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Samenvatting en Conclusie

In de cardiovasculaire Chirurgie zijn synthetische bloedvaten van belang.

Tegenwoordig worden synthetische bloedvaten voornamelijk gebruikt om de

grote perifere bloedvaten te vervangen. Vervanging van bloedvaten met een

kleine diameter (kleiner dan 5 mm) is een stuk ingewikkelder. In de meest

kritische situatie (kransslagader bypass operatie) zijn de lichaamseigen

bloedvaten superieur ten opzichte van de synthetische bloedvaten. Er is een

groeiend aantal patiönten die over geen geschikte bloedvaten beschikken

vanwege bv. het eerder verwijderen van bloedvaten of bloedvaten met een

ongeschiktc diameter of lengte. Bloedstolling op korte termijn en hyperplasie

van de intima op lange termijn (vooral bij de aanhechtingsplaatsen) zijn de twee

voornaamste problemen die optreden bij het gebruik van synthetische

bloedvaten. Het ondcr/.oek naar functionele synthetische bloedvaten met een

kleine diameter is daarom een actief onderzoeksgebiedgebied. Een paar

interessante benadcringen zijn onderzocht: (/) het zaaien van endotheel cellen

(ECs) op een elastische polymere buis; (//) het immobiliseren van

hucmocompatiblc coatings aan de binnenkant van een kunststof buis (bv

heparine); (HI) het aanbrcngen van een biocompatibele en afbreekbare

subslantie op het lumen van een polymere buis zoals collageen, albumine of

poly(ethyleenglycol)/poly(lactic acid) blok co-polymeer (PELA); (iV) nieuwe

tissue engineering technicken zoals bv het zaaien van cellen op een polymere

biodegradeerbare materialen die iw vi'/ro gekweekt worden gedurende een

bepaalde periodc.

De meest gebruiktc polymere biomaterialen voor de construetie van

synthetische bloedvaten zijn: Dacron* en ePTFE. Dacron* is niet geschikt voor

synthetische bloedvaten met een kleine diameter omdat het materiaal leidt tot

trombose en verdikking van de neo-intima bij een läge bloedstroming. ePTFE is

op het moment het enige alternatief alhoewel de biocompatibiliteit en de

tunctionalitcit op de lange termijn niet optimaal zijn. Tegenwoordig winnen

Polyurethanen (PUs) populariteit als een potentieel synthetisch reconstruetie

materiaal. Een groot voordeel van PUs ten opzichte van Dacron* is dat de

lysische cigcnschuppcn van PUs aangepast kunnen worden door het varieren

van de zachte en harde segmenten in de polymeerketen. Een voordeel ten
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opzichte van ePTFE is dat PUs over fimctionele groepen beschikken aan het

oppervlak, terwijl ePTFE chemisch inert is. Een belangrijk nadeel van PUs is

dat het materiaal matig bloedcompatibel is, maar de functionele groepen aan het

oppervlak kunnen gebruikt worden voor oppervlakte modificatie leidend tot een

verbetering van de bloedcompatibiliteit.

Dit proefschrift beschrijft een methode om de bloedcompatibiliteit van PU te

optimaliseren. De benadering is gebaseerd op een fotochemische koppeling van

dipyridamole. Dipyridamole is een bekende en veilige remmer van

bloedplaatjes activering en een bloedvat verwijdend medicijn.

Hoofdstuk 2 beschrijft de synthese van 2 nieuwe conjugaat verbindingcn die
dipyridamole aan de ene kant en een aryl azide (foto-reacticve grocp) aan de

anderen kant bezitten. In verbinding 2 is dipyridamole direct aan het aryl azide

gekoppeld, terwijl in verbinding 3 een korte hydrofobe spacer het dipyridamole

en het aryl azide scheidt. UV bestraling verändert het aryl azide in een reactieve

verbinding welk meteen met een nucleofiele groep aan het PU oppervlak

reageert. Op deze manier wordt dipyridamole covalent gebonden aan het PU.

Uit UV extinctie experimenten werd bcrekend dat een oppervlaktedichtheid van

4.9 nmol.cm"' voor verbinding 2 en 14.6 nmol.cm" voor verbinding 3 werd

bereikt. De gei'mmobiliseerde en controle oppervlakken werden onderworpen

aan een />; v/7/-o trombine generatie test en geincubeerd met menselijk plaatjes

rijk plasma (PRP). Beide experimenten toonden aan dat de immobilisatie van de

beide conjugaat moleculen tot een verbeterdc bloedcompatibiliteit /« W//*o

leidde. Immobilisatie van verbinding 3 leidde tot de beste resultaten. Hr is geen

afdoende bewijs op dit punt dat deze verbetering is toe te schrijven aan het feit

dat in verbinding 3 een spacer aanwezig is of aan het verschil in

oppervlaktedichtheid van de behandelde oppervlakken.

