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Titel van het proefschrift: 

Investigation of Biological Mineralization Interfaces Applied to a 
Selected Series of Medical Applications using Experimental and 

Theoretical Tools 

Curriculum vitae 

Biologische mineralen komen normaal voor in de levenden, 
waaronder calciumfosfaat, calciumoxalaat, enz. Ons werk bestond 
hoofdzakelijk uit twee grote families: a) de bio-coatings 
gemodificeerde koolstof/koolstof (C/C) composieten; b) 
pathologische mineralisatie. 

(i) De C/C-composieten zijn veelbelovende biomaterialen in de 
klinische chirurgie. Maar hun biologische inertie, hydrofobiciteit, 
koolstofdeeltjes afgifte beperkt verdere toepassingen. 
Oppervlaktemodificatie is een goede manier om bovenstaande 
problemen op te lossen. Hydroxyapatiet (HA) is het gemodificeerde 
materiaal door zijn uitstekende bioactiviteit en opvallende binding 
met botweefsels. In ons werk werd HA-coating op C/C gespoten. De 
hoge spuittemperatuur leidde echter tot diverse defecten in de 
coating. Daarom hebben wij een microgolf-hydrothermische (MH) 
methode uitgevonden met een snelle opwarmsnelheid, 
controleerbare opwarmtemperatuur, enz. om enkele oplossingen te 
bieden. De invloed van verschillende condities op mechanisch en 
biologisch gedrag werd bestudeerd om het MH reactiemechanisme 
te analyseren. In vergelijking bleek de Ca-P oplossing de beste 
manier om gespoten defecten te verminderen. Door de pH en de 
concentratie complexvormers van de Ca-P oplossing te regelen, 
werd de kristalgrootte van de met MH behandelde coatings kleiner, 
waardoor polka-dot-, katoen-, blok-, naald- en staafvormige 
deeltjes werden gevormd. Waarbij staafvormige kristallen met 
goede mechanische en biologische eigenschappen, een vitale rol 
speelden in botweefsel, volgens de "oriented attachment" en 
"Ostwald" rijpingstheorieën. 

(ii) Het effect van citraationen op de morfologie van 
calciumoxalaten (mono- en gedehydrateerde vormen - COM en COD) 
werd bestudeerd met behulp van de periodieke dispersie 
gecorrigeerde dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT-D). Vergeleken 
met experimentele resultaten blijkt het remmende karakter van het 
citraation op de groei van calciumoxalaat op moleculair niveau, met 
name de COM. Bovendien kunnen genetische ziekten die het 
metabolisme van cysteïne en de nierfunctie beïnvloeden, cystinurie 
en cystinose veroorzaken, waardoor cystine ontstaat. Onlangs werd 
de aanwezigheid van cysteïne onderstreept, in het geval van 
cystinose, waarbij twee cysteïnemoleculen bestaand uit cystine 
gevormd door een disulfidebinding (S-S) tussen beide cysteïne 
moleculen. Uit de theoretische en experimentele resultaten is 
gebleken dat cystine bij cystinurie en cystinose ook het gevolg is van 
de omzetting van cysteïne, waardoor een mengsel van cysteïne en 
cystine ontstaat. 
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