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SAMENVATTING
Biofarmaceutica, waaronder therapeutische eiwitten, vaccins, hormonen en 

bloedbestanddelen, zijn een geneesmiddelengroep die snel groeit in de huidige farmaceutische 

markt. Dit komt door de stormachtige ontwikkelingen in biomedische wetenschappen en 

technologie [1,2]. Dit is onder meer te zien aan het aantal therapeutische eiwitten dat in de 

periode van 2011 tot 2016 door de U.S. Food and Drug Administration (FDA) geregistreerd 

werd. Deze therapeutische eiwitten worden ingezet voor de behandeling van een breed scala 

aan ziektes, waar een grote groep patiënten baat bij heeft (figuur 7.1) [3].

Een brede toepassing van biofarmaceutica wordt echter belemmerd door twee grote 

uitdagingen. Ten eerste worden biofarmaceutica geproduceerd als waterige oplossingen of 

dispersies die instabiel zijn tijdens opslag en transport wanneer ze niet gekoeld worden. Ten 

tweede worden de meeste biofarmaceutica toegediend via de parenterale route, wat 

verschillende nadelen heeft, zoals pijn op de plaats van injectie, risico op prik-incidenten en 

een lage therapietrouw door angst voor naalden. Bovendien mogen alleen geschoolde 

zorgverleners de toediening uitvoeren [4].

Figuur 7.1 Cirkeldiagram met de verdeling van door de FDA goedgekeurde therapeutische 

eiwitten (2011-2016), ingedeeld op therapeutische klasse (links). Cirkeldiagram met de 

verdeling van het secondair therapeutisch gebied voor oncologie (rechts) [3]. 

Eén van de meest toegepaste en succesvolle strategieën om biofarmaceutica te 

stabiliseren is om ze te drogen in de aanwezigheid van suikers [5,6]. Voor optimale stabilisatie

moet het suiker na het drogen amorf zijn en zich in de glastoestand bevinden om een compacte 

coating en een minimale moleculaire mobiliteit van de biofarmaceutica te verkrijgen [5–7].

Sachariden met een laag molecuulgewicht zijn in staat om deze compacte coating te vormen. 
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De glasovergangstemperatuur (Tg) van sachariden met een laag molecuulgewicht is echter 

relatief laag en daarom zijn de glazen van deze suikers fysisch instabiel, met name wanneer zij 

worden blootgesteld aan een relatief hoge luchtvochtigheid. Polysachariden daarentegen, 

hebben een hoge Tg en daarmee een uitstekende fysische stabiliteit. Maar  door hun

omvangrijke en inflexibele aard kunnen ze geen goede coating om het biofarmaceutische 

product vormen. Wij stelden de hypothese dat wanneer een combinatie van een suiker met een 

laag molecuulgewicht en een polysacharide wordt toegepast, er een compacte coating van het 

biofarmaceutische eiwit en daarmee een uitstekende fysische stabiliteit mogelijk is [8]. In dit 

proefschrift worden combinaties van de disacharide trehalose en de polysacharide pullulan 

onderzocht als stabilisatoren voor biofarmaceutica. Trehalose werd geselecteerd omdat het in 

de literatuur wordt beschouwd als de gouden standaard voor stabilisatie van biofarmaceutica. 

Pullulan werd geselecteerd door zijn uitzonderlijk hoge Tg (261 oC). Daarnaast heeft pullulan 

uitstekende mechanische en film-vormende eigenschappen wat de ontwikkeling van 

alternatieve doseringsvormen mogelijk maakt.

Doordat de biofarmaceutica in vaste en stabiele vorm worden gebracht is het mogelijk 

om alternatieve toedieningsvormen te ontwikkelen. In dit proefschrift worden twee 

verschillende typen toedieningsvormen met een verbeterende therapietrouw ontwikkeld en 

bediscussieerd, namelijk oromucosale films (buccale- of sublinguale administratie) en 

micronaalden (intradermale administratie). 