Het effect van de ingebouwde spacer is verder onderzocht in Hoofdstuk 3.
De spacer kan nuttig zijn ten aanzien van de doeltreffendheid van de

geimmobiliseerde dipyridamole; des te langer de spacer des te meer kan het

dipyridamole zieh gedragen alsof het vrij in oplossing is. PU oppervlakken met

diverse oppervlaktedichtheden van verbinding 2 en 3 werden bereid. UV

extinctie experimenten lieten zien dat oppervaktedichtheden tot 45 nmol.cm^

konden worden bereikt. Er werden geen verschillen waargenomen tussen

verbinding 2 en 3, d.w.z. de spacer verstoort de foto-immobilisatie niet. De

behandelde en onbehandelde (controle) oppervlakken werden eerst geincubeerd

met PRP om de adhesie en morfologie van de bloedplaatjes te bestuderen. De
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5a/n?/>va///;i£ e/f Co/tc/i/s/V

beide behandelde oppervlakken toonden een verlaagd aantal vastgehechte

blocdplaatjes. De /« v//ro trombine generatie test toonde een verminderde

trombogeniciteit voor beide behandelde oppervlakken. De verminderde

trombogeniciteit bleek afhankelijk te zijn van twee factoren: (/) de

oppervlaktedichtheid van het geimmobiliseerde dipyridamole en (//) de aan- of

afwezigheid van de ingebouwde spacer. De aanwezigheid van de ingebouwde

spacer (verbinding 3) bleek de effectiviteit van het geimmobiliseerde

dipyridamole te bevorderen.

lloofdstuk 4 beschrijft de synthese van een nieuw conjugaat molecuul

(verbinding 4). Deze verbinding bestaat uit dipyridamole en het aryl azide

gcscheidcn door een korte hydrofiele spacer. PU oppervlakken werden

behandcld met verbinding 4 en gekarakteriseerd met verschillende fysisch-

chemischc en biochemische technieken. UV extinctie experimenten toonden een

oppervlaktedichtheid van ongeveer 13 nmol.cm" aan. Uit contacthoek metingen

bleek dat de oppervlakken behandeld met 4 meer hyrofiel waren dan de controle

oppervlakken, wat gerelateerd kon worden aan de ingebouwde hydrofiele

spacer. Wektroncn Spectroscopie voor Chemische Analyse (ESCA)

experimenten bevestigden de aanwezigheid van het dipyridamole aan de

buitenste laag van het PU oppervlak, vooral onder een hoek van -~ 6°.

Bovendicn kon worden aangetoond dat de tBDMS beschermgroepen

kwantitatief verwijderd waren gedurende de deprotectie behandeling. De in

v/'fro trombine generatie test toonde een vcrlaagde trombogeniciteit voor het

geYmmobiliseerde oppervlak; de bloedstollingtijd nam toe van 569 seconden

voor het controle oppervlak tot 1274 seconden voor het behandelde PU. De

adhesie en morfologie van de aangehechte bloedplaatjes op de behandelde en

onbchandcldc IHIs werden bekeken met scanning elektronen microscopie

(SKM). PU geimmobiliseerd met verbinding 4 gaf een verminderd aantal

bloedplaatjes te zien.

lloofcistuk 5 is een meer gedetailleerde Studie van bloedplaatjes adhesie op

vier verschillende oppervlakken: onbehandelde PU (controle), PU behandeld

met verbinding 2 (dipyridamole direct gebonden aan PU), PU behandeld met 4

(dipyridamole verbunden via hydrofiele spacer), en PU behandeld met 26

(hydrofiele spacer). Ten eerste werden alle oppervlakken geincubeerd met PRP

under statische condities. SHM werd gebruikt om de plaatjesadhesie als funetie

van dc tijd te bestudcren. Ten tweede werd de plaatjesadhesie bekeken onder

stromingscondities (gehepanniseerd vol bloed) met fluorescentie microscopie.
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Cwc/twie

De SEM data, gemeten na 60 minuten incubatie. toondcn do mccstc

bloedplaatjes voor het onbehandeld PU (7640 ±2912 mm") en do minste

bloedplaatjes voor PU geimmobiliseerd met verbinding 4 (1340 ± 607 mm*).

