
Chemische 
Feitelijkheden

Een muis met een mensenoor op zijn rug baarde eind 
jaren negentig opzien. Wetenschappers waren erin 
geslaagd een bioafbreekbare mal in de vorm van een 

oor te bekleden met cellen en te plaatsen onder de huid van 
een muis, zodat de cellen gaan groeien. Nu was dit geen 
echt, werkend oor, maar het principe was bewezen: het is 
mogelijk om cellen te laten groeien op een drager, zodanig 
dat ze oud of kapot weefsel kunnen vervangen en vernieu-
wen. Inmiddels is het mogelijk om een stuk kraakbeen, bot, 
een blaas of bloedvat nieuw te maken. Een groot voordeel 
boven de huidige methodes om kapot weefsel te vervangen, 
bijvoorbeeld een stent in een bloedvat of een kunstheup, 
is dat zich nieuw weefsel vormt dat niet van echt te onder-
scheiden is. Het weefsel is niet opgelapt, maar vervangen 
door nieuw, levend materiaal.
Tissue engineering houdt zich bezig met de technieken om 
dat mogelijk te maken. Biologen isoleren en kweken de 
juiste cellen en onderzoeken hoe ze het best in het lichaam 

groeien. Chemici ontwikkelen materialen die als drager 
en groeimedium kunnen dienen voor cellen. Dat zijn vaak 
natuurlijke polymeren zoals collageen, gelatine of alginaat. 
Die stoffen zijn zo stevig dat ze in de vorm van het nieuwe 
weefsel zijn te maken, bijvoorbeeld een stuk kraakbeen. 
Voor elke toepassing gelden andere eisen: bot moet heel 
hard en sterk zijn, een bloedvat of nieuw stuk huid elastisch 
en buigzaam. Het perfecte materiaal ontwikkelen met de 
juiste eigenschappen voor elk soort weefsel is een grote uit-
daging.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Wat is tissue engineering? En wat kun je 

ermee?
• De Basis: Wat is er nodig om nieuw weefsel te maken en 

te laten groeien?
• De Diepte: Hoe kun je het kraakbeen of bot van een ver-

sleten knie het best vernieuwen? |
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DE CoNTExT Niet repareren, vernieuwen

DE BaSIS Cellen in vorm door nieuw materiaal
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Na zo’n twintig jaar onderzoek is het mogelijk nieuw levend weefsel 
te maken dat beschadigd weefsel vervangt, bijvoorbeeld van een 

versleten heup of knie. Wat kun je er nog meer mee?

Een beetje griezelig ziet het er wel uit: 
een muis met een mensenoor op 
zijn rug. Eind jaren negentig lukte 

het Amerikaanse onderzoekers onder lei-
ding van Robert Langer en Joseph Vacanti 
om een mensenoor onder de huid van de 
naakte labmuis te implanteren. Geen echt 
oor, maar een bioafbreekbare drager in de 
vorm van een oor. 

De drager bevatte levende kraakbeencel-
len van een koe. Die cellen groeien onder 
de huid van de muis en naarmate de dra-
ger afbreekt en oplost, ontstaat een levend 
mensenoor. Een oor dat niet echt kan 
horen natuurlijk, het gaat enkel om de 
vorm. Dit is het eerste voorbeeld van tissue 
engineering: de techniek om weefsels die 
in het lab zijn gekweekt te laten groeien 
in een mens of dier.

Nieuwe oNderdeleN

In de gewone geneeskunde repareer je 
een defect onderdeel van het menselijk 

lichaam of vervang je het door een synthe-
tisch implantaat. Zo goed als een werkend 

origineel werkt het echter meestal niet. 
Regeneratieve geneeskunde heeft als doel 
om het lichaam zelf nieuwe onderdelen te 
laten maken. Met tissue engineering ont-
wikkel je technieken om dat te bereiken. 

Wat de Vacanti-muis aantoonde is dat 
het mogelijk is om op een implanteer-
bare, kunstmatige drager cellen te laten 
groeien in de gewenste vorm, om op die 
manier nieuw, levend weefsel te kweken. 
Maar er waren nog wel wat moeilijkheden 
te overwinnen. Zo groeide er bij de muis 
nog geen kraakbeen over de oorvorm, 
maar vooral littekenweefsel. Bovendien 
was het geen werkend orgaan waarmee 
hij kon horen. 

