficiënt hydroxyapatiet 

CSD    Critical size defect  

EDX    Energie dispersieve X-stralen  

FTIR    Fourier-Transformatie-Infraroodspectroscopie 

GG    Gellaan gom 

ICP-OES   Inductively coupled plasma optical emission spectroscopy  

KVE    Kolonievormende eenheden  

MEM    Minimal essential medium 

MRSA    Methicilline Resistente Staphylococcus aureus 

MTT    3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide  

PBS    Fosfaat gebufferde saline  

PI    Propidiumjodide (PI) 

SBF    Simulated body fluid  

SEM    Scanning Electron Microscopy 

TEMED   N,N,N’,N’-tetramethyleenethyldiamine 

XRD    X-stralen Diffractie  

µCT    Microcomputer Tomografie  
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3. Inleiding 

In deze thesis wordt er gewerkt met polymeren die in combinatie met water hydrogels 

vormen. De hydrogels kunnen bepaalde bestanddelen, bv. anorganische partikels, opnemen in 

hun drie dimensionele netwerk. Dit geeft het ontstaan aan composieten bestaande uit een 

anorganisch gedeelte en de hydrogel: de anorganische hydrogel composiet. De anorganische 

partikels stellen calciumionen vrij die zorgen voor de crosslinking van de hydrogels waardoor 

gelering optreedt. Het gebruik van partikels met een bioactieve werking zorgt ervoor dat de 

composiet in staat is een directe band te vormen met weefsel. Dit maakt deze composieten 

interessant voor medische toepassingen als botweefselregeneratie.  

Botten bestaan uit verschillende soorten botcellen die zorgen voor de vorming, onderhoud en 

remodellering van de botmatrix. De botmatrix bestaat uit een anorganische fase, nl. 

hydroxyapatiet, die zich bevindt in een organische fase. Deze combinatie zorgt voor een 

botstructuur die hard, flexibel en stevig is. Indien er echter op botten grotere krachten heersen 

dan ze aankunnen, breken ze. Daarnaast kunnen verschillende factoren botziekten 

veroorzaken. De evolutie heeft in zekere mate rekening gehouden met het bestaan van 

dergelijke botdefecten. Het bot beschikt namelijk over een enorm potentieel om spontaan te 

genezen, dit met beperkte tot geen littekenvorming. Echter kunnen botdefecten zo ernstig zijn 

dat het spontane herstelmechanisme van het lichaam te kort schiet, men spreekt van critical 

size defects. In deze gevallen dient de wetenschap als oplossing te dienen. De huidige 

strategieën voor het behandelen van critical size defects zijn transplantatie van levende 

cellen/weefsel en kunstmatige implantaten, respectievelijk benoemd als grafts en 

biomaterialen. Tot de biomaterialen voor de botregeneratie behoren de metalen, bioactieve 

ceramieken en polymeren, waarbij ceramieken de meest populaire soort zijn. Grafts en 

biomaterialen kampen beiden met grote nadelen. Zo leidt het gebruik van autologe grafts 

(grafts van dezelfde patiënt) tot lange operatietijden. Ook is de hoeveelheid autoloog bot  

beperkt en kan morbiditeit optreden op de plek waar het bot geoogst wordt. Bij allografts 

(grafts van een andere patiënt) bestaat het risico van infectie door het overbrengen van 

ziektekiemen van donor- naar receptorplaats. Bij xenografts (grafts van andere species) 

bestaat de kans op immunogene reacties waardoor grondige behandeling en verwerking van 

de transplantaten noodzakelijk zijn. Metalen zijn over het algemeen niet bioresorbeerbaar en 

kunnen bijgevolg niet door nieuw gevormd bot vervangen worden. Ceramische biomaterialen 

kunnen dan weer broos zijn en hun handhaving laat te wensen over. Polymeren kunnen 

verzurend werken en zijn vaak onvoldoende sterk. Bovenstaande nadelen maken al snel 

duidelijk dat de ideale oplossing nog steeds niet gevonden is en er nood is aan alternatieven.  

 



Composieten zijn een hoopgevend alternatief. De hydrogel vertoont overeenkomsten met de 

botmatrix in zijn gehydrateerd vorm en kan eenvoudig weg geïnjecteerd worden in het 

botdefect. Door injectie kan de hydrogel op een minimaal invasieve manier in het botdefect 

gebracht worden. Dit beperkt het ongemak, de littekenvorming en de hospitalisatietijd. Door 

stollen van de hydrogel kan het volledige botdefect opgevuld worden. Het incorporeren van 

bioactieve partikels werkt de lage mechanische sterkte van de hydrogels weg. De partikels 

stellen namelijk calciumionen vrij die zorgen voor de crosslinking van de polymeerketens. Dit 

brengt een betere mechanische sterkte met zich mee. Bovendien vormen α-tricalciumfosfaat 

en bioactief glas onder bepaalde omstandigheden calcium-deficiënt hydroxyapatiet waardoor 

de hydrogels gemineraliseerd worden. Het hydroxyapatiet vertoont grote gelijkenissen met het 

natuurlijke hydroxyapatiet in het bot en kan onderling interageren tot botcement. De grote 

gelijkenissen van de hydrogel met de botmatrix en het gevormde mineraal met het natuurlijke 

hydroxyapatiet zorgen ervoor dat de composieten zeer biocompatibel zijn met botweefsel. De 

grote voordelen van de composiet zijn de bioactiviteit, sterkte en biocompatibiliteit. 

In dit onderzoek werden twee verschillende systemen, (1) gellaan gom en α-tricalciumfosfaat 

en (2) pectine en bioactief glas A2, getest op hun geschiktheid als toepassing in 

botweefselregeneratie. Het eerste systeem werkte met drie verschillende hoeveelheden α-

tricalciumfosfaat. Bij het tweede systeem waren er twee soorten geamidieerde pectinen, nl. 

appel- en citruspectine, en twee soorten A2 partikels, nl. partikels met een grootte van 2,5 µm 

en een grootte kleiner dan 45 µm. De hydrogels werden gemengd met de anorganische 

partikels door stevig te schudden, dit ter vorming van zelfgelerende, injecteerbare en 

homogene composieten. De grootteverdeling van de anorganische partikels werd getest 

a.d.h.v. laserdiffractie. De snelheid van gelering werd bestudeerd via rheometrie. De 

ionenafgifte vanuit de composieten werd gedetecteerd en gekwantificeerd d.m.v. Inductively 

Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy. De vorming van calcium-deficiënt 

hydroxyapatiet werd voor het eerste systeem nagegaan via X-stralen diffractie, Fourier-

Transmissie-Infraroodspectroscopie, ramanspectroscopie en Scanning Electron Microscopy. 

Voor het tweede systeem gebeurde dit met Fourier-Transmissie-Infraroodspectroscopie en 

Scanning Electron Microscopy gekoppeld met een energie dispersieve X-stralen. De techniek 

Microcomputer Tomografie werd gebruikt voor de homogeniteit van de composiet te 

bestuderen. Op de pectine-A2 composieten werden tot slot nog antimicrobiële en 

celbiologische proeven uitgevoerd. Voor de bepaling van de ionenafgifte en vorming van 

calcium-deficiënt hydroxyapatiet werden de pectine-A2 composieten eerst 28 dagen 

geïncubeerd in Simulated Body Fluid. 
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4. Literatuurstudie 

4.1.  Bot 

Bot is één van de hardste structuren in het menselijk lichaam. Een volwassen persoon heeft 

206 botten die samen het skelet vormen. De botten garanderen stevigheid en een zekere 

elasticiteit (Gray, 1918). In ons lichaam vormt het één van de meest dynamische en actieve 

weefsels, wat botten de mogelijkheid geeft breuken en bepaalde defecten spontaan te genezen 

(Morcos et al., 2015;  Luickx, 2016). Het skelet zorgt in samenwerking met de skeletspieren 

voor de mogelijkheid tot beweging en beschermt de inwendige organen. Daarnaast verzorgt 

het de instandhouding van calcium en fosfaat. De goed georganiseerde structuur van de botten 

is essentieel, deze bestaat uit botcellen en een extracellulaire botmatrix (Lippens, 2009). 

4.1.1.  Botcellen 

Het bot telt vier soorten cellen: osteoprogenitorcellen, osteocyten, osteoblasten en 

osteoclasten (figuur 1). De osteoprogenitorcellen kunnen celdeling ondergaan en vormen dus 

stamcellen. Ze beschikken over de mogelijkheid te differentiëren tot meer gespecialiseerde 

cellen, nl. de osteoblasten. De celdeling en differentiatie van deze cellen worden geactiveerd 

door bepaalde stoffen die afgescheiden worden bij een bottrauma (Lippens, 2009). 

De osteoblasten of de botvormende cellen zijn van mesenchymale (embryonale) oorsprong en 

bevinden zich op het botoppervlak (figuur 2). Hun belangrijkste taak is de vorming van de 

organische bestanddelen van het bot, nl. de botmatrix. Zo verzorgen ze de vorming, de groei 

en het herstel van botten. Door de productie van de botmatrix worden de osteoblasten 

uiteindelijk omringd door de matrix. Vanaf dan spreekt men van osteocyten (Lippens, 2009; 

Luickx, 2016).   

De osteocyten zijn gelegen in holten van de botmatrix (figuur 2) en staan onderling in contact 

via cytoplasmatische kanalen (canaliculi). Deze cellen staan in voor het onderhouden van de 

botmatrix en kunnen (re)modelering initiëren in de botten doordat ze gevoelig zijn voor 

spanning en stress (Lippens, 2009; Luickx, 2016).  

De osteoclasten zijn meerkernige cellen (figuur 1B) die afkomstig zijn van hematopoëtische 

progenitorcellen (rode beenmerg). Eén osteoclast kan tot 50 kernen bevatten. De osteoblasten 

controleren hun differentiatie en activiteit. Ze zorgen voor de kwaliteit van de botten tijdens 

vernieuwing en remodelering en zijn als enige cellen in staat bot te resorberen. Dit doen ze 

door de botmatrix af te breken via de secretie van zoutzuur en enzymen (Lippens, 2009; 

Luickx, 2016). 



 

Figuur 1: De botcellen. 

Deze figuur geeft de soorten botcellen weer. A) Een osteoprogenitorcel differentieert tot een osteoblast waarna 

deze na inbedding in de botmatrix transformeert tot osteocyt. B) Een meerkernige osteoclast (Studylib, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: De positie van gedifferentieerde botcellen in het bot. 

Weergave van de positie van de gedifferentieerde botcellen in het bot. De osteoclasten en osteoblasten bevinden 

zich beiden aan het botoppervlak terwijl de osteocyten zich in holten van de botmatrix bevinden (Luickx, 2016). 

4.1.2. Botmatrix 

De extracellulaire botmatrix of osteoïd wordt gevormd, onderhouden en geremodelleerd door 

respectievelijk de osteoblasten, de osteocyten en de osteoclasten. De botmatrix kan 

onderverdeeld worden in het minerale gedeelte en de organische matrix. Het minerale 

gedeelte telt voor ca. 65 % van de botmatrix. Het is een anorganische fase van voornamelijk 

calcium en fosfaat die reageren tot calciumfosfaat apatiet. De structuur van apatiet maakt de 

substitutie met ionen als magnesium en chloride mogelijk (Lippens, 2009). 

De organische matrix telt voor de overige 35% en bestaat voornamelijk uit collageen type I 

vezels die samengebonden worden door crosslinking. Daarnaast bevat het nog kleine 

hoeveelheden proteoglucanen en andere niet-collagene proteïnen. De adhesie, migratie, 

differentiatie en proliferatie van cellen wordt mogelijk gemaakt dankzij deze niet-collagene 

proteïnen (Lippens, 2009; Luickx, 2016).  

De complexe samenstelling van botten zorgt voor de hoge bestendigheid tegen breuken. De 

apatiet kristallen verzamelen zich rond de collageenvezels van de organische matrix waardoor 

deze gemineraliseerd worden (figuur 3). Dankzij de apatiet kristallen verwerven botten hun 

A B 
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gekende hardheid. De organische matrix is verantwoordelijk voor de flexibiliteit en de 

stevigheid, de sterkte van botten. Afhankelijk van de plaats in het lichaam variëren de te 

weerstane krachten en is bijgevolg de samenstelling van het bot verschillend (Lippens, 2009; 

Luickx, 2016). 

 

Figuur 3: Extracellulaire botmatrix. 

De extracellulaire matrix bestaat enerzijds uit de organische matrix met voornamelijk collageenvezel type 1 

(blauw) en anderzijds uit hydroxyapatiet kristallen (groen). Het hydroxyapatiet mineraliseert de collageenvezels 

en zorgen zo voor de hardheid van bot. Aangepast uit Zimmerman et al. (2015). 

