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De meest bekende persoon met een wijnvlek hedentendage is zonder twijfel Mikhail Gorba-

chev, wiens persisterende donkerrode moedervlek symbool staat voor zijn onophoudelijke 

loyaliteit aan de Communistische Partij van de Sovjet-Unie en diens onderliggende politieke 

netwerk. Ironisch genoeg werd dit symbool van superioriteit onder de collectieve paraplu 

altijd verwijderd op zijn officiële foto’s als lid van het Politburo – een daad die in werkelijkheid 

iets meer perestroika en glasnost vereist dan slechts een collectieve set van vervagende 

halen geproduceerd door een diesel-aangedreven, beeldbewerkende sovchoz.

 In werkelijkheid hebben wetenschappers uit verschillende continenten ijverig gewerkt 

aan het dilemma van de suboptimale wijnvlekverwijdering sinds de introductie van selec-

tieve fotothermolyse in 1981. Het is in de eerste plaats een ‘aanlokkelijk’ wetenschappelijk 

dilemma gebleken, voorzover een aandoening, die alles behalve levensbedreigend is met 

een incidentie van 0.3-0.5%, meer dan 950 publicaties heeft gegenereerd sinds de totstand-

koming van Thomson Scientific’s Web of Science database, waarvan drie publicaties in het 

gerenommeerde New England Journal of Medicine zijn verschenen en twee daarvan zijn 

bijgedragen door het Academisch Medisch Centrum. 

 Dus wat heeft de drang om deze vaataandoening, die zich letterlijk aan het topje van 

onze vinger bevindt als we de roodpaarse huid aanraken, optimaal te verwijderen gedreven? 

De onderliggende principes van selectieve fotothermolyse en de procedure zelf lijken dui-

delijk en effectief in theorie: wijnvlekken persisteren door een chronische hyperdilatatie van 

dermale microcirculatie, dus het verwijderen van de aberrante microcirculatie met enkele 

laserpulsen die een gezonde dosis rationaal uit het veld van natuurkunde en biologie bevat-

ten zou het probleem moeten kunnen oplossen. Wellicht is het de weerbarstige dichotomie 

tussen onze theoretische aannames en de hieruit voortvloeiende verwachtingen versus de 

onbekwaamheid om dit succesvol te vertalen naar de praktijk wat de wens ontbrandt om 

de (pijnlijke?) confrontatie te elimineren met ons onvermogen een ‘simpel’ probleem aan 

te pakken. En, tegelijkertijd, een modaliteit te ontwikkelen die even doeltreffend is als een  

diesel-aangedreven, beeldbewerkende sovchoz.

 In plaats van te verhandelen over complexe wiskundige modellen en numerieke ana-

lyses over lichtdistributies in dermale volumes die een breed scala aan vaatgerelateerde 

variabelen bevatten, beschrijft dit proefschrift een aanpak die is gericht op de onderliggen-

de endovasculaire laser-weefselinteracties (Deel 1) als opstap naar nieuwe therapeutische  

strategieën (Deel 2). 

Deel 1 - Hoofdstuk 2
De rudimentaire concepten werden eerst uiteengezet in een theoretische studie, die naast 

de algemeen geaccepteerde, fotothermale component van endovasculaire laser-weef-

selinteracties, een hemodynamische component introduceerde die de basis behelst voor 

site-specific pharmaco-laser therapy (SSPLT).  Er werd verondersteld dat de fotothermale 

respons, die het resultaat is van het opwekken van suprakritische temperaturen in het vas-

culaire lumen en de vorming van een thermale coagulum, een hemodynamische respons in 

semi-geoccludeerde vaten initieert die wordt gekarakteriseerd door de initiatie van primaire 

en secundaire hemostase. (De term ‘hemodynamisch’ was met zorg uitgezocht, daar de 

hogere shear rates die worden geïnduceerd in de semi-geoccludeerde lumina nodig zijn voor 
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trombocietadhesie via GPIb). Derhalve kan de hemodynamische respons ‘geëxploiteerd’ 

worden om de omvang van de lasergeïnduceerde trombose en uiteindelijk de mate van he-

mostase middels vooraf toegediende prothrombotische en/of antifibrinolytische farmaceuti-

sche middelen te moduleren. Uiteraard vormt de toediening van dergelijke potente farmaca 

een bedreiging voor het hemostatisch evenwicht in wijnvlekpatiënten zonder bloedingsnei-

gingen, wat omzeild zou kunnen worden door het gebruik van een drug delivery systeem 

dat de biologische activiteit van de farmaca beperkt totdat vrijlating wordt gestimuleerd. De 

voorgestelde modaliteit werd SSPLT gedoopt: een hybride laser-gebaseerde therapeutische 

strategie die de conventionele selectieve fotothermolyse en het gelijktijdig gebruik van een 

prothrombotisch en/of antifibrinolytisch-omvattend drug delivery systeem behelst. 