In de jaren die volgden dachten weten-
schappers die problemen vlot te kunnen 
oplossen. Het onderzoek zou al snel aller-
lei nieuw gemaakte organen en weefsels 
opleveren. Neem een ander celtype van 
de plank en hup, een nieuw lichaamsdeel. 
Maar dat viel in de praktijk tegen. In het 

lab lukte het wel, maar eenmaal in een 
lichaam geïmplanteerd bleken de cellen 
zich een stuk minder voorspelbaar te 
gedragen en zelfs te sterven.

BloedvateN

Toch is het in de loop der tijd gelukt 
om verschillende soorten weefsels te 

regenereren. Een van de eerste en meest 
toegepaste vormen is de huid. Dat is rela-
tief eenvoudig: het hoeft enkel een elas-
tische beschermlaag te vormen voor het 
weefsel eronder. Daarvoor bedek je een 
drager van bijvoorbeeld collageen (een 
natuurlijk polymeer dat zelf afbreekt) met 
cellen van de patiënt en leg je dat op het 
stuk waar de huid ontbreekt. Het geheel 
groeit dan vanzelf weer aan elkaar en 
vormt nieuwe huid.

Een stuk gecompliceerder is kraakbeen 
en bot, omdat dat ruimtelijke struc-
turen zijn met een complexe functie. 
Kraakbeen moet bijvoorbeeld stevigheid 
bieden, schokken absorberen en botgroei 
stimuleren. In plaats van bijvoorbeeld 
een plastic of metalen kunstheup kun 
je tegenwoordig gewrichten repareren 
met een nieuw stukje kraakbeen of bot 
in exact de juiste vorm. Eenmaal geïm-
planteerd groeien de cellen en is het 
kapotte kraakbeen gerepareerd. Andere 
voorbeelden zijn een gekweekte blaas en 
luchtpijp. Ook werken onderzoekers aan 

Niet repareren maar

vernieuwen

Wetenschappers van het Massacchusetts General 
Hospital wisten een kunstlong te maken.

Wanneer een salamander een pootje of staart 
verliest, groeit die gewoon weer aan. Een sterk 

staaltje tissue regeneration van de natuur.
Een bloedvat en een hartklep gemaakt met tissue 

engineering.

Salamanderpootje
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hartkleppen, bloedvaten en hoornvlies, 
maar dat zijn gecompliceerde weefsels 
die bestaan uit meerdere soorten cellen 
met allerlei verschillende functies.

Een van de grote problemen met de 
weefsels die op deze manier ontstaan, 
is de doorbloeding. Cellen hebben voed-
sel nodig en het bloed voert dat aan. De 
meeste cellen in het lichaam zijn maxi-
maal een vijfde millimeter verwijderd van 
een bloedvaatje. Een nieuw stukje weef-
sel heeft geen bloedvaten. Die vormen 
zich niet altijd vanzelf. In dat geval moet 
je ze van tevoren inbouwen of moet je 
groeifactoren toedienen die stimuleren 
dat er bloedvaten ontstaan. Een probleem 
daarbij is dat vreemde cellen (die in het 
nieuwe weefsel zitten) vaak aanzetten tot 
het vormen van bloedstolsels en zo de 
doorbloeding juist verslechteren.

KweeKweeFsel als proeFdier

Tissue engineering is niet alleen nut-
tig om nieuw weefsel te maken voor 

patiënten. Een weefsel in een laborato-
riumschaaltje dat exact dezelfde eigen-
schappen heeft als natuurlijk weefsel kan 
ook heel goed dienen voor onderzoek. Je 
kunt er bijvoorbeeld medicijnen op testen 
of de toxiciteit van stoffen mee bepalen. 
Die test is veel betrouwbaarder dan sim-
pelweg geneesmiddelen mengen met wat 
losse cellen. Weefsel heeft een andere 
structuur dan losse cellen en reageert 
daarom anders op een stof. 

Neem tumorcellen. Die zijn los in een 
reageerbuis heel gevoelig voor veel medi-
cijnen, omdat ze plat worden. Maar wan-
neer ze samengeklonterd als bolletjes 
in een tumor zitten, zijn ze veel minder 
toegankelijk en reageren ze veel min-
der goed op geneesmiddelen. Een ander 

voorbeeld is een menselijke eierstok die 
is nagemaakt in het lab en is te gebruiken 
om menselijke eicellen te laten groeien of 
om onderzoek mee te doen.

Deze manier van onderzoek spaart 
kosten en vooral proefdieren. Je kunt 
namelijk in een veel eerder stadium in 
het laboratorium al onderzoeken wat het 
effect van bepaalde stoffen is op een com-
pleet weefsel. Werkt het geneesmiddel 
niet, dan hoef je ook geen proefdieron-
derzoek te starten. Voor deze toepassing 
wordt tissue engineering al veelvuldig 
gebruikt. 

orgaaN op BestelliNg?