4.2.  Botregeneratie 

Het bestaan van botziekten en botbreuken vereisen de mogelijkheid tot botregeneratie. Er zijn 

verscheidene factoren die kunnen leiden tot botziekten, o.a. groeistoornissen, tumoren en 

genetische en hormonale afwijkingen. Botbreuken komen vaak voor in zwakke botten en 

treden op wanneer de botten onder extreme stress staan (Sobczyk, 2016). Het bot kent een 

gigantisch potentieel tot herstel. Het behoort tot de beperkte groep van weefsels die in staat 

zijn volledig te genezen zonder littekenvorming (Stiers et al., 2016). Bovendien is het bot 

goed doorbloed en onderhevig aan hormonale en mechanische factoren (Lippens, 2009). 

4.2.1. Spontane botregeneratie 

In het spontane genezingsproces kunnen drie fasen onderscheiden worden: inflammatie, 

herstel en remodelering (figuur 4). Inflammatie treedt op door de goede doorbloeding van het 

bot. Bij botbreuken raken de bloedvaten beschadigd met bloedverlies en een bloeduitstorting 

(hematoom) ter hoogte van de breuk tot gevolg. De vrijgekomen inflammatoire cellen 

koloniseren er het beschadigde en afgestorven botweefsel en verwijderen het vervolgens 

(Lippens, 2009).  Tijdens deze fase treedt er een zwelling op die voorkomt dat de botranden 

verschuiven. De pijn die gepaard gaat met de breuk verzekert de bescherming van de blessure 

en voorkomt erger (Sobczyk, 2016). Op het einde van de inflammatie wordt het herstel 

geïnitieerd door de vrijstelling van groeifactoren en cytokines (Lippens, 2009).  

Tijdens het herstel gaan bloedvaten infiltreren ter hoogte van de breuk terwijl 

osteoprogenitorcellen profileren en differentiëren. De breuk wordt overbrugd doordat deze 

cellen een fibreus weefsel, een zogenaamde zachte callus, vormen. Later wordt de zachte 



callus een compacter en transparant kraakbeenbevattend weefsel. In een laatste fase worden 

de twee botuiteinden herenigd en is er harde callus gevormd (Lippens, 2009). De callus speelt 

een belangrijke rol in de mechanische stabilisatie van de breukranden. Echter is de callus 

ongeorganiseerd en dient het vervangen te worden gedurende de remodelering door 

georganiseerd weefsel (Sobczyk, 2016).  

De remodelering is de laatste stap tijdens de spontane botregeneratie en duurt gemiddeld 

enkele maanden. Osteoclasten vervullen een belangrijke rol in deze stap door de resorptie van 

gemineraliseerd bot. Na de resorptie treden de osteoblasten in werking. Zij verzorgen de 

vorming van nieuw, geordend bot. Na het doorlopen van deze drie fasen is de botstructuur 

identiek aan de oorspronkelijke (Luickx, 2016). 

De duur van het genezingsproces wordt bepaald door de complexiteit van de breuk, het bot en 

de leeftijd van de patiënt. Toch is het grote regeneratieve vermogen van bot niet altijd 

voldoende. Bij ernstige botdefecten is spontane genezing niet mogelijk en dient de 

wetenschap aangewend te worden als oplossing (Luickx, 2016). 

  

Figuur 4: De verschillende fasen van spontane botregeneratie. 

De eerste stap tot genezing is de inflammatie (links boven) met de vorming van een hematoom ter hoogte van de 

breuk. Vervolgens treedt herstel op door vorming van zachte (rechts boven) en harde (links onder) callus ter 

overbrugging van de breuk. Tot slot is er de remodelering (rechts onder) met de vorming van nieuw, geordend 

bot identiek aan de oorspronkelijk botstructuur (Lippens, 2009).  
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4.2.2. Huidige strategieën voor botreconstructie 

Het vermogen tot botregeneratie is begrensd. Bij te ernstige botdefecten zal de overbrugging 

niet plaatsvinden en het bot niet spontaan genezen. Men spreekt van critical size defects 

(CSD). Het genezingsproces kan bovendien belemmerd worden door een verminderde 

signalisatie, bepaalde biochemische prikkels of cellulaire reacties (Lippens, 2009). 

Bovenstaande zaken gaven het ontstaan aan bone tissue engineering (BTE). Bij BTE wordt 

geprobeerd de functie en structuur van het verloren of beschadigde botweefsel terug te winnen 

d.m.v. klinische therapie. Er zijn drie componenten nodig: een materiaal dat dienst doet als 

scaffold, cellen en signalen (groeifactoren). De scaffold zorgt enerzijds voor de structuur en 

anderzijds dient het als substraat voor de groei en ontwikkeling van het botweefsel. De cellen 

vergemakkelijken de vorming van nieuw weefsel en de signalen stimuleren de groei en 

differentiatie van de cellen binnenin de scaffold (figuur 5) (Luickx, 2016) .  

Het belang van de scaffold wordt duidelijk door de strenge vereisten. Een goede scaffold is:  

 te doorbloeden en te integreren door het bot (Costa-Pinto et al., 2011); 

 bio-afbreekbaar en/of bio-resorbeerbaar waarbij idealiter de afbraaksnelheid en/of 

resorptiesnelheid vergelijkbaar is met de vorming van nieuw botweefsel. Dankzij deze 

eigenschap is een bijkomende operatie om de scaffold te verwijderen niet nodig 

(Luickx, 2016); 

 biocompatibel met het botweefsel. De scaffold mag geen toxische en immunogene 

reacties veroorzaken in het lichaam (Costa-Pinto et al., 2011);  

 osteo-inductief en osteoconductief. Osteo-inductief is het induceren van botvorming 

en gebeurt door het aantrekken van stamcellen. Osteoconductief is het ondersteunen 

van botgroei en het bevorderen van het doorbloeden van het bot (Luickx, 2016); 

 gemakkelijk te steriliseren zodat infecties voorkomen worden (Luickx, 2016);  

 in het bezit van een bepaalde mechanische sterkte, porositeit en morfologie (Costa-

Pinto et al., 2011). 

 



 

Figuur 5: Overzicht van de componenten en hun functie bij BTE. 
De scaffold zorgt voor de structuur en voorziet de cellen van een geschikte omgeving zodat deze in staat zijn een 

nieuwe extracellulaire botmatrix te vormen onder stimulans van groeifactoren. Aangepast uit Luickx (2016). 

 

Grafts en biomaterialen kunnen als scaffold dienen. Zij zijn de huidige strategieën voor het 

herstellen of vervangen van bot en kunnen tot de BTE-technieken gerekend worden. Van deze 

strategieën worden verwacht dat ze geaccepteerd worden door het lichaam, de verstoorde 

functie herstellen en op een gecontroleerde manier reageren met de biologische omgeving 

zodat het mogelijk is specifieke mechanismen te stimuleren (Barrère et al., 2008).  

4.2.2.1. Grafts 

Bij grafts gebeurt er een transplantatie van levensvatbare cellen of een gedeelte levensvatbaar 

weefsel van een donorplaats naar de plaats van het botdefect (Barrère et al., 2008).  De grafts 

kunnen onderverdeeld worden in autografts, allografts en xenografts (Lippens, 2009).  

 Autografts: Deze worden beschouwd als de gouden standaard voor CSD doordat het 

transplantaat van de patiënt zelf afkomstig is. Het bevat de patiënt zijn botcellen, 

proteïnen en gecalcificeerde matrix (Luickx, 2016). Deze techniek kent echter nadelen 

als een lange operatieduur en een hoog inflammatierisico van de donorplaats. De 

donorplaats vormt een extra operatieplaats wat leidt tot meer littekenvorming en pijn. 

Daarnaast is de opbrengst van botweefsel begrensd (Sobczyk, 2016; Lippens, 2009). 
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 Allografts: Het transplantaat wordt verkregen van een niet gerelateerde donor van 

dezelfde species. Hierbij kunnen ziektekiemen overgedragen worden en bestaat de 

kans op een lagere biologische activiteit. Bij deze techniek krijgt de patiënt medicijnen 

toegediend die het immuunsysteem onderdrukken om weefselafstoting te vermijden  

(Sobczyk, 2016). 

 Xenografts: Het transplantaat is afkomstig van een donor van een andere species. Om 

immunogene reacties te voorkomen is het noodzakelijk dat deze transplantaten 

grondig behandeld en verwerkt worden (Lippens, 2009). 

Uit bovenstaande bespreking is duidelijk dat elke type graft met specifieke beperkingen 

kampt en er nood is aan een alternatieve oplossing: het gebruik van synthetische 

biomaterialen. 

4.2.2.2. Biomaterialen 

Biomaterialen zijn kunstmatig vervaardigde implantaten die geplaatst worden in het botdefect 

met als doel de structuur van het bot na te bootsen. Ze zijn in staat het genezingsproces te 

versnellen. De implantaten kunnen onderverdeeld worden in metalen, bioactieve ceramiek en 

polymeren (Lippens, 2009; Luickx, 2016). De keuze van het implantaat wordt beïnvloed door 

de toepassing en de functie die het moet vervullen (Barrère et al., 2008).  

 Metalen: Roestvrij staal en legeringen met titanium, kobalt en magnesium kennen hun 

toepassing als structureel implantaat in botreconstructie. Metalen zorgen voor sterkte 

en stevigheid. Ze bevatten echter een zekere toxiciteit door de vrijstelling van 

metaalionen en zijn niet in staat een stevige band met omringende weefsels te vormen 

(Luickx, 2016). Daarnaast zijn ze niet bio-afbreekbaar en zullen ze dus niet door het 

botweefsel vervangen worden (Lippens, 2009).  

 Bioactieve ceramiek: Materialen zijn bioactief als ze in staat zijn een directe band met 

het omringende weefsel te vormen. Tot de bioactieve ceramiek behoren materialen die 

ionen bevatten die van nature in het fysiologisch milieu voorkomen of die bestaan uit 

ionen met een beperkte toxische werking op weefsels. Algemene voordelen van 

bioactieve ceramiek zijn hun biocompatibiliteit, bioresorptie en mogelijkheid tot 

controle van de porositeit. Ze bieden weerstand tegen corrosie en kunnen interageren 

met de biologische omgeving ten voordele van de gastheerrespons. De  nadelen zijn 

hun broosheid, beperkte stevigheid en hoge stijfheid (Luickx, 2016; Sobczyk, 2016). 

Calciumfosfaten en bioactief glas behoren tot de bioactieve ceramiek. Deze bevatten 

calcium waardoor ze in staat zijn CaP kristallen te vormen die sterk gelijken op deze 

in het bot (Douglas et al., 2014 A). Voor verdere uitleg wordt er verwezen naar 

paragraaf 4.3.2. Ceramische partikels.  



 Polymeren: Polymeren die gebruikt worden in BTE kunnen opgesplitst worden in niet-

hydrogels en hydrogels. 

 Niet-hydrogels: Het gebruik van polymeren als polylactaat en polylactaat-co-

glycolzuur bij botreconstructie is te wijten aan hun goede bio-afbreekbaarheid. 

Hun degradatieproducten worden eveneens door het natuurlijke 

stofwisselingsmetabolisme gevormd en kunnen daardoor gemakkelijk 

uitgescheiden worden. Sommige degradatieproducten hebben door hun zuur 

karakter echter een invloed op de pH wat een inflammatoire respons kan 

veroorzaken. Verder is het moeilijk om bioactieve moleculen in te bouwen en 

zijn ze moeilijk te bevochtigen, wat celinteracties limiteert (Lippens, 2009). 

 Hydrogels: Een hydrogel is een drie-dimensioneel polymeer netwerk dat in 

staat is grote hoeveelheden water te absorberen. Het geheel vertoont 

gelijkenissen met de gehydrateerde vorm van de botmatrix. Ze komen bij BTE 

steeds meer in de belangstelling te staan. Buiten het lichaam komen ze voor als 

een vloeistof. De hydrogel wordt in het botdefect geïnjecteerd en zal 

vervolgens stollen waardoor deze in staat is het volledige botdefect op te 

vullen, ongeacht de grootte en vorm van het defect. Hun injecteerbaarheid 

maakt hydrogels gemakkelijk in gebruik en verlaagt de behandelingskosten, 

het infectierisico, ongemak en schrik van de patiënt. Bovendien zijn ze in staat 

gemakkelijk biologisch actieve moleculen, deeltjes en cellen op te nemen in 

hun polymere netwerk. Een hoog watergehalte brengt echter een lage 

mechanische sterkte teweeg waardoor ze minder geschikt zijn voor de 

regeneratie van hard weefsel (Douglas et al.,  2013; Sobczyk, 2016). Voor 

verdere uitleg wordt verwezen naar paragraaf 4.3.1. Hydrogels. 

Alle biomaterialen hebben duidelijke nadelen. Samen met de grafts bieden zij dus geen ideale 

oplossing. Duidelijk is wel dat hydrogels en bioactieve ceramiek veelbelovend zijn en de 

combinatie van beiden een oplossing kan bieden. 
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4.3.  Anorganische hydrogel composieten 

De zoektocht van de wetenschap naar geschikte technieken/strategieën voor de reconstructie 

van CSD is nog niet afgerond doordat grafts en biomaterialen geen ideale oplossing vormen. 