Alvorens bruikbare drug delivery systemen voor SSPLT concreet te verkennen, moesten 

enkele essentiële delen van de theoretische studie – namelijk de manifestatie van een he-

modynamische respons in navolging op een fotothermale respons – experimenteel bewezen 

worden, en bij voorkeur in vivo.

Deel 1 - Hoofdstuk 3
In een eerste poging het bestaan van een hemodynamische respons te bewijzen wilden 

we een alles-in-een apparaat ontwikkelen dat zowel een diagnostische als therapeutische 

functie zou hebben. Zoals uitgezet in de algemene introductie zijn er geen optimale laser 

parameters die kunnen worden toegepast op ongeachte welke wijnvlek, hetgeen betekent 

dat de laserbehandeling moet worden geïndividualiseerd op een specifieke dermovasculaire 

anatomie. Een apparaat dat in staat is om de vasculaire architectuur te visualizeren, om 

de gevisualiseerde bloedvaten te fotocoaguleren en de daarop volgende weefselreacties te  

monitoren, zou derhalve een doorbraak in wijnvlek behandeling betekenen.

 Om deze redenen werd gebruik gemaakt van darkfield orthogonal polarized spectral 

imaging (DFOPS). Deze klinisch gebruikte microscoop, die gebruikt maakt van lineair gepo-

lariseerd groen licht en remissie om 2D beelden te construeren van een belicht mucosaal 

weefselvolume, werd gebruikt in een pilot-experiment op mesenterale bloedvaten in ratten 

in combinatie met 532-nm laserbelichting om de endo- en perivasculaire effecten als func-

tie van een toenemende pulsduur te onderzoeken. En hoewel dosisafhankelijke responses 

werden geobserveerd en bepaalde effecten in de vasculaire plexus werden verklaard, inclu-

sief de vorming van intralumenale translucente aggregaten, retrograde flow, geleidelijke en  

directe hemostase, herstel van flow, verdwijning van vaten en perivasculair collageenschade, 

werden we uiteindelijk gedwongen om een alternatieve microscooptechniek te gebruiken 

met een hogere vergroting en resolutie dan mogelijk was met het DFOPS apparaat.  

 Dientengevolge werd een samenwerking opgezet met INSERM om endovasculaire 

laser-weefselinteracties te onderzoeken in een hamster dorsale huidplooimodel. De groep, 

geleid door Dr. Serge Mordon, had een lasersysteem ontworpen dat, na enige aanpassin-

gen, in staat was semi-obstructieve thermale coagula in het lumen van een enkele venule te 

genereren, waarbij het lasergeïnduceerde vasculaire schadeprofiel, waarvan bekend is dat 

het persisteert in therapieresistente wijnvlekken, werd nagebootst.
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Deel 1 - Hoofdstuk 4
Een experimentele opstelling werd gebruikt die gelijktijdig brightfield en fluorescentie ima-

ging van hamster dorsale huidplooivenules mogelijk maakte, waarmee de semi-obstructieve 

thermale coagulumvorming (fotothermale respons) werd bestudeerd als functie van de laser-

pulsduur en bloedstroomsnelheid in samenhang met de grootte van de thermale coagulum, 

zijn aanhechtingsgedrag en lasergemedieerde vasomotie. Gevonden werd dat de grootte 

van de coagulum, de mate van vasoconstrictie en latente vasodilatatie zich proportioneel 

verhielden tot de pulsduur, maar dat pulsduur geen effect had op de coagulumaanhechting 

of loslating. Bovendien etaleerde bloedstroomsnelheid geen significant effect op de bestu-

deerde parameters. 

 Deze resultaten werpen niet alleen nieuw licht op de endo- en perivasculaire gebeur-

tenissen die gestuurd worden door de fotothermale respons, maar creëren de mogelijk-

heid om de fotothermale respons te relateren aan de hieruit voortvloeiende hemodynami-

sche respons zoals beschreven in Hoofdstuk 5, daar dezelfde laser parameters en modellen  

werden gebruikt.

