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For treatment and prevention of ocular diseases, ocular drugs are most commonly 

applied as eye drops. Although eye drops are widely used, the use of eye drops can 

result in local (e.g. toxicity) or systemic (e.g. allergy) side effects. However, the main 

disadvantages of eye drops are its low drug bioavailability and the limited number of 

patients that adhere to the prescribed regime (called patient compliance). In general, 

less than 5% of the applied drug will reach the target side. Therefore, eye drops need 

to be applied multiple times a day, but this lowers its patient compliance. Other 

reasons for low patient compliance are the fact that patients forget to instill the eye 

drops (27%), they do not have eye drops available at the moment of instillment 

(20%), or they are not able to instill the eye drop themselves (16%). 

 

To overcome the disadvantages of eye drops, drug delivery devices have been 

designed. An overview of the state of the art drug delivery devices for ophthalmic 

uses has been provided in Chapter 2. These devices can deliver drugs to the eye 

via two different routes, the corneal drug delivery route or the scleral drug delivery 

route. The devices in this chapter are organized by their shape. There are oval- and 

ring- shaped devices (Ocusert® and Helios™), rod-shaped devices (Mydriasert®, 

Ocufit SR®
 and the OphthaCoil), punctum plugs (Evolute® and Dextenza®), and 

contact lenses and corneal shields. A complete overview is provided in table 2-2 and 

figure 2-2. Many of these devices have proven to deliver drugs more efficiently than 

to eye drops.  

 

The aim of this thesis was to investigate an innovative method for ocular drug 

delivery. This was embedded within the Chemelot Institute for Science and 

Technology (InSciTe) Ocular Coil Drug delivery and Comfort (OCDC) project. Within 

this project drug delivery via an ocular coil was tested. The ocular coil is a coiled and 

coated stainless steel wire filled with microspheres. The microspheres are kept in 

place by two dome-shaped caps, which also soften the extremities of the ocular coil. 

The ocular coil is placed in the inferior conjunctival fornix, where it releases its drug 

gradually to the tear film. Chapter 3 provides an overview of the design and the drug 

release mechanism of this device. Moreover, the effect of different thicknesses in 

combination with the coil diameter was tested to determine the optimal flexibility and 

coil filling capacity. Furthermore, a filling method was developed and escape of 

microspheres from the ocular coil was tested in different conditions. When the ocular 

coil was filled with microspheres with a diameter of 150 ± 10 µm, no escape was 

observed when overstretching the ocular coil up till twice its length. To determine the 

curvature of the ocular coil in the inferior conjunctival fornix, a CT-scan was made. 

In parallel, drug (ketorolac) encapsulated poly-methyl methacrylate (PMMA) 

microspheres were developed. Ketorolac is a non-steroidal anti-inflammatory drug 

(NSAID), which is often prescribed after cataract surgery. Furthermore, PMMA is a 
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polymer that is frequently used in ophthalmic products e.g. intraocular lenses and 

contact lenses. In vitro drug release studies showed high release of ketorolac (50% 

of the original loading) in the first three days followed by sustained release of 

ketorolac up to 28 days (till 70% of the loaded drug). 

 

The efficacy of the ocular coil was tested in New Zealand White rabbits (see Chapter 

4). To investigate the pharmacokinetics of the ocular coil, the concentration ketorolac 

was determined in tears, aqueous humor and in plasma. In tears, the concentration 

ketorolac was higher at 4 and 24 hours in the ocular coil group, compared to the eye 

drop group. On days 4, 7 and 28, the concentration ketorolac in the ocular coil group 

was equal to the concentration of the eye drop group. In aqueous humor the 

ketorolac concentration was only higher after 4 hours in the ocular coil group. On 

days 4, 7, and 28 the ketorolac concentration in the eye drop group exceeded that 

of the ocular coil group. This trend was also observed with the ketorolac 

concentration in plasma. 

Furthermore, the potential to inhibit inflammation by the ocular coil was investigated. 

At first, a large sample (150-175 µL) aqueous humor was drawn from the anterior 

chamber, to mimic a surgically induced anterior chamber trauma. Hereafter, either 

the ketorolac loaded ocular coil was inserted in the inferior conjunctival fornix, or 

ketorolac containing eye drops were applied three times a day, or no treatment was 

offered (control group). The total protein concentration was determined, as was the 

concentration of inflammatory markers such as prostaglandin E2 (PGE2), tumor 

necrosis factor-α (TNF-α), interleukin (IL)-6 and IL-1β, in tears, in aqueous humor 

and in plasma. Elevated PGE2 and IL-6 concentrations in aqueous humor in the 

control group confirmed that 4, 8 and 24 hours after inducing trauma inflammation 

was provoked. Treatment with the ocular coil or eye drops showed to hamper this 

inflammatory cascade. The ocular coil provided a stronger inhibition of PGE2 and IL-

6 compared to eye drops. Results of this study indicate that sustained release of 

drugs is as effective as interval-treatment with eye drops. 

