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Samenvatting 

KJCUJJCXQA, 8 

Het onderzoek naar weefsel engineering en naar artificiële huidvervangende 

producten is een onderzoeksveld met veel progressie en staat in het middelpunt van 

de aandacht van dermatologen, plastische chirurgen, brandwond specialisten en de 

farmaceutische industrie. Het doel van de meeste huidvervangende materialen, met 

name voor chronische wonden, is een stimulatie van het genezingsproces en het 

verkorten van de tijd die nodig is voor het dichtgaan van wonden (1-3). Tot onzer 

verbazing is er tot nu toe weinig aandacht geschonken aan de kwaliteit van de 

genezing van diepe huiddefecten en de invloed van een artificieel huidsubstituut op 

het geregeneerde onderhuidse bindweefsel, de dermis. Vooral de rol van fibroblasten 

in dit proces werd weinig onderzocht. De experimenten beschreven in dit proefschrift 

richten zich met name op deze punten. 

Nieuwe huidvervangende materialen kunnen alleen in patiënten getest worden 

nadat de werkzaamheid en veiligheid is bewezen in adequate diermodellen. Het is niet 

realistisch te denken dat wondgenezing studies in diermodellen volledig vervangen 

kunnen worden door kweekmodellen in het laboratorium. Tijdens de wondgenezing 

spelen er enorme aantallen factoren en moleculen een rol die een complex netwerk van 

signalen vormen. De cellen in de wond ontvangen uiteindelijk de signalen en reageren 

dus op veranderingen in hun directe omgeving. Om te begrijpen hoe cellen zullen of 

kunnen reageren is kennis nodig uit vele wetenschappelijke richtingen zoals de 

moleculaire biologie, biochemie en weefsel fysiologie. In de introductie van dit 

proefschrift is geprobeerd een uitgebreid overzicht te geven van de complexiteit van de 

signalen tijdens de vroege wondgenezing. 

De architectuur en complexiteit van de humane huid is uniek. Buiten de 

primaten lijkt de huid van het varken het meest op die van de mens en de Yorkshire 

varkens bleken een zeer geschikt type proefdieren om de wondgenezing, 

wondcontractie en littekenvorming te bestuderen (4). Een geschikt diermodel is echter 

niet voldoende. Het is evenzo belangrijk om nieuwe wondbehandelingen te evalueren 
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met methodes waarmee de mate van littekenvorming zo objectief mogelijk is te 

bepalen. Alhoewel van de buitenkant een litteken makkelijk lijkt te beoordelen is de 

waarde en objectiviteit van deze beoordeling vele malen groter als dit wordt 

onderbouwd met histopathologic van het litteken (5). 

Als de wond dieper is wordt er meer littekenweefsel gevormd, dat dan ook niet 

meer zal verdwijnen (6,7). In het verleden werden diepe wonden al behandeld met 

gekweekte opperhuid oftewel gekweekte epidermis. Bij deze behandeling bleek dat er 

vaak een slechte huidregeneratie optrad. De nieuw gevormde epidermis was snel 

beschadigd en er ontstond vaak spontane blaarvorming (8). Verlittekening 

daarentegen is echter niet een probleem van de epidermis of van de aanhechting van 

de epidermis aan de dermis, maar eerder een probleem van de moleculaire 

architectuur van de nieuwgevormde dermis. De aan- of afwezigheid van specifieke 

eiwitten en de architectuur van de collageen bundels zijn bepalend voor de ernst van 

het litteken. 

Binnen de afdeling dermatologie in het AMC, in samenwerking met het 

brandwondencentrum en de Brandwonden Stichting in Beverwijk, heeft de Wound 

Healing Research Group een artificieel huidsubstituut ontwikkeld. Dit huidsubstituut 

dient in eerste instantie als vervanging van de dermis en heeft een sponsachtige 

matrix structuur. De matrix is gemaakt van natief collageen gecoat met een 3% 

elastine hydrolysaat suspensie (9,10). Dit substituut is een goed substraat voor de 

ingroei van huidcellen en vormt een 3-dimensionale basis voor de aanmaak van 

nieuwe huid. In het diermodel bleek dat dit huidsubstituut getransplanteerd in diepe 

wonden leidde tot een genezing waarbij meer dermaal weefsel werd aangemaakt. 

