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Hoe goed werkt bioactief glas met en zonder bindmateriaal voor 
botreparatie? 
Bot kan zichzelf meestal repareren bij schade. Bij te grote schade (een te groot defect) gaat dat niet en 
is een chirurgische ingreep noodzakelijk. Het defect in het bot wordt dan opgevuld met een implantaat. 
Het meest gebruikte opvulmateriaal is bot van de patiënt zelf. Dit wordt ergens anders in het lichaam 
weggehaald en in het defect geplaatst. Een groot nadeel is dat er een tweede chirurgische ingreep 
nodig is, wat extra risico’s met zich meebrengt. Bovendien verschilt de beschikbare hoeveelheid bot 
en de kwaliteit ervan per patiënt. Daarom wordt er ook vaak donorbot gebruikt, maar omdat dat steriel 
gemaakt wordt en langer bewaard moet worden is dat van mindere kwaliteit.  

Als alternatief zijn er de laatste decennia biomaterialen ontwikkeld om botdefecten op te vullen en die 
ook de vorming van nieuw bot kunnen stimuleren. Een van deze materialen is bioactief glas (BAG). Van 
een van de beschikbare BAG-samenstellingen, S53P4, weet men dat het in de vorm van losse korrels 
het bot kan binden en bacteriële infecties tegen kan gaan. S53P4-BAG wordt al met succes gebruikt 
om holtes in botten op te vullen die ontstaan door het behandelen van chronische osteomyelitis 
(botinfectie). In dit proefschrift onderzoek ik of opvulling met BAG-korrels het bot ook weer de oude 
stevigheid terug kan geven nadat de infectie uit het bot is verwijderd. Zo niet, dan kan het bot in de 
toekomst sneller breken. Dit is vooral belangrijk voor botten in de benen, die relatief zwaar belast 
worden omdat ze het lichaamsgewicht moeten dragen.  

Ook onderzoek ik nieuwe injecteerbare vormen van S53PG-BAG, die gebruiksvriendelijker zijn voor 
chirurgen: glaskorrels omgeven door een bindmateriaal (de zogenaamde putty). We wilden uitzoeken 
of deze nieuw ontwikkelde puttymaterialen het bot even goed versterken als de losse glaskorrels. En 
ook of ze vergelijkbare antibacteriële eigenschappen hebben, wat belangrijk is voor de behandeling 
van botinfecties. Verder bekijk ik of het glas kan worden afgebroken door menselijke botcellen, om 
beter te begrijpen hoe het materiaal zich op de lange termijn in het lichaam gedraagt. De resultaten 
geven nieuwe inzichten in het gebruik van BAG-korrels en puttysamenstellingen voor het repareren 
van gewichtdragende botten.  

Uit onze testexperimenten en computermodellen blijkt dat losse glaskorrels kunnen bijdragen aan het 
herstel van de stijfheid van het totale bot, waardoor het de opgelegde krachten beter kan dragen. 
Puttymaterialen doen dat in de huidige vorm niet. Het bindmateriaal maakt de putty zwakker dan losse 
glaskorrels. Bovendien is het bindmateriaal wateroplosbaar, waardoor het zeer snel oplost in 
nagebootst bloedplasma en dus waarschijnlijk ook in het lichaam. Als de putty veel binder bevat, kan 
er snel een grote ongewenste lege ruimte ontstaan in het bot, waardoor het bot zwakker blijft en de 
infectie makkelijker terug kan komen. Uit ons onderzoek blijkt ook dat de antibacteriële eigenschappen 
van de huidige puttymaterialen nog niet kunnen worden gegarandeerd. Om dit in de toekomst wel te 
kunnen, moeten we beter begrijpen waarom S53P4-BAG antibacteriële eigenschappen heeft. Dat zal 
moeten volgen uit vervolgonderzoek.  

Verder laat ik in dit proefschrift zien dat menselijke osteoclasten, cellen die in het lichaam voorkomen 
en bot resorberen (afbreken en opruimen), in een testopstelling (in vitro) een rol kunnen spelen in de 
afbraak van BAG. Wij hebben aangetoond dat de aanwezigheid van BAG het ontstaan van nieuwe 
osteoclasten niet in de weg staat. Deze nieuwe osteoclasten kunnen ook het oppervlak van de 



 

glaskorrels actief resorberen, wat suggereert dat de korrels in ieder geval gedeeltelijk door menselijke 
botcellen afgebroken kunnen worden. Of dit ook in het lichaam gebeurt, moet nog verder worden 
onderzocht. Mogelijk kunnen complexere in vitro-testmethoden aan dit onderzoek bijdragen. Een 
eerste stap voor een nieuwe, complexere aanpak is in dit proefschrift gezet. 
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