Samenvattend worden hieronder de problemen van de verschillende strategieën nog eens kort 

weergegeven: 

 afhankelijk van de soort graft treden er nadelen op zoals lange operatietijden, lage 

weefselopbrengst, overdracht van ziektekiemen en een lagere biologische activiteit; 

 het gebruik van biomaterialen kent ook zijn beperkingen. Nadelig aan de metalen is de 

toxiciteit van hun ionen, het ontbreken van de mogelijkheid om een stevige band met 

het omringende weefsel te vormen en het niet biologisch afbreekbaar zijn. De 

broosheid, hoge stijfheid en beperkte stevigheid van bioactieve ceramiek zorgen 

ervoor dat deze biomaterialen alleen niet geschikt zijn voor botreconstructie. Tot slot 

zijn er nog de polymeren met de niet-hydrogels en de hydrogels. De nadelen van niet-

hydrogels zijn de mogelijkheid tot verzuring vanwege de zure producten van het 

afbraakmechanisme, de limitatie van celinteracties en de moeilijke incorporatie van 

biologisch actieve moleculen. De ongeschiktheid van hydrogels is te wijten aan hun 

hoog watergehalte wat verantwoordelijk is voor een lage mechanische sterkte. 

 

In deze studie wordt getracht de zoektocht te beëindigen d.m.v. anorganische hydrogel 

composieten. De combinatie van een hydrogel met een anorganische fase creëert meer 

flexibiliteit doordat beide fasen kunnen gemodificeerd worden. De voordelen van beide 

materialen worden gebundeld met het oog op de productie van een materiaal dat zowel in 

samenstelling als functie het ideale vervangmiddel is van bot. In wat volgt worden enerzijds 

de hydrogels en anderzijds de ceramische partikels meer in detail besproken. Tot slot volgt 

een kort overzicht van de eigenschappen waarover een composiet beschikt.  

4.3.1. Hydrogels 

Het drie-dimensioneel netwerk van een hydrogel wordt verschaft door fysische of chemische 

crosslinking en vergemakkelijkt de controle van biochemische en biomechanische interacties 

met ingekapselde cellen. Het water maakt het oplossen en verwijderen van bijproducten, 

afkomstig van het celmetabolisme en de hydrogeldegradatie, mogelijk. Tevens zorgt het voor 

de levensvatbaarheid van ingekapselde cellen en de diffusie van o.a. nutriënten (Douglas et 

al., 2013; Sobczyk, 2016).  

 

 



Voor het vervaardigen van hydrogels worden polymeren van natuurlijke en synthetische 

oorsprong gebruikt. De concentratie van het polymeer en graad van crosslinking beïnvloeden 

de poriëngrootte van het netwerk. Natuurlijke polymeren zijn biologisch afbreekbaar en 

bevorderen de celadhesie dankzij de aanwezigheid van bindingplaatsen voor cellen. 

Bindingplaatsen zijn bepaalde sequenties die de oppervlaktereceptoren van cellen herkennen. 

Indien de natuurlijke polymeren van dierlijke oorsprong zijn, is er gevaar voor ziekte-

overdracht (Douglas, 2015). De kans bestaat namelijk dat er pathogenen de sterilisatiestap 

overleven (Sobczyk, 2016). Tot de natuurlijke polymeren behoren o. a. chitosaan en collageen 

(Douglas, 2015). Chitosaan is een lineair polysacharide dat bekomen wordt na de 

deacetylering van chitine, de organische hoofdcomponent van het exoskelet van schaaldieren. 

Het beschikt over antibacteriële eigenschappen (Liskova et al., 2015). Collageen is het meest 

voorkomende proteïne in het menselijk lichaam en is een belangrijke component van de 

extracellulaire matrix (Wahyudi et al., 2016). Het is in overvloed beschikbaar, gemakkelijk te 

purifiëren uit levende organismen, goed voor de celadhesie, biodegradeerbaar, biocompatibel 

en combineerbaar met bioactieve componenten. Echter is het zuiver zeer duur, mechanisch 

zwak, zeer variabel, moeilijk hanteerbaar en zorgt de dierlijke oorsprong voor de 

mogelijkheid tot ziekte-overdracht (Damodaran et al., 2016). 

In tegenstelling tot de natuurlijke polymeren zijn synthetische polymeren vaak niet biologisch 

afbreekbaar (Douglas, 2015). Een voorbeeld van een synthetische hydrogel is polyacrylamide. 

Hieraan dienen chemische agentia als N,N,N’,N’-tetramethylethyleendiamine (TEMED) en 

ammoniumpersulfaat (APS) toegevoegd te worden. APS initieert de hydrogelvorming terwijl 

TEMED deze versnelt. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. Het soms nodig zijn 

van toxische crosslinking agents is een eigenschap die in het nadeel van synthetisch 

polymeren speelt (Sabbagh & Muhamad, 2017). Bovendien vertonen ze vaak geen 

bindingsplaatsen wat de adhesie van cellen complexer maakt. Echter vertonen synthetische 

polymeren minder variatie (Douglas, 2015), is het risico op ziekteoverdracht geëlimineerd en 

beschikken sommigen over betere mechanische eigenschappen (Sobczyk, 2016). 

In deze studie wordt er gewerkt met hydrogels van de natuurlijke polymeren gellaan gom 

(GG) en pectine. In onderstaande paragrafen worden deze meer in detail besproken. 

4.3.1.1.  Gellaan gom 

GG is een anionische polysacharide geproduceerd door de gramnegatieve bacterie 

Sphingomonas paucimobilis. De ruggengraat van GG bestaat uit β-1,3-D-glucose, β-1,4-D-

glucuronzuur, α-l,4-L-rhamnose en twee acylgroepen, glyceraat en acetaat, die gebonden zijn 

op het glucoseresidu grenzend aan het glucuronzuur (figuur 6) (Giavasis et al., 2000). De 

aanwezige carboxylgroep maakt de interactie met divalente ionen als Ca²
+
 mogelijk (Okamoto 

en Kubota, 1996).  
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Figuur 6: De chemische structuur van GG. 

Weergave van de bouwsteen van de ruggengraat van GG waarbij deze fractie verscheidene malen (n) wordt 

herhaald (Douglas et al., 2014 B).  

De mogelijkheid van GG om te binden met Ca²
+
 zorgt voor een betere mineraliseerbaarheid 

van de hydrogel. Voordelen van GG zijn o.a. de lage kostprijs, de niet-dierlijke oorsprong, de 

injecteerbaarheid en de thermosetting (Douglas et al., 2014 B). Bovendien heeft GG geen 

toxische eigenschappen, wordt het gevormd onder standaardcondities en gelijkt de structuur 

op het menselijk kraakbeenweefsel (Sobczyk, 2016). Het wordt vaak aangewend in de 

voedsel- en farmaceutische industrie (Douglas et al., 2014 B).  Daarnaast wordt het gebruikt 

in biomedische toepassingen, voornamelijk in weefsel engineering voor de regeneratie van 

kraakbeen en tussenwervelschijven door de gelijkenis van GG met kraakbeenweefsel. Echter 

vormen de lage stijfheid en het gebrek aan bioactiviteit belangrijke tekortkomingen in 

dergelijke toepassingen (Sobczyk, 2016).  

4.3.1.2. Pectine 

Pectine behoort tot de polysachariden en komt voor in de celwand van alle hogere planten. 

Het wordt het meest geëxtraheerd uit schillen van citrusvruchten en uit het vast afval van 

appels dat ontstaat na persen. Het is één van de meest complexe biomacromoleculen doordat 

de exacte structurele samenstelling van pectine sterk varieert. Algemeen zou het uit de drie 

hoofdcomponenten homogalacturonan en rhamnogalacturonan I en II (figuur 7) bestaan die 

samen de ruggengraat vormen. Daarnaast bevat het nog andere galacturonanen (Fraeye et al., 

2010).  



Figuur 7: Algemene chemische structuur van pectine. 

De algemene structuur van pectine bestaat uit drie hoofdcomponenten die de ruggengraat vormen: 

homogalacturonan, rhamnogalacturonan I en rhamnogalacturonan II. Daarnaast bevat pectine nog andere 

galacturonanen. Aangepast uit Willats et al. (2006). 

Opgeloste pectinen met een lage methoxygraad kunnen in aanwezigheid van divalente 

metaalionen zoals Ca
2+

 geleren. Calciumionen zorgen voor de crosslinking tussen 

gedissocieerde carboxylgroepen. Geëxtraheerde pectinen hebben echter vaak een hoge 

methoxygraad waardoor deze eerst chemisch of enzymatisch moeten gemodificeerd worden. 

In dit geval wordt de enzymatische methode verkozen doordat chemische demethoxylatie 

vaak depolymerisatie in de hand werkt. Depolymerisatie doet de geleringscapaciteit van de 

pectinen afnemen. Dankzij deze ingrepen kunnen op maat gemaakte pectinen gecreëerd 

worden die voldoen aan de specifieke functies die de toepassing vereist (Fraeye et al., 2010). 

De voornaamste toepassing van pectinen liggen in de voedingsindustrie als geleermiddel van 

jam, gelei, patisserieproducten en bakkerijvullingen. Daarnaast dient het als stabilisator in 

verzuurde melkdranken en yoghurts of als textuurverbeterend product van sauzen. Ook 

waterzuiveringsbedrijven maken gebruik van pectinen waar het fungeert als decontaminant 

van industriële effluenten (Fraeye et al., 2010). Dankzij de mogelijkheid van pectine om in 

aanwezigheid van calciumionen te geleren, zijn ze eventueel geschikt als hydrogels in BTE-

toepassingen. Hun affiniteit voor calciumionen doet namelijk vermoeden dat pectinen zich 

gemakkelijk met CaP laten mineraliseren. 

In dit onderzoek ligt de nadruk op twee soorten geamidieerde pectinen, meer bepaald 

appelpectine en citruspectine. Het modificeren van pectinen met amidegroepen zorgt voor een 

betere gelering aangezien NH2 helpt bij het binden van calciumionen. Deze eigenschap maakt 

dat ze ook in een calciumarmer milieu kunnen geleren. 
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4.3.2. Ceramische partikels 

Een belangrijk element in BTE is ceramiek. Zoals eerder vermeld zijn dit biomaterialen die 

ionen bevatten die aanwezig zijn in het fysiologisch milieu of die bestaan uit ionen met een 

beperkte toxiciteit. Tot de ceramische materialen behoren o.a. calciumfosfaten en bioactief 

glas.  

4.3.2.1. Calciumfosfaten 

Calciumfosfaten behoren tot de bekendste ceramische materialen. De gelijkenis tussen deze 

materialen en het natuurlijke apatiet dat in het bot aanwezig is, zorgt ervoor dat ze allerminst 

schadelijk of m.a.w. biocompatibel zijn voor het botweefsel. Ze zijn in staat de aanhechting, 

differentiatie en proliferatie van osteoblasten te ondersteunen. Hun mechanische 

eigenschappen zijn afhankelijk van de porositeit, grootte, samenstelling en kristalliniteit van 

de korrel. Er kan gesteld worden dat de mechanische sterkte omgekeerd evenredig is met de 

hoeveelheid amorfe fase, grootte van de korrel en porositeit (Sobczyk, 2016). 

Wat betreft de calciumfosfaten wordt in dit onderzoek gewerkt met α-tricalciumfosfaat         

(α-TCP). α-TCP poeder heeft een relatief hoge oplosbaarheid wat het geschikt maakt als 

component voor botcementen. Het reageert met een vloeibare fase tot een hard materiaal dat 

enerzijds gebruikt kan worden als opvulmiddel voor botdefecten en anderzijds in combinatie 

met een ander biomateriaal. De combinatie van α-TCP met water leidt tot de vorming van 

calcium-deficiënt hydroxyapatiet (CDHAp). Tijdens de omzetting worden langzaam calcium- 

en fosfaationen vrijgesteld. De gevormde kristallen kunnen mechanisch interageren tot 

botcement. CDHAp zorgt voor een hoge biocompatibiliteit dankzij de gelijkenis met de 

minerale fase van het bot. De productie van α-TCP is echter vrij moeilijk daar het slechts 

thermodynamisch stabiel is tussen 1140-1470°C. Om een stabiele structuur te verkrijgen, 

dient het na productie snel afgekoeld te worden (Kolmas et al., 2015).   

4.3.2.2. Bioactief glas 

Bioactief glas is een amorfe structuur opgebouwd uit een netwerk van silicium en zuurstof 

waarin andere componenten zoals natrium, calcium en fosfaat kunnen in opgenomen worden. 

Het beschikt over een hoge bioactiviteit doordat het in contact met fysiologische vloeistoffen 

calcium- en fosfaationen vrijstelt en zo de kans heeft om CaP kristallen te vormen (Douglas et 

al., 2014 A). Daarnaast beschikt het over een uitstekende biocompatibiliteit. Ze initiëren de 

adhesie en differentiatie van osteoblasten, activiteit van enzymen en genexpressie (Sobczyk, 

2016). Bovendien induceren ze het proces van angiogenesis en kunnen ze door opname van 

therapeutische drugs het gedrag van cellen beïnvloeden (Douglas et al., 2014 A). 

