
 

 

 University of Groningen

Tuned polyurethanes for soft tissue regeneration
Jovanovic, Danijela

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2011

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Jovanovic, D. (2011). Tuned polyurethanes for soft tissue regeneration. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/780aa34e-a4c0-4cc0-8aec-3b625ce4c2f7


Chapter 8

Samenvatting





Samenvatting

139

De meeste op tissue engineering gebaseerde regeneratieve therapieën voor de
behandeling van beschadigd of verloren weefsel zijn afhankelijk van het gebruik van
biologisch afbreekbare scaffolds. Een functionele scaffold moet tijdelijk ondersteuning
bieden totdat functioneel herstel behaald is.
Het herstellen van functioneel weefsel is slechts mogelijk wanneer de afbraak van het
biomateriaal, de fysiologische turnover en de generatie van nieuw weefsel in balans zijn.
Gesegmenteerde polyester urethanen (SPEU's) zijn aantrekkelijke biologisch afbreekbare
scaffolds vanwege hun controleerbare mechanische eigenschappen, goede
hanteerbaarheid en goede biocompatibiliteit. SPEU's gebaseerd op polycaprolacton (PCL)
zachte segmenten zijn vaak onderzocht voor gebruik als biologisch afbreekbare scaffold
in biomedische toepassingen, bijvoorbeeld als vervanging voor de meniscus. Deze
materialen zijn erg geschikt voor gebruik in implantaten die lang blijven zitten, maar
omdat ze erg langzaam degraderen zijn ze niet geschikt voor toepassingen waar
ondersteuning slechts een korte periode nodig is. De controleerbaarheid van SPEU's
heeft ons in staat gesteld om de vatbaarheid voor hydrolyse van deze SPEU's te
verhogen via chemische modificatie van ofwel polyester zacht segment ofwel door de
introductie van reactiever (en hydrolyseerbaar) hard segment. Het doel van dit
proefschrift was het ontwikkelen van biocompatibele SPEU scaffolds die sneller
degraderen dan commerciëel verkrijgbare SPEU's voor de regeneratie van zacht weefsel.
De cyto- en hemocompatibiliteit van de in dit proefschrift beschreven SPEU's werden in
vitro bepaald. Verder werden poreuze scaffolds gemaakt via een combinatie van zout
uitlogen en thermisch geinduceerde fasescheiding, en de in vivo biocompatabiliteit van
deze scaffolds werd geëvalueerd.

Hoofdstuk 1 is een introductie in de therapieën gericht op het herstel van zacht weefsel
en is specifiek gericht op het herstel van zacht weefsel met behulp van biologisch
afbreekbare polymeren. In dit hoofdstuk worden ook methoden om scaffolds te
verwerken en de degradatiemechanismen van biomaterialen beschreven. Daarnaast
geven we een overzicht van de aspecten die een rol spelen bij de interactie van
biomaterialen met het omliggende weefsel – eigenschappen van het oppervlak van
biomaterialen in relatie tot celadhesie en hemocompatibiliteit, en de
vreemdlichaamsreactie op biomaterialen. Tenslotte worden de structuureigenschappen
die karakteristiek zijn voor gesegmenteerde biomedische polyurethanen besproken.

Wij hypothetiseren dat de hydrolyse van op PCL-gebaseerde SPEU’s significant verbeterd

kan worden door introductie van een hydrolyseerbaar hard segment afkomstig van

terephthaloyl diisocyanate (TPHDI). In hoofdstuk 2 wordt de hydrolytische degradatie

van TPHDI-bevattende polyacylurethanes (PAUs) in vitro beschreven. Wij hebben laten

zien dat PAU’s degraderen via zowel bulk als oppervlakte erosie mechanismen. Fourier

Transform Infra Red (FTIR) spectroscopie werd succesvol toegepast om te bestuderen in

welk mate PAU’s microphase scheiding ondergaan tijdens in vitro degradatie. Vanwege

een sneller hydrolyseerbaar hard segment gebaseerd op TPHDI en een mindere mate



Chapter 8

140

van microphase scheiding, degraderen PAU’s veel sneller in vitro dan vergelijkbare PU’s

gebaseerd 1,4-butaandiisocyanaat (BDI) met hetzelfde polyester (PCL) zachte segment.

Vooral ketenbreuk aan het oppervlak leidde tot andere oppervlakte eigenschappen van

PAU’s ten opzichte van de bulk. Oppervlakte erosie en een verhoogde chain mobility aan

het oppervlak leidden tot een verhoogde kristalliniteit van zowel de zachte als de harde

segmenten tijdens de degradatie. De vorming van polaire groepen tijdens degradatie en

de verhoging van de hoeveelheid HS aan het oppervlak leidden waarschijnlijk tot een

verhoging van de hydrophiliciteit, wat de PAU’s in potentie celadhererend maakte.