De data bij 15 en 30 minuten leidden niet tot vordere conclusies: plaatjes

adhesie nam toe met do tijd voor PU (controle) en het oppervlak behandeld mot

2 terwijl dit niet het geval was voor het oppervlakken behandeld mot 4 on 26.

Het was echter wel duidelijk dat PU behandeld met 4 optimaal was ten aan/ion

van de ondordrukking van bloodplaatjesadhesie. De experimentell onder

stromingscondities (gehopariniseerd vol blood, 10 minuten) liefen bijna do/oltde

resultaten zien. Het controle oppervlak trok overvloedig bloedplaatjes aan

terwijl bijna geen fluorescentie te zien was voor de dno geVmmobilisoerde

oppervlakken. Deze techniek kon echter geen onderscheid maken tusson do drio

behandelde oppervlakken ten aanzicn van bloedplaatjesadhesic. Do SliM data

werden ook gebruikt om do morfologie van de gehechte bloodplaatjes tc

bestuderen. Geen duidelijke tendens werd waargenomon. bohalve dat PU

behandeld met 2 en 4 relatief veel gespreide en volledig gesproido bloedplaatjes

bezat. Deze observatie leidde tot een extra experiment waarbij do oppervlakken

behandeld met 2 en 4 werden geincubcerd met een mengsel van gewasscn

b\oe\ip\aaljes met Ovegon-Green Annexin V. I lei is bekend dal Annexin V een

complex vormt met phosphatidyl-serine. Phosphatidyl-serinc is aanwezig aan de

buitenkant van de plasma membraan van een geactiveerd bloedplaatjc. Na 10

minuten incubatie en zorgvuldig wassen kon er geen Oregon-Green worden

gedetecteerd op de dipyridamole geimmobiliseerde oppervlakken wat aanduidt

dat er geen phophatidyl-serine aanwezig was aan de buitenkant van de plasma

membraan.

De oppervlakte modificatie van dipyridamole conjugaat molcculen leidt tot

een verlaagde trombogeniciteit en minder adhesie van bloedplaatjes />; V;7/Y;.

Hoofdstuk 6 beschrijft de modificatie van een PU synthetisch bloedvat met een

kleine diameter (Chronoflex*) met verbinding 4. De immobilisatie op het

synthetisch bloedvat was succesvol en de /« v///-o resultaten (trombinc generatie

en adhesie van bloedplaatjes) waren analoog aan eerdere resultaten. De

onbehandelde en behandelde bloedvaten werden gezaaid met ECs (schaap) en

zes dagen gemcubeerd. De ECs vermenigvuldigden zieh zeer goed op het

behandelde materiaal, na zes dagen waren er drie maal zo veel cellen aanwezig,

terwijl op het controle materiaal de vermenigvuldiging significant lager was. De

geimmobiliseerde en controle materialen werden verder onderzocht in twee in
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Canc/usie

v/vo modellen. In het eerste /« v/vo model werden de PU bloedvaten in geiten

als een bypass van de halsslagader (8 behandelde en 4 controles, lengte

ongeveer 12 cm). In het tweede /« v/Vo model werden de PU bloedvaten

geimplanteerd in schapen als een tussenstuk van de halsslagader (4 behandelde

en 4 controles; lengte 4 cm). In het eerste model (geit) waren 3 van de 8

behandelde bloedvaten 100% open terwijl de controles gedeeltelijk (2 van de 4)

of helemaal dicht (2 van de vier) zaten. De 3 opengebleven behandelde

bloedvaten toonden een ongestoord lumen waar een laag endotheel-achtige

cellen te zien was. Bij de aanhechtingsplaatsen was een dikke laag neo-intima

aanwezig maar deze laag werd dunner verder in het bloedvat. Dit fenomeen

werd zowel bij de proximale als bij de distale aanhechtingsplaats geobserveerd.

Ook bij de controles was een dikke laag neo-intima aanwezig maar hier werd de

laag dikkcr verdcr in het bloedvat, wat uiteindelijk leidde tot een reductie van

het lumen van ongeveer 50%. De implantaties bij de schapen lieten zien dat het

Chronoflex* matcriaal structured niet stabiel is. De bloedvaten hadden de

nciging om tc knikken, waren significant verwijd, en er werden zwarte plekken

geconstatcerd in het materiaal wat wijst op ontleding van het materiaal. De /n

Wv« resultaten laten zien dat dipyridamole kan helpen om een confluente laag

van endotheel-achtige cellen te bevorderen, deze cellen zijn belangrijk met

betrekking tot de doorgankclijkheid van het kunst-bloedvat. Het Chronoflex*

materiaal is echter niet geschikt voor de constructie van permanente

synthetische bloedvaten met een kleine diameter.

128