 



In dit onderzoek wordt gewerkt met het calciumrijke A2 bestaande uit 40 mol% SiO2, 54 

mol% CaO en 6 mol% P2O5. Dankzij het hoge calciumgehalte is A2 in staat een hoog gehalte 

aan calciumionen vrij te stellen waardoor ze hydrogels beter kunnen mineraliseren, er een 

betere crosslinking plaatsvindt en de composieten resistenter zijn tegen degradatie. Daarnaast 

beschikt A2 in oplossing over antibacteriële eigenschappen. Over de precieze verklaring van 

de antibacteriële werking heerst nog onduidelijkheid en wordt er vaak gespeculeerd. 

Mogelijke verklaringen zijn de stijging in pH, ionische sterkte, ionenafgifte en productie van 

A2 afval. Ook is er contact tussen de bacteriën en delen van de ceramische partikels mogelijk 

(Douglas et al., 2014 A).  

4.3.3. Composiet 

Een hydrogel is in staat bestanddelen zoals ceramische partikels op te nemen. Dit maakt het 

creëren van anorganische hydrogel composieten mogelijk. De composiet bundelt de voordelen 

van de hydrogel en anorganische fase. Dankzij de eigenschappen van de hydrogel is de 

composiet injecteerbaar en defectvullend. De partikels zorgen voor een betere bioactiviteit 

door de vorming van CaP kristallen op het oppervlak van de hydrogel. Hierdoor kan de 

composiet gemakkelijker binden op het botweefsel (Douglas et al., 2014 A).  

De ceramische partikels hebben een positieve invloed op de mechanische sterkte van 

hydrogels. Deze is laag en de ceramische partikels dienen als een soort van versterkende fase. 

Bepaalde ceramische deeltjes, bv. bioactieve glas en α-TCP, zijn namelijk in staat 

calciumionen vrij te stellen tijdens de omzetting naar CDHAp. Hierdoor worden 

calciumbindende polymeren, zoals alginaat en GG, gemineraliseerd. Ze crosslinken en 

vormen een netwerk (Douglas et al., 2013; Sobczyk, 2016). Sommige soorten partikels 

hebben naast hun bioactieve en calciumvrijzettende eigenschappen ook andere voordelen, bv. 

antibacteriële activiteit. Door een geschikte partikel te kiezen kan dus een zekere vorm van 

multifunctionaliteit aan de composiet verleend worden.  
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5. Doelstellingen 

In deze studie worden twee verschillende systemen van anorganische hydrogel composieten 

onderzocht om een betere beeld te krijgen van hun geschiktheid als toepassing in 

botweefselregeneratie. Een composiet bundelt de voordelen van een hydrogel en een 

anorganische fase. Hydrogels zijn injecteerbaar en nemen gemakkelijk deeltjes, cellen en bio-

actieve stoffen in hun netwerk op. De anorganische deeltjes zijn bioactief en kunnen 

calciumionen vrijzetten die de hydrogelvorming bewerkstelligen. 

De twee verschillende systemen zijn (1) GG en α-TCP en (2) pectine en A2. Bij (1) wordt er 

gewerkt met drie verschillende concentraties (30, 40 en 50%) α-TCP. Bij (2) wordt er gewerkt 

met twee geamidieerde pectinen (appel- en citruspectine) en twee partikelgroottes (2,5 µm en 

<45 µm). De twee systemen worden in de methoden en resultaten telkens apart beschreven. 

(1) GG en α-TCP 

De GG-α-TCP composieten worden onderzocht op het aanwezige mineraal en deze zijn 

verdeling in de composieten. Er wordt verwacht dat het merendeel van α-TCP met de 

waterige fase reageert tot hydroxyapatiet. Tijdens deze omzetting komen er calciumionen vrij 

die de hydrogel crosslinken en dus zorgen voor de gelering (zie geleringssnelheid). Het is 

aangewezen een homogene verdeling van de deeltjes te verkrijgen. De aanwezigheid van 

hydroxyapatiet verbetert de kwaliteiten van de composieten daar het enerzijds zorgt voor een 

hogere bioactiviteit en integratie met het omliggende botweefsel en anderzijds voor meer 

stevigheid.  

Een ander aspect dat nader bekeken wordt, is de geleringssnelheid. De gelering mag niet te 

snel zijn zodat het geheel goed injecteerbaar blijft. De composieten moeten namelijk in het 

menselijk lichaam ter hoogte van het botdefect kunnen ingespoten worden. Ook een te trage 

gelering is nadelig voor het genezingsproces en de duur van de operatie. De ionenafgifte 

wordt bekeken om een idee te krijgen van de hoeveelheid en aard van de vrijgestelde ionen. 

De ionen hebben een invloed op hun omgeving (het lichaam), de adhesie en proliferatie van 

botvormende cellen, antibacteriële activiteit en verdere mineralisatie van de composiet.  

(2) Pectine en A2 

De combinatie van pectine met A2 leidt niet meteen tot de vorming van hydroxyapatiet. Deze 

omzetting gebeurt pas als de composiet in simulated body fluid (SBF) wordt gebracht. SBF 

heeft een samenstelling gelijkend op deze van bloed. Er wordt gekeken naar de aanwezige 

mineralen voor en na 28 dagen incubatie van de composieten in SBF. Na 28 dagen wordt er 

verwacht een deel van A2 omgezet te zijn in hydroxyapatiet. Ook de ionenafgifte en pH 

worden na 28 dagen SBF incubatie getest.  



Andere aspecten die getest worden zijn de verdeling, geleringssnelheid, antimicrobiële 

eigenschappen en het gedrag van botvormende cellen. Deze testen gebeuren zonder incubatie 

van de composieten in SBF. Er wordt opnieuw gehoopt op een homogene verdeling van de 

moleculen, in dit geval A2, en een gepaste geleringssnelheid. De A2 partikels stellen in een 

waterige omgeving calciumionen vrij waardoor de polymere ketens crosslinken en gelering 

plaatsvindt. Composieten met goede antimicrobiële eigenschappen zorgen voor een kleinere 

kans op infectie. Tot slot wordt een zo min mogelijke cytotoxische werking van de 

composieten op de botvormende cellen, meer bepaald MC3T3-cellen, gewenst. 
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6. Materiaal en methoden 

6.1. Materiaal 

Deze studie kan opgesplitst worden in twee systemen, nl. (1) GG en α-TCP en (2) pectine en 

A2. De systemen zullen apart besproken worden in methoden en resultaten. De GG en pectine 

werden opgelost in gedestilleerd water en geplaatst in een warmwaterbad van ca. 70°C totdat 

een heldere hydrogelfase werd bekomen. De hydrogelfasen en A2 preparaten werden 

geautoclaveerd (15 min, 121°C). α-TCP werd steriel aangekocht (Sigma-Aldrich). Alle 

percentages zijn uitgedrukt in massa per volume (m/v). 

(1) Bij GG en α-TCP werd er gewerkt met drie concentraties α-TCP (30, 40 en 50%) in 

0,875% GG. Er werd respectievelijk 300, 400 en 500 mg α-TCP  toegevoegd aan 1 ml 

GG-oplossing. Erna diende stevig geschut te worden om te homogeniseren. 

(2) Bij pectine en A2 werd er gewerkt met twee geamidieerde pectinen, nl. appelpectine 

en citruspectine, en twee partikelgroottes. Van elk pectine werd een hydrogelfase van 

1,5% gemaakt. De partikelgroottes waren 2,5 µm en <45 µm. Door te werken met 

twee verschillende groottes kan het effect van een verschillende relatieve oppervlakte 

onderzocht worden. De concentratie A2 in pectine was standaard 20%. Het 

vervaardigen van de composieten vond plaats in een volume van 0,5 ml waardoor 

telkens 100 mg A2 werd toegevoegd. Tot slot diende stevig geschut te worden voor 

een goede homogeniteit. 

In onderstaande tabel staan de benamingen weergegeven die voor de negen stalen zullen 

gebruikt worden (tabel 1).  

Tabel 1: Overzicht benaming stalen. 

In de tabel staan de afkortingen weergegeven die in het vervolg zullen gebruikt worden om het betreffende staal 

aan te geven.  

 

 

 

 

 

GG en α-TCP 30% GGa30 Geamidieerde appelpectine en 2,5 µm A2 AA-2,5 

GG en α-TCP 40% GGa40 Geamidieerde appelpectine en <45 µm A2 AA-45 

GG en α-TCP 50% GGa50 Geamidieerde citruspectine en 2,5 µm A2 CA-2,5 

  Geamidieerde citruspectine en <45 µm A2 CA-45 



6.2. Methoden GGa-composieten 

6.2.1. Experimenten betreffende de anorganische fase 

Het effect van sterilisatie op de grootte van de partikels werd onderzocht m.b.v. 

laserdiffractie. 

6.2.1.1. Laserdiffractie 

Laserdiffractie steunt op het principe dat partikels die blootgesteld worden aan een laserstraal, 

het licht met een bepaalde intensiteit verstrooien. De hoek waaronder de diffractie plaatsvindt, 

is, net als de intensiteit van het verstrooide licht, afhankelijk van de grootte van de partikels. 

De laserdiffractie gebeurde via natte dispersie (Mastersizer-S long bench, Malvern 

Instruments, Malvern, UK). Ongeveer 100 mg poeder werd verspreid in 10 ml 0,1% 

polysorbaat 80-ddH2O oplossing. De suspensie werd 10 min in een ultrasoon bad geplaatst en 

vervolgens toegevoegd aan de MS1 kleine volume dispersie eenheid (Malvern instruments, 

Malvern, UK) tot een verduistering van de laserstraal van 10 tot 30% werd bekomen. De 

parameters waren een 300RF lens met een range van 0,05 tot 900 µm, een actieve straallengte 

van 2,4 mm en een roersnelheid van 1500 rpm. Er werden 6000 scans genomen en de analyse 

gebeurde via een polydispersie model. 

6.2.2. Experimenten betreffende de composiet 

De geleringssnelheid en ionenafgifte zijn belangrijke aspecten van een composiet en werden 

respectievelijk onderzocht via rheometrie en Inductively coupled plasma optical emission 

spectroscopy (ICP-OES). 

6.2.2.1. Rheometrie 

Deze techniek maakt het mogelijk om bij een bepaalde temperatuur de compositionele en 

structurele veranderingen in materialen te onderzoeken. Het staal moet tussen de kloof van het 

systeem, bv. een kegel en een vaste plaat, geplaatst worden. Tijdens de meting drukken beide 

voorwerpen het staal aan en kan de kegel door rotatie het staal onderwerpen aan een simpele 

afschuifspanning. Verschillende rheologische parameters kunnen zo bepaald worden.  

Rheometrie werd gebruikt om de snelheid van gelering te bepalen en een idee van de sterkte 

van de gel te verkrijgen. Hiervoor werden de visco-elastische parameters G’ en G” van de 

composieten bepaald d.m.v. een AR1000N Rheometer (TA instruments). De rheometer werd 

uitgerust met een roestvrije stalen plaat en een uit acrylische bestaande kop met een 

doorsnede van 40 mm en een hoek van 2°10’. G’ en G” werden bepaald in functie van de tijd 

bij 37°C met een frequentie van 1 Hz en een hoekfrequentie van 6,283 rad/s.  
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6.2.2.2. ICP-OES  

ICP-OES maakt het mogelijk om de elementen in een staal kwalitatief en kwantitatief te 

bepalen. Het staal wordt verneveld in een inductief gekoppeld argon plasma (ICP) waar een 

temperatuur heerst van ca. 9000 K. Er ontstaan elementen die geatomiseerd, geïoniseerd en 

thermisch geëxciteerd zijn waardoor ze via een optiek emissie spectroscoop (OES) kunnen 

gedetecteerd worden. De spectroscoop meet de intensiteit van de vrijgestelde straling op de 

karakteristieke golflengte van de thermisch geëxciteerde elementen.  

De stalen voor ICP-OES werden verkregen door de composieten overnacht te laten geleren en 

vervolgens onder te dompelen in 6 ml ddH2O. Op drie tijdstippen (ca. 3, 24 en 48 uur) werd 

1,5 ml staal genomen waarna telkens het totaalvolume terug op 6 ml werd gebracht. Er werd 5 

min gecentrifugeerd op 6000 rpm en 1 ml supernatans genomen. Op het supernatans gebeurde 

ICP-OES met een Spectro Arcos Optische Emissie Spectrometer (Spectro, Duitsland). De 

testen gebeurden in drievoud, het controlestaal was ddH2O. 

