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Gewrichten en veel andere weefsels in het lichaam zijn afhankelijk van 

lubricatie (smering), denk daarbij ook aan de mond en de ogen. Aandoeningen 

die veroorzaakt worden door verminderde lubricatie zijn artrose 

(gewrichtsreuma) of klachten zoals chronische droge mond en ogen. Dit zijn 

aandoeningen die de levenskwaliteit negatief beïnvloeden. Met een steeds 

ouder wordende wereldpopulatie krijgen steeds meer mensen last van dit 

soort ongemakken. Om de natuurlijke lubricatie te herstellen worden de 

weefsels vaak behandeld met een overvloed aan viskeuze middelen, hoewel 

dit nauwelijks de gewenste effecten geeft. Om de levenskwaliteit van 

patiënten, die aan de genoemde ongemakken lijden, te verbeteren, is het een 

hoofdzaak om een nieuwe strategie te ontwikkelen voor het verbeteren van de 

lubricatie in biologische systemen. In deze context, zoals uiteengezet in de 

algemene introductie in Hoofdstuk 1, werd in dit proefschrift een nieuwe 

benadering gepresenteerd waarin de natuurlijke lubricatiesystemen met 

behulp van biopolymeren hersteld worden.  

In Hoofdstuk 2 wordt de droge mond als gevolg van het syndroom van Sjögren 

genomen als voorbeeld van een situatie met verminderde lubricatie in een 

biologisch systeem. Zogenoemde recombinant positief geladen polypeptiden 

(SUPs) werden gebruikt om de smerende eigenschappen van speeksel in de 

mond te verbeteren. Het mechanisme achter de functionaliteit van SUPs is dat 

er een gelaagde structuur van speekseleiwitten en SUPs tot stand gebracht 

wordt door middel van elektrostatische verbindingen. De SUPs zijn positief 

geladen waar de speekseleiwitten negatief geladen zijn, zo ontstaat er een 

stabiele en robuuste speekselfilm. SUPs van verschillende groottes werden 

getest op welke het beste presteerden in het verbeteren van de lubricatie. De 

variant SUP K108cys, met 108 positieve ladingen en aan beide uiteinden een 

cysteïneresidu, bleek de effectiefste variant voor het verbeteren van de 

lubricatie. Deze variant, K108cys, werd vervolgens gebruikt om de effecten 

ervan op de lubricerende eigenschappen van speeksel van Sjögrenpatiënten te 

onderzoeken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de ex vivo tong-glazuur 

wrijvingsmethode. Deze methode werkt met een oppervlak van de tong en een 

stukje glazuur die in een heen-en-weer gaande beweging over elkaar glijden. 

Zo kunnen de lubricerende eigenschappen van vloeistoffen worden bepaald 
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ten opzichte van een droge situatie zoals bij een droge mond het geval is. De 

SUP K108cys was in staat om de duur van lubricatie door patiëntspeeksel met 

een factor 5 te verlengen ten opzichte van onbehandeld patiëntspeeksel. Het 

achterliggende mechanisme hiervan is dat de lubricatie wordt verbeterd door 

elektrostatische stabilisatie van de geconditioneerde speekselfilm (SCF) en 

door elektrostatische binding van mucines (speekseleiwitten die lubricatie 

verzorgen). Gezamenlijk zorgt dit er voor dat water gebonden wordt en minder 

snel verdampt wat lijdt tot verbeterde lubricatie. 

Geïntrigeerd door het positieve effect van SUPs op de speekselfilm hebben we 

in Hoofdstuk 3 een simpeler molecuul gebruikt om de effecten op lubricatie 

door speeksel te onderzoeken. Chitosan is een eiwit van een natuurlijke bron 

dat bekend staat omdat het aan slijmvliezen kleeft en is daardoor interessant 

voor gebruik in de mond. Door toevoeging van catechol aan chitosan wordt het 

geheel wateroplosbaar bij een neutrale zuurgraad, zoals die in de mond, en 

daarbij kan catechol een interactie aangaan met het speekseleiwit mucine. De 

combinatie chitosan-catechol (Chi-C), geproduceerd in verschillende 

conjugatiegraden (Chi-C7,6%, Chi-C14,5%, Chi-C22,4%), zou de lubricerende 

eigenschappen van speeksel moeten kunnen verbeteren. De interactie van Chi-

C met speekseleiwitten levert een gelaagde structuur met een stevige 

onderlaag en een zachte secondaire geconditioneerde speekselfilm (S-SCF). Dit 

hoogste conjugatiegraad van Chi-C bindt mucines het beste wat leidt tot een 

verlaagde wrijving in vitro. De gelaagde S-SCF verlengt de werkzame periode 

‘Reliefperiode’ van speeksel van Sjögrenpatiënten tot 7 keer op de ex vivo 

tong-glazuur wrijvingsmethode. Behalve dat de met Chi-C behandelde S-SCF de 

lubricatie verbetert, gaat het ook tanderosie tegen (erosiediepte wordt 

gereduceerd van 125 µm tot 70 µm). Ook heeft Chi-C antimicrobiële 

eigenschappen tegen Streptococcus mutans. Dit onderzoek bevestigde dat het 

mogelijk is om de functionaliteit van geconditioneerde speekselfilms te 

herstellen en de lubricatie te verbeteren.  

