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Samenvatting 

 

De laatste jaren laten een gestage groei zien van de vraag naar degradeerbare biomaterialen 

op basis van synthetische polymeren. Deze worden onder andere toegepast op de gebieden 

van gecontroleerde medicijnafgifte, in weefselkweek, als botschraag en als implantaat. 

De analyse van de chemische structuur van biomaterialen levert informatie die kan worden 

gebruikt voor verbetering van de huidige en het rationeel ontwerpen van nieuwe materialen. 

De geschiktheid van zulke materialen voor specifieke doeleinden is sterk afhankelijk van 

hun afbraaksnelheid en hun biocompatibiliteit. De doelstelling van de onderhavige studie is 

dan ook om methoden te ontwikkelen voor de analyse van biomaterialen door ze (deels) af 

te breken onder al dan niet fysiologische omstandigheden, gevolgd door de analyse van hun 

afbraakproducten. 

Het proefschrift begint met een overzicht van verschillende afbraakmethoden en analytische 

strategieën die toegepast zouden kunnen worden om diepgaand inzicht te verkrijgen in de 

structuur van degradeerbare polymeren en de toxicologische aard van hun afbraakproducten 

(hoofdstuk 1). Methoden voor afbraak en analyse van afbreekbare materialen met behulp 

van chromatografische scheidingen en spectroscopische of spectrometrische 

detectiemethoden leveren nuttige informatie omtrent de structuur van de materialen en hun 

afbraakproducten. Elke afzonderlijke analytische techniek heeft zijn beperkingen, maar 

combinaties van technieken kunnen krachtige hulpmiddelen zijn ter ondersteuning van de 

optimalisering van de eigenschappen van afbreekbare polymeren. 

In hoofdstuk 2 wordt de analyse beschreven van de structuren van verschillende polyesters 

en netwerken op basis van polyester urethaan acrylaten door de polymeren geheel af te 

breken bij extreme omstandigheden zoals hoge temperatuur en pH. Een PTFE (“teflon”) 

voering was nodig om neerslag te voorkomen in de monsterbuis van de magnetron. Met 

NMR werd de hydrolyse tot het eindpunt gevolgd. De hoeveelheid en ketenlengte van het 

gevormde poly(methacrylzuur) werden bepaald met size exclusion chromatografie (SEC). 

De overige (monomere) producten werden gescheiden en gekwantificeerd met behulp van 

vloeistofchromatografie gekoppeld met massaspectrometrie (LC-MS). Dit onderzoek 

verschafte nuttige inzichten met betrekking tot de samenstelling van deze nieuwe polymere 

netwerken. 

LC-MS werd gebruikt om de producten van gedeeltelijk bij extreme pH of hoge 

temperatuur afgebroken multi-blok poly(esteramide) (PEA) te analyseren (hoofdstuk 3). 
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Deze analyse maakte het mogelijk om het vrijkomen van verschillende monomeren en 

oligomeren te volgen, die worden gevormd door de enzymatische afbraak van PEA onder 

invloed van α-chymotrypsine of proteinase K onder fysiologische omstandigheden. Analyse 

van de samenstelling met LC-MS leverde informatie over het polymerisatieproces. 

Kwantitatieve analyse van verscheidene afbraakproducten bracht ook de verschillende 

esterase en amidase activiteiten van beide enzymen aan het licht. De goede vooruitzichten 

van dit polymeer  in toepassingen voor medicijnafgifte werden ondersteund door de 

geleidelijke afbraak onder fysiologische omstandigheden, zoals bleek uit het 

gewichtsverlies en het gelijk blijven van het gemiddeld molucuulgewicht van het 

overblijvend polymeer, dat met SEC tijdens de afbraak werd onderzocht. Dit bevestigde dat 

deze afbraak een oppervlakteverschijnsel betrof. Tenslotte werden met 1D- en 2D-NMR 

technieken de molaire verhoudingen tussen de copolymeerblokken en tussen de 

verschillende delen van het polymeer vastgesteld. 

In hoofdstuk 4 wordt een geminiaturiseerd en geautomatiseerd systeem beschreven om de 

kinetiek van de afbraak op een snelle en efficiënte manier te bestuderen en de verdere 

afbraak van de geproduceerde verbindingen in de enzymoplossing te voorkomen. De 

afbraakproducten van PEA, dat is aangebracht op de binnenkant van een roestvrijstalen 

buisje, kunnen met dit systeem worden gevolgd onder statische, maar ook onder 

dynamische (niet-evenwichts) omstandigheden. Het systeem is onderzocht met 

verschillende reactietijden, enzymconcentraties en lengtes van het capillair. De vrijkomende 

afbraakproducten werden on-line gescheiden en geïdentificeerd met LC-MS. Onderscheid 

tussen primaire en secundaire afbraakproducten bleek mogelijk door analyse met continue 

of gepulseerde toevoer van enzymoplossing. Het gewichtsverlies en het concentratieprofiel 

van specifieke afbraakproducten vielen vaak niet samen. De kortere analysetijden, 

ontbreken van de noodzaak voor monstervoorbereiding en gunstige reactieomstandigheden 

maken het systeem tot een veelzijdig analytisch hulpmiddel voor het bestuderen van de 

afbraak van polymeren. Andere prominente voordelen van dit systeem zijn de geringe 

hoeveelheden polymeer en lage enzymactiviteit die vereist zijn. 

 

Dit promotieonderzoek heeft geresulteerd in de kwantitatieve analyse van de samenstelling 

van complexe polyacrylaatnetwerken en een handig, innovatief systeem voor de snelle 

analyse van afbreekbare polymere coatings. 

 
 


