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Momenteel is er een belangrijke klinische behoefte om innovatieve benaderingen te ontwikkelen voor 
de behandeling van grote botdefecten en botbreuken. Met de ontwikkeling van botvervangers hebben 
veel patiënten met ontbrekende tanden of botdefecten bevredigende resultaten behaald. Echter, voor 
patiënten met ongunstige botaandoeningen en algemeen bekende risicofactoren, zoals alcoholisme, 
osteoporose of met lokaal geïnfecteerde botdefecten, is er een aanzienlijke behoefte om de 
eigenschappen van botvervangers te verbeteren om meer bevredigende botregeneratie te bereiken. 

Nieuwe methoden voor botregeneratie omvatten gen-, cel- en cytokine-therapieën. Traditionele 
Chinese geneesmiddelen zijn gemeld als vervanging voor autotransplantaten en allograften waarvan de 
klinische toepassingen worden gehinderd door verschillende beperkingen. Van deze therapieën hebben 
we twee nieuwe methoden gekozen. Ten eerste is cytokine-therapie voordelig in termen van veiligheid, 
uitvoerbaarheid voor klinische toepassing vergeleken met gen- en celtherapieën. Ten tweede hebben 
traditionele Chinese geneesmiddelen meer aandacht gekregen vanwege het onderzoek vanwege hun 
lagere prijs en minder bijwerkingen. Traditionele Chinese medicijnen zijn al meer dan duizend jaar 
gebruikt om de botvorming op te schieten in China te bevorderen, waarbij middelen worden gebruikt 
die een hoge bioactiviteit bezitten met minimale bijwerkingen. Daarom onderzochten we de functie van 
verschillende cytokines (BMP's) en traditionele Chinese medicijnen (NGR1) als osteo-inductoren in 
ongunstige botomstandigheden. 

1. Onderzoek naar verschillende dimerisatietypes en doses BMP's om het remmende effect van 
ATRA op osteoblastogenese te antagoniseren en om het moleculaire mechanisme van het 
remmende effect van ATRA op osteoblastogenese te onderzoeken 

BMP's zijn geïntroduceerd om botregeneratie te versnellen. BMP2 en BMP7 zijn door de Food and Drug 
Administration (FDA) goedgekeurd als medisch hulpmiddel. Vanwege de hoge kosten die aan het 
gebruik ervan zijn verbonden, zijn ze echter niet op grote schaal klinisch gebruikt. BMP2 / 7-
heterodimeren hebben een significant hogere potentie voor het induceren van botregeneratie en 
kunnen dus een ideaal alternatief zijn voor BMP-homodimeren. ATRA, een metaboliet van alcohol, 
veroorzaakt versnelde botresorptie, botfragiliteit en spontane fracturen. BMP2 / 7 zou een veelbelovend 
toepassingspotentieel kunnen hebben om botregeneratie en implantaatosteïntegratie voor patiënten 
met alcoholisme aanzienlijk te bevorderen. Alcoholisme kan resulteren in een lage botmineraaldichtheid 
en een aangetast regenererend vermogen, waardoor de osteointegratie van het implantaat wordt 
vertraagd. Een van de onderliggende mechanismen is het remmende effect van ATRA op 
osteoblastogenese. BMP2 / 7 zou het remmende effect van ATRA kunnen antagoniseren en de 
osteoblastogenese kunnen verbeteren. In hoofdstuk 2 hebben we de werkzaamheid van heterodimere 
BMP2 / 7 en de respectieve homodimere eiwitten vergeleken bij het herstellen van door ATRA geremde 
osteoblastogenese. We onderzochten ook het moleculaire mechanisme van het remmende effect van 
ATRA op osteoblastogenese. We vonden dat osteoblastogenese significant kon worden geremd door 
ATRA alleen, terwijl BMP2 / 7 het verhoogde, met een hogere dosis-efficiëntie dan BMP2 of BMP7. In de 
aanwezigheid van ATRA was BMP2 / 7 alleen voordelig bij het verbeteren van de levensvatbaarheid van 
cellen en ALP-activiteit. Vergeleken met BMP2 of BMP7 was het niet beter of was het minder effectief 
om osteocalcine-expressie, mineralisatie of de expressie van twee belangrijke osteogene genen, DLX5 
en RUNX2, te herstellen. Ongeacht hun dimere type of potentie, konden de geselecteerde BMP's het 