In Hoofdstuk 4 hebben we onze strategie om de van nature aanwezige 

lubricerende moleculen te binden door gebruik van Chi-C12,7% gebruikt om de 

lamina splendens in de knie te stabiliseren. De lamina splendens is de 

buitenste laag van het kraakbeen dat bedekt wordt met een geconditioneerde 
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film van synoviaalvloeistof (SyCF) wat gezamenlijk zorgt voor lage wrijving in 

het kniegewricht. Voor in vitro metingen van de wrijvingscoëfficiënt werd met 

behulp van een kwartskristal microbalans (QCM-D) een SyCF gevormd op een 

kwartskristal. Toevoegen van Chi-C leidde tot verzachting van de SyCF door 

binding van het glyco-eiwit PRG4 en andere lubricerende moleculen. 

Atoomkrachtmicroscopie (AFM) werd vervolgens gebruikt voor het bepalen 

van de wrijving op nanoschaal. Toevoeging van Chi-C aan de SyCF leidde tot 

daling van de wrijvingscoëfficiënt van 0,06 tot 0,03 en dus tot betere lubricatie 

in vitro. De natuurlijke situatie in de knie hebben we geprobeerd na te bootsen 

in ex vivo wrijvingsexperimenten, met over elkaar heen glijdend kraakbeen in 

aanwezigheid van synoviaalvloeistof. Gezond onaangetast kraakbeen had een 

wrijvingscoëfficiënt van 0,07 ± 0,04. Het kraakbeen werd beschadigd door het 

toevoegen van het enzym chondroitinase ABC. Beschadigd kraakbeen (zoals bij 

artrose) leverde een wrijvingscoëfficiënt van 0,15 ± 0,03 op, een factor 2 hoger. 

Behandeling van het beschadigde kraakbeen met Chi-C herstelde de 

wrijvingscoëfficiënt weer tot het niveau van 0,06 ± 0,03. Chi-C laat zien een 

simpele, goedkope en biocompatibele toevoeging kan zijn aan het natuurlijk 

aanwezige synoviaalvloeistof om de lubricatie te herstellen. 

In Hoofdstuk 2 tot en met Hoofdstuk 4 laten we zien dat we de lubricatie 

tussen verschillende natuurlijke weefsels kunnen herstellen door gebruik te 

maken van de van nature aanwezige lubricerende eiwitten en hulp van 

biopolymeren. In Hoofdstuk 5 hebben we dezelfde strategie toegepast op het 

kunstmatig meniscusimplantaat van polycarbonaaturethaan (PCU). Het 

probleem van PCU meniscusimplantaten is dat ze niet ontworpen zijn om 

lubricatie te faciliteren. Dit leidt tot onder andere pijnlijke gewrichten en 

ontsteking. In dit hoofdstuk creëren we een coating die op PCU kan hechten en 

die de lubricatie herstelt door de glyco-eiwitten uit de synoviaalvloeistof te 

binden. We gebruikten hiervoor poly-L-lysine (PLL) en het biopolymeer 

hyaluronzuur-dopamine conjugaat (HADN). Deze moleculen, met beiden een 

tegengestelde lading, vormen door zelfassemblage een aanhechtende 

gelaagde coating. Deze PLL-HADN coating met een dikte van 78 nm heeft een 

aantrekkingskracht van 0,51 MPa op het PCU-implantaat terwijl aan de andere 

zijde de lubricerende glyco-eiwitten gebonden worden. De vorming van deze 
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dikke en zachte laag in aanwezigheid van synoviaalvloeistof werd bevestigd 

door QCM-D experimenten. De PLL-HADN coating herstelt de lubricerende 

eigenschappen zodoende goed dat weefselschade voorkomen kan worden, 

zoals vastgesteld door histologische monsters te analyseren. In dit hoofdstuk 

hebben we laten zien dat we door het binden van natuurlijk aanwezige 

lubricerende eiwitten aan biomaterialen effectief lubricatie kunnen 

bewerkstelligen. 

In Hoofdstuk 6 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift 

bediscussieerd en de mogelijkheden voor toekomstig onderzoek uitgelicht. Dit 

proefschrift laat zien dat we met het herstellen van de functionaliteit van de 

natuurlijke systemen de lubricerende eigenschappen kunnen verbeteren. Dit is 

op korte termijn beschikbaar wat van belang is voor de groeiende groep van de 

steeds ouder wordende wereldpopulatie. 
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