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Samenvatting 

Samenvatting 
Dit proefschrift behandelt meettechnieken voor de detectie van tumorselectieve fluorescerende 
stoffen, en in het bijzonder de Dubbele Ratio (DR) en Genormaliseerde Fluorescentie Ratio (NFR) 
technieken die zijn ontwikkeld in het Lasercentrum, AMC, Amsterdam. Het doel was de 
geschiktheid van de genoemde technieken te onderzoeken voor tumordetectie in vivo. Het 
onderzoek is zowel experimenteel als theoretisch aan de hand van een analytisch model uitgevoerd. 
In hoofdstuk 1 wordt de methode en het doel van tumordetectie met behulp van fluorescerende 
stoffen besproken. 

Hoofdstuk 2 behandelt metingen waarmee is bevestigd dat de DR waarde onafhankelijk is van 
variaties in kleur van het weefsel. Hiertoe werden fluorescentieintensiteiten gemeten aan 
moedervlekken en normale huid van gezonde vrijwilligers na toediening van een fluorescerende 
stof. De gemeten fluorescentie intensiteit in de moedervlekken bleek significant lager dan die van 
huid vanwege absorptie. De DR waarde gemeten op de verschillend gepigmenteerde weefsels was 
gelijk, wat bevestigt dat deze techniek onafhankelijk is van de kleur van het weefsel. Dit kan een 
voordeel zijn bij tumordiagnostiek op gepigmenteerde weefsels. 

Hoofdstuk 3 behandelt farmacokinetiekmetingen aan normale varkenshuid na orale toediening van 
een fluorescerende stof. Er zijn variaties waargenomen in het tijdsafhankelijke gedrag van de 
gemeten DR waarde tussen verschillende varkens onderling. Het vermoeden is dat dit wordt 
veroorzaakt door anesthesie. 

Hoofdstuk 4 behandelt metingen met de DR en NFR technieken aan patiënten met 
basaalcelcarcinoom. Met beide technieken wordt een hogere waarde gemeten in tumoren in 
vergelijking met omliggende gezonde huid. Dit bewijst dat de technieken gebruikt kunnen worden 
voor tumordetectie in vivo. Tevens is geconstateerd dat voor farmacokinetiekmetingen, de NFR 
techniek geschikter is dan de DR techniek. 

Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van een fotodynamisch therapeutische studie aan 
basaalcelcarcinoom, gerelateerd aan de metingen van hoofdstuk 4. Behandeling 1-2 dagen na 
toediening van een lage concentratie van de fluorescerende stof (0.1 mg/kg mTHPC) gaf 
therapeutisch goede resultaten. Dit tijdstip komt goed overeen met het tijdstip van de maximale 
tumor-normaal concentratie ratio van de fluorescerende stof, die is gevonden met de NFR techniek. 

In hoofdstuk 6 wordt de invloed van variërende weefselparameters, zoals tumordiepte, optische 
eigenschappen en autofluorescentie van het weefsel, op de NFR waarde behandeld. Dit werd 
experimenteel onderzocht in muizen en ratten met intradermale tumoren, en mathematisch met een 
analytisch model. De NFR waarde van blootliggende tumoren had een drie tot tien keer hogere NFR 
waarde dan een tumor afgedekt met huid. Met de resultaten van een mathematisch model is 
geconstateerd dat zelfs met een hoge tumorselectiviteit van de fluorescerende stof, dieper gelegen 
tumoren niet onderscheiden kunnen worden als de bloedconcentratie hoog is of de autofluorescentie 
laag. 

Hoofdstuk 7 behandelt een fotodynamisch therapeutische studie met mTHPC aan een ratten-
levertumor-model. Volledige tumorremissie is waargenomen in 87% van de dieren. De NFR waarde 
en concentratie van mTHPC zijn gemeten om de tumorselectiviteit van mTHPC te bevestigen. 
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Hoofdstuk 8 behandelt een studie naar de verhouding tussen de gemeten NFR waarde en de met 
extractie bepaalde concentratie mTHPC, waarbij gebruik wordt gemaakt van hetzelfde tumormodel 
als beschreven in hoofdstuk 7. Het farmacokinetisch gedrag laat een redelijke overeenkomst tussen 
de twee gebruikte methodes zien. 

Hoofdstuk 9 behandelt een theoretische evaluatie van meerdere fluorescentiedetectietechnieken. De 
invloed van variaties in verschillende weefselparameters op de uitkomst van de technieken is 
onderzocht en samengevat. 

In hoofdstuk 10 wordt het gepresenteerde werk besproken en worden conclusies getrokken. Een 
belangrijke conclusie is dat de DR en NFR technieken, in combinatie met het gebruik van een 
tumorselectieve fluorescerende stof, geschikt zijn voor tumordetectie in vivo. 
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