Wondcontractie en verlittekening waren beduidend verminderd (9). Het doel van 

experimenten beschreven in dit proefschrift was om te proberen de genezing van diepe 

huiddefecten nog verder te optimaliseren zodat er helemaal geen verlittekening meer 

plaats zou vinden. Dit is gedaan door huidcellen, fibroblasten, aan het artificiële 

substituut toe te voegen en te kijken naar het effect van een wonddressing met een 

sterke anti-microbiële werking op de genezing van diepe wonden. 

In hoofdstuk 2 is de genezing van wonden die waren behandeld met het 

collageen/elastine dermale substituut in combinatie met een epidermaal transplantaat 

Chapter 8 page 178 



Samenvatting 

(split-skin mesh graft) vergeleken met wonden die waren behandeld met alleen het 

epidermale huidtransplantaat. De genezing van de wonden werd onderzocht door te 

kijken naar de distributie van verschillende eiwitten in het wondweefsel m.b.v. 

immunohistochemische technieken. De resultaten lieten duidelijk zien dat in de 

aanwezigheid van het artificiële dermale substituut de aanmaak van chondroitine 

sulfaat proteoglycanen werd gestimuleerd in de basaal membraan zone en er een 

versnelde 'remodehng' van extracellulaire matrix eiwitten in de onderlaag van de 

dermis plaats vond. Op deze plaats in de dermis werd ook nieuwvorming van elastine 

vezels waargenomen, waar dit niet geval was wanneer het dermale substituut afwezig 

was. De stimulatie van dermale weefselregeneratie ging gepaard met een verminderde 

aanwezigheid van dunne collageen bundels parallel georiënteerd aan de epidermis, een 

fenomeen dat karakteristiek is voor littekenweefsel. Deze studie laat ook zien dat 

goede histologische karakterisatie van littekenweefsel betekent dat de hele reticulaire 

dermis moet worden beoordeeld en niet alleen de bovenkant van de reticulaire dermis 

(11-14). 

Bij genezing van diepe wonden duurt het minimaal drie dagen voordat 

huidcellen naar het wondgebied toe gaan migreren (15,16). Door fibroblasten toe te 

voegen aan het artificiële dermale substituut is het misschien mogelijk het 

wondgenezing proces te versnellen en/of de aanmaak van nieuwe huid verder te 

stimuleren. Voor de aanmaak en 'remodeling' van nieuwe huid zijn voornamelijk de 

fibroblasten verantwoordelijk. Deze hypothese bleek inderdaad waar. Bij de 

behandeling van wonden in het diermodel bleek dat de toevoeging van fibroblasten aan 

het dermale substituut niet alleen de aanmaak van nieuwe huid stimuleerde, maar ook 

nog eens de wondcontractie verminderde in vergelijking met het dermale substituut 

zonder cellen (17). Het is relevant voor klinische studies om te kijken hoeveel van de 

getransplanteerde fibroblasten overleven omdat met name gedurende de eerste dagen 

na de transplantatie er nog geen vaatstructuren in het substituut aanwezig zijn en de 

aanvoer van voedingstoffen en afvoer van afvalstoffen verstoord is (15). 

In hoofdstuk 3 is dit onderzocht en hiervoor werden fluorescerend gelabelde 

fibroblasten gebruikt. Na vijf dagen werden de cellen uit het wondweefsel geïsoleerd 

en bleek dat het aantal fluorescerende cellen bijna was verdrievoudigd. Dit geeft niet 
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alleen aan dat de gezaaide fibroblasten inderdaad de zaai en transplantatie procedures 

overleven, maar ook dat ze snel na de transplantatie gaan proliferen. Tevens werd er 

gekeken naar de invloed van gezaaide fibroblasten op de vroege 

wondgenezingsprocessen. Hierbij bleek dat de vroege aanwezigheid van fibroblasten 

in het dermale substituut de ingroei van mesenchymale cellen uit de wondranden 

verminderde en dat de afbraak van het dermale substituut significant vertraagd werd. 

Omdat voor celmigratie en weefselinvasie proteolytische enzymactiviteit nodig is 

(samengevat in de introductie) lijkt het voor de hand te liggen dat de verminderde 

celmigratie mogelijk een rol speelt bij de vertraagde afbraak van het dermale 

substituut. Hoe deze vroege effecten van fibroblasten in het dermale huidsubstituut 

uiteindelijk de huidregeneratie en littekenvorming beïnvloeden werd onderzocht in 

hoofdstuk 4. 