PAU1000 (met een molaire massa van het oligocaprolacton zachte segment van 1000

g/mol) kan aangeraden worden als een potentieel materiaal voor scaffolds voor gebruik

in regeneratieve geneeskunde vanwege zijn optimale degradatiegedrag in vitro. In

hoofdstuk 3 wordt het potentieel van PAU’s als scaffolds voor tissue engineering verder

onderzocht middels het bepalen van celadhesie en de hemocompatibiliteit van deze

materialen. PAU1000 liet een uitstekende hemocompatibiliteit zien in vitro. Verder

ondersteunde PAU1000 zowel de adhesie als de proliferatie van vasculaire endotheel

cellen. De contacthoek van PAU1000 verminderde in biologische vloeistoffen. In een

kweekmedium voor endotheelcellen werd de contacthoek 60°, wat optimaal is voor

celadhesie. Samen geven deze bevindingen aan dat PAU1000 toegepast kan worden als

tijdelijke afbreekbare scaffold binnen het veld van tissue engineering.

Om biomedische SPEU’s te ontwikkelen die sneller hydrolyseren dan op PCL-gebaseerde

SPEU’s hebben we ook het zachte segment chemisch veranderd. In hoofdstuk 4 wordt

de synthese van γ-butyrolacton (γ-BL) en ε-caprolacton (ε -CL) co-polyesters (PBCL-PUs)

via 1,4-butaandiol geïnitieerde ring-opening polymerisatie (ROP), gecatalyseerd door

Candida Antarctica Lipase B (CAL-B; Novozyme 435), beschreven. γ-Butyrolacton

polymeriseert niet gemakkelijk via conventionele synthese routes. Enzymatische catalyse

maakte de incorporatie van tot 26 mol% γ-BL in de oligodiols mogelijk, met een relatief

goede opbrengst. De introductie van het hydrophiele γ-BL verstoorde de kristalliniteit

van PCL en resulteerde in een verhoogde hydrolytische degradeerbaarheid van de PBCL-

PUs. Modificatie van het PCL-zachte segment door de introductie van γ-BL resulteerde in

een tweemaal snellere hydrolyse van de SPEU’s in vergelijking met SPEU’s met een

ongemodificeerd zacht segment. De voorgestelde synthetische route om oligodiols te

verkrijgen voor het maken van de biomedische PU’s is aantrekkelijk vanwege het gebruik

van goedkope monomeren (γ-BL and ε -CL), een efficient en makkelijk verwijderbare

catalysator en lage reactietemperaturen.

Op BDI gebaseerde SPEU’s met gemodificeerde zachte segmenten werden verder

verwerkt tot poreuze scaffolds en gedurende 21 dagen subcutaan geimplanteerd in
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ratten (Hoofdstuk 5). Het hermodelleren van weefsel en de afbraak van de scaffold

gingen gepaard met een milde weefselrespons. Deze vreemdlichaamsreactie werd

gekenmerkt door verregaande vascularisatie door de poriën van de scaffold heen, met

een paar macrophagen en giant cells aan de randen van de scaffold en de formatie van

extracellulaire matrix in de poriën van de matrix. De ingroei van weefsel leek gerelateerd

te zijn aan de mate van micophase separatie van de SPEU’s en de morphologie van het

schuim. Op dag 21 waren veel bloedvaten aanwezig in de implantaten, wat de

superieure kwaliteit van de poriënstructuur bevestigd. Op dit tijdspunt had er al

biodegradatie van P(CL/D,LL)-PU plaatsgevonden, terwijl de twee andere polyurethanen

onaangedaan bleven in deze relatief korte tijdsperiode. De degradatie van P(CL/D,LL)-PU

verliep zonder het nieuw gevormde weefsel te beïnvloeden. Dit polyurethaan zou

gebruikt kunnen worden als een snel afbreekbare scaffold voor tissue engineering van

zacht weefsel (bijv. bloedvaten).

Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de morphologische en oppervlakte eigenschappen van

de nieuwe SPEU’s besproken met betrekking tot hun biologische prestatie. Wij laten zien

dat de in vitro hydrolyse van de nieuwe SPEU’s verbeterd is door de keuze voor zachte

en harde bouwstenen. Om de in vivo degradatie, die waarschijnlijk enzymatisch

gekataliseerd wordt (door bijv. esterases, MMP’s en andere proteolytische enzymen),

volledig te karakteriseren, stellen wij voor om een in vivo studie te doen die relevant is

voor een potentiële biomedische toepassing, over een langere periode (i.e. tenminste

een jaar). In hoofdstuk 6 bespreken we ook hoe de SPEU’s die beschreven worden in

dit proefschrift verder verbeterd zouden kunnen worden om actief tissue engineering te

ondersteunen en begeleiden middels de afgifte van instruerende factoren en incorporatie

van voorlopercellen die relevant zijn voor een specifiek toepassinggebied. Op deze

manier zou het een nieuwe generatie van “slimme” SPEU scaffolds actief tissue

engineering induceren en begeleiden, in plaats van alleen maar op te treden als

ondersteunend netwerk.