remmende effect van ATRA op osteoblastogenese antagoneren. Het heterodimere BMP2 / 7 was echter 
niet superieur aan BMP2 of BMP7 bij het herstellen van door ATRA geremde osteoblastogenese. 
Botremodeling en regeneratie worden zorgvuldig gecontroleerd door osteoblasten en osteoclasten. Van 
BMP2 / 7 is bewezen dat het sneller en efficiënter is voor botregeneratie, door het verbeteren van 
osteoblastogenese, evenals osteoclastogenese. In de klinische praktijk veroorzaken cytokinen echter 
een reeks bijwerkingen, zoals overstimulatie van osteoclastische activiteit en ectopische botvorming in 
ongewenst gebied. We toonden aan dat ATRA de osteoblastogenese kon reguleren, die met BMP2 / 7 te 
sterk werd verbeterd. Zo veronderstelden we in hoofdstuk 3 dat ATRA osteoclastogenese zou kunnen 
moduleren in de aanwezigheid van BMP2 / 7, met als doel de botregeneratie te verbeteren. ATRA 
remde de cellevensvatbaarheid significant, TRACP-activiteit en de expressie van alle geteste 
osteoclastogene genen in de aanwezigheid van BMP-2/7. In de aanwezigheid van ATRA-
receptorremmers (RARa-antagonist, RARβ-antagonist en RARγ-antagonist) waren de aantallen 
osteoclastcellen aanzienlijk verminderd. ATRA kan osteoclastogenese moduleren in de aanwezigheid 
van BMP2 / 7 en osteoclast differentiatie remmen. Bij osteoclastogenese functioneerde ATRA niet via 
activering van de RAR-receptor. ATRA heeft dus een veelbelovend toepassingspotentieel om de 
botregeneratie voor patiënten met bottumoren of hyperactief door osteoclast geïnduceerd botverlies 
op significante wijze te reguleren. 

2. Een nieuw, enkelvoudig component ontwikkelen om botdefecten te behandelen: NGR1. 
Onderzoek naar de effecten van NGR1 op osteoblastogenese in een in vitro tijdsverloop en 
dosisafhankelijkheidsstudie. 

We vonden dat BMP2 / 7 niet alleen osteoblastogenese, maar ook osteoclastogenese zou kunnen 
bevorderen, wat ongeschikt zou kunnen zijn om botdefecten te herstellen met overgestimuleerde 
osteoclastische activiteiten, zoals bij osteoporose. De traditionele Chinese geneeskunde PNS wordt al 
duizenden jaren gebruikt om osteoporose in China te genezen. NGR1, het belangrijkste actieve saponine 
van PNS, heeft toegenomen aandacht van het onderzoek getrokken. In tegenstelling tot andere 
farmacologisch actieve saponinen die voorkomen in zowel PNS als andere ginsengs, bestaat NGR1 alleen 
in PNS. Zo hebben we in hoofdstuk 4 de effecten van NGR1 op de osteoblastogenese van een pre-
osteoblastcellijn (MC3T3-E1) onderzocht in een in vitro tijdsverloop en dosisafhankelijkheidsstudie. 
NGR1 vertoonde een klokvormig dosispatroon bij het bevorderen van de proliferatie en ALP-activiteit 
van pre-osteoblasten, waarbij de piek plaatsvond bij 50 μg / ml. NGR1 verhoogde de expressie van 
osteocalcine en mineralisatie op 1000 μg / ml op een dosisafhankelijke manier aanzienlijk. NGR1 kon dus 
de osteoblastogenese van pre-osteoblasten aanzienlijk bevorderen, wat een veelbelovend 
toepassingspotentieel voor botregeneratie bij patiënten met osteoporose suggereerde. 

In de afgelopen decennia, op het gebied van orthopedie, orale implantologie en maxillofaciale chirurgie, 
is het repareren van geïnfecteerde botdefecten een uitdaging gebleven omdat de resterende bacteriën 
bijna onmogelijk volledig te elimineren zijn door debridement en voorbij gaat aan de zelfgenezing van 
botdefecten. Geïnfecteerde botdefecten worden conventioneel behandeld met behulp van systemische 
of lokale toediening van antibiotica om de infectie te beheersen en door de daaropvolgende implantatie 
van bottransplantaten, zoals autotransplantaten en allograften. Deze behandelingsopties zijn echter 
tijdrovend en hebben meestal een minder dan optimale werkzaamheid. Om deze problemen op te 



lossen, zijn nieuwe biomaterialen met zowel antibacteriële als osteo-inductieve eigenschappen 
ontwikkeld. 

3. Een nieuw materiaal ontwikkelen dat botdefecten opvult met een sequentieel afgiftesysteem 
dat een eerste burst-afgifte van een krachtig antibacterieel middel 
(Hydroxypropyltrimethylammoniumchloride chitosan (HACC), gevolgd door de gecontroleerde 
afgifte van BMP2 omvat. biomaterialen met dubbele functies bij het behandelen van 
geïnfecteerde botdefecten, en het beoordelen van biomaterialen met antibacteriële en osteo-
inductieve eigenschappen. 