 

In a clinical study, the safety and comfort of the ocular coil (placebo version) was 

evaluated (see Chapter 5). Two different shapes of ocular coil were tested, a straight 

version and a curved version. In total, 21 subjects wore the straight ocular coil and 

21 subjects wore the curved ocular coil. The retention time indicated the number of 

days that a subject could wear the ocular coil before it was removed or prematurely 

lost. The median retention time of the straight ocular coil was 5 days and 12 days for 

the curved ocular coils. In the end, only four subjects achieved to wear the straight 

ocular coil for the intended duration (28 days), and six subjects the curved ocular 

coil. Loss of the ocular coil was mostly observed when the subjects rubbed their eyes 

or while sleeping. Safety of the ocular coil was monitored using the Efron’s grading 
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scale. This scale scores conjunctival hyperaemia, limbal hyperaemia and corneal 

neovascularization. While wearing the ocular coil, only minor differences in 

conjunctival and limbal hyperaemia were observed. Moreover, no increase in corneal 

neovascularization was observed. A major drawback of the ocular coil was 

dislocation towards the nasal side of the conjunctival fornix. The curved ocular coil 

even migrated to the superior conjunctival fornix in three subjects. 

To determine comfort of the ocular coil, a questionnaire was presented to the 

subjects. The questionnaire contained questions such as “I feel the presence of the 

ocular coil in my eye” and “presence of the ocular coil in my eye is uncomfortable”. 

Most subjects was not aware of the presence of the ocular coil in the conjunctival 

fornix, nor was presence uncomfortable. Furthermore, we asked the subjects to 

score comfort of the ocular coil from 0 (very painful) to 100 (excellent comfort). An 

average comfort score of 88 was obtained for the straight and 93 for the curved 

ocular coil. Hence, we concluded that the ocular coil is safe and comfortable but the 

current retention time is too low to guarantee 28 days of sustained drug release. 

 

A second topic of this thesis is use of Raman spectroscopy for the determination of 

drug concentrations in the eye. Raman spectroscopy is able to identify molecules 

based on energy changes in reflective light. This makes it possible to gain insight 

into molecules within a tissue without damaging it. In Chapter 6, the ketorolac 

concentration in the eye was quantified using Raman spectroscopy. First, the 

ketorolac concentration was investigated in post-mortem porcine eyes that were 

soaked in different concentrations ketorolac solution. Using three different focus 

lenses (f60 lens with a one-mirror gonioscopic lens, 25x microscope objective (Jena 

lens) and a f80 lens) the most optimum conditions were selected for in vivo drug 

detection (full methods and calibration of the system is discussed in Chapter 6a). 

Furthermore, a MATLAB tool was developed to optimize the Raman signal and to 

remove background noise. While the Jena lens was able to detect drugs in a cuvette, 

this lens was unable to quantify drugs in vivo. Thereafter, New Zealand White rabbits 

received ketorolac containing eye drops three times a day. To assure no laser 

damage was done to the eye, the drug concentration were measured using the 

gonioscopic lens. However, Raman spectroscopy was not sensitive enough to 

quantify intraocular drug concentrations. The complete dataset is published in 

Chapter 6b. With this data, other scientists can optimize their Raman spectroscope 

set-up and results. Furthermore, it can also be used to develop and validate new 

data analysis software. 

 

The final part of this thesis focuses on the objectification of ocular hyperaemia by 

using a deep-learning software tool (see Chapter 7). Ocular hyperaemia is currently 

graded based on reference figures or drawings e.g. Efron’s grading scale. Although 
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this method is easy and fast, large variations between observers have been 

observed. Furthermore, a grading scale often has 4 or 5 scores which are not able 

to detect minor changes. Hence, automated quantification of ocular hyperaemia was 

investigated. First, the algorithm was trained by using machine learning to select the 

correct area of the sclera (segmentation). The results indicated that the automated 

program was better in segmenting the sclera than manually. The second part 

calculated ocular hyperaemia based on previously published algorithms. The 

algorithm of Amparo et al. and Sárándi et al. were most suitable for this. 