6.2.3. Experimenten betreffende het mineraal 

Onderzoek naar het gevormde mineraal gebeurde met volgende technieken:  

 X-stralen Diffractie (XRD) 

 Fourier-Transformatie-Infraroodspectroscopie (FTIR) 

 Ramanspectroscopie 

 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

De eerste drie technieken gaven specifieke spectra, SEM gaf een beeld van het gevormde 

mineraal aan het oppervlak. Voor deze technieken werden de stalen eerst 72 uur gedroogd bij 

60°C en vervolgens geplet tot poeder. De distributie van het mineraal in de composiet werd 

bekeken via Microcomputer Tomografie (µ-CT). 

6.2.3.1. XRD 

XRD is gebaseerd op het duale golf/deeltjeskarakter van X-stralen en geeft informatie over de 

molecuulstructuur. Een invallende bundel monochromatische X-stralen interfereert met de 

moleculen waarbij zijn atomen de X-stralen verstrooien. Zo wordt een atomair diffractie-

patroon verkregen en kunnen de verbindingen geïdentificeerd en gekarakteriseerd.  

XRD gebeurde met een Miniflex-600 diffractometer (Rigaku Corporation, Tokyo, Japan) via 

Cu-Kα radiatie. De specificaties zijn 40 kV, 15 mA, een Ni-Kβ filter, een 2θ range van 5 tot 

60° en een scansnelheid van 7°/min bij 25°C. De kristallijne fasen werden geïdentificeerd via 

geïntegreerde X-stralen poeder diffractie software (PDXL: Rigaku Diffraction Software) en 



ICDD PDF-2 datasets (Release 2014 RDB). De resultaten werden vergeleken met 

kristallografische data voor hydroxyapatiet uit Hughes et al. (1989). 

6.2.3.2. FTIR 

FTIR is gebaseerd op het feit dat een materiaal bij verschillende frequenties infrarood straling 

gaat absorberen met een bepaalde intensiteit. Dit levert een moleculair spectrum op dat vrij 

specifiek is voor een bepaald materiaal. Bijgevolg maakt FTIR het mogelijk om onbekende 

materialen te identificeren of, zoals in dit onderzoek, vermoedens te bevestigen/ontkrachten.  

De bepaling van het infrarood spectrum van de monsters gebeurde met een IRAffinity-1S 

(Shimadzu, Kyoto, Japan). De range van golfgetallen waarover het infrarood spectrum werd 

bepaald, ging van 4500 tot 399 cm
-1

. 

6.2.3.3. Ramanspectroscopie  

Het staal wordt bestraald met monochromatisch licht waarbij het staal een deel van het licht 

absorbeert en een deel verstrooit. Door absorptie van het monochromatisch licht is de energie 

van de verstrooide straal lager dan deze van de oorspronkelijke straal. Het verschil in energie 

wordt m.b.v. een spectrofotometer gemeten en genereert een molecuul specifiek spectrum. 

Ramanspectroscopie gebeurde met een WITec Alpha300 R+ confocale raman microscoop. 

Deze was uitgerust met een 785 nm excitatie diodelaser (Toptica) en een UHTS 300 

spectrometer met een -60°C gekoelde CCD camera (ANDOR iDus 401 BR-DD). Het 

gebruikte objectief was een Nikon 20x/0,5 NA. Het vermogen van de laserbron werd 

ingesteld op 200 mW. De data werd verwerkt in R. De opslag en visualisatie van de data 

gebeurde met hyperSpec. De achtergrondcorrectie gebeurde met een 2
de

 afgeleid beperkt 

gewogen regressie-algoritme (als) die verwerkt werd in de basislijn voor R.  

6.2.3.4. SEM  

Het materiaal wordt bestraald met een fijne, gefocusseerde en versnelde straal van primaire 

elektronen die interageren met het materiaal. Door de interactie worden er o.a. secundaire 

elektronen gegenereerd, afkomstig uit de buitenste schillen. De secundaire elektronen worden 

naar de detector geleid die deze collecteert en omzet in een signaal. De bestraling gebeurt 

over de volledige oppervlakte van het materiaal waarbij alle signalen gebundeld worden tot 

een scan afbeelding met een hoge ruimtelijke resolutie  

Het maken van SEM afbeeldingen gebeurde met een MIRA II LMU (Tescan). Deze had een 

operatiespanning van 20 kV en bevond zich in de secundaire elektronmodus. De gebruikte 

vergrotingen waren tussen de 100 en 40 000x.  
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6.2.3.5. µCT  

µCT is een niet-destructieve methode om 3D beelden te verkrijgen van materialen. Het is een 

snelle techniek met een hoge resolutie. De X-stralen worden gegenereerd m.b.v. een 

elektronenring.  

De distributie van het mineraal werd bekeken met een X-ray buis (Viscon X9160-D ED) die 

ingesteld was op 60 kV en 120 µA. Voor detectie werd een Dexela 1207 gebruikt. Deze 

bevatte een 150 µm CsI CMOS sensor met een actieve pixelgrootte van 74,8 µm. De bron-

staal afstand en de bron-detector afstand bedroegen respectievelijk 3,5 cm en 70 cm met een 

totale vergroting van 20x. Dit resulteerde in een pixelgrootte van 3,7 µm en een gezichtsveld 

van 3,2 op 5,7 mm². Bij elke meting werden 1200 projecties gemaakt over 360°C met een 

blootstelling gedurende 4s. De 3D beelden werden gereconstrueerd via Octopus software. 

 



6.3. Methoden pectine-A2 composieten 

Voor uitleg over technieken die reeds bij de GGa-composieten aan bod kwamen, wordt 

verwezen naar de desbetreffende paragraaf in 6.2. Nieuwe technieken zullen voorzien zijn van 

een korte uitleg. Indien de werkwijze identiek was aan deze van de GGa-composieten, wordt 

dit vermeld. 

6.3.1. Experimenten betreffende de anorganische fase 

Op de anorganische fase werd laserdiffractie uitgevoerd om na te gaan of er wel degelijk een 

verschil was in de grootte van de partikels.  

6.3.1.1. Laserdiffractie 

De werkwijze was gelijkaardig aan deze beschreven in paragraaf 6.2.1.1. 

6.3.2. Experimenten betreffende de composiet 

Net als bij de GGa-composieten werden rheometrie en ICP-OES uitgevoerd voor de 

geleringssnelheid en ionenafgifte te bepalen. Een bijkomende test was de pH-bepaling. 

6.3.2.1. Rheometrie 

Het toestel, de uitrusting en bepaling van de geleringsnelheid waren gelijkaardig aan 

paragraaf 6.2.2.1.  

6.3.2.2. ICP-OES/pH 

Na 28 dagen incubatie van de composieten in SBF werden de vrijgestelde elementen calcium, 

fosfor en silicium gekwantificeerd. Het SBF van iedere composiet werd onderworpen aan 

ICP-OES (Plasm 40, Perkin Elmer, USA). De testen gebeurden in tweevoud, de negatieve 

controle was zuiver SBF. Ook de pH werd in drievoud bepaald. 

6.3.3. Experimenten betreffende het mineraal 

Onderzoek naar het mineraal gebeurde met FTIR en SEM gekoppeld met energie dispersieve 

X-stralen (EDX). Ook de verdeling werd bekeken, dit gebeurde via µCT. 

6.3.3.1. FTIR  

FTIR-spectra werden opgenomen voor en na 28 dagen incubatie van de composieten in SBF 

met een Vertex 70v spectrometer (Bruker, Massachusetts, USA). De range van golfgetallen 

waarover het infrarood spectrum werd bepaald, ging van 4000-400 cm
-1

. Er werden 128 scans 

verzameld met een resolutie van 4 cm
-1

.  

https://www.google.be/search?biw=1821&bih=882&q=bruker+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCooTjarUOIAsUuqqjK0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcUA-OdHIEQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjBjLyiqfbSAhVJWxoKHVGWDoMQmxMInwEoATAT
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De stalen werden bereid via de standaard KBr pelletmethode. Alkalihalogeniden beschikken 

namelijk over de eigenschap plastiek te vormen indien deze onderhevig zijn aan druk. Hierbij 

vormen ze in infrarood een transparante laag.  

6.3.3.2. SEM gekoppeld met EDX 

EDX maakt gebruik van X-stralen die gegenereerd worden door het monster te bombarderen 

met gefocusseerde elektronen afkomstig van een SEM. EDX meet de relatieve sterkte van de 

vrijgestelde X-stralen in functie van hun energie en genereert zo een spectrum voor een 

specifiek gedeelte van het monster. Door de lijnen te identificeren verkrijgt men kwalitatieve 

informatie, door de intensiteit van de lijnen van ieder element te meten verkrijgt men 

kwantitatieve informatie.  

SEM beelden werden genomen van het oppervlak en de doorsnede van de composieten voor 

en na 28 dagen SBF incubatie. Dit gebeurde met een Nova NanoSem 200 (FEI Company, 

Europa) die gekoppeld werd met een EDX analysator. De stalen werden bedekt met een 

carbonlaag. 

6.3.3.3. µCT  

De distributie van A2 werd bekeken met een XWT 240-SE microfocus bron (X-RAY WorX) 

die ingesteld was op 90 kV en 10 W. Voor de detectie werd een PerkinElmer 1620 CN3 CS 

flat panel detector gebruikt met een pixelgrootte van 6,54 µm. De bron-staal afstand en de 

bron-detector afstand bedroegen respectievelijk 3,21 cm en 96,71 cm. Dit resulteerde in een 

gezichtsveld van 2000x2000 pixels van telkens 6,54 op 6,54 µm². Bij elke meting werden 

2000 projecties gemaakt over 360° met telkens een blootstelling van 1s. De 3D beelden 

werden gereconstrueerd via Octopus Software, de analyse gebeurde met VGStudioMAX 3.0. 

6.3.4. Biologische testen 

Er werden antimicrobiële en cellulaire proeven uitgevoerd. De cellulaire proeven gebeurden 

om de cytotoxiciteit van composieten op botvormende (MC3T3) cellen te onderzoeken. 

6.3.4.1. Antimicrobiële proeven 

De antimicrobiële eigenschappen werden nagegaan via de inhibitie van biofilms op 

siliconeschijfjes. Elke composiet werd samengebracht met een siliconeschijfje, 400 µl tryptic 

soy broth en 100 µl 10
6
 kolonievormende eenheden (KVE) Methicilline Resistente 

Staphylococcus aureus (MRSA) Mu50 en vervolgens 24 uur geïncubeerd bij 37°C. Na 24 uur 

werden de schijfjes gewassen met 1 ml fysiologisch water, gebracht in 10 ml fysiologisch 

water en driemaal 30s gevortext. De KVE werden bepaald door uitplating op tryptic soy agar 

in verdunningen van 10
0  

tot 10
-7

. Siliconeschijfjes zonder composieten dienden als controle. 



6.3.4.2. Celproeven 

Voor de cytotoxiciteit van de composieten te bepalen, werden eluaten van de composieten (1) 

en composieten (2) bij osteoblast precursor cellen (MC3T3-cellen) gebracht.  

(1) Eluaten van de composieten 

De composieten werden in kleine stukjes versneden en 24 uur geïncubeerd in minimum 

essential medium (MEM) alfa bij 37°C. Per 0,2 g composiet werd 1 ml medium toegevoegd. 

Van het eluaat werd 200 µl (0x, 5x en 10x verdund; telkens in drievoud) gebracht in een 96-

well plaat met telkens 15 000 MC3T3-cellen en 24 uur geïncubeerd bij 37°C. De controle was 

zuiver medium. Tot slot kon de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide 

(MTT)-test, een colorimetrische test voor de celmetabolische activiteit, plaatsvinden. 

- Verwijderen van eluaat en toevoegen van 200 µl MTT-oplossing  

(0,5 mg MTT per ml MEM alfa) 

- Geschudde incubatie bij 37°C gedurende 2 tot 4 uur 

- Toevoegen van 200 µl lysisbuffer  

- Geschudde incubatie bij 37°C gedurende 15 tot 30 min 

- Absorbantiebepaling (EL800, Bio-tek instruments) bij 580 en 750 nm 

De MTT-test maakt gebruik van het cellulair afhankelijk NAD(P)H-oxidoreductase. Levende 

cellen kunnen dankzij dit enzym MTT reduceren tot zijn onoplosbare, paarse vorm formazan. 

De kleurintensiteit correleert met het aantal levende cellen. 