In hoofdstuk 4 zijn op verschillende manieren dermale substituten gecreëerd die 

fibroblasten bevatten. Er werden 2 variabelen getest: de hoeveelheid fibroblasten 

gezaaid in het huidsubstituut en het tijdstip van transplanteren van de substituten 

na het zaaien van de fibroblasten. Substituten werden direct getransplanteerd na het 

zaaien of eerst 10 dagen gekweekt alvorens ze werden getransplanteerd. De 

verschillende substituten werden onderling vergeleken in het varkens proefdiermodel. 

Een kweekperiode van 10 dagen is de langste periode die nog realiseerbaar lijkt in een 

klinische setting (18). Het idee achter het kweken van fibroblasten in het dermale 

huidsubstituut is dat gedurende deze periode de fibroblasten extracellulaire matrix in 

het substituut kunnen afzetten, waardoor de aanmaak van nieuwe huid versneld 

wordt. De meest optimale wondgenezing werd gevonden in wonden behandeld met 

dermale substituten gezaaid met de hoogste aantallen fibroblasten en gekweekt in het 

substituut gedurende 10 dagen. De genezing van deze wonden leidde tot enkele 

opmerkelijke resultaten; drie weken na de operatie bleek dat er in het wondweefsel 

geen myofibroblasten positief voor de a-isovorm van gladde spie ree 1-actine aanwezig 

waren. Normaal gesproken zijn op dit tijdstip altijd nog veel van deze myofibroblasten 

aanwezig die de extracellulaire matrix actief samentrekken en verantwoordelijk 

worden geacht voor het optreden van wondcontractie. Verder bleek na zes weken dat 

deze wonden een geregeneerde huid hadden, die alleen bestond uit rijpe collageen 
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bundels met een oriëntatie net zoals in de normale huid. Deze wonden hadden geen 

tekenen van verlittekening meer, een observatie die nog niet eerder was waargenomen 

in eerdere studies. Verdere analyses leidden tot de conclusie dat de genezing van de 

wonden in deze studie gerelateerd kon worden aan het aantal fibroblasten dat 

aanwezig was in het dermale substituut op het moment van transplanteren en niet zo 

zeer aan de verhoogde aanwezigheid van ECM in de gekweekte dermale substituten. 

Deze resultaten lijken veelbelovend voor de behandeling van patiënten. Hierbij moet 

men echter wel voor ogen houden dat voor de behandeling van grote wondoppervlaktes 

er grote aantallen fibroblasten nodig zijn. In een klinische setting zou dit nu nog 

betekenen dat er veel donor-site weefsel nodig is en/of de kweek periode van 10 dagen 

te lang is. In principe zou de periode tussen het tijdstip van isoleren van de cellen en 

de behandeling van de patiënt zo kort mogelijk moeten zijn. Dit om wondcontractie 

processen voor te zijn en wondinfecties te voorkomen. Deze problemen zouden echter 

opgelost kunnen worden wanneer er lichaamsvreemde (allogène) fibroblasten gebruikt 

kunnen worden in plaats van de fibroblasten van de patiënt zelf (autologe 

fibroblasten)(19). 

In hoofdstuk 5 is het gebruik van verschillende lichaamsvreemde fibroblast 

populaties vergeleken met de lichaamseigen fibroblasten. Tot nu toe waren er geen 

studies gepubliceerd die het gebruik van allogène fibroblasten voor dermale 

huidsubstitutie hebben onderzocht in relatie tot dermale huidregeneratie. De 

resultaten van onze studie laten duidelijk zien dat alle geteste lichaamsvreemde 

fibroblast populaties ontstekingsreacties in het granulatieweefsel opwekten en dat na 

6 weken meer verlittekening was opgetreden wanneer de genezing werd vergeleken 

met de wonden behandeld met lichaamseigen fibroblasten. Bovendien waren er wond-

groepen, die waren genezen met significant meer wondcontractie. Dit waren wonden 

behandeld met dermale substituten gezaaid met lichaamsvreemde fibroblasten, die 

waren geïsoleerd uit varkens waarvan de gemixte lymfocyten reactie het hoogst was. 

