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proliferative and osteogenic differentiation potential of 3D-printed scaffolds containing osteogenic 

cells, improves our understanding of how pre-osteoblasts interact with 3D-(bio)printed scaffolds. 

These insights could contribute to the development of functional 3D-printed scaffolds for bone 

tissue engineering applications. 
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ALGEMENE SAMENVATTING 
 
Grote botdefecten treden op als gevolg van traumatisch letsel en pathologische aandoeningen, 

en de reconstructie ervan blijft een uitdaging. Autografts worden beschouwd als de 

standaardprocedure voor de behandeling van grote botdefecten; het gebruik ervan wordt echter 

beperkt door de beschikbaarheid van donoren, de morbiditeit van de donorplaats, en de noodzaak 

van meerdere operaties. Bot tissue engineering ontwikkelt zich snel als alternatief voor het 

gebruik van autografts bij de behandeling van grote botdefecten. Scaffolds spelen een cruciale 

rol bij de vorming van nieuw bot op de plaats van het defect. Conventionele methoden voor de 

fabricage van tissue engineering scaffolds zoals vriesdrogen en oplosmiddelgieten-porogene 

uitloging, hebben beperkingen zoals residuen van giftige oplosmiddelen, onnauwkeurige contrôle 

van de interne structuur, en slecht vermogen om aan te passen aan specifieke defectlocaties. 

3D-printen is een relatief nieuwe technologie die wordt gebruikt voor de fabricage van 

verschillende tissue engineering-scaffolds met gecontroleerde vorm en interne structuur. 

Polycaprolacton (PCL) is het meest gebruikte polymeer voor 3D-printen van bot scaffolds, omdat 

het lage smelt- en glasovergangstemperaturen heeft, waardoor het gemakkelijk te verwerken is. 

Vanwege de intrinsieke hydrofobiciteit en gladheid van het oppervlak hebben 3D-geprinte PCL-

scaffolds oppervlaktemodificatie nodig voor verbeterde celhechting, proliferatie en differentiatie. 

Chemische modificatie van het oppervlak door natriumhydroxide (NaOH) en immobilisatie van 

RGD op het oppervlak van PCL-scaffolds behoren tot de meest gebruikelijke benaderingen die 

worden gebruikt voor de verbetering van PCL-oppervlakte-eigenschappen. In Hoofdstuk 2 werd 

de osteogene activiteit van MC3T3-E1 pre-osteoblasten op chemisch  aan het oppervlak 

gemodificeerde of RGD geïmmobiliseerde 3D-geprinte PCL-scaffolds bestudeerd. We toonden 

aan dat RGD-immobilisatie (0,011 µg/mg scaffold) op het oppervlak en 24 uur NaOH-behandeling 

van het oppervlak van 3D-geprinte PCL-scaffolds zowel pre-osteoblast-proliferatie en 

matrixafzetting verbeteren, terwijl slechts 24 uur NaOH-behandeling resulteert in verhoogde 

osteogene activiteit, waardoor het de voorkeursbehandeling is om botvorming door osteogene 

cellen te bevorderen. 

Mechanische eigenschappen van bot tissue engineering scaffolds spelen een belangrijke 

rol bij hun in vivo prestaties. Natuurlijke botten worden tijdens normale functies niet blootgesteld 

aan homogene spanningen en daarom is het voorspellen van krachten die tijdens normaal 

functioneren op het oorspronkelijke bot worden opgewekt belangrijk bij het ontwerpen, fabriceren 

en integreren van scaffolds met de gastheer. In Hoofdstuk 3 voorspelden we de krachten en 

draaimomenten die werden veroorzaakt op de mandibulaire symfyse tijdens het openen en sluiten 
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van de kaak door eindige-elementenmodellering om de mechanische eigenschappen van 3D-

geprinte PCL-scaffolds dienovereenkomstig aan te passen. Onze modellering resultaten toonden 

aan dat tijdens het openen van de kaak de hoogste kracht die op de symfyse lijn wordt opgewekt, 

een transversale compressiekracht is die van boven naar beneden afneemt, terwijl een kleine 

trekkracht alleen naar de onderste delen van de symfyse wordt opgewekt. Daarom hebben we 

gradiëntscaffolds ontworpen met een afnemende grootte van de leegte van boven naar beneden 

om graduele druksterkte in de scaffold te bereiken. Het afzonderlijk meten van de druksterkte in 

de bovenste en de onderste helft van de gradiëntscaffolds bevestigde dat de gradiëntscaffolds in 

de bovenste helft een hogere druksterkte hebben in vergelijking met de onderste helft, wat 

overeenkomt met de voorspelde krachten die bij de symfyse worden opgewekt. We toonden ook 

aan dat de 3D-geprinte PCL-scaffolds een hogere druksterkte hebben in de scaffold laag-voor-

laag bouwrichting vergeleken met de richting loodrecht op de bouwrichting (zijrichting). Ons 

resultaat geeft aan dat de directionaliteit van 3D-geprinte PCL-scaffolds op basis van 

smeltextrusie van groot belang is en dat hiermee rekening moet worden gehouden bij het 

ontwerpproces en bij het plaatsen van de scaffold op de plaats van het defect. 