Deel 1 - Hoofdstuk 5
 Gebruikmakend van een minimaal gemodificeerde intravitale microscoopopstelling, 

maar met hetzelfde diermodel en lasergeïnduceerde schadetechniek zoals beschreven in 

Hoofdstuk 4, was het doel van deze studie om aan te tonen dat primaire en secundaire  

hemostase worden geïnitieerd door lasergeïnduceerde endovasculaire schade. Trombocie-

ten werden in vivo gelabeld door middel van systemisch geïnfundeerde carboxyfluoresceine 

(CF) (zie Referentielijst) of door toediening van antilichamen tegen CD42b (op het buiten-

membraan aanwezige, activatie-onafhankelijke GPIb) en CD62P (de activatie-afhankelijke 

P-selectine). Heparine werd toegediend in de CF experimenten als remmer van de stolling. 

CF-omvattende thermosensitieve liposomen werden samen met ongeëncapsuleerde CF  

geïnfundeerd om te dienen als een thermale sonde omdat de vorming van thermale coagula 

moeilijk te visualiseren was in deze configuratie. Twee beeldverwerkingtechnieken werden 

ontwikkeld om de lesie te kwantificeren; één gebaseerd op handmatige omlijning van de  

lasergeïnduceerde lesies en de andere gebaseerd op een computationeel analyse program-

ma geschreven met Mathematica.

 Trombocietaankleuring met CF legde duidelijk aan de dag dat primaire hemostase 

(trombocietadhesie, activatie en aggregatie) een integraal onderdeel van endovasculaire 

laser-weefselinteracties vormt. De trombuskinetiek werd gekarakteriseerd door een snelle 

groeifase gedurende de eerste 1,25 min, gevolgd door een langzame groeifase die leidde 

tot een maximale lesiegrootte op 6,25 min. Uit de groeifase vloeide een afbraakfase voort,  

getuige de geleidelijke embolisatie, die een plateau bereikte rond 13 min. Heparine redu-

ceerde significant de piek lesiegrootte en bracht zijn incidentie terug tot 1,25 min, hetgeen 

laat zien dat de hemodynamische respons bestaat uit stolling naast primaire hemostase. 

Fractionele immuunblokkade van de GPIb receptoren verminderde de uitgebreidheid van 

de trombose, terwijl toediening van anti-CD62P antilichamen niet in een reductie van de 

lesiegrootte resulteerde.

 Het klassieke beeld van endovasculaire laser-weefselinteracties werd op basis van 
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deze data geherdefinieerd door een hemodynamische respons te includeren die derhalve ge-

presenteerd werd als overtuigend bewijs voor het potentiële nut van SSPLT als een nieuwe 

behandelingsmodaliteit voor therapieresistente wijnvlekken.

Deel 2 beschrijft de ontwikkeling van een liposomale drug carrier met een ingekapseld an-

tifibrinolytisch middel, namelijk tranexaminezuur (TA), als onderdeel van antifibrinolytische 

SSPLT, uitgevoerd in samenwerking met Toon de Kroon en Irene Hamelers in de groep 

van Ben de Kruijff aan de afdeling Biochemie van Membranen, Universiteit van Utrecht. 

Daar warmtegeneratie het rudimentaire proces is in de fotothermale respons en makke-

lijk gemoduleerd kan worden in oppervlakkige cutane vasculatuur, werd thermosensitiveit 

geselecteerd als een geschikte methode voor de geïnitieerde vrijlating van farmaca. De  

basisprincipes van thermosensitieve liposomen in de context van drug delivery worden eerst 

uiteengezet in het introducerende Hoofdstuk 6 alvorens over wordt gegaan op het specifieke 

experimentele werk in de daaropvolgende hoofdstukken.

 De belangrijkste ‘vijanden’ van diegenen die werken in het veld van drug delivery zijn de 

lever en de milt. Deze organen zijn verantwoordelijk voor de klaring van een groot spectrum 

van metabolieten en geneesmiddelen uit de circulatie. Liposomen, oftewel nanoscopische 

vetdruppels die bestaan uit een fosfolipide bilaag rond een waterkern (analoog aan de cellen 

waaruit weefsel bestaat), behoren tot de categorie van exogene deeltjes die snel verwij-

derd worden door het reticuloendotheliale systeem. In verschillende studies is aangetoond 

dat sterische stabilisatie van de liposomen door polymeren zoals polyethyleenglycol (PEG) 

de opnamesnelheid substantieel vertraagt. En verlengde circulatietijd is noodzakelijk om de 

drug carrier abundant te laten accumuleren in het doelgebied, hetgeen de reden was dat wij 

voor gePEGyleerde thermosensitieve lecithine liposomen hebben gekozen voor antifibrino-

lytische SSPLT. 