(2) Composieten op de cellaag 

De composieten werden in gelijke schijfjes in een 48-well plaat gebracht met telkens 20 000 

MC3T3-cellen en 500 µl MEM alfa en vervolgens 24 uur geïncubeerd bij 37°C. De controle 

was medium zonder composiet. Het effect van de composieten op de MC3T3-cellen werd 

bekeken via een MTT-test (in drievoud) en een live/dead test. Voor de MTT-test werden de 

composieten verwijderd, voor de live/dead test niet. De MTT-test was gelijkaardig aan (1), op 

de hoeveelheid MTT-oplossing en lysisbuffer (500 µl i.p.v. 200 µl) na. De live/dead test ging 

als volgt: 

- Verwijderen van MEM alfa  

- 2x wassen met fosfaat gebufferde saline (PBS)-oplossing 

- Toevoegen van 0,5 ml Ca-AM/PI/PBS-oplossing  

(2 µl Ca-AM en 2 µl PI per ml PBS) 

- Donkere incubatie gedurende 10 min bij kamertemperatuur 

- Fluorescente meting (IX 81, Olympus) met Hg lamp voor excitatie: 

GFP filter voor levende cellen, TxRed filter voor dode cellen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Di-
https://en.wikipedia.org/wiki/Di-
https://en.wikipedia.org/wiki/Thiazole
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl
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De live/dead test kan gebeuren dankzij een gelijktijdige fluorescente kleuring van dode en 

levende cellen. Calceïne-acetyl-methoxyester (Ca-AM) is een hoog lipofiele stof dat door het 

celmembraan van cellen geraakt, omgezet wordt door een celesterase in calceïne en zo 

levende cellen groen kleurt. Propidiumjodide (PI) is enkel in staat om dode cellen te kleuren 

doordat het impermeabel is voor het celmembraan van levende cellen. In dode cellen 

intercaleert PI met het dubbelstrengig DNA en zorgt het voor een rode kleur. 
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7. Resultaten en discussie 

In deze studie werd de geschiktheid van twee verschillende systemen onderzocht als 

mogelijke toepassing in botweefselregeneratie: (1) GG en α-TCP en (2) Pectine en A2. Door 

deze te combineren ontstaan composieten waarbij de hydrogels de anorganische partikels 

opnemen in hun netwerk. De twee systemen worden afzonderlijk besproken. 

7.1. GG en α-TCP 

De geschiktheid van de composieten GGa30, GGa40 en GGa50 voor hun gebruik in 

botweefselregeneratie werd getest in tal van experimenten. Deze werden opgedeeld in drie 

grote groepen: experimenten betreffende de anorganische fase α-TCP, de composiet en het 

mineraal. 

7.1.1. Resultaten betreffende de anorganische fase 

Op de α-TCP partikels werd laserdiffractie uitgevoerd met als doel het effect van sterilisatie 

op de partikelgrootte te onderzoeken. 

7.1.1.1.  Laserdiffractie 

De laserdiffractie op onsteriel en steriel α-TCP gebeurde respectievelijk bij 18 en 21% 

verduistering van de laserstraal. De verschillende volumediameters horende bij de percentages 

staan weergegeven in tabel 2. Daarnaast leverde de distributiecurve van de grootte van 

onsteriel en steriel α-TCP twee grafieken op met een gelijkaardig verloop (grafiek 1 en 2). 

Bijgevolg lijkt het er niet op dat de sterilisatie een noemenswaardig effect had op de grootte 

van de α-TCP partikels. 

 
Tabel 2: Volumediameters α-TCP. 

Weergave van de volumediameter voor steriel en onsteriel α-TCP waarbij respectievelijk 10, 50 en 90% van de 

partikels kleiner zijn. 

 

 

 

 

 

 

 Steriel α-TCP Onsteriel α-TCP 

D[v ; 0,1] 0,38 µm 0,37 µm 

D[v ; 0,5] 2,80 µm 2,41 µm 

D[v ; 0,9] 6,50 µm 5,41 µm 



 
Grafiek 1: Laserdiffractie van onsteriel α-TCP.           Grafiek 2: Laserdiffractie van steriel α-TCP. 

Distributie van de partikelgrootte, uitgedrukt in           Distributie van de partikelgrootte, uitgedrukt in 

partikeldiameter (µm), van onsteriel α-TCP .                        partikeldiameter (µm), van steriel α-TCP. 

            

7.1.2. Resultaten betreffende de composiet 

Op de composieten werden rheometrie en ICP-OES uitgevoerd. Rheometrie gebeurde om een 

idee te krijgen over de snelheid van de gelvorming en sterkte van de gel. ICP-OES had als 

doel de ionenafgifte van de composieten te bepalen. 

7.1.2.1. Rheometrie 

Een vuistregel is dat gelvorming optreedt indien G’ groter is dan G”. Concreet betekent dit dat 

de composiet zijn elasticiteit groter is dan zijn viscositeit. Dit was voor alle composieten het 

geval. Er werd beslist enkel G’ in functie van de tijd uit te zetten (grafiek 3).  

Grafiek 3 toont een min of meer gelijkaardig verloop voor de composieten. Na een tiental 

minuten was er telkens een gel gevormd. Na ca. 30 min lagen de composieten met hun 

elasticiteit in de grootteorde van 1000 tot 10 000 Pa. De hoogste en laagste waarden voor G’ 

werden respectievelijk voor GGa50 en GGa30 waargenomen. Een hogere concentratie α-TCP 

leidde tot een sterkere composiet en een snellere vorming van de gel. Van iedere composiet 

zijn drie representatieve curven weergegeven in bijlage 1. 
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Grafiek 3: Rheometrie GGa-composieten. 

Weergave van de elasticiteit G’ (Pa) in functie van de tijd (s). Hierbij werd een vergelijking van de sterkte van de 

verschillende composieten verkregen. Hoe hoger de concentratie α-TCP, hoe groter G’. 

7.1.2.2. ICP-OES 

De vrijstelling van calcium- (grafiek 4) en fosfaationen (grafiek 5) door de composieten werd 

in drievoud gekwantificeerd. De concentraties vrijgestelde fosfaat- en calciumionen stegen in 

de tijd en lagen na 48 uur respectievelijk tussen 10,3-11,1 mg/l en 7,8-9 mg/l. De kleine 

spreiding is te wijten aan de onzekerheid van het experiment. Er werden meer fosfaat- dan 

calciumionen afgegegeven. 

 

Grafiek 4:  Vrijstelling calciumionen. 

Concentratie vrijgestelde calciumionen (mg/l) door de composieten in functie van de tijd (uur). 
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Grafiek 5: Vrijstelling fosfaationen. 

Concentratie vrijgestelde fosfaationen (mg/l) door de composieten in functie van de tijd (uur). 

 

Uit bovenstaande waarnemingen volgen twee besluiten: 

1) De stijging van de concentratie vrijgestelde ionen in functie van de tijd duidt erop dat 

de ionenafgifte gebeurde gedurende een langere periode. Bijgevolg kan er besloten 

worden dat de volledige omzetting van α-TCP in CDHAp een proces is dat tijd vraagt. 

2) Het ontbreken van een duidelijk verschil tussen de drie composieten duidt erop dat de 

beginconcentratie van α-TCP geen invloed had op de concentratie vrijgestelde ionen 

door de composiet. Een hogere concentratie α-TCP was niet verantwoordelijk voor 

een hogere vrijstelling van calcium- en fosfaationen. Bijgevolg doet dit insinueren dat 

de hogere elasticiteit (G’) en de snellere gelering van composieten met een hoger 

gehalte aan α-TCP (grafiek 3) niet veroorzaakt werden door een hogere vrijstelling 

van calciumionen. Indien deze veronderstelling correct is, dienden de hogere 

elasticiteit en snelheid van gelering te wijten te zijn aan een grotere hoeveelheid 

CDHAp-kristallen die met elkaar interageerden. Dit kan echter niet met zekerheid 

gesteld worden, de afgifte van ionen werd namelijk gemeten vanuit de composieten en 

niet vanuit de partikels zelf. De mogelijkheid bestaat dat een gedeelte calciumionen 

gevangen bleef in de composiet. 
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7.1.3. Experimenten betreffende het mineraal 

XRD, FTIR en ramanspectroscopie werden uitgevoerd om de conversie van α-TCP naar 

CDHAp te bewijzen. Een beeld van het mineraal werd verkregen via SEM. Daarnaast werd 

ook de verdeling van het mineraal in de composiet onderzocht, dit via een µCT meting. 

7.1.3.1. XRD 

Grafiek 6 toont het diffractiepatroon van de composieten, α-TCP en GG. De pieken 

gerelateerd aan de rode lijnen corresponderen met de aanwezigheid van CDHAp. Voor elke 

piek staat bovenaan de Millerindex weergegeven. Deze definieert de richting en plenaire 

oriëntatie van een kristalvlak in een kristalrooster (Baker & Cohen, 2004).  

De drie composieten vertoonden een vrijwel identiek patroon dat duidelijk afweek van de 

patronen α-TCP en GG. De analyse toonde aan dat er in de composieten conversie van α-TCP 

naar CDHAp had plaatsgevonden. De composiet GGa40 toonde t.o.v. de andere composieten 

vlak voor de index 161 een kleine afwijking. Een mogelijke verklaring is dat GGa40 nog een 

bepaalde hoeveelheid α-TCP bevatte doordat de piek hiermee overeenkwam. Bijgevolg 

bestaat de mogelijkheid dat bij deze composiet de conversie van α-TCP naar CDHAp (nog) 

niet volledig was doorgegaan.  

 

Grafiek 6: XRD GGa-composieten, α-TCP en GG. 

Weergave van de relatieve intensiteit van de X-stralen diffractie onder een bepaalde invalhoek. De rode lijnen 

corresponderen met de pieken gelinkt aan CDHAp. Boven elke piek staat de Millerindex weergegeven. 



7.1.3.2. FTIR 

De spectra van de composieten vertoonden telkens banden op dezelfde hoogte, dit in 

tegenstelling tot α-TCP en GG (grafiek 7). α-TCP vertoonde veel bredere, uitgesprokenere 

banden op deze hoogten terwijl GG er geen vertoonde. De composieten vertoonden 

karakteristieke banden voor CDHAp ter hoogte van ca. 560, 600, 962 en 1022 cm
-1

. De 

banden ter hoogte van 560 en 600 cm
-1

 zijn karakteristiek voor de ν4 vibratie 

(antisymmetrische buiging) van PO4
3-

. De banden ter hoogte van 962 en 1022 cm
-1

 

vertegenwoordigen respectievelijk de ν1 vibratie (symmetrische stretching) van de P-O 

binding en de ν3 vibratie (symmetrische buiging) van de  PO4
3-

 functionele groep (Popa et al., 

2016). Er was bijgevolg telkens een duidelijk conversie van α-TCP naar CDHAp gebeurd. 

 

Grafiek 7: FTIR GGa-composieten, α-TCP en GG. 

Weergave van de transmissie in functie van het golfgetal (cm
-1

). Voor de composieten staat het golfgetal 

weergegeven dat hoort bij de verschillende minima van de transmissie. 

7.1.3.3. Ramanspectroscopie 

De spectra van de composieten vertoonden onderling geen verschillen (grafiek 8). Deze gaven 

telkens een band ter hoogte van 964 cm
-1

, kenmerkend voor CDHAp (Ryu et al., 2010).  

α-TCP vertoonde een band ter hoogte van 971 cm
-1

. GG gaf opnieuw geen duidelijk 

afgelijnde banden. De banden ter hoogte van 964 en 971 cm
-1

 zijn typisch voor de ν1 

symmetrische P-O stretching van respectievelijk CDHAp en α-TCP (Kolmas et al., 2015).  

350 550 750 950 1150 1350 1550

T
ra

n
sm

is
si

e 
(%

) 

Golfgetal (cm-1) 

GGa50 

GGa40 

GGa30 

α-TCP 

GG 

561 
602 

962 

1024 

559 
600 

962 

1022 

560 
600 962 

1022 



 

39 

 

 

Grafiek 8: Ramanspectroscopie GGa-composieten, α-TCP en GG. 

Weergave van de intensiteit van de verstrooide hoeveelheid licht in functie van het golfgetal (cm
-1

). Voor de 

composieten en α-TCP staat het golfgetal horende bij de maximale intensiteit weergegeven. 

7.1.3.4. SEM 

Via SEM werden beelden van de verschillende composieten bekomen (tabel 3). Uitgaande 

van de resultaten verkregen via XRD, FTIR en ramanspectroscopie zouden op deze beelden 

CDHAp-kristallen moeten te zien zijn. Er werd gekozen voor de weergave van een 

overzichtsbeeld (vergroting 2000x) en een close-up (vergroting 5000x of 10 000x). Bij 

vergelijking van de beelden vielen steeds dezelfde bolvormige structuren waar te nemen. Bij 

de close-up was duidelijk te zien dat de bolvormige structuren bestaan uit naaldvormige/ 

sterachtige afzettingen, typerend voor CDHAp (Douglas et al., 2014 A).  
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Tabel 3: SEM afbeeldingen GGa-composieten. 

SEM afbeeldingen van de composieten zijn terug te vinden als een overzichtsbeeld (vergroting 2000x) en een 

close-up (5000x of 10 000x). De bolvormige structuren zijn CDHAp-kristallen.  

