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Op 22 oktober 2010 promoveerde Joost Bruggeman cum laude aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam op het proefschrift getiteld ‘Biodegra-
dable Polyol-Based Polymers: a polymer platform for biomedical applica-
tions’. Zijn promotoren waren prof. dr. R. Langer en prof. dr. S. Hovius.

In dit proefschrift is getracht een materiaalkundige bijdrage 
te leveren aan het gebruik van biomaterialen. Biomateria-
len worden steeds belangrijker in verschillende takken van 
biomedische technologie, waaronder tissue engineering. De 
materialen die hiervoor ontwikkeld worden, zijn doorgaans 
biodegradeerbare polymeren en vallen grofweg in twee ca-
tegorieën: (1) natuurlijke polymeren zoals collagenen, en 
(2) synthetische polymeren zoals poly(lactic-co-glycolic 
acid) (PLGA), het basismateriaal voor bijvoorbeeld Vicryl. 
Logischerwijs zijn natuurlijke polymeren de eerste biode-
gradeerbare polymeren die chirurgen implanteerden en is 
die traditie een belangrijke basis voor de vele biomedische 
applicaties waarin natuurlijke polymeren een functie vervul-
len. Natuurlijke materialen worden echter geoogst uit bio-
logische systemen (bacteriën, dieren) en dit leidt helaas tot 
moeilijk controleerbare materiaaleigenschappen, en deze 
materialen kunnen ongewilde afweerreacties tot gevolg heb-
ben. Dit heeft in de jaren ‘60 van de vorige eeuw geleid tot 
een grote interesse in afbreekbare synthetische polymeren 
zoals PLGA. De synthetische polymeren zoals PLGA staan 
meer controle op materiaaleigenschappen toe, zoals mecha-
nische eigenschappen, snelheid van degraderen, productie-
kosten en dergelijke, maar zijn niet elastisch, en opgebouwd 
uit kleine, in water oplosbare zuren die een suboptimaal de-
gradatieprofiel en een dubieuze biocompatibiliteit tot gevolg 
kunnen hebben. Het proefschrift beschrijft de uitvinding 
van een groep biomaterialen die in essentie synthetisch is, 
maar is opgebouwd uit moleculen die endogeen zijn aan het 
menselijk metabolisme.
 
Aan de basis van dit concept staan polycondensatiereacties 
om materialen te maken van metabolieten uit de oxidatie 
van glucose (polyolen zoals xylitol, sorbitol, mannitol en mal-
titol), alsook zuren uit de citroenzuurcyclus (citroenzuur) of 
vetzuuroxidatie (kurkzuur, of sebacinezuur). De combinatie, 
de concentratie van de afzonderlijke monomeren ten op-
zichte van elkaar alsook de copolymerisatiereacties van deze 

polymeren met elkaar, zijn de hoekstenen waarmee een 
plethora aan nieuwe biomaterialen voor velerlei applicaties 
ontworpen kan worden (tabel 1). In vivo leek het gedrag van 
deze materialen het meest op natuurlijke polymeren waarbij 
de enzymatische degradatie centraal staat. Het degradatie-
profiel van PLGA kenmerkt zich door hydrolyse waarbij door 
het gehele polymeer de verbindingen tussen de monomeren 
(esters) worden verbroken door de aanwezigheid van water. 
Dit heeft tot gevolg dat PLGA na het opnemen van water 
steeds slapper wordt en kan gaan deformeren onder druk 
van omliggende weefsels zonder dat een significant ver-
lies aan massa is opgetreden. Bij enzymatische degradatie 
kunnen enzymen alleen de esters aan de oppervlakte afbre-
ken waardoor het polymeer langzaam dunner wordt, maar  
belangrijker, vormstabiel blijft tijdens de degradatie. In de 
biocompatibiliteitstudies in dit proefschrift zijn de nieuwe 
materialen significant gunstiger dan het in de kliniek veel 
gebruikte PLGA-polymeer. Deze nieuwe groep van bioma-
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terialen heeft dus de voordelen van synthetische polyme-
ren (schaalbaarheid, controle materiaaleigenschappen, lage 
productiekosten) en natuurlijke polymeren (zeer gunstige 

biocompatibiliteit, enzymatische degradatie), en vermijdt 
de nadelen van bijvoorbeeld PLGA (hydrolyse, matige bio-
compatibiliteit, gebrek aan elastische eigenschappen) en 
collageen (immunogeniteit, kostbare purificaties, moeilijk 
controleerbare degradatiesnelheid en mechanische eigen-
schappen). 