Deel 2 - Hoofdstuk 7
In 2002 stelden Serge Mordon en collegae dat systemisch geïnfundeerde CF-omvattende 

gePEGyleerde liposomen samengesteld uit DSPC:DPPC:DSPE-PEG (85:10:5 mol ratio) bin-

nen enkele minuten na infusie worden opgenomen door hamster trombocieten, hetgeen 

online monitoring van fluorescent gelabelde trombocieten na laserstimulatie van endotheel 

mogelijk maakt [Microvasc Res 2002;64:316-25]. Gegeven dat de thermosensitieve liposo-

men voor antifibrinolytische SSPLT een vergelijkbare samenstelling zouden hebben, was 

het onvermijdelijk om deze veronderstellingen grondig te onderzoeken, daar trombociet- 

liposoom interacties mogelijk nadelig kunnen zijn voor het nut van dit drug delivery systeem 

in SSPLT. 

 Trombociet-liposoom interacties werden geanalyseerd middels flow cytometrie, con-

focaal microscopie, een glazen capillaire trombosemodel, en in vivo in goude Syrische ham-

sters. We hebben getracht de studie van Mordon et al. zo accuraat mogelijk te repliceren 

door gebruik te maken van dezelfde liposoomsamenstelling, trombociet:lipide stoichiome-

trie, en, waar haalbaar, dieren als bron van trombocieten. Er werd geen bewijs gevonden 

dat de interactie tussen rustende en geactiveerde trombocieten and sterisch gestabiliseerde 

lecithine liposomen in een ratio van 2.9×1013 trombocieten/mol lipiden kon staven, hetgeen 
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de weg vrijmaakte voor verdere ontwikkeling van antifibrinolytische SSPLT gebruikmakende 

van gePEGyleerde lecithine liposomen als drug carrier. 

Deel 2 - Hoofdstuk 8
Hoewel gebaseerd op in vitro data, beschrijft dit hoofdstuk de eerste experimenteel afge-

leide veronderstellingen voor de potentiële toepasbaarheid van SSPLT in de behandeling 

van therapieresistente wijnvlekken. Zes verschillende thermosensitieve gePEGyleerde lipo-

somale formuleringen werden gekarakteriseerd aan de hand van geneesmiddel:lipide ratio’s, 

inkapselrendment, grootte, endovesiculaire TA concentraties (CTA) en fase overganstempera-

tuur (Tm), en geanalyseerd voor warmtegeïnduceerde TA vrijlating. De uitkomstparameters 

werden toen gecombineerd met een 3D histologische reconstructie van een wijnvlekbiopt 

om de in vivo doseringen voor antifibrinolytische SSPLT te extrapoleren. De voornaamste 

formulering, DPPC:DSPE-PEG2000 (96:4 mol ratio), had een geneesmiddel:lipide ratio van 

0,82, een inkapselrendement van 1,29%, een diameter van 155 nm en een CTA van 214 mM. 

De piek TA vrijlating uit deze formulering (Tm = 42.3°C) omvatte 96% binnen 2,5 min, terwijl 

dit 94% in 2 min was voor DPPC:MPPC:DSPE-PEG2000 (86:10:4) liposomen (Tm = 41.5°C). 

Computationele analyse onthulde dat <400 DPPC:DSPE:PEG2000 (96:4 mol ratio) liposo-

men nodig zijn om een wijnvlek van 40 cm2 te behandelen in vergelijking met een driemaal 

grotere hoeveelheid DPPC:MPPC:DSPE-PEG2000 (86:10:4) liposomen.

 De kinetiek van de warmtegeïnduceerde vrijlating en de Tms van beide kandidaatformu-

leringen zijn erg gunstig voor SSPLT. In Hoofdstuk 5 werd gedemonstreerd dat lasergeïndu-

ceerde trombose een piek bereikt op 6,25 min, wat betekent dat accumulatie van de drug 

carrier en vrijlating van zijn inhoud precies binnen deze tijdsinterval vallen. De maximale vrijla-

ting van TA uit de DPPC:DSPE-PEG2000 (96:4 mol ratio) formulering en zijn 10mol% MPPC-

bevattende tegenhanger gebeurde ruim binnen de groeifase van de trombus, hetgeen in 

theorie ruimschoots de tijd toelaat voor de drug carrier om te accumuleren in het doelge-

bied. Bovendien was de vrijlatingscapaciteit bijna 100%, wat zich vertaalt in een relatief lage 

kwantiteit van liposomen die nodig is om te accumuleren in de trombus en zodoende een 

maximale biologische activiteit te bewerkstelligen. 