De muis met het oor heeft veel men-
sen opgeschrikt. Wat kan er allemaal 

met deze techniek? Welke Frankenstein-
scenario’s zijn te verwachten? Geen, zeg-
gen de experts. De Vacanti-muis is geen 
genetische mutatie. Er worden geen jonge 
muizen geboren die al een oor op hun rug 
hebben. Het is ook niet de bedoeling dat 
laboratoriumdieren in de toekomst wor-
den gebruikt om lichaamsdelen te kwe-
ken. Dat kan prima in een petrischaaltje 
of bioreactor in het lab. 

Wat ook nog niet kan, is zomaar een 
werkend lichaamsdeel uit een 3D-printer 

laten rollen, zoals sommige persberichten 
suggereren. Tissue engineering is voor-
alsnog alleen geschikt om relatief simpele 
weefsels te maken. Het onderzoek gaat 
ondertussen door. Met hulp van stamcel-
len is het al mogelijk om meer gecompli-
ceerde functies toe te voegen. Zo zijn er al 
kloppende hartcellen gekweekt en wordt 
onderzoek gedaan naar kunstmatige lon-
gen. Maar de tijd dat we een heel mens 
kunnen nabouwen, is nog heel ver weg. |

Begin deze eeuw kregen enkele zieke 
kinderen een nieuwe blaas door cellen 

uit hun eigen, niet werkende blaas af te 
nemen en te vermeerderen in het lab. De 
cellen werden op een ballon gezet en gingen 
groeien, zodat een nieuwe blaas ontstond. 
Die werd geïmplanteerd en bleek te werken. 
De ballonvormige drager loste op en deze 
kinderen leven al jaren met de nieuwe blaas. 
eerder is een kunstblaas van darmweefsel 
gemaakt, maar dat heeft natuurlijk een 
andere functie dan blaasweefsel: die neemt voedingsstoffen op in plaats van enkel urine op te slaan en 
door te geven. De oude methode kan daardoor problemen geven met de opname van giftige stoffen uit 
de urine door het darmweefsel. De nieuwe methode heeft dat probleem niet. |

nieuwe blaaS

wat heeft tiSSue engineering tot nu toe opgeleverd?

Wat? oude methode? Drager voor cellen? Hoe ver gevorderd?
huid donorhuid collageen patiënt

blaas blaas van darmweefsel collageen, polymeer patiënt

luchtpijp geen polymeer patiënt

bot metalen of kunststof gewricht calciumfosfaat patiënt

hartklep kunstmatige hartklep polymeer (PgA) lab, dierproef

kraakbeen metalen of kunststof gewricht hydrogel lab

bloedvat dotteren, stent polymeer (PlA/PCl) lab

in de zomer van 2013 presenteerde de 
maastrichtse hoogleraar mark Post de eerste 

kweekhamburger. hij maakte in het lab van 
stamcellen spiercellen, die uitgroeiden tot echt 
vlees. hij gebruikte daarvoor stamceltechnieken 
die ook geschikt zijn om levend weefsel voor 
lichaamsdelen te maken. mark Post verzamelde 
in dit geval stamcellen uit een koe en vermeer-
derde die in het lab. Ze worden op een drager 
geplaatst die ze aanzet om uit te groeien tot 
spiercellen. uiteindelijk vormen zich strookjes 
spierweefsel op de drager die je in de gehaktmo-
len tot hamburgervlees kunt malen. na het bak-
ken smaakt het bijna hetzelfde als een gewone 
hamburger, zeggen de proevers. Alleen is het wat 
droger door het ontbreken van vet. een probleem 
is nog dat slechts de helft van de stamcellen zich 
laat verleiden tot het uitgroeien naar spiercellen. 
De rest doet uit zichzelf iets anders en wordt 
bijvoorbeeld botcel of vetcel. |

KweeKvleeS
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Cellen zijn de bouwstenen voor nieuw weefsel. ook de omgeving waarin cellen 
groeien is van essentieel belang. En om het geheel in vorm te houden is een drager 

nodig. Er is dus genoeg werk voor biologen, chemici en materiaalkundigen.

een blaas of luchtpijp. Daartoe zet je een 
drager in waarop de cellen van het weef-
sel groeien. Die drager, ook wel scaffold 
genoemd (Engels voor steiger), verdwijnt 
na enige tijd uit het lichaam. De drager 
kan tegelijkertijd dienen als extracellulai-
re matrix waarin de cellen goed groeien, 
maar het kunnen ook twee aparte mate-
rialen zijn.