 

All results from this thesis are discussed in more detail in Chapter 8.  
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Oogdruppels zijn de meest voorgeschreven vorm van medicatie voor 

oogheelkundige aandoeningen. Desalniettemin kan het gebruik van oogdruppels 

resulteren in zowel systemische (b.v. allergie) als lokale (b.v. toxiciteit) bijwerkingen. 

Echter de grootste nadelen van oogdruppels zijn de lage opname van het medicijn 

door het oog en het geringe aantal patiënten dat therapietrouw is. Minder dan 5% 

van de daadwerkelijk toegediende medicijndosis komt in het oog terecht. Dit komt 

onder andere doordat tranen het medicijn snel wegspoelen. Daarom dienen 

oogdruppels vaak meerdere malen per dag toegediend te worden. Het resultaat 

hiervan is dat de therapietrouw van patiënten vermindert. Dit komt voornamelijk door 

het vergeten van het druppelmoment (27%), de oogdruppels niet bij de hand hebben 

op het druppelmoment (20%) en niet in staat zijn om zelf de oogdruppel toe te dienen 

(16%). 

 

Om deze nadelen van oogdruppels tegemoet te komen, kunnen medicijnafgifte 

apparaten (drug delivery devices) gebruikt worden. Een overzicht van een aantal 

medicijnafgifte apparaten voor het oog is beschreven in hoofdstuk 2. Deze 

apparaten kunnen het medicijn aan het oog geven via twee routes nl. via het 

hoornvlies (de corneale route) of via de witte oogrok (de sclerale route). De 

apparaten hebben we gegroepeerd naar vorm. Zo zijn er ovaal- en ringvormige 

apparaatjes (de Ocusert® en de Helios™) en staafvormige apparaten (de 

Mydriasert®, Ocufit SR® en de voorloper van de oculaire coil: de OphthaCoil). Tevens 

is er gekeken naar punctumpluggen (Evolute® en Dextenza®), contactlenzen en een 

kleine groep met andere apparaten. Een volledig overzicht kan gevonden worden in 

tabel 2-2 en figuur 2-2. Vele van deze medicijnafgifte apparaten bewezen een betere 

medicijnafgifte te bewerkstelligen dan oogdruppels.  

 

Het doel van dit proefschrift was om een nieuwe methode voor medicijntoediening 

aan het oog te onderzoeken. Dit onderzoek kaderde in het Chemelot InSciTe OCDC 

(Ocular Coil Drug delivery and Comfort) project. In dit project werd medicijnafgifte 

via een oculaire coil getest. De oculaire coil is een staafje dat gemaakt is uit een 

gecoate, gewikkelde metaaldraad. Het midden van de coil is gevuld met kleine 

medicijnbolletjes (microsferen). In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op het design 

en de mechanische eigenschappen van de oculaire coil. Er werd gekeken naar het 

effect van verschillende draaddiktes en diameters van de oculaire coil op zowel de 

flexibiliteit als de vulcapaciteit. De combinatie van beide parameters resulteerde in 

een flexibele oculaire coil die net genoeg vulling kon bevatten. Daarnaast is een 

vulmethode ontwikkeld en is kans dat microsferen uit de oculaire coil ontsnappen 

bestudeerd. Wanneer microsferen met een grootte van 150 ± 10 µm diameter 

gebruikt, konden ze niet uit de oculaire coil ontsnappen, zelfs niet wanneer de 

oculaire coil tot dubbel zo lang uitgetrokken werd. Om een beeld te krijgen van de 
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daadwerkelijke buiging van de oculaire coil in de inferieure fornix (de binnenste holte 

van het onderste ooglid) werd een CT-scan gemaakt. Tegelijkertijd werden er 

medicijnbolletjes met ketorolac gemaakt uit polymethyl methacrylate (PMMA). 

Ketorolac is een niet-steroïde ontstekingsremmer die wordt gebruikt na een 

cataractoperatie. PMMA is een polymeer dat binnen de oogheelkunde ook gebruikt 

wordt in o.a. contactlenzen en intra-oculaire lenzen. Medicijnafgifte via de ketorolac-

geladen microsferen in de oculaire coil was hoog tijdens eerste drie dagen, waarna 

de microsferen geleidelijk minder medicijn afgaven. Over een tijdsperiode van 28 

dagen gaf de oculaire coil ongeveer 70% van de totale hoeveelheid geladen medicijn 

vrij.  