Een mogelijke applicatie als biodegradeerbare zenuwbuis is 
in een pilotstudie onderzocht waarbij een commercieel ver-
krijgbare poly(glycolic acid) (PGA), een inerte siliconenbuis 
en de experimentele poly(xylitol sebacate) (PXS)-buis met el-
kaar in een rattenmodel vergeleken zijn (n=8 per groep). Het 
experiment is na twaalf weken geëindigd. De belangrijkste 
resultaten zijn samengevat in figuur 1. In het midden van 
de buis was de totale oppervlakte van de regenererende ze-
nuwkabel het kleinst voor de PXS-groep, maar bleken er wel 
meer axonen per oppervlakte uitgegroeid te zijn. Op spier-
niveau was contractiekracht van de m. tibialis anterior van 
de siliconengroep significant krachtiger dan de PGA-groep 
(maar niet de PXS-groep) en was de gemiddelde diameter 
van de spiervezels van zowel de PXS- als de siliconengroep 
significant groter dan de PGA-groep. Dit betekent dat de 
PXS-buis potentie heeft, maar nog voldoende ruimte laat 
voor optimalisatie voor deze toepassing.
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Tabel 1. 
Op polyol gebaseerde polymeren’ zijn opgebouwd uit suikers en zuren uit het menselijk metabolisme (kolom 1 en 2), waarmee nieuwe bioafbreekbare  
polymeren gemaakt kunnen worden (kolom 3). Deze zijn mechanisch vergelijkbaar met verschillende weefsels van het menselijk lichaam (kolom 4) en 
kunnen als materiaal geclassificeerd worden (kolom 5) in bepaalde groepen. Afhankelijk van welke monomeren in kolom 1 en 2 gekozen zijn en in welke 
verhouding deze gecrosslinked zijn, bepalen de mechanische eigenschappen, maar ook de degradatiesnelheid (kolom 5).

Figuur 1. (A) Oppervlakte van de regenererende zenuw mid-graft in µm2 voor 
PGA, PXS en siliconenbuizen na twaalf weken implantatie in de n. ischiadicus 
van een rat. (B) Gemiddelde hoeveelheid axonen per oppervlakte mid-graft na 
twaalf weken implantatie voor PGA, PXS en siliconenbuizen. (C) Maximale 
contractiekracht van de m. tibialis anterior, uitgedrukt als ratio van de gezonde 
kant. (D) Spiervezelgrootte in µm2.
Waarden zijn uitgedrukt als gemiddelde +/- SD, * p<0.05, ** p<0.01, *** 
p<0.001.
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Polyol Zuur Materiaal Mechanisch 
 vergelijkbaar met

Omschrijving 
 materiaal

Degradatiesnelheid 
T1/2

xylitol citroenzuur PXC corpus vitreum hydrogel 1 week

xylitol kurkzuur 
(1:1)

PXS 1:1 perifere zenuw, 
kleine vaten,

zacht elastisch 4-13 weken

sorbitol PSS 1:1 vetweefsel

xylitol kurkzuur  
(>1:1)

PXS 1:2 kraakbeen, pees, 
 tussenwervelschijf,

hard, elastisch 26-52 weken

mannitol PMS 1:1/1:2 ligamenten, fascia, 
cornea, aortaklep

maltitol kurkzuur 
(>>1:1)

PMtS 1:4 trabeculair 
 botweefsel

hard, stijf, broos ?