 Met een positieve prognose met betrekking tot de toepasbaarheid van antifibrinoly-

tische SSPLT werd het laatste hoofdstuk van dit proefschrift gesmeed in samenwerking 

met de afdeling Analystische Chemie en Toegepaste Spectroscopie (Dr. Freek Ariese) en de 

afdelingen Medische Oncologie en Moleculaire Celfysiologie (Professor Jan Lankelma) van 

de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deel 2 - Hoofdstuk 9
Het doel van dit werk was om een simpele, snelle en sensitieve analysemethode te ont-

wikkelen om TA te kwantificeren in bloed -en plasmamonsters die gebruikt kan worden 

in geneesmiddelvrijlating -en farmacokinetiek studies tijdens de verdere actualisatie van 

antifibrinolytische SSPLT. Een paar grote hordes gerelateerd aan de moleculaire aspecten 

van TA moesten overwonnen worden. Ten eerste heeft TA geen elektronische configuratie  

( -electronen) om zich te gedragen als een chromofoor of fluorofoor, wat een derivatisatie-

stap noodzakelijk maakte vooraf aan spectroscopische detectie. Ten tweede werd verwacht 
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dat hoge concentraties van aminozuren en mogelijk kleine peptiden in bloed grote verstorin-

gen zouden veroorzaken tijdens separatie. Daarom moest een manier worden bedacht om 

de meerderheid van plasmacomponenten met vergelijkbare chromatografische eigenschap-

pen te elimineren zonder gedurende dit proces TA te verliezen. Ten derde deelt TA structu-

rele gelijkenis met aminozuren dat het gebruik van een separatietechniek vereist.

 De eerste kwestie werd opgelost door TA te derivatiseren met naphthaleen-2-3-dicar-

boxyaldehyde (NDA), een fluorofoor die reageert met primaire amines in de aanwezigheid 

van cyanide. De reactie producten konden post-kolom geanalyseerd worden met een fluo-

rescentie detector. Het tweede probleem werd overwonnen door TA-geijkte plasmamon-

sters door een 3 kDa cutoff filter te filteren. De laatste kwestie werd opgelost door gebruik 

te maken van reverse phase HPLC in combinatie met een pH-aangepast binair oplossings-

systeem. Onder optimale chromotografische condities kon TA adequaat gescheiden worden 

van plasmacomponenten bij een pH=5,5, waarschijnlijk door verschillen in de pKa waarden 

tussen TA en plasma aminozuren, gedurende een 12-min elutietijd.

 Toen de derivatisatie -en chromotografieprotocollen waren geoptimaliseerd, werd de 

techniek gevalideerd voor warmtegeïnduceerde TA vrijlating uit de voornaamste antifibrino-

lytische SSPLT formulering, DPPC:DSPE-PEG2000 (96:4 mol ratio), in plasma. De kinetiek 

van TA vrijlating correspondeerde goed met de TA vrijlatingskinetiek uit dezelfde liposomale 

formulering in bufferoplossing (Hoofdstuk 8), wat laat zien dat onze HPLC methode toege-

past kan worden voor de hierboven genoemde doelen in toekomstige in vivo studies die 

betrekking hebben op antifibrinolytisch SSPLT.

 Zoals beweerd in de algemene introductie was er een therapeutisch plateau bereikt 

toen het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift werd begonnen, en, zoals vaak het geval 

is met plateaus, is de enige manier om dit te doorbreken een verandering van strategie. Zo-

doende werd de focus geheroriënteerd van de finetuning van laser parameters en het opzet-

ten van mathematische modellen naar een meer biochemische benadering. De veranderde 

strategie heeft geleid tot een uitgebreider paradigma van endovasculaire laser-weefselinter-

acties en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van een hybride laser-gebaseerde modaliteit 

voor therapieresistente wijnvlekken, die hopelijk op een dag in staat zal zijn wijnvlekken even  

effectief te verwijderen als het Politburo in de jaren ’80.  
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