 

In hoofdstuk 4 is gekeken naar het gedrag van de oculaire coil in proefdieren 

(Nieuw-Zeeland Witte konijnen). Om de farmacokinetiek te bestuderen werd de 

concentratie ketorolac bepaald in tranen, kamerwater en plasma. In tranen was de 

concentratie ketorolac hoger bij 4 uur en 24 uur in de oculaire coil groep dan in de 

oogdruppelgroep. Op 4 dagen, 7 dagen en 28 dagen was de concentratie ketorolac 

gelijk in de oculaire coil groep en de oogdruppelgroep. In kamerwater was alleen op 

4 uur de concentratie ketorolac hoger in de oculaire coil groep. Op 4 dagen, 7 dagen 

en 28 dagen was de concentratie in de oculaire coil groep lager dan die van de 

oogdruppelgroep. In plasma was de concentratie ook enkel om 4 uur hoger in de 

oculaire coil groep dan in de oogdruppelgroep.  

In de effectiviteitsstudie onderzochten we hoe goed de oculaire coil een 

ontstekingsreactie kan remmen. Bij aanvang van de studie werd een grote 

hoeveelheid (150-175 µL) kamerwater afgenomen om een chirurgisch geïnduceerde 

ontstekingsreactie op te wekken. Daarna werd de ketorolac-geladen oculaire coil 

geplaatst, werden oogdruppels gegeven of werd er geen behandeling toegepast 

(controlegroep). Vervolgens is gekeken naar de totale eiwitconcentratie en de 

hoeveelheid ontstekingsfactoren zoals prostaglandine E2 (PGE2), tumor necrose 

factor α (TNF-α), interleukine (IL)-6 en IL-1β in tranen, kamerwater en in plasma. De 

PGE2- en de IL-6-concentratie in het kamerwater lieten duidelijk zien dat er op 4 uur, 

8 uur en 24 uur na het induceren van het trauma, verhoogde ontstekingswaardes 

meetbaar waren in de controlegroep. Met behandeling door middel van de oculaire 

coil en oogdruppels alleen werd een lichte verhoogde concentratie gemeten bij 24 

uur. Zowel bij PGE2 en IL-6 blokkeert het medicijn uit de oculaire coil de productie 

van cytokines beter dan oogdruppels. Deze resultaten tonen dat een continue afgifte 

van een lagere dosis medicijn uiteindelijk net zo effectief is als een 

intervalbehandeling met oogdruppels. 

 

In een klinische studie werd de veiligheid en verdraagzaamheid (comfort) van een 

oculaire coil zonder medicijn (placebo) geëvalueerd. In deze studie zijn twee 
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verschillende designs van de oculaire coil getest, een rechte en een gebogen versie. 

De volledige studie is uitgewerkt in hoofdstuk 5. In totaal hebben 21 proefpersoenen 

een rechte oculaire coil en 21 proefpersonen de gebogen coil gedragen. De 

retentietijd is het aantal dagen dat een proefpersoon de oculaire coil heeft gedragen 

tot dat de coil er spontaan uit viel of verwijderd werd. De mediaan van de retentietijd 

voor de rechte oculaire coil lag op 5 dagen, waarbij deze voor de gebogen oculaire 

coil op 12 dagen lag. Uiteindelijk hebben slechts vier proefpersonen de rechte 

oculaire coil voor 28 dagen in kunnen houden en zes proefpersonen de gebogen 

oculaire coil. Het vaakst viel de oculaire coil uit het oog tijdens oog wrijven, slapen 

of andere redenen. De veiligheid van de oculaire coil werd in kaart gebracht met de 

Efron’s scoringsschaal. Deze schaal bepaalt de ernst van o.a. conjunctivale 

roodheid, limbale roodheid en het optreden van nieuwe bloedvaten 

(neovascularisatie). Tijdens het dragen van de oculaire coil werden slechts kleine 

verschillen in conjunctivale en limbale roodheid geobserveerd. Daarnaast was er ook 

geen sprake van toenemende neovascularisatie in beide groepen. Een van de 

ongewenste bijwerkingen van beide oculaire coils was dat deze niet op hun plaats 

bleven liggen, maar de neiging hadden om te migreren richting de neus. De gebogen 

oculaire coil migreerde tevens naar de superieure conjunctivale fornix bij drie 

proefpersonen. Om het comfort van beide oculaire coils te bepalen werd een 

vragenlijst voorgelegd aan de proefpersonen. In de vragenlijst werd o.a. gevraagd 