 

 

 

GGa30 

Vergroting 2000x (schaal: 5 µm) 

 

Vergroting 10 000x (schaal: 1 µm) 

 

 

 

 

GGa40 

Vergroting 2000x (schaal: 5 µm) 

 

Vergroting 10 000x (schaal: 1 µm) 

 

 

 

 

GGa50 

Vergroting 2000x (schaal: 5 µm) 

 

Vergroting 5000x (schaal: 2 µm) 
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7.1.3.5. µCT 

Via µCT werd een weergave van de distributie van CDHAp in de composieten verkregen 

(figuur 8a en b). In figuur 8a zijn de rode gedeeltes CDHAp-kristallen welke verspreid zijn in 

de GG hydrogel. Figuur 8b zijn horizontale doorsnedes van de composieten. Uit beide figuren 

werd duidelijk dat er voor geen enkele composiet een homogene distributie was. Figuur 8c is 

een grafische weergave van de grootteverdeling van de gevormde CDHAp-aggregaten. De 

grootteverdeling van de aggregaten gevormd in GGa30 en GGa40 waren vrij gelijkaardig. 

GGa50 toonde in vergelijking met deze twee composieten echter een duidelijk verschil: 

GGa50 bevatte een aanzienlijke hoeveelheid aggregaten (89% t.o.v. ca. 59%) met een grootte 

gelegen tussen 10³  en 10
4
  µm³ meer.  

 

 

 



                  GGa30               GGa40       GGa50 

 

 

 

Figuur 8: Distributie van CDHAp in de GGa-composieten. 

A) 3D distributie van CDHAp (rode gedeelte) in de composieten. B) Vier verschillende horizontale doorsneden 

van de composieten. C) Weergave van de grootte van de gevormde aggregaten in de composieten. 

A 

B 

C 
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7.2. Pectine en A2 

Er werd gewerkt met geamidieerde appel- en citruspectine en A2-partikels van 2,5 µm en <45 

µm. De geschiktheid van deze composieten als toepassing in botweefselregeneratie werd 

getest via tal van experimenten, opgedeeld in vier grote groepen: experimenten betreffende de 

anorganische fase A2, de composiet, het mineraal en biologische testen. 

7.2.1. Resultaten betreffende de anorganische fase 

Door te werken met twee partikelgroottes kon het effect van een verschillende relatieve 

oppervlakte onderzocht worden. Als controle of de A2 partikels effectief verschilden in 

grootte werd laserdiffractie uitgevoerd.  

7.2.1.1.  Laserdiffractie 

De laserdiffractie voor A2 partikels met diameter 2,5 µm en <45 µm vond respectievelijk 

plaats bij 18,8 en 14,8% verduistering. De verschillende volumediameters horende bij de 

percentages staan weergegeven in tabel 4. De distributie van de partikels 2,5 µm en <45 µm 

zijn respectievelijk weergegeven in grafiek 9 en 10. Op basis van beide gegevens kon besloten 

worden dat de twee partikels wel degelijk een verschillende grootte hadden. 

Tabel 4: Volumediameters pectinen. 

Volumediameter waarbij respectievelijk 10, 50 en 90% van de partikels kleiner zijn. 

 D[v ; 0,1] D[v ; 0,5] D[v ; 0,9] 

A2: 2,5 µm 0,95 µm 2,24 µm 4,32 µm 

A2: <45 µm 2,77 µm 18,18 µm 42,62 µm 



              
 

Grafiek 9: Laserdiffractie A2 2,5 µm.        Grafiek 10: Laserdiffractie A2 < 45 µm. 

Distributiecurve van de partikelgrootte, uitgedrukt   Distributiecurve van de partikelgrootte, uitgedrukt  

in partikeldiameter (µm), van de  A2-preparaten  in partikeldiameter (µm), van de A2-preparaten 

met een diameter van 2,5 µm.    met een diameter kleiner dan 45 µm. 

7.2.2. Experimenten betreffende de composiet 

Op de composieten werden rheometrie, ICP-OES en een pH-bepaling uitgevoerd om een 

beeld te krijgen van de gelvorming, ionenafgifte en pH-waarde. 

7.2.2.1. Rheometrie 

De composieten vertoonden telkens een grotere elasticiteit (G’) i.v.m. de viscositeit (G”) wat 

de vorming van een gel aantoonde. Hierdoor werd enkel G’ in functie van de tijd uitgezet 

(grafiek 11). Er werd meteen een hoge G’ waargenomen wat wees op een snelle gelering. De 

gels werden binnen de 5 min gevormd. De gels AA-45, CA-45 en CA-2,5 hadden na ca. 25 

min een gelijkaardige gelsterkte. AA-2,5 toonde een lagere gelsterkte. Via rheometrie kunnen 

er echter uiteenlopende waarden verkregen worden, zoals blijkt uit bijlage 2. Bijgevolg is uit 

de resultaten niet gebleken dat de grootte van de partikel een duidelijke invloed had op de 

gelvorming en gelsterkte. 
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Grafiek 11: Rheometrie van de A2-pectinecomposieten. 

Weergave van de elasticiteit G’ (Pa) in functie van de tijd (s). Er werd een vergelijking van de sterkte van de 

composieten verkregen. De curve CA-2,5 is niet goed waarneembaar, deze ligt onder de paarse curve. 

7.2.2.2. ICP-OES/pH 

De composieten werden gedurende 28 dagen in SBF bewaard. Via ICP-OES werd vervolgens 

de vrijstelling van calcium-, fosfaat- en siliciumionen (grafiek 12) gekwantificeerd.  

 Calciumionen: Na incubatie vertoonde elke composiet een duidelijke 

calciumafgifte, deze was onafhankelijk van de matrix. Hoe groter de partikel, hoe 

hoger de afgifte door de composiet. Dit is bizar, kleinere deeltjes hebben een 

grotere totale oppervlakte waardoor er meer vrijstelling door kleinere partikels 

werd verwacht. Een andere mogelijkheid is dat de 2,5-composieten meer CDHAp-

vorming vertoonden en daardoor meer calcium absorbeerden. Echter zou er dan 

een duidelijk verschil in fosfaationen waarneembaar moeten zijn, wat niet het 

geval is. Eventueel hebben zich andere organische fasen gevormd die calcium 

maar geen fosfaat bevatten, bv. CaCO3. 

 Fosfaationen: In de negatieve controle SBF was de aanwezigheid van fosfaationen 

duidelijk hoger dan in het SBF van de composieten. Tussen de composieten 

werden geen duidelijke verschillen in fosfaatafgifte opgemerkt. Mogelijks is 100% 

van de vrijgezette fosfaat ingebouwd in CDHAp.   

 Siliciumionen: Deze bevonden zich enkel in het SBF van de composieten. Deze 

ionen zijn van nature niet in SBF aanwezig en zijn afkomstig van A2. Tussen de 

composieten waren er geen duidelijke verschillen. De concentratie silicium is 

bijgevolg onafhankelijk van de matrix en partikelgrootte. Ook dit is opnieuw 

onverwacht omwille van dezelfde reden als bij calcium.  
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Grafiek 12: Vrijstelling van calcium-, fosfaat- en siliciumionen. 

Concentratie vrijgestelde ionen (mM/dm³) door de composieten na 28 dagen incubatie in SBF. Puur SBF deed 

dienst als negatieve controle.  

Wat betreft de pH werd er een iets grotere stijging waargenomen voor de composieten AA-45 

en CA-45. De composieten die vervaardigd werden met grotere partikels zorgden dus voor 

een basischer SBF, de pectinen hadden hier geen invloed op (grafiek 13). 

 

Grafiek 13: pH-bepaling. 

Bepaling van de pH van het SBF van de composieten na 28 dagen incubatie en van puur SBF. 

Uit bovenstaande waarnemingen kan het volgende besloten worden: 

 

1) De vrijstelling van ionen en de pH waren onafhankelijk van de matrix. Grotere 

partikels zorgden voor een hogere calciumvrijstelling en een basischer pH. Hieruit 

volgt dat de stijging in pH gecorreleerd is met een hogere calciumvrijstelling. 
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2) De daling in fosfaationen bij de composieten indiceert een intensief verbruik in 

fosfaat ter vorming van calciumfosfaat, nl. CDHAp, op de composieten. De 

fosfaationen werden geabsorbeerd samen met de benodigde hoeveelheid calcium 

voor de formatie van CDHAp. Er werd duidelijk meer calcium geproduceerd dan 

nodig. Dit wordt tevens onderbouwd door de samenstelling van A2: 6 mol% P2O5 

t.o.v. 54 mol% CaO. 

7.2.3. Experimenten betreffende het mineraal 

FTIR en SEM/EDX werden uitgevoerd om na te gaan welk mineralen er in de composieten 

aanwezig waren. Ze dienden de vorming van CDHAp in aanwezigheid van A2 na SBF 

incubatie te bewijzen. Daarnaast werd ook de verdeling van A2 in de composiet onderzocht 

voor SBF incubatie. Dit gebeurde m.b.v. een µCT meting. 

7.2.3.1. FTIR  

De FTIR-spectra (grafiek 14) toonden na 28 dagen incubatie in SBF aan dat de composieten 

een gelijkaardig verloop hadden, onafhankelijk van de matrix of partikelgrootte. Dit terwijl de 

spectra van voor de incubatie duidelijk toonden dat het verloop van de curve afhankelijk was 

van de partikelgrootte en niet van de matrix.  

In de regio 1060 cm
-1 

was er een duidelijke versmalling. Deze band verschoof voor de 

composieten CA-2,5 en AA-2,5 richting de hogere golfgetallen. Een band op deze hoogte kan 

enerzijds afkomstig zijn van de P-O-P stretching vibratie in de PO4
3-

-groep en anderzijds van 

de Si-O-Si stretching vibratie in de glasstructuur. De bandvernauwing suggereert echter de 

vorming van calciumfosfaat. Ter hoogte van 565-600 cm
-1

 werd de dubbele band duidelijk 

sterker terwijl ook ter hoogte van 875 cm
-1

 de intensiteit steeg. Dit komt respectievelijk 

overeen met de O-P-O buiging vibratie van hydroxyapatiet en de buiging van CO3
2-

-groepen 

wat de aanwezigheid indiceert van gecarboneerd hydroxyapatiet. De intensiteit van de band 

op 960 cm
-1

 nam duidelijk af wat correspondeert met de stretching vibratie van Si-O niet-

brugbindingen in het glas. De nieuw band ter hoogte van 800 cm
-1

 en de significant sterker 

geworden band op 465 cm
-1

 toonden de formatie van een silicagel met een hoge graad van 

polymerisatie aan. De 800 cm
-1 

band correspondeert met de symmetrische buiging van Si-O-

Si tussen SiO4-groepen (Dziadek et al., 2016). FTIR toonde dus de vorming van 

calciumfosfaat, meer bepaald gecarboneerd hydroxyapatiet, aan in een gel rijk aan silicium, te 

wijten aan de glasstructuur. 

.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon


 

Grafiek 14: FTIR-spectra van de composieten voor en na 28 dagen incubatie in SBF. 

Weergave van de absorbantie in functie van het golfgetal (cm
-1

) van de CA- en AA-composieten voor en na 

incubatie in SBF gedurende 28 dagen.  
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7.2.3.2. SEM gekoppeld met EDX 

Er werden SEM-beelden met bijhorend EDX-spectrum van de oppervlakte en doorsnede van 

de composieten voor en na 28 dagen incubatie in SBF gemaakt.  

 Voor incubatie in SBF 

Op figuur 9 en 10 is duidelijk te zien dat de partikels zowel op het oppervlak als in de 

composiet (AA-2,5) even verdeeld waren. Er was geen vorming van aggregaten zichtbaar. 

Deze waarnemingen gelden voor alle composieten (zie bijlage 3). Tussen de preparaten met 

een verschillende partikelgrootte was er een duidelijk verschil. CA-2,5 en AA-2,5 hadden 

duidelijk meer partikels en waren bijgevolg dichter bezet.  

 Na incubatie in SBF 

Figuur 9 en de figuren van de composietoppervlakken in bijlage 3 toonden dat er zich na SBF 

incubatie een dikke laag op de composieten had gevormd. EDX toonde voor het oppervlak 

van AA-2,5 (figuur 9) duidelijk een stijging van silicium en een daling van calcium. Het 

calcium kwam terecht in het SBF wat aangetoond werd door ICP-OES (grafiek 12). EDX van 

de oppervlakken AA-45 (figuur 14) en CA-45 (figuur 18) toonden een duidelijke stijging aan 

fosfor en een grootte hoeveelheid calcium. Dit suggereert de vorming van een mineraal rijk 

aan calcium en fosfaat, nl. hydroxyapatiet. Het extra fosfor op de composieten ging gepaard 

met een fosfaatdaling in het SBF (grafiek 12). De doorsnedes vertoonden geen duidelijk 

waarneembare veranderingen in morfologie en chemische samenstelling. Enkel silicium 

toonde een stijging. Bijgevolg waren de composieten binnenin rijk aan silicium en calcium 

welke afkomstig waren van de glaspartikels. 