Deze matrices en scaffolds moeten een 
paar belangrijke eigenschappen bezit-
ten. Ze mogen niet giftig zijn en geen 
immuunreactie oproepen. Tevens moeten 
ze bioafbreekbaar zijn, zodat ze verdwij-
nen wanneer de cellen groeien. Het nieu-
we weefsel neemt dan de functie over. 

De snelheid van afbraak is verder een 
belangrijke eigenschap van een drager. 
Het liefst moet die gelijke tred hou-
den met de groeisnelheid van het nieuw 
gevormde weefsel. De afbraakproducten 
mogen ook niet schadelijk zijn en mogen 
zich niet ophopen in het lichaam. 

speciale materialeN

Voor iedere toepassing als matrix zijn 
andere materialen ontwikkeld met 

specifieke eigenschappen. Om nieuw 
kraakbeen te creëren is een hydrogel 
geschikt als matrix. Dat is bijvoorbeeld 
alginaat, een polysacharide dat gemaakt 
wordt uit zeewier. Het vormt met water 
en calciumionen een gel. In het lichaam 
breekt het in enkele maanden af tot sui-
kers.

Een andere mogelijkheid is gelatine. Dat 
bestaat uit collageen, een eiwitpolymeer 
dat wordt gewonnen uit slachtafval en 
vervolgens wordt gedenatureerd. Door 
dat proces verandert de eiwitstructuur van 
het collageen. Dat is belangrijk omdat col-
lageen uit bijvoorbeeld koeien een andere 
structuur heeft dan menselijk collageen 
en daarom een immuunreactie oproept 
bij een patiënt. Gedenatureerd collageen 
heeft dat nadeel niet. 

Hoewel tissue engineering wordt 
gebruikt voor de meest uiteen-
lopende weefsels, zijn voor ieder 

nieuw te maken weefsel drie onderdelen 
van belang: cellen; een omgeving (extra-
cellulaire matrix) met eventueel een dra-
ger die de juiste vorm geeft, en stoffen 
waardoor cellen gaan groeien. Het onder-
zoek naar die drie onderdelen van tissue 
engineering vereist specifieke vaardighe-
den. Wetenschappers uit verschillende 
disciplines werken hierin samen.

iN de steigers

Celbiologen houden zich bezig met 
de cellen, de bouwstenen van het 

nieuwe weefsel. Die verzamelen ze eerst 
uit het lichaam van de patiënt, zoals 
kraakbeencellen wanneer kraakbeen moet 
worden vernieuwd. Het kan ook gaan om 
stamcellen, cellen die nog geen speciale 
functie hebben en zich aangespoord door 
signalen uit het lichaam, kunnen ontwik-
kelen tot de gewenste specialisatie, zoals 

een botcel of kraakbeencel. Die signalen 
bestaan vaak uit eiwitten, zoals groeifacto-
ren die uit het lichaam komen of moeten 
worden toegevoegd.

Chemici en materiaalkundigen zijn 
gespecialiseerd in het ontwerpen en 
maken van biomaterialen die als extra-
cellulaire matrix of drager dienen. Een 
extracellulaire matrix heeft meestal de 
structuur van een spons waarin de cel-
len zitten. De porositeit ervan is een 
aandachtspunt, omdat de cellen voedings-
stoffen nodig hebben en ruimte om te 
groeien. De mechanische sterkte van de 
matrix is ten slotte belangrijk en verschilt 
per toepassing. In bot moet die heel hoog 
zijn, in kraakbeen moet de matrix wat 
meer elastisch zijn en een bloedvat of 
blaas is zeer elastisch. Een hoge porositeit 
geeft echter een lage mechanische sterk-
te, zodat onderzoekers per toepassing 
moeten zoeken naar een optimum.