De interne architectuur van de scaffold bepaalt rechtstreeks de cellulaire micro-omgeving. 

Scaffoldarchitectuur kan celgroei, signalering en osteogene differentiatie beïnvloeden. Scaffolds 

die zijn vervaardigd met conventionele methoden zoals oplosmiddelgieten-porogene uitloging 

hebben een willekeurige poreuze interne structuur, terwijl scaffolds die zijn vervaardigd met AM-

technieken zoals 3D-printen, een geordende interne structuur hebben die bestaat uit stutten van 

het scaffoldmateriaal. In Hoofdstuk 4 werden proliferatie, matrixafzetting en differentiatie van 

MC3T3-E1 pre-osteoblasten in poreuze of 3D-geprinte poly (lactic-co-glycolic) zuur/β-

tricalciumfosfaat (PLGA/β-TCP) -scaffolds onderzocht. Onze gegevens tonen aan dat de poreuze 

en 3D-geprinte scaffolds de proliferatie en matrixafzetting van pre-osteoblasten even goed 

ondersteunen, terwijl alleen de 3D-geprinte scaffolds verbeterde mechanische eigenschappen en 

osteogeen differentiatiepotentieel in vitro vertonen. Dit suggereert dat de 3D-geprinte PLGA/β-

TCP-scaffolds mogelijk veelbelovender zijn voor in vivo botvorming dan de poreuze PLGA/β-

TCP-scaffolds. 

Effectieve incorporatie van cellen in 3D-scaffolds blijft een uitdaging. Conventioneel 

zaaien van cellen kan resulteren in een inhomogene verdeling van cellen in de scaffold en een 

laag zaai-rendement. Met de verdere ontwikkeling van de 3D-printtechnologie is het nu mogelijk 

om cellen die zijn ingekapseld in een hydrogel of "cel-inkt" gelijktijdig af te drukken met het 

scaffoldmateriaal dat "3D-bioprinting" wordt genoemd. Sommige celfuncties kunnen echter 

worden beïnvloed door de eigenschappen van de hydrogel. Bovendien kunnen cellen tijdens het 
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bioprintproces onbedoelde schuifspanning ervaren die hun functie nadelig kan beïnvloeden. In 

Hoofdstuk 5 hebben we MC3T3-E1 pre-osteoblasten geïncorporeerd in PLGA/β-TCP-scaffolds 

door ofwel de cellen na het printen van de scaffold te zaaien, of door bioprinting van de cellen 

ingekapseld in alginaat laag-voor-laag tussen de PLGA/β-TCP-stutten, en onderzocht. of er 

verschillen bestaan in de respons van pre-osteoblasten op deze twee cel / scaffoldconstructen. 

We ontdekten dat inkapseling van MC3T3-E1 pre-osteoblasten in alginaat en printen in PLGA/β-

TCP-scaffolds de celretentie verbetert, maar de celproliferatie en osteogene differentiatie schaadt 

in vergelijking met het zaaien van de cellen op PLGA/β-TCP-scaffolds na het printen. Deze 

resultaten, samen met nieuwe inzichten in de effecten van scaffoldarchitectuur en 

oppervlaktemodificaties op het toenemende proliferatieve en osteogene differentiatiepotentieel 

van 3D-geprinte scaffolds met osteogene cellen, verbetert ons begrip van hoe pre-osteoblasten 

reageren op 3D- (bio) geprinte scaffolds. Deze inzichten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 

van functionele 3D-geprinte scaffolds voor bot tissue engineering toepassingen. 
  

135 

 

LIST OF ABBREVIATIONS 
 
α-MEM  α-Minimum essential medium 

ALP  Alkaline phosphatase 

AM  Additive manufacturing 

β-TCP   β-tricalcium phosphate 

CAD  Computer aided design 

Cal-AM Calcein acetoxymetyl 

DMF  Dimethylformamide 

DMSO  Dimethyl sulfoxide 

EDTA  Ethylene diamine tetra acetic acid 

EthD  Ethidium homodimer-1 

FBS  Fetal bovine serum 

FE  Finite element 

FITC  Fluorescein isothiocyanate 

NaOH  Sodium hydroxide 

PBS  Phosphate-buffered saline 

PCL  Poly(ɛ-caprolactone) 

PLGA  Poly(lactic-co-glycolic) acid 

PSF  Penicillin, streptomycin, fungizone 

RGD  Arginine-glycine-aspartic acid 

SDS  Sodium dodecyl sulfate 

Sulfo-SMCC Sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl) cyclohexane-1-carboxylate 
 

 