Als conclusie kan ik stellen dat de toevoeging van autologe fibroblasten aan het 

dermale huidsubstituut is te preferen boven de toevoeging van lichaamsvreemde 

fibroblasten wanneer het doel van wondbehandeling is optimale huidregeneratie 

zonder littekenvorming. Voor de behandeling van chronische wonden zijn er 
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tegenwoordig 2 artificiële huid producten op de markt die allogène huidcellen bevatten 

(20,21). Ondanks dat het doel van deze producten de bevordering is van de genezing 

van chronische wonden, is nu al duidelijk dat de toekomstige marketing-stratégie in 

de richting van volledige huidsubstitutie gaat. De resultaten van deze studie geven 

aan dat immunologische reacties tegen lichaamsvreemde cellen kunnen leiden tot meer 

littekenvorming. 

In de praktijk komen er nog andere belangrijke problemen bij huidsubstitutie 

om de hoek kijken. Chronische wonden en brandwonden zijn bijna altijd 

gecontamineerd met bacteriën (22) en bevatten veel proteolytische enzymen (23-25). 

Dit betekent dat er een groot gevaar is dat kostbare huidsubstituten verloren gaan of 

te snel worden afgebroken en huidsubstitutie kan dan zelfs leiden tot een 

verslechtering van de genezing. In het verleden is meerdere malen aangetoond dat de 

meeste desinfecterende middelen (ook jodium houdende producten) slecht waren voor 

de wondgenezing, met name door hun toxiciteit voor huidcellen (26-28). Daarnaast is 

het gebruik van antibiotica minder wenselijk vanwege het gevaar van bacteriële 

resistentie. 

In hoofdstuk 6 is de invloed van een wonddressing getest op de genezing van 

"schone" normaal genezende wonden. Deze dressing bestaat uit een cadexomer-jodium 

ointment en heeft een sterke antimicrobiele werking. De genezing van wonden 

behandeld met deze dressing werd vergeleken met de genezing van wonden behandeld 

met dezelfde dressing maar zonder jodium en wonden behandeld met gazen gedrenkt 

in fysiologisch zout. Deze laatste behandeling is een standaard behandeling in het 

AMC voor het schoonmaken van chronische wonden. De wonden behandeld met de 

cadexomer-jodium dressing genazen met een snellere regeneratie van de epidermis. 

Dit werd geconcludeerd uit observaties dat wonden sneller dicht gingen, een dikkere 

epidermis hadden die meer tekenen van differentiatie vertoonde in een vroeg stadium 

van de genezing. De cadexomer-jodium dressing laat langzaam de jodium vrij en 

klaarblijkelijk in zulke lage concentraties dat weefsel- of cel-toxiciteit niet werden 

waargenomen en de wondgenezing zelfs werd gestimuleerd. Systemische jodium 

opname werd ook waargenomen, maar bleef ver beneden toxische niveaus. Eén week 

na het stoppen van de behandeling was het jodium niveau in het bloedplasma weer 
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teruggekeerd op zijn normale niveau. 

Het onderzoek naar artificiële huidvervangers heeft een belangrijke rol gespeeld 

bij het begrijpen van wondgenezingsprocessen en met name van de huidregeneratie. 

Bij de huidregeneratie spelen fibroblasten een centrale rol, maar er is echter nog maar 

weinig bekend over het gedrag en de differentiatie van fibroblasten, en of er 

verschillende fenotypes bestaan. Een beter begrip hierover is nodig en kan veel 

bijdragen in de ontwikkeling van artificiële huidproducten. Deze kennis kan tevens 

leiden tot de ontdekking van nieuwe anti-fibrotische stoffen, iets wat zeer relevant is 

voor andere fibrotische huidziektes zoals Scleroderma en keloid, en orgaan fibrose die 

ontstaat na ontstekingsreacties in het orgaan. 

In de nabije toekomst zal artificiële huid zijn weg vinden naar de klinische 

praktijk. Deze klinische implementatie zal gepaard gaan met mogelijke nieuwe 

problemen: voeding van de huidcellen in het substituut gedurende de eerste dagen na 

transplantatie; de controle op bacteriegroei en de activiteit van proteolytische 

enzymen; en het oogsten en de vermeerdering van de autologe huidcellen. In de 

praktijk blijkt het dat de aetiologie van wonden zo verschillend is dat de meest ideale 

wondbehandeling er eentje moet zijn die interactief met de wondomgeving 

communiceert en daarop reageert. Dit kan gerealiseerd worden met behulp van een 

wondverband of huidsubstituut met daarin levende cellen in combinatie met een 

dressing die voedingstoffen voor de cellen bevat die in staat moet zijn om bacteriegroei 

en ontstekingsprocessen te remmen. 
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