Daarnaast hebben sommige weefsels 
structuur nodig om te functioneren, zoals 

Cellen in vorm door
nieuw materiaal

Voorgevormd nieuw weefsel is te maken met 
behulp van een 3D-printer. je scant de vorm 

van het defect en stuurt deze digitaal door naar 
zo’n printer. Die maakt de vorm na met een 
mengsel van gel (de extracellulaire matrix) en 
cellen, waarna het uithardt door bijvoorbeeld 
uv-licht of een chemische reactie. een andere 
mogelijkheid is om een stevige scaffold te prin-
ten van bijvoorbeeld polymeer, waarop je later de 
cellen aanbrengt.
een voordeel van 3D-printen is dat je orga-
nisatie kunt aanbrengen doordat je de vorm 
laag voor laag opbouwt. het is mogelijk om 
diverse soorten cellen op verschillende plekken 
in het construct aan te brengen, bijvoorbeeld 
onderaan botcellen, zodat het in de knie goed 
hecht aan het bot, en bovenaan kraakbeen. ook 
kun je kanalen openlaten. Daarop kun je dan 

endotheelcellen aanbrengen die uitgroeien tot 
bloedvat dat het weefsel van voedsel en zuurstof 
voorziet. het printproces is te automatiseren 
en is zeer reproduceerbaar, in tegenstelling tot 
injecteren met de hand. De techniek staat nog 
in de kinderschoenen. geprinte dragers (zonder 
cellen) worden al mondjesmaat toegepast in 
patiënten. een geprint implantaat met levende 
cellen behoort voorlopig nog niet tot de moge-
lijkheden. |

weefSel uit de printer
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thetische materialen dat er geen gevaar 
bestaat ziektes over te brengen, zoals bij 
gelatine uit koeien. 

In de extracellulaire matrix kun je ook 
nog hulpstoffen toevoegen. Zo kan hya-
luronzuur (een van de glycosaminogly-
caansuikers die dienen als smeermiddel 
in gewrichten) in de gel helpen om ervoor 
te zorgen dat kraakbeencellen niet dege-
nereren tot littekenweefsel. Verder kun je 
op het oppervlak van de gel eiwitten bin-
den. Cellen die aan deze eiwitten binden 
via receptoren op hun oppervlak bevin-
den zich in een natuurlijke omgeving en 
worden zo aangezet tot vermeerderen of 
weefsel maken.

vormvast

Een scaffold die stevigheid en vorm 
moet geven, bijvoorbeeld in een 

bloedvat of als drager voor een stuk kraak-
been, is vaak gemaakt van polymeer, zoals 
polycaprolacton (PCL). Dat is een poly-
ester die in het lichaam hydrolyseert tot 
6-hydroxyhexaanzuur, een stof die ook 
in de citroenzuurcyclus voorkomt. De 
degradatiesnelheid is zeer laag, zodat het 
wel twee jaar kan duren voordat PCL uit 
het lichaam is verdwenen.

Voor bot gebruik je eerder polymelk-
zuur (PLA), dat afbreekt tot melkzuur. 
Het polymeer heeft vergelijkbare eigen-
schappen als PCL, maar is veel harder 
en dus geschikter voor de zware belas-
ting die bot moet kunnen verdragen. 
Hechtingen die vanzelf oplossen bestaan 
ook uit dit polymeer. Een copolymeer 
van melkzuur en glycolzuur is wel bruik-
baar voor kraakbeen. De verhouding tus-
sen de twee verschillende monomeren 
bepaalt de afbraaktijd, omdat polyglycol-
zuur (hydroxyethaanzuur) snel afbreekt 
en polymelkzuur langzaam. |

Op het gelatine worden methacrylamide-
zijgroepen gemaakt die crosslinks vor-
men onder invloed van uv-licht om een 
stevig netwerk te krijgen. Een gelatinegel 
zonder crosslinks smelt al onder de 35 °C, 
wat niet handig is voor een drager in een 
lichaam. De sterkte van de gel kun je 
instellen door de concentratie van de gel, 
het aantal crosslinks en de belichtingstijd 
te variëren. 

De cellen die gaan groeien in het nieuwe 
weefsel breken al die natuurlijke gels 
af. Dat heeft als voordeel dat de afbraak 
gelijke tred houdt met het groeien van de 
cellen, omdat er meer gel wordt afgebro-
ken naarmate er meer cellen zijn.

Er bestaan ook synthetische gelen die 
worden afgebroken door bijvoorbeeld 
hydrolyse. Daarbij moet je dus het afbraak-
proces zeer precies instellen. De snelheid 
van hydrolyse staat vast en past zich niet 
aan de groeisnelheid van de cellen aan. 
Het voordeel van synthetische gelen is 
dat ze uit het lab komen en daarom altijd 
dezelfde samenstelling hebben. 