Rekening houdend dat SEM/EDX slechts plaatselijke informatie geeft, kan uit deze resultaten 

besloten worden dat: 

- De dikke laag op de composietoppervlakken calciumfosfaat is, meer bepaald 

hydroxyapatiet;  

- De mineralisatie met hydroxyapatiet hoofdzakelijk aan de buitenkant van de 

gels gebeurde. 

 

Deze bevindingen bevestigden de resultaten van FTIR. 



 

Figuur 9: SEM/EDX van de oppervlakte van AA-2,5 voor en na 28 dagen SBF incubatie. 

De figuur geeft telkens SEM-beelden weer van het oppervlak van voor en na incubatie in SBF. Deze beelden werden verkregen met een 2000x (5 µm), 1000x (10 µm) en 

250x (40 µm) vergroting.  Aan de SEM was een EDX gekoppeld. Het beeld en eventueel de specifieke plaats waarbij het EDX spectrum hoort, is aangegeven. 
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Figuur 10: SEM/EDX van de doorsnede van AA-2,5 voor en na 28 dagen SBF incubatie. 

De figuur geeft telkens SEM-beelden weer van de doorsnede van voor en na SBF incubatie. Deze beelden werden verkregen met een 2000x (5 µm), 1000x (10 µm) en 250x 

(40 µm) vergroting. Aan de SEM was een EDX gekoppeld zodat ook spectra werden verkregen. Het beeld waarbij het EDX spectrum hoort, is aangegeven. 



7.2.3.3. µCT  

Via µCT werd een weergave van de distributie van de A2-partikels in de composieten 

verkregen (figuur 11 en 12). Dit experiment gebeurde zonder incubatie in SBF. Er is duidelijk 

te zien dat, ongeacht de partikelgrootte of het type matrix, grootte A2-aggregaten werden 

gevormd. Door de snelle gelering van de pectinen was het niet eenvoudig de partikels mooi 

homogeen te verdelen. Op de SEM beelden (figuur 9,10 en 14 t.e.m. 19) waren echter geen 

aggregaten te zien. SEM beelden zijn maar een plaatselijke opname, terwijl met µCT de 

volledige composiet wordt gescand.  

 

Figuur 11: µCT beelden AA-2,5 en AA-45. 

De figuur geeft telkens een horizontale (links) en een verticale (rechts) doorsnede van de composiet. Voor beide 

AA-composieten werden aggregaten waargenomen. 
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Figuur 12: µCT beelden CA-2,5 en CA-45. 

De figuur geeft telkens een horizontale (links) en een verticale (rechts) doorsnede van de composiet. Voor beide 

CA-composieten werden aggregaten waargenomen. 

7.2.4. Biologische testen 

De composieten werden getest op hun antimicrobiële eigenschappen en hun cytotoxiciteit. 

Deze testen gebeurden zonder incubatie van de composieten in SBF. 

7.2.4.1. Antimicrobiële proeven 

MRSA Mu50 werd gebruikt om de antibacteriële eigenschappen van de composieten te testen. 

Iedere composiet had een significante antibacteriële werking. T.o.v. de controle waren het 

aantal KVE/stukje voor elke composiet verwaarloosbaar (grafiek 15). Er dient echter in het 

achterhoofd gehouden te worden dat de afwijking op de controle vrij groot was. AA-45 en 

CA-2,5 hadden zo goed als alle bacteriën afgedood, CA-45 en AA-2,5 hadden elk nog een 



kleine 900-tal KVE (grafiek 16). Er was geen uitgesproken verschil tussen een bepaald 

pectine of een bepaalde partikelgrootte.  

 
 

Grafiek 15: Antimicrobiële werking van de composieten t.o.v. de controle. 

Bovenstaande grafiek geeft het aantal KVE MRSA Mu50 per siliconeschijfje weer. Alle composieten hebben 

een duidelijke bacteriële afdoding teweeg gebracht. 

 

Grafiek 16: Kolonievormende eenheden van de composieten. 
Close-up van het aantal KVE MRSA Mu50 per siliconeschijfje voor de composieten. Er is geen uitgesproken 

verschil tussen één bepaalde matrix of één bepaalde partikelgrootte. 
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7.2.4.2. Celproeven 

(1) Eluaten van de composieten 

Verdunnen van het eluaat zorgde voor meer MC3T3-cellen en dus een verminderde 

cytotoxiciteit (grafiek 17). Tussen de verdunde eluaten en de controle was weinig verschil. 

Daarnaast werd uit het onverdunde staal duidelijk dat enerzijds het citruspectine een minder 

cytotoxisch effect had en anderzijds een kleinere partikelgrootte een gunstige invloed had. 

Een kleinere partikelgrootte zorgde voor minder calciumvrijstelling en een minder basisch 

milieu wat gunstiger was voor de cellen (grafiek 12 en 13). 

 

Grafiek 17: MTT-test van de eluaten op MC3T3-cellen. 

Kwantitatieve weergave van het aantal overlevende MC3T3-cellen na 24 uur incubatie. Er was een duidelijk 

cytotoxische werking van de composieten. Deze was lager voor een kleinere partikelgrootte en citruspectine. 

(2) Gels op de composieten 

De MTT-test toonde een duidelijke daling van het aantal MC3T3-cellen bij de composieten  

(grafiek 18). Deze daling was deels te wijten aan het proefopzet. De composieten hebben 

namelijk gedurende 24 uur op de MC3T3-cellen gerust waardoor de cellen onder de  

composieten afstierven door het gewicht. Ook hier werd de mindere toxiciteit van het 

citruspectine duidelijk. De live/dead test toonde aan dat de dode cellen zich niet alleen onder 

de composieten bevonden (figuur 13). De controle vertoonde groene, levende cellen terwijl 

bij de composieten duidelijk onder en in de dichte nabijheid van de gel geen cellen meer te 

vinden waren. Dit bevestigde opnieuw de licht cytotoxische werking van de composieten. 
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Grafiek 18: MTT-test van de composieten op MC3T3-cellen. 

Kwantitatieve weergave van het aantal overlevende MC3T3-cellen na 24 uur incubatie van de composieten op de 

cellen. De composieten hebben een duidelijke cytotoxische werking. Deze was lager voor citruspectine. 
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Figuur 13: Live/dead van de composieten op MC3T3-cellen. 

Visueel beeld (vergroting 4x; schaal 500 µm) van het aantal overlevende MC3T3-cellen na 24 uur incubatie van 

de composieten op de cellen. Er was een duidelijke cytotoxische werking van de composieten.  
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8. Conclusie 

Over de twee systemen kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

(1) GG en α-TCP 

Sterilisatie van α-TCP had geen noemenswaardig effect op de partikelgrootte. Voor iedere 

composiet trad er conversie van α-TCP naar CDHAp op en werden de typische bolvormige 

structuren met naaldvormige/sterachtige afzettingen van CDHAp waargenomen. Tijdens de 

conversie van α-TCP naar CDHAp kwamen fosfaat- en calciumionen vrij. Deze laatste zorgen 

voor de crosslinking van GG waardoor gelvorming optreedt. De gels werden gevormd in ca. 

10 min. Een hoger α-TCP gehalte leidde tot een snellere gelvorming en sterkere gel. Er waren 

tussen de composieten geen duidelijke verschillen in ionenafgifte, een hogere concentratie α-

TCP leidde dus niet tot meer ionenafgifte. Dit doet insinueren dat een sterkere gel veroorzaakt 

werd door een grotere hoeveelheid CDHAp-kristallen die met elkaar interageerden. Echter 

werd de afgifte bepaald vanuit de composieten waardoor er nog ionen kunnen gevangen zijn 

in het netwerk van de composiet. De CDHAp-kristallen waren in geen enkele composiet 

homogeen verdeeld en er werden aggregaten waargenomen. 

(2) Pectinen en bioactief glas A2 

De twee soorten A2-partikels verschilden in grootte. De partikelgrootte had geen duidelijke 

invloed op de gelvorming en gelsterkte. Gels werden binnen de 5 min gevormd. FTIR en 

SEM/EDX toonden de vorming van CDHAp uit A2 in SBF aan. De mineralisatie van de 

composieten met CDHAp gebeurde hoofdzakelijk aan het oppervlak. De composieten stelden 

in SBF calcium- en siliciumionen vrij en namen zo goed als alle fosfaationen eruit op ter 

vorming van CDHAp. De ionenafgifte door de composieten was onafhankelijk van de matrix. 

Voor silicium was dit ook onafhankelijk van de partikelgrootte. Een grotere partikel zorgde 

wel voor meer calciumafgifte wat leidde tot een basischere pH. µCT toonde in alle 

composieten de vorming van grote A2-aggregaten en dus inhomogeniteit aan. Elke composiet 

had een duidelijk antibacterieel en cytotoxisch effect. Citruspectine en een kleinere 

partikelgrootte hadden een gunstige invloed op de cytotoxiciteit. Een kleinere partikel was 

namelijk gecorreleerd met een pH die minder afweek van de fysiologische pH wat gunstiger 

is voor botvormende cellen. 

Beide systemen bleken veelbelovend en de moeite waard voor verder onderzoek. 
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Bijlage 1: Rheometrie GGa-composieten 

 

Grafiek 19: Representatieve curven GGa-composieten via rheometrie. 

Voor elke composiet zijn drie min of meer representatieve grafieken, verkregen via rheometrie, weergegeven. Op de x-as staat de tijd (s), op de y-as de elasticiteit G’ (Pa). 
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Bijlage 2: Rheometrie A2-pectinecomposieten 

                

   

Grafiek 20: Representatieve curven AA-2,5 en CA-2,5 via rheometrie. 

Voor elke composiet zijn drie min of meer representatieve grafieken, verkregen via rheometrie, weergegeven. Op de x-as staat de tijd (s), op de y-as de elasticiteit G’ (Pa). 
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Grafiek 21: Representatieve curven AA-45 en CA-45 via rheometrie. 

Voor elke composiet zijn drie min of meer representatieve grafieken, verkregen via rheometrie, weergegeven. Op de x-as staat de tijd (s), op de y-as de elasticiteit G’ (Pa). 
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Bijlage 3: SEM/EDX A2-pectinecomposieten 

 

Figuur 14: SEM/EDX van de oppervlakte van AA-45 voor en na 28 dagen SBF incubatie. 

De figuur geeft telkens SEM-beelden weer van het oppervlak van voor en na incubatie in SBF. Deze beelden werden verkregen met een 2000x (5 µm), 1000x (10 µm) en 

250x (40 µm) vergroting. Aan de SEM was een EDX gekoppeld. Het beeld waarbij het EDX spectrum hoort, is aangegeven. 

 



 

Figuur 15: SEM/EDX van de doorsnede van AA-45 voor en na 28 dagen SBF incubatie. 

De figuur geeft telkens SEM-beelden weer van de doorsnede van voor en na incubatie in SBF. Deze beelden werden verkregen met een 2000x (5 µm), 1000x (10 µm) en 250x 

(40 µm) vergroting. Aan de SEM was een EDX gekoppeld. Het beeld waarbij het EDX spectrum hoort, is aangegeven. 
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Figuur 16: SEM/EDX van de oppervlakte van CA-2,5 voor en na 28 dagen SBF incubatie. 

De figuur geeft telkens SEM-beelden weer van het oppervlak van voor en na incubatie in SBF. Deze beelden werden verkregen met een 2000x (5 µm), 1000x (10 µm) en 

250x (40 µm) vergroting. Aan de SEM was een EDX gekoppeld. Spectra werden enkel verkregen van voor SBF incubatie. Het beeld waarbij het EDX spectrum hoort, is 

aangegeven. 

 



 

Figuur 17: SEM/EDX van de doorsnede van CA-2,5 voor en na 28 dagen SBF incubatie. 

De figuur geeft telkens SEM-beelden weer van de doorsnede van voor en na incubatie in SBF. Deze beelden werden verkregen met een 2000x (5 µm), 1000x (10 µm) en 250x 

(40 µm) vergroting. Aan de SEM was een EDX gekoppeld. Spectra werden enkel verkregen van voor SBF incubatie. Het beeld waarbij het EDX spectrum hoort, is 

aangegeven. 
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Figuur 18: SEM/EDX van de oppervlakte van CA-45 voor en na 28 dagen SBF incubatie. 

De figuur geeft telkens SEM-beelden weer van het oppervlak van voor en na SBF incubatie. Deze beelden werden verkregen met een 2000x (5 µm), 1000x (10 µm) en 250x 

(40 µm) vergroting. Aan de SEM was een EDX gekoppeld. Het beeld waarbij het EDX spectrum hoort, is aangegeven. 

 



 

Figuur 19: SEM/EDX van de doorsnede van CA-45 voor en na 28 dagen SBF incubatie. 

De figuur geeft telkens SEM-beelden weer van de doorsnede van voor en na incubatie in SBF. Deze beelden werden verkregen met een 2000x (5 µm), 1000x (10 µm) en 250x 

(40 µm) vergroting. Aan de SEM was een EDX gekoppeld. Spectra werden enkel verkregen van voor SBF incubatie. Het beeld waarbij het EDX spectrum hoort, is 

aangegeven. 

 