of men de coil in het oog voelt zitten en of het dragen van de coil in het oog pijnlijk, 

vervelend of jeukend was. De meerderheid van de proefpersonen voelden de 

oculaire coil niet in het oog zitten en ondervonden geen oncomfortabel gevoel. Ook 

vroegen we om het comfort van de oculaire coil een score te geven van 0 (erg pijnlijk) 

tot 100 (excellent comfort). De gemiddelde comfortscore was 88 voor de rechte coil 

en 93 voor de gebogen coil. Uit deze studie concludeerden we dat de oculaire coil 

erg veilig en comfortabel is, maar dat de huidige retentietijd te laag is om 

medicijnafgifte voor 28 dagen te garanderen. 

 

Een ander onderwerp van dit proefschrift was het gebruik van Ramanspectroscopie 

om de concentratie medicijn (dat vrijkomt uit de oculaire coil of oogdruppels) 

rechtstreeks in het oog te bepalen. Ramanspectroscopie kan moleculen identificeren 

aan de hand van de energie in teruggekaatst licht. Hiermee is het mogelijk inzicht te 

krijgen in de moleculaire inhoud van een dieperliggend weefsel zonder het van 

buitenaf te beschadigen. In hoofdstuk 6 is gekeken is naar kwantificatie van 

ketorolac in het oog door middel van Ramanspectroscopie. Eerst bestudeerden we 

de concentratie ketorolac in varkensogen nadat ze ondergedompeld werden in een 

ketorolac vloeistof. Hierbij is gebruikgemaakt van drie verschillende focuslenzen: f60 

lens met een gonioscopie contactglas (één-spiegel), 25 x objectief (Jena lens) en 

een f80 lens met een cuvet houder. De volledige methodologie en kalibratie van het 
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Ramansystem wordt besproken in hoofdstuk 6a. Daarbij is tevens een MATLAB 

tool ontwikkeld om het Ramansignaal te zuiveren van storende achtergrondsignalen. 

Terwijl de f80 lens nauwkeurig de hoeveelheid medicijn in een buisje (cuvet) kon 

meten, konden we met deze lens geen medicijn in het oog detecteren. Daarna 

pasten we Ramanspectroscopie toe om ketorolac te detecteren in Nieuw-Zeeland 

Witte konijnen die drie keer per dag gedruppeld werden met ketorolac. Ook hier was 

het niet mogelijk om ketorolac in het oog te meten met de gonioscopie contactlens. 

Het blijkt dus dat op dit moment Ramanspectroscopie nog niet gevoelig genoeg is 

om medicijnen in het oog te kwantificeren. Om transparantie te geven in de behaalde 

resultaten van het onderzoek, is de volledige dataset gepubliceerd in hoofdstuk 6b. 

Dit maakt het mogelijk om in de toekomst verschillende Raman onderzoeken met 

elkaar te vergelijken en geeft de mogelijkheid nieuwe software te testen en te 

valideren. 

 

Als laatste onderdeel van dit proefschrift is er gekeken om het graderen van oculaire 

roodheid objectiever te maken door middel van een ‘deep-learning’ software tool 

(hoofdstuk 7). Momenteel wordt oculaire roodheid gegradeerd op basis van een 

scoringskaart met referentiefoto’s of getekende afbeeldingen. Deze methode is erg 

eenvoudig en snel, maar blijkt ook erg subjectief. Daarnaast bevat deze 

scoringskaart vaak slechts 4 tot 5 mogelijkheden (van ‘normaal’ tot ‘zeer ernstig’) 

waardoor subtiele veranderingen moeilijker te detecteren zijn. Om deze reden 

hebben we in deze studie de geautomatiseerde kwantificatie van oculaire roodheid 

onderzocht. In de eerste stap selecteerde het computerprogramma een specifiek 

gebied van de sclera (segmentatie). Tijdens de studie werd gebruikgemaakt van 

‘machine learning’. Om de software de segmentatie te leren werd een training-

dataset bestaande uit ruim 100 foto’s gebruikt. Uit de resultaten bleek dat de 

getrainde software beter in staat was om de sclera te segmenteren dan dat 

onderzoekers dat manueel deden. In de tweede stap werd de roodheid 

daadwerkelijk berekend. Hieruit bleek dat de algoritmes van Amparo et al. en 

Sárándi et al. hiervoor het meest geschikt waren. 

 

Alle resultaten uit dit proefschrift worden tot slot in hoofdstuk 8 in context geplaatst 

en met een kritisch oog bekeken.  