De eigenschappen zijn tijdens de syn-
these exact in te stellen. Natuurlijke poly-
meren hebben een natuurlijke variatie in 
eigenschappen waarop de onderzoeker 
geen invloed heeft, afhankelijk van uit 
welke bron je ze wint (mens, dier of 
plant). Ten slotte is het voordeel van syn-

om weefsel te regenereren, oogst en isoleer je eerst (1) cellen, meestal van de patiënt zelf. Die 
kweek en vermeerder je in het lab (2). Daarna plaats (3) je ze op een drager (scaffold) waarop ze 

kunnen groeien. Die drager dient vaak ook als extracellulaire matrix, een omgeving waarin cellen zich 
zo goed thuis voelen dat ze gaan groeien. eventueel kun je de groei nog stimuleren met onder meer 
groeifactoren (4). ten slotte plaats je de drager met groeiende cellen in de patiënt (5). De drager groeit 
en vormt nieuw weefsel dat het oude vervangt. De drager en extracellulaire matrix breken af en zijn na 
enige tijd niet meer terug te vinden in het lichaam. |

✔ ✘
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Toepassing: extracellulaire matrix voor onder meer kraakbeen.

Toepassing: scaffold voor bloedvat, hartklep, luchtpijp of kraakbeen.

gelatine

Toepassing: drager voor onder meer huid en blaas.
Gelatine (collageen): een eiwit dat 
bestaat uit een drievoudige helix 
van onder andere glycine, proline, 
hydroxyproline en hydroxylysine. 
De exacte eiwitsamenstelling is 
voor elk type anders. 
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De technieken om bot en kraakbeenweefsel te regenereren zijn 
inmiddels zo ver gevorderd dat patiënten ermee te helpen zijn. 

Met eenvoudig calciumfosfaat is zelfs bot te repareren.

Kraakbeen regenereren is een goed 
voorbeeld van tissue engineering. 
Stel een voetballer krijgt een flinke 

trap tegen zijn knie. Het kraakbeen is zo 
ernstig beschadigd dat het nodig is een 
stuk te vervangen. De huidige methode 
om dit kraakbeen te repareren, is stukjes 
kraakbeen inleggen uit een ander deel 
van het gewricht, als een mozaïek. 

Een andere veelgebruikte methode is gaat-
jes boren in het kraakbeen tot in het bot. 
Daardoorheen komt dan beenmerg en 
bloed naar boven dat in het beschadigde 
deel nieuw weefsel maakt. De nadelen 
van beide methoden zijn dat het gewricht 
meestal niet meer zo goed wordt als het 
origineel en de resultaten sterk variëren 
van persoon tot persoon.

Artsen willen het liefst nieuw kraakbeen 
in de kapotte knie laten groeien dat niet 
te onderscheiden is van het origineel. 
Een methode die ze al in het ziekenhuis 
toepassen, gebruikt daarvoor cellen van 
de patiënt zelf, zogeheten autologe cellen. 
Die oogst je bij een eerste operatie uit 
een gezond stukje kraakbeen van de knie. 
In het lab vermeerder je ze. Tijdens een 
tweede operatie meng je ze met kunst-
bloed (de extracellulaire matrix), en spuit 
je ze in het defect dat je afdekt met een 
membraan. Die methode heet autologous 
chondrocyte implantation (ACI). Er zit ech-
ter een nadeel aan: de kraakbeencellen 
hebben de neiging om littekenweefsel te 
vormen. 

Biologische lijm

Momenteel werken onderzoekers aan 
een nieuwe methode, waarbij artsen 

in één operatie de cellen oogsten, mengen 
met een biologische lijm van fibrine (het 
laagje dat een bloedkorst vormt) en trom-
bine (dat fibrine aanzet om te stollen), 
en direct in het defect van de knie spui-
ten. Door een hydrogel als extracellulaire 
matrix te gebruiken zorg je ervoor dat 
geen littekenweefsel ontstaat. Het voor-
deel is dat het een operatie scheelt en de 
patiënt sneller kan revalideren.

In dit voorbeeld is geen sprake van 
groeifactoren toevoegen. Die worden van-
zelf aangevoerd bij de knie. Ook een dra-
ger in de juiste vorm is niet nodig, omdat 
het gat in de knie de cellen op de juiste 
plaats houdt. In de beginjaren van tissue 
engineering was de veronderstelling dat 
alle drie de onderdelen nodig zijn voor 
tissue engineering: cellen, een matrix met 
drager, en groeifactoren. Maar langzamer-
hand wordt duidelijk dat je er onder de 
juiste omstandigheden ook een of twee 
weg kunt laten, zoals in het voorbeeld. 