Om een geschikte behandelingsoptie te bieden voor geïnfecteerde botdefecten, hebben we een nieuw 
antibacterieel en osteo-inductief BMP2-BioCaP / HACC-complex ontwikkeld met de sequentiële afgifte 
van een antibioticum en osteo-inductief middel. Het systeem bestond uit de korte aangifte duur van 
HACC, gevolgd door de langzame en aanhoudende afgifte van BMP2. Het BMP2-BioCaP / HACC-complex 
kon antibioticaresistente bacteriën snel verwijderen en efficiënt nieuwe botvorming bevorderen, zowel 
in vitro als in vivo, waardoor dit nieuwe materiaal wordt gezien als een veelbelovende techniek om 
geïnfecteerde botdefecten van grote omvang te herstellen. In hoofdstuk 6 hebben we de huidige kennis 
over nieuwe biomaterialen met zowel antibacteriële als osteo-inductieve eigenschappen samengevat, 
en vervolgens een ideaal lokaal biomateriaalsysteem voorgesteld om de moeilijkheden te overwinnen 
en hiernaast geïnfecteerde botdefecten van kritische omvang te herstellen. Het biomateriaalsysteem 
functioneert zowel als een antibioticumdrager als een botvervanger, om de infectie te verwijderen en bij 
te dragen aan het daaropvolgende botregeneratieproces. Vergeleken met de huidige klinisch gebruikte 
antibiotica hebben veel nieuwe antibacteriële biomaterialen veelbelovende toepassingsmogelijkheden 
laten zien vanwege hun bredere bacteriedodende spectrum, gebrek aan resistentie en goede 
biocompatibiliteit. BMP's, in het bijzonder BMP2, zijn de meest krachtige osteo-inductieve factoren voor 
het induceren van in vitro osteoblastogenese en in vivo osteogenese. Antibacteriële en osteo-inductieve 
geneesmiddelen kunnen worden ingebouwd in een mede-leveringssysteem met behulp van de volgende 
modi: (A) oppervlakkige adsorptie / binding met een chemische binding; (B) een interne inkapseling; (C) 
een gemengde dragende modus met oppervlakkige adsorptie en interne inkapseling; en (D) 
oppervlaktecoating. Door de draagwijzen te manipuleren, kunnen de antibacteriële en osteo-inductieve 
geneesmiddelen op verschillende manieren worden vrijgegeven met verschillende kinetiek (burst of 
langzaam) en temporele kenmerken (gelijktijdig of sequentieel). De antibiotica die voor lokale 
toediening worden gebruikt, moeten een breed werkingsspectrum en een lage bacteriële resistentie 
hebben. Osteo-inductieve bottransplantaten zijn gunstiger voor het verbeteren van botregeneratie. 
BMP's worden gebruikt om de biomaterialen te functionaliseren met krachtige osteo-inductieve 
eigenschappen. Door de dragermodi en de afgiftekinetiek te manipuleren, zouden deze biomaterialen 
kunnen worden geoptimaliseerd om hun antibacteriële en osteoinductieve functies met minimale 
cytotoxiciteit te maximaliseren. Onderzoek in het afgelopen decennium heeft het veelbelovende 
toepassingspotentieel aangetoond van deze nieuwe biomaterialen met de dubbele functies voor het 
behandelen van geïnfecteerde botdefecten. 

4. Een TNT-AL-AgNP implantaat met lage pH-waarde ontwikkelen om de implantatie van peri-
implantaten te regelen en de antibacteriële efficiëntie van de vrijgemaakte AgNP's te testen. Om 



de biocompatibiliteit van TNT-AL-AgNP's te evalueren, evenals hun effect op 
osteoblastmorfologie en differentiatie in vitro. 

In hoofdstuk 7 hebben we een nieuw pH-afhankelijk zilveren nanodeeltje ontwikkeld dat 
titaniumimplantaat vrijgeeft om peri-implant infectie te beheersen. Breedspectrum antimicrobiële 
AgNPs werden met succes in TNT geladen via pH-gevoelige AL, zonder de fysisch-chemische 
eigenschappen van TNT te beïnvloeden. Een pH van 5,5, die het pH-niveau nabootst op het oppervlak 
van het perimplantaat tijdens een bacteriële infectie, zou de afgifte van de AgNP's-afgifte uit TNT 
kunnen veroorzaken. De vrijgemaakte AgNP's controleerden de bacteriegroei in vitro efficiënt. Dit 
nieuwe implantaat was biocompatibel en osteo-inductief. Onze bevindingen suggereerden dat lage pH-
getriggerde AgNP's vrijlating van een TNT-AL-AgNP implantaat een krachtige therapeutische benadering 
zou kunnen zijn om peri-implant infectie te beheersen. 