In hoofdstuk 2 wordt een literatuuronderzoek beschreven over oromucosale films. Het 

patiëntgerichte ontwerp van oromucosale films kan ervoor zorgen dat er een lagere 

doseerfrequentie en dus een hogere therapietrouw ontstaat. Orodispergeerbare films (ODFs) 

worden vaker gebruikt voor de behandeling van systemische ziekten terwijl mucoadhesieve 

buccale films (MBFs) voor zowel lokale- als systemische ziekten worden gebruikt. Polymeren 

die vaak worden gebruikt voor de basis van ODFs en MBFs worden besproken. Ook worden 

verschillende actieve farmaceutische ingrediënten (API) besproken, waaronder wateroplosbare 

en slecht wateroplosbare kleine moleculaire geneesmiddelen, biofarmaceutica en 

plantextracten. Nieuwe print technologieën voor oromucosale films worden besproken en de 

meest gebruikte inkjet print en 3D print technologieën worden samengevat. Voordat 

biofarmaceutica geïncorporeerd kunnen worden in alternatieve doseringsvormen gebaseerd op 

trehalose/pullulan mengsels, moet de strategie van stabilisatie van deze biofarmaceutica door 

combinaties van voorgenoemde suikers worden geëvalueerd. Dit is uitgevoerd in een studie 

die is beschreven in hoofdstuk 3. Mengsels van trehalose en pullulan zijn gebruikt voor de 

stabilisatie van het model eiwit β-galactosidase. Uit deze studie is gebleken dat gevriesdroogde 
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trehalose/pullulan oplossingen allemaal één afzonderlijke Tg waarde hadden, wat laat zien dat 

de suikers een homogeen mengsel op moleculair niveau vormden. De hoge Tg van pullulan 

(261 °C) was een belangrijke eigenschap voor eiwitstabilisatie, omdat het de Tg van mengsels 

met trehalose sterk verhoogde, afhankelijk van de trehalose/pullulan ratio. De Tg van 

trehalose/pullulan mengsels lag ver boven kamertemperatuur, zelfs wanneer het blootgesteld 

werd aan een hoge luchtvochtigheidsgraad. De opslagstabiliteit van gevriesdroogd β-

galactosidase zonder suikers was aanzienlijk lager dan met trehalose/pullulan mengsels, zelfs 

voor de formuleringen met alleen pullulan. Ondanks deze observaties zal pullulan niet een 

optimale stabilisator zijn; door zijn omvangrijke aard is het niet in staat om een compacte 

coating te vormen om het eiwit. Als een gevolg hiervan nam de stabiliteit van β-galactosidase 

geïncorporeerd in trehalose/pullulan mengsels bij 30 °C of 60 °C onder watervrije 

omstandigheden geleidelijk af wanneer de hoeveelheid trehalose/pullulan-verhouding afnam. 

Maar wanneer een β-galactosidase formulering met uitsluitend trehalose werd blootgesteld aan 

30 °C/56% RH (relatieve vochtigheidsgraad), kristalliseerde trehalose uit doordat de Tg

verlaagd was tot onder de opslagtemperatuur. Hierdoor was het eiwit niet meer gestabiliseerd 

door de suiker. Bij 56% RH, presteerden trehalose/pullulan mengsels met een 

gewichtsverhouding van 1/2, 1/1, 2/1 en 1/5 beter dan de formulering met alleen trehalose. 

Daarom werd er geconcludeerd dat trehalose/pullulan mengsels de voordelen van beide 

individuele suikers combineren, met andere woorden de hoge Tg van pullulan en het vermogen 

van trehalose om een compacte coating te vormen om eiwitten. Deze voordelen zijn met name 

relevant wanneer het gevriesdroogde product wordt blootgesteld aan een hoge relatieve 

luchtvochtigheidsgraad. 

Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 4 was het incorporeren van 

biofarmaceutica in ODFs gebaseerd op trehalose/pullulan mengsels. Waterige oplossingen van 

trehalose en pullulan in verschillende verhoudingen, een model eiwit (lysozym of β-

galactosidase) en een kleine hoeveelheid glycerol en Tween 80 werden gebruikt voor het 

maken van de OFDs. Dit werd gedaan door ze te drogen aan de lucht of te vriesdrogen. Er werd 

gevonden dat lysozym een relatief stabiel eiwit is. Lysozym kon worden geïncorporeerd in de 

OFDs zonder verlies van activiteit en bleef stabiel gedurende een opslagperiode van ten minste 

4 weken bij 30 °C/0% RH, onafhankelijk van de productiemethode of de trehalose/pullulan 

ratio. β-galactosidase liet daarentegen een duidelijke trend zien naar een verhoogde stabiliteit 

wanneer de trehalose/pullulan-verhouding werd verhoogd. Daarnaast lieten de ODFs met 

geïncorporeerd β-galactosidase gedroogd met behulp van vriesdrogen een betere 

processtabiliteit zien, terwijl lucht-gedroogde ODFs een betere opslagstabiliteit lieten zien. Dit 
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komt waarschijnlijk door de poreuze structuur en daardoor het grotere specifiek oppervlak van 

gevriesdroogde OFDs, waardoor β-galactosidase sneller degradeert dan in de non-poreuze 

compacte lucht-gedroogde ODFs. Samengevat laat de studie beschreven in hoofdstuk 4 de 

potentie zien van trehalose/pullulan mengsels als een stabilisator voor eiwit bevattende ODFs. 

Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 5 was het incorporeren van type H5N1 

geheel geïnactiveerd griepvaccin (WIV) in ODFs om een stabiel vaccin te ontwikkelen voor 

immunisatie via de mondholte. Als eerste hebben we een standaard op hypromellose (HPMC) 

gebaseerde ODF geproduceerd waarop een vaccinoplossing met suikers werd gepipetteerd 

waarna het werd gedroogd aan de lucht of in vacuüm. We hebben geëvalueerd of trehalose 

alleen (bij verschillende concentraties) of trehalose/pullulan mengsels gebruikt kunnen worden 

voor de stabilisatie van WIV in ODFs. Er werd waargenomen dat suikers (uitsluitend trehalose 

of een mengsel van trehalose en pullulan) de stabiliteit van WIV tijdens de productie significant 

kunnen verhogen in vergelijking met WIV zonder suikers. Opmerkelijk was dat er tijdens 

opslag van alle ODFs gedurende 4 weken onder vrij extreme omstandigheden (60 °C/0% RH 

of 30 °C/56% RH) maar een marginaal verlies aan WIV activiteit werd gevonden, dus ook voor 

de formuleringen zonder trehalose/pullulan. Controle experimenten lieten zien dat door WIV 

oplossing zonder suikers te pipetteren op de ODFs, de ODF waarschijnlijk lokaal gedeeltelijk 

oploste waardoor de WIV werd geïncorporeerd in de matrix van de film componenten na het 

drogen. Het hoofdbestanddeel van de ODF, HPMC, is blijkbaar in staat om WIV te stabiliseren 

tijdens opslag. Geconcludeerd kan worden dat ODFs een geschikt en potentieel alternatief 

kunnen zijn voor het toedienen van gestabiliseerd WIV in de mondholte. 

Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 6, was het incorporeren van WIV in 

oplosbare micronaalden gebaseerd op trehalose/pullulan mengsels. De oplosbare micronaalden 

werden geproduceerd door oplossingen van trehalose/pullulan met WIV te gieten in PDMS 

matrijzen, gevolgd door centrifugatie bij 3750 rpm bij 4 °C gedurende 3 uur en vervolgens te 

drogen aan de lucht bij 37 °C overnacht. De oplosbare micronaald-arrays waren scherp en stijf 

en lieten een hoge penetratie efficiëntie zien in ex vivo experimenten met humane huid. Door 

de goede wateroplosbaarheid van trehalose en pullulan, losten de micronaald-arrays snel op, 

namelijk binnen 15 minuten. Na opslag bij watervrije condities bij een temperatuur tot 37 °C 

gedurende 4 weken behielden de micronaalden hun mechanische integriteit met penetratie 

effectiviteit van bijna 100%. De mechanische integriteit ging echter drastisch omlaag na 

blootstelling aan een atmosfeer met een hoge vochtigheidsgraad (56% RH gedurende 4 weken). 

Daarnaast, liet WIV geïncorporeerd in oplosbare micronaalden uitstekende proces- en 

opslagstabiliteit zien, ook al was er een geringe vermindering van hemagglutinatie titers na 
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productie, wat waarschijnlijk een gevolg was van het droogproces bij 37 °C overnacht. Na 

opslag bij 4 °C, 25 °C en 37 °C gedurende 4 weken, behield WIV geïncorporeerd in de 

oplosbare micronaalden zijn stabiliteit, terwijl WIV gedispergeerd in een met fosfaat 

gebufferde zoutoplossing volledig de hemagglutinatie capaciteit van WIV verloor. Samengevat 

laat ons onderzoek zien dat op trehalose/pullulan gebaseerde oplosbare micronaalden geschikt 

zijn voor de toediening van griepvaccins. 

CONCLUSIES EN PERSPECTIEVEN 
Mengsels van trehalose en pullulan zijn aantrekkelijke kandidaten voor de stabilisatie 

van biofarmaceutica. De droogmethodes voor trehalose/pullulan mengsels beschreven in dit 

proefschrift waren vriesdrogen, drogen aan de lucht en vacuümdrogen. Een veel gebruikte 

droogmethode in de farmaceutische productie is sproeidrogen [9]. Sproeidrogen van 

eiwitoplossingen met trehalose/pullulan mengsels zou interessante resultaten kunnen 

opleveren. Een model om de distributie van eiwitten en suikers in een verdampende druppel 

tijdens sproeidrogen te voorspellen is ontwikkeld door Grasmeijer et al. [10]. Ze ontdekten dat 

tijdens het sproeidrogen van een oplossing van trehalose en albumine (verkregen uit het serum 

van runderen, BSA), de twee componenten zich niet homogeen over de drogende druppels 

verdeelden; aan het oppervlak bevond zich namelijk relatief veel BSA. Dit was te verklaren 

door het lagere molecuulgewicht en daardoor de hogere diffusiesnelheid van trehalose. 

Bovendien leidden de oppervlakte actieve eigenschappen van BSA tot accumulatie van het 

eiwit aan het water-lucht grensvlak. Door deze twee mechanismen zal het oppervlak van de 

uiteindelijk droge poeder deeltjes sterk verrijkt zijn met BSA [10]. Doordat deze 

eiwitmoleculen aan het grensvlak aanwezig zijn kunnen ze niet volledig gecoat zijn met 

suikermoleculen. Dat betekent dus dat een relatief grote fractie BSA niet optimaal 

gestabiliseerd is. Het gebruik van trehalose/pullulan mengsels zou de stabiliteit van het eiwit 

kunnen verhogen omdat door zijn veel hogere molecuulgewicht pullulan een veel lagere 

diffusiesnelheid heeft dan trehalose waardoor de verdeling van eiwit en suikers in de drogende 

druppels homogener zou kunnen zijn. 

Behalve suikers zijn aminozuren ook gebruikt om biofarmaceutica te stabiliseren 

tijdens drogen en daaropvolgende opslag [11,12]. Ook combinaties van suikers en aminozuren 

zijn potentiele stabiliserende hulpstoffen in biofarmaceutische formuleringen [13,14]. Omdat 

aminozuren nog een lager molecuulgewicht hebben dan trehalose, zouden ze nog een 

compactere coating kunnen vormen dan trehalose. Hierdoor zouden mengsels van aminozuren 
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en pullulan zelfs een nog beter stabiliserend effect kunnen geven dan mengsels van trehalose 

en pullulan, maar dit moet nog verder worden onderzocht [15].

Toediening van biofarmaceutica via de mondholte door gebruik van ODFs is een 

veelbelovend alternatief voor de conventionele injectie en heeft recent veel belangstelling 

gekregen in de wetenschappelijke gemeenschap [16,17]. Voor zover wij weten is de toediening 

van biofarmaceutica via de mondholte met behulp van ODFs echter nooit eerder besproken. 

Incorporatie van biofarmaceutica in ODFs houdt in dat ze in een droge toestand moeten worden 

gebracht, waarvoor stabiliserende hulpstoffen nodig zijn. Toepassing van trehalose en pullulan 

bleek in dit opzicht succesvol hoewel incorporatie van WIV in HPMC gebaseerde film-

vormende matrices ook succesvol bleek voor stabilisatie van het vaccin. In dit proefschrift is 

de oplosmiddel-giet methode gebruikt voor de productie van ODFs en is de pipetteertechniek 

toegepast voor de incorporatie van de biofarmaceutica. Er kunnen echter alternatieve 

technieken worden gebruikt om ODFs te produceren die biofarmaceutica bevatten. Zo zijn er 

bijvoorbeeld recentelijk nieuwe printtechnieken geëvalueerd voor de productie van ODFs. Er 

zijn drie verschillende printtechnieken: inkjet printen [18,19], 3D printen [20,21] en “roll-to-

roll” printen [22,23] (hoofdstuk 2). Voordelen van deze printtechnieken zijn de hoge doseer 

precisie en de mogelijkheid voor gepersonaliseerde geneeskunde omdat de dosering 

gemakkelijk aangepast kan worden. Maar de conventionele “fused deposition modeling” 3D 

printer vereist een hoge temperatuur en is daarom niet geschikt voor de productie van ODFs 

waarin biofarmaceutica worden geïncorporeerd. Wij zijn van mening dat het misschien 

mogelijk is om een 3D-Bioplotter® te gebruiken voor dit doel, zoals beschreven in de ‘expert 

opinion’ sectie van hoofdstuk 2 [24]. Kortom, er is meer onderzoek nodig voor de 

ontwikkeling van een geschikte printtechniek voor ODFs met daarin biofarmaceutica 

geïncorporeerd. 

Oplosbare micronaalden zijn een minimaal invasieve manier voor intradermale 

toediening van geneesmiddelen. Verschillende materialen, waaronder natrium hyaluronaat 

[25,26], carboxymethylcellulose [27] en dextran [28], zijn frequent gebruikt als matrix 

materiaal voor oplosbare micronaalden. Voor zover wij weten zijn wij de eerste die gebruik 

hebben gemaakt van trehalose/pullulan combinaties in oplosbare micronaalden. 

Trehalose/pullulan gebaseerde micronaalden lieten voldoende materiaal sterkte zien om de 

humane huid ex vivo te penetreren. De combinatie van een di- en polysacharide was ook in 

staat om de activiteit van het geïncorporeerde WIV tijdens productie en daaropvolgende opslag 

te behouden. Hoewel deze in vitro en ex vivo resultaten veelbelovend zijn, zal de potentie van 

deze formuleringen zich nog wel moeten bewijzen in in vivo studies. Naast influenza vaccins 
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kunnen op trehalose/pullulan gebaseerde micronaalden ook geschikte toedieningssystemen 

zijn voor andere vaccins (bijvoorbeeld hepatitis B en polio) en therapeutische eiwitten. 

Aangezien oplosbare micronaalden de hoornlaag kunnen penetreren zouden ze ook geschikt 

kunnen zijn voor de pijnloze penetratie van buccale of sublinguale mucosa. Het gebruik van 

oplosbare micronaalden voor de toediening van vaccins aan de orale mucosa zou een 

interessant onderwerp kunnen zijn voor nader onderzoek. 
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