Eerste hulp
bij gewrichtsblessures

Calciumfosfaat induceert de vorming van botcellen, maar niet alle soorten doen dat even goed, afhan-
kelijk van onder meer de oppervlaktestructuur. hieronder staan vier voor onderzoek gebruikte soor-

ten calciumfosfaat die duidelijk verschillende structuren hebben. De eerste, tCP met een groot oppervlak, 
laat de beste osteoinductie zien en is op dit moment de beste keus om bot te regenereren. |

Soorten calciumfoSfaat

β-tricalciumfosfaat (TCp), Ca3(Po4)2. Zit in koemelk 
en wordt gebruikt als maagzuurremmer. Poreus, groter 
oppervlak.

BCp1300, mengsel van 20 delen tCP en 80 hA, met 
hoge temperatuurbehandeling. Weinig poreus, klein 
oppervlak.

Hydroxyapatiet (Ha), Ca5(Po4)3(oh), hexagonaal 
kristalrooster, grootste component van bot en tanden. 
Weinig poreus, klein oppervlak.

BCp1150, mengsel van 20 tCP en 80 hA met lagere tem-
peratuurbehandeling. Poreus, groot oppervlak.
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Het lichaam doet zijn werk als het een-
maal op weg is geholpen en voert het 
ontbrekende onderdeel aan. Veel van het 
huidige onderzoek in tissue engineering 
is gericht op uitzoeken wat er precies 
nodig is om nieuw weefsel te maken.

spier maaKt Bot

Het onderzoek naar het nieuw laten 
groeien van bot is al ver gevorderd. 

Tot nu toe was het gebruikelijk om een bot 
te repareren door een kleine hoeveelheid 
bot uit een ander gewricht van de patiënt te 
halen, zoals de heup of de kin. Dat bot ver-
maal je en breng je in het defecte bot aan, 
waardoor het nieuw bot vormt. Een groot 
nadeel is dat je maar een kleine hoeveelheid 
botweefsel uit gezond bot kunt weghalen, 
anders heelt het niet meer. Ook heeft de 
patiënt vaak lang pijn aan het donorge-
wricht. Het is dus geen ideale methode.

Met behulp van technieken uit tissue 
engineering is nu aangetoond dat het 
mineraal calciumfosfaat, dat ook onder-
deel uitmaakt van natuurlijk bot, het 
lichaam kan aanzetten nieuwe botcellen 
te maken. Dit proces heet osteoinductie. 
Osteoinductie is al in de jaren zestig voor 
het eerst beschreven. In botweefsel zijn 
toen de zogeheten Bone Morphogenetic 
Proteins gevonden. Dat zijn eiwitten die 
ervoor zorgen dat spiercellen worden aan-
gezet om bot te maken. De latere vinding 
dat calciumfosfaat, dat je eenvoudig kunt 
maken of kopen, ook de vorming van bot 
opwekt (osteoinductief is), is bijzonder. 

Lange tijd was het idee dat voor zo’n pro-
ces allerlei signaalstoffen, zoals eiwitten 
die alleen levende cellen kunnen produce-
ren, nodig zijn. Met osteoinductie kun je 
veel betere regeneratie van grote botdefec-
ten bereiken dan zonder. Calciumfosfaat 
biedt een groot voordeel boven donorbot 
of groeifactoren, omdat het in grote hoe-
veelheden goedkoop verkrijgbaar is en de 

methode ook geschikt is voor grote defec-
ten. Daarnaast is geen operatie nodig 
om bot of botcellen af te nemen uit een 
andere lichaamsdeel.

Het is nog niet duidelijk hoe het kan dat 
een eenvoudige stof als calciumfosfaat 
een ingewikkelde taak als celgroei weet te 
stimuleren. Normaal gesproken zijn daar-
voor eiwitten nodig. Een theorie is dat 
lokaal de concentratie van calciumionen 
of misschien van fosfaationen, wat hoger 
is, en wel precies zo hoog dat celgroei en 
-differentiatie worden gestimuleerd.

chemisch verschilleNd

Het ene calciumfosfaat is het andere 
niet. Er bestaan tientallen soorten. 

De verhouding tussen calciumionen en 
fosfaationen in het kristalrooster kan 
verschillen, net als de opbouw van het 
kristalrooster. En op wat grotere schaal 
bestaan poreuze en minder poreuze vari-
anten met grotere of kleinere holten en 
meer of minder oppervlak, afhankelijk 
van de manier van synthese of de tempe-
ratuurbehandeling. 

De meeste varianten vertonen osteoinduc-
tie, maar niet allemaal in dezelfde mate. 
Tevens zijn er verschillen in snelheid van 
opname van het mineraal door het lichaam. 

Dat is belangrijk omdat, net als bij kraak-
been, de opname in de pas moet lopen met 
de vorming van nieuw botweefsel.

Niet alle vormen van calciumfosfaat zijn 
even sterk. Een chirurg die een dijbeen 
moet repareren, wil het liefst calcium-
fosfaat dat zo sterk is als beton, zodat de 
patiënt er na enkele dagen al op kan staan. 
Maar die varianten laten nieuw botweef-
sel weer niet goed groeien. Kortom, er 
wordt gezocht naar een optimum in deze 
eigenschappen. Het beste calciumfosfaat 
is op dit moment bèta-tricalciumfosfaat 
met de formule Ca3(PO4)2. De afbraaktijd 
van die stof in het lichaam is zo’n drie 
maanden. Hydroxyapatiet, een andere 
vorm, doet er maar liefst twee jaar over 
om uit het lichaam te verdwijnen. 

Daarnaast mengen onderzoekers calci-
umfosfaat soms met andere stoffen om 
de eigenschappen te verbeteren. Door 
te mixen met polymeer zoals collageen 
wordt het minder bros. Verder is het wen-
selijk om de groei van de cellen zo snel 
mogelijk te laten verlopen. Een patiënt zit 
er niet op te wachten om maanden in het 
gips te moeten lopen. Door elementen 
als magnesium, zink en strontium toe 
te voegen aan calciumfosfaat hopen de 
onderzoekers dat te bereiken. |

Bloedvaten (doorsnede 2-4 mm) en oren, ont-
worpen met CAD (links) en 3D-geprint met poly-
caprolacton op een drager van polyvinylalcohol 

(midden), die vervolgens wordt verwijderd (rechts).

Deze anatomisch gevormde structuren zijn gemaakt uit een klinische dataset van de botten van 
respectievelijk een duim, meniscus en neus (van links naar rechts). De datasets zijn verkregen door 

mri-scans (magnetic resonance imaging) of computertomografie. De scaffolds zijn gemaakt door middel 
van het 3D fibre deposition process (zie hieronder), een vorm van 3D-printen.

het zogeheten 3D fiber deposition process is een van de manieren om in 3D te printen. het geselecteerde 
biomateriaal zet je met een injectiespuit in een robot. het biomateriaal wordt geëxtrudeerd door druk op 
de injectiespuit te zetten. De robot waar de injectienaald in wordt gezet (‘de printer’) bouwt de scaffold 
laag voor laag op door een digitaal ontwerp te volgen dat via software de robot aanstuurt. |

ScaffoldS
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gebied van tissue engineering.

- www.kennislink.nl/publicaties/bot-uit-de-bioprinter: 
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voor op sChool
 1. Tissue engineering zou je letterlijk kunnen vertalen als 

weefselbouw. Noem de verschillen tussen tissue engineering 
in het lab en de weefselbouw in het menselijk lichaam die 
toepassing van deze techniek in de praktijk bemoeilijken.

 2. Stamcellen zijn belangrijke bouwstenen voor tissue 
engineering. Wat zijn stamcellen precies?

 3. Wat is een extracellulaire matrix? En aan welke 
voorwaarden moet een extracellulaire matrix voldoen?

 4. Tissue engineers werken veel met gelen. Wat is een 
(hydro)gel?

 5. Welke karakteristieke groepen maken alginaat en collageen 
geschikt als gel?

 6. Gelen kun je fabriceren uit algen en slachtafval. Maar 
je kunt ze ook zelf in het lab maken. Wat zijn voordelen 
van synthetische gelen boven natuurlijke als gelatine en 
alginaten?

 7. Laat met een hydrolysereactie zien dat caprolacton een 
cyclische ester is.

 8. Geef de polymerisatiereactie van hydroxyethaanzuur 
(glycolzuur).

 9. Wat is osteoinductie? En welke rol speelt het bij tissue 
engineering?

 10. Kun je al werkende lichaamsdelen uit een 3D-printer laten 
rollen? Licht het antwoord toe.
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Deze zogeheten Vacanti-muis heeft een drager in de vorm van een 
oor onder zijn huid geïmplanteerd gekregen. Op de drager zijn 
kraakbeencellen aangebracht. De drager lost na verloop van tijd 

op, de cellen gaan juist groeien en vormen een levend oor. Althans, 
een ding in de vorm van een oor. Dit experiment toonde eind jaren 

negentig het principe van tissue engineering